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Parathënie 

Pas Koncilit të dytë të Vatikanit (1962-1965) filloi të 

flitet shumë për ripërtëritjen shpirtërore në Kishë, që 

edhe ishte dëshira e Kishës mbarë. P. R. Cantalamessa 

thotë: “Kisha duhet të frymojë në dy parë mushkëri: 

sakramentet dhe hierarkia në njërën anë, e dhuratat në 

tjetrën” (shiko librin: “Shpirti Shenjt në jetën e Jezu 

Krishtit” – libri i parë i kësaj biblioteke).  

Fjala e Zotit është: “Përnjëmend, përnjë-mend po ju 

them: kush nuk lind përsëri prej së larti, nuk mund ta 

shohë Mbretërinë e Hyjit” (Gjn 3, 3).  

Në përtëritjen shpirtërore ka ndihmuar shumë edhe 

ky libër që ke në dorë, pasiqë ka përjetuar 37 botime në 

1.900.000 ekzemplarë. Në përtëritjet e ndryshme 

shpirtërore shumë njerëzve u ka ndihmuar që ta 

thellojnë fenë dhe ta ngjallin jetën e vet shpirtërore.  

Libri mund të shërbejë si doracak i ripërtëritjes 

shpirtërore gjatë shtatë javëve, si individëve ashtu edhe 

grupeve, me kusht që në atë kohë të bëhet rrëfimi jetësor. 

Është treguar shumë e frytshme që gjatë javës përsonat 

të takohen me udhëheqësin e ripërtëritjes shpirtërore, të 

bisedojnë me të për përvojat dhe vështirësitë në të cilat 

hasin gjatë kalimit prej jetës natyrore në ate 

mbinatyrore, dhe ashtu së bashku t'i drejtohen Jezusit në 

lutje. Shën Pali na nxit në ndërrimin e tillë të jetës në 

Letrën drejtuar Efesianëve 4, 17-32. 

Duke iu falënderuar Provanisë Hyjnore, 

bashkpuntorëve të bibliotekës «Burimi i Jetës» si dhe 

Vëllezërve Françeskanë, të cilët janë kyçur në këtë 

projekt, libërthi do të mund të porositet në shenjtëroret e 

Shën Antonit në Gjakovë dhe në Laç.  

Ky libër ka qenë bekim i madh për mua, si edhe për 

shumë të tjerë që kanë patur rastin ta kenë në dorë: na 

ka sjellur gëzimin dhe paqen në Shpirtin Shenjt. Të 

njëjtën gjë të uroj edhe ty. Atëherë ate që vetë e ke 

pranuar, ndaje me të tjerët dhe do të shumohet e mira në 

jetën tënde, ashtu si na mëson mësuesi ynë Jezusi.  
 

M. Svjetlana Rezo, FDC  

teologe e dipl.  

 

* * * * * * * * * * * * * *  
 

 
“Atij që ka etje,  
unë do t’i jap falas  
nga burimi i jetës...”  

               (Zb 21, 6) 
 

– Ky premtim është për ty, për ty që dëshiron diçka më 
shumë. 

– Për ty që e di se ke etje, që ende nuk është shuar. 

– Për ty që ke dëgjuar të flitet për ujin, i cili freskon si asgjë 
tjetër. 

– Për ty që ndihesh i lodhur, që ndjen se ke rënë, por që 
dëshiron të ngritesh. 

– Për ty që je në krye të botës, por që e di se bota nuk 
mjafton. 

– Për ty që je përplot frikë dhe shqetësime, për ty që 
ndihesh i mbyllur dhe zemërgurë. 

– Për ty që je plot dashuri dhe entuziazëm, për ty që 
dëshiron t‟i kesh të gjitha që qenia njerëzore mund t‟i 
ketë. 

– Për të gjithë njerëzit ka një premtim, i dërguar nga Zoti yt, 
i cili të ka krijuar. 

– Ndoshta edhe e njeh atë, ndoshta edhe pyet veten, a 
duhet që Ai të të zbulohet edhe më shumë, ndoshta 
ke dëgjuar të flitet për të në mënyrë jo të qartë – dhe 
dëshiron për ta gjetur atë. 

– Tani Ai të flet ty. Tani Ai të ofron një premtim, një dhuratë 
falas, një jetë të re – falas. Ai t‟i ofron vullnetarisht, 
ashtu si të ka krijuar vullnetarisht, sepse të do! 

 

“Kush është i etshëm,  
le të vijë;  
kush do, le të marrë  
ujin e jetës falas!”  
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(Zb 22, 17)  
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Hyrje 

Ky libërth është një udhëzues, i cili do të të ndihmojë të 
gjesh rrugën e jetës sate në Seminarët Shpirtërorë dhe të 
zbulosh të gjithë pasurinë të cilën Zoti dëshiron të ta japë 
në këtë rrugë. Do të të ndihmojë që të gjesh një jetë më të 
thellë me Zotin.  

Zoti na flet dhe ndihmon nëpërmjet të tjerëve. Nëse ti 
dëshiron një jetë të re shpirtërore, duhet të jesh i 
qëndrueshëm në këtë rrugë që vëllëzërit dhe motrat të 
kenë mundësinë të të ndihmojnë. Zoti gjithashtu na flet 
edhe atëherë kur jemi vetëm dhe ai do të bëjë shumë për 
ne kur do të jemi vetëm, që nuk do t‟i bënte sikur ne të mos 
ishim me Te. Qëndro me Zotin në shtatë javët e arrdhshme 
– dhe do të shohësh se nëpërmjet kësaj kohe Ai do të të 
japë një jetë të re!  

 

Lutja  

Lutja është, thjesht, të jesh me Zotin. Lutja jonë mund 
të ketë forma të ndryshme: Lavdërimi dhe adhurimi i tij; 
falënderimi për atë që ka bërë për ne; kërkimi që të bëjë 
diçka për ne dhe për të tjërët; dëgjimi kur të na flasë. 
Ndonjëherë, për t‟u lutur do të thotë, thjesht, të qëndrosh 
në heshtje para Tij, i qetë në praninë e tij!  

Lutja do të rritet në ty. Në fillim, nëse kjo për ty është 
diçka e re, rritja ndoshta do të jetë e ngadalshme. Por 
sipas masës nëpër të cilën do ta njohësh Zotin dhe do të 
përjetosh dashurinë e tij, do të rritet edhe dëshira jote për 
lutjen. Pas pagëzimit me Shpirtin Shenjt do të jesh i aftë që 
të lutesh më spontanisht. Zoti dëshiron që të lutesh, sepse 
të do dhe dëshiron që të jesh me Të. Zoti do që të japë 
dhuratën e lutjes.  

Fjalët e jetës prej këtij libri do të të ndihmojnë për t‟u 
lutur. Këto janë fjalët të cilat Zoti i ka thënë në Shkrimin 
shenjt. Tani Ai dëshiron të t‟i thotë ty. Është nga një fjali 
për çdo ditë në shtatë javët e seminarit. Janë të zgjedhura 
ashtu që të ndihmojnë për të kuptuar sa më thellë temën 
për të cilën është folur javën e mëparshme. Medito mbi 
këto fjali çdo ditë në kohën e caktuar për lutje – dhe Zoti do 
të të flasë nëpërmes tyre! 

 
Studimi  

Urtia dhe kuptimi i vërtetë janë dhurata të Zotit. Zoti 
dëshiron që të të mësojë. Nëse lexon Shkrimin shenjt dhe 
mendon se për çka flitet aty, duke kërkuar prej Zotit që të të 
mësojë, atëherë do të pranosh kuptimin e shpirtit. 

Për çdo javë të seminarit do t‟ju jepen dy pjesë prej 
Shkrimit shenjt. Janë zgjedhur ashtu që të përgatisin për 
javën e ardhshme, çdo javë do të jetë një pjesë nga Ungjilli 
sipas Gjonit dhe diçka prej Veprave të Apostujve ose prej një 
letre të shën Palit. Lexo këto pjesë dhe mendo mbi to gjatë 
javës. Nëse mund të lexosh më shumë gjatë shtatë javëve të 
arrdhshme – lexo tërë Ungjillin e Gjonit dhe Veprat e 
Apostujve.  

“Prandaj edhe ne, qysh atë ditë, kur morëm vesh 
për këtë gjë, nuk pushojmë të lutemi për ju dhe t‟i 
kërkojmë Hyjit të fitoni me çdo urti e kuptim 
shpirtëror njohurinë e plotë të vullnetit të tij, që të 
jetoni në mënyrë të denjë për Zotin dhe t‟i pëlqeni 

Atij plotësisht, duke dhënë fryte veprash të mira 
dhe duke përparuar në njohurinë e Hyjit, që të 
forcuar me çdo fuqi si i përgjigjet pushtetit të 
Hyjnisë së tij, të jeni të fortë e të durueshëm në çdo 
provë, që me gëzim të falënderoni Atin, i cili ju bëri 
të aftë të keni pjesë në trashëgimin e Shenjtërve në 
dritë.”           (Kol 1, 9-12)  
 

* * * * * * * * * * * * * *  
 

DASHURIA  
E ZOTIT 

 
“Vërtet, Hyji aq fort e deshi botën sa që e dha një të 
vetmin Birin e vet kështu që, secili që beson në të, 
mos të birret, por ta ketë jetën e pasosur.”  

            (Gj 3, 16)  
 

Fjalët e Jetës 
 

Dita e parë: 

Zoti nuk është dikush që jeton larg, në vendin ku ti nuk 
mund të arrish. Ai nuk është as roje qiellore, i cili mendon 
si do të gjobisë për të këqijat që bën. Ai është Ati i cili të 
do. Ai të thotë:  

“Të desha me dashuri të amshueshme, prandaj e 
ruajta për ty mëshirën” (Jer 31, 3). 
 

Dita e dytë: 

Ti mund ta njohësh Zotin dhe të kuptosh se sa shumë 
të do. Ai ka dëshirë të jetë me ty në raport përsonal. 
Dëshiron që të jesh biri ose bija e tij. Nuk do që të ketë 
pengesë ose distancë në mes teje dhe Tij. Ai ka premtuar 
nëpër profetin Jeremi: 

“...do të jem Hyji i tyre e ata do të jenë popullin im. 
Dhe atëherë s‟do të kenë nevojë ta mësojnë njeri-
tjetrin e vëllai vëllanë: Njihe Zotin!, sepse të gjithë 
do të më njohin, prej më të voglit e deri në më të 
madhin – thotë Zoti – sepse do ta fal fajësinë e tyre 
e s‟do ta kujtoj më mëkatin e tyre” (Jer 31, 33-34). 
 
Kjo Fjalë e jetës është një premtim dhe një ofertë e 

dhënë nga Zoti. Posa të ndjejsh se ke dëshirë që ta 
pranosh atë që Zoti të ofron nëpër këto fjalë, lexo pjesën 
me titull “Besëlidhja e Zotit dhe besëlidhja jote” (faqe 15).  

 
Dita e tretë:  

Ai të do. Zoti, Krjuesi i gjithësisë, Ai që ka krijuar të 
gjitha gjërat prej asgjëje, të do. Dëshiron që të kujdeset për 
ty, të japë një jetë më të mirë. Ai ka premtuar: 

“Unë vetë do t‟i mballoj delet e mia, unë vetë do t‟i 
mrizoj – thotë Zoti Hyj. Të treturën do ta kërkoj, të 
ndarën do ta kthej, të thyerën do ta lidh me kshtalla, 
të ligështuarën do ta kërthnes, të majmen e të 
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fortën do ta ruaj: do t‟i ruaj me drejtësi” (Ez 34,15-
16). 
 
 

Dita e katërt: 

Pasiqë na do, Zoti ka dërguar Birin e vet për të na 
shëlbuar. Ka dërguar Jesusin që të kemi jetën, jetën më të 
mirë, jeten e cila do të jetë për amshim. 

“Vërtet, Hyji aq fort e deshi botën sa që e dha një të 
vetmin Birin e vet kështu që, secili që beson në te 
mos të birret, por të këtë jetën e pasosur” (Gj 3, 16). 
 
 

Dita e pestë: 

Zoti të do. Tani Ai të flet, Ai ta zgjat dorën. Ai të porosit: 

“O ju të gjithë që jeni të etshëm, ejani tek ujët, le të 
vijnë gjithashtu edhe ata që s‟kanë para! Bleni 
drithë e hani; ejani dhe bleni pa para e pa pagesë 
verë e qumësht! Pse t‟i shpenzoni paratë në atë që 
s‟është bukë dhe meditjen tuaj në gjëra që nuk 
ngijnë? Nëse më dëgjoni mua, do të hani çka është 
e mirë, e do të shijoni ushqime të shijshme! Me ju 
do të lidh Besëlidhje të përherëshme, po, do t‟i ruaj 
të mirat e Davidit” (Is 55,1-3). 
 

Dita e gjashtë: 

Nëse dëshiron të njohësh Zotin, nëse dëshiron të kesh 
jetën të cilën Ai ta ofron, ti mund ta arrish këtë. Thjesht, 
kthehu tek Ati dhe zgjati duart drejt Tij. Ai të thërret: 

“Sepse unë e di mirë synimin që kam me ju – është 
Fjala e Zotit – synime paqeje e jo mjerimi: Synoj të 
ju jap pasardhësi dhe shpresë. Ju do të më thirrni 
në ndihmë e do të vini tek unë; do të më luteni dhe 
unë do të ju dëgjoj. Do të më kërkoni e do të më 
gjeni sa herë që të më kërkoni me zemër të çiltërt.” 

(Jer 29, 11-13)  
 

Dita e shtatë: 

Ndonjëherë Zoti duket sikur është larg. Shpesh na 
duket sikur nuk do të takohemi kurrë. Por Ai nuk është larg. 
Ai është afër teje, pikërisht në këtë moment po përpiqet të 
të paraqitet në mënyrë më të plotë se kurrë më parë. Ai 
premton:  

“Zoti është afër të gjithë atyre që e thërrasin, të 
gjithë atyre që e thërrasin me çiltëri.”  

(Ps 145, 18) 

Studim 

Dy pjesët të cilat do t‟i lexojmë këtë javë merren me 
temën: Kush është Jezu Krishti dhe si na shëlbon Ai. Këto 
janë:  

 kapitulli i parë i Ungjillit sipas Gjonit dhe  

 kapitulli i parë i Letrës Kolosianëve. 

 
 
 

Besëlidhja e Zotit 

 
Ne mund ta dimë se Zoti dëshiron të ketë marrëdhënie 

përsonale me ne dhe ka dëshirë për të na dhënë një jetë të 
re, sepse Ai vetë ka thënë. Premtimet të cilat i ka thënë 
janë të shumta, dhe ne mund të shpresojmë në premtimet 
e Zotit. Ai ka gjithë pushtetin në qiell dhe në tokë, Ai nuk 
gënjen. Ka mundësi për të bërë atë çka thotë – dhe e bën! 
Ai nuk dëshiron të na imponojë me forcë. Duhet të 
besojmë në atë që Ai dëshiron për të na dhënë.  

Shumë prej “Fjalëve të Jetës” më sipër janë premtime. 
Me këto premtime mund të lidhemi dhe të mbajmë Zotin 
për fjale. Ne mund ta bazojmë jetën tonë në to. 

 
 

Besëlidhja Jote 

Jeta e re me Zotin është dhuratë e Tij falas, absolutisht 
falas. Ne në asnjë mënyrë s„mund ta meritojmë. Ne duhet, 
vetëm që të pranojmë atë që Ai na ofron. Duhet të 
afrohemi dhe t‟i zgjasim duart kah Ai.  

Besëlidhja është një marrëveshje. Nëse bëjmë 
besëlidhje me dikë, bëjmë marrëveshje me të. Mund të 
hyjmë në besëlidhje me Zotin, sepse Ai i pari na ofron 
besëlidhjen e vet. Na ka drejtuar premtime në të cilat mund 
të mbështetemi dhe t‟i pranojmë. Nëse ti tani bën 
besëlidhje me Zotin për periudhën e shtatë javëve të 
ardhshme, do të shohësh se në mbarim të kësajë kohe do 
të kesh një jetë të re me Zotin.  

Në “Fjalët e Jetës” Zoti premton se do të kemi atë që Ai 
na ofron. Besëlidhja të cilën duhet ta bësh me Zotin është 
vetëm besëlidhja që të kthehesh tek Ai, që ta dëgjosh atë 
dhe të lejosh që të Krishterët tjerë të ndihmojnë. 

Ndoshta ti e njeh Zotin, ndoshta ke përvojën e 
dashurisë së tij. Ndoshta ti kërkon vetëm marrë-dhënie me 
të thella me të: jetën e plotë në Shpirtin e tij. Nëse tani hyn 
në besëlidhje me të dhe kërkon atë që Ai të ka premtuar, 
Zoti do të japë një jetë të thellë me të. Duhet të vendosesh 
që të bësh atë. Atëhere Zoti do të të japë dhuratën që ka 
për ty. Për secilin pjesëtar të seminareve, kjo do të thotë: 

1. Te ndjekësh seminarin çdo javë, pa munguar dhe pa 
lëshuar asgjë. 

2. Të gjesh çdo ditë të paktën 15 minuta për lutje e studim 
të Shkrimit shenjt, duke medituar mbi Fjalët e jetës këtu 
të paraqitura dhe duke studiuar fragmentet në këtë 
libër.   
(Këto 15 minuta le të jenë të mira, dhe jo 15 minuta 
bezdije, lodhjeje, me mendime të shpërdara.) 

3. Të shkosh çdo javë në bashkësinë e lutjes, në 
bashkësinë e cila do të ndihmojë që të gjesh një jetë të 
re në Shpirt!  

4. Të komunikosh çdo javë me të tjerët në seminar, të 
diskutosh për rritjen tënde dhe për vështirësitë që ke. 
 
 

Nëse dëshiron të bësh këtë besëlidhje me Zotin  
thuaj këtë lutje: 
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“O Atë, që të vendos marrdhëniet të reja me Ty dhe të 
gjej një jetë të re që më ke premtuar, dëshiroj që Të njoh 
sa më thellë. Dëshiroj që ta shndritësh jetën time dhe që të 
më japësh fuqinë që të jetoj më mirë. Që të kesh mundësi 
për ta bërë këte, ja unë do të ndjek çdo javë takimet për të 
hyrë në një jetë të re shpirtërore, çdo ditë do të rezervoj 15 
minuta për të kërkuar Ty në brendësinë time, do të lutem 
çdo javë me bashkësinë dhe do të komunikoj me të tjerët, 
se si unë po rritem dhe cilat janë pengesat në rrugën time. 
Dëshiroj të Të mundësoj që të më japësh të gjithë atë që 
ke premtuar.” 

 
Nëse dështon... 

Le të bjerë në mend se Zoti të do dhe dëshiron që të 
jesh me Të më shumë se sa ti mund të dëshirosh… Ai nuk 
na gjykon. Nëse na ndodh ndonjë gjë dhe ne nuk mund të 
mbajmë besëlidhjen tonë, Ai për këtë nuk do të kthehet 
kundër nesh… Nëse nuk e mbajmë atë që kemi premtuar, 
mund ta lusimi për falje: Ai na do dhe nuk dëshiron që 
çkadoqoftë të jetë pengesë ndërmjet nesh. Natyrisht, nëse 
e mbajmë besëlidhjen me të, e mbajmë sepse e duam dhe 
sepse kemi vendosur që ta plotësojmë pjesën tonë të 
Besëlidhjes. Besëlidhja është mënyrë që të hyjmë në 
marrëdhënien e dashurisë së bindshme me Zotin! 

 
 

»NUK KAM THËNË:  
“MË KËRKONI KOT”« 

 

* * * * * * * * * * * * * *  
 

 

SHËLBIMI 
 
 
Ai na nxori nga pushtetit i errësirës dhe na kaloi në 
Mbretërinë e Birit të vet të dashur, në të cilin e kemi 
shpërblimin – faljen e mëkateve…” (Kol 1, 13-14). 
 
 

FJALËT E JETËS 
 

Dita e parë: 

Shohim se në botë diçka me të vërtetë nuk shkon mirë. 
Dita-ditës dëgjojmë lajme luftërash, vrasjesh, varfërie, 
luftëra racore, mashtrime. Çdo ditë shohim në të tjerët dhe 
në ne: vetmi, dëshpërim, shqetësime, lodhje, dyshime, 
grindje, urrejte. Por Zoti nuk e ka krijuar botën që të jetë 
ashtu, as nuk dëshiron që të jetë ashtu. Ai ka premtuar:  

“E do të ndodhë në kohë – që do të vijnë: Mali i 
Shtëpisë së Zotit do të ngallit mbi majë të maleve, 
do të lartësohet përmbi kodra! Atëhere tek Ai do të 
ngarendin popujt, do të shkojnë me nxitim shumë 
popuj e do të thonë: „Ejani të ngjitemi në Malin e 
Zotit, në Shtëpinë e Hyjit të Jakobit, për të na i 
mësuar udhët e veta që t‟i ndjekim shtigjet e tij!‟ 

Sepse ligji vjen nga Sioni, Fjala e Zotit nga 
Jeruzalemi. Ai do të gjykojë ndërmjet shumë 
popujve, do t‟i shqyrtojë popujt e fuqishëm deri në 
vende më të largëta. Shpatat e veta do t‟i kthejnë në 
palla, në drapërinj heshtat e veta. Një popull kundër 
tjetri shpatën s‟do të nxjerrë, s‟do të mësojnë më 
mjeshtërinë e luftimit! Secili do të pushojë nën 
hardhinë e vet, nën hijen e fikut të vet: askush nuk 
do t‟u shtjerë më frikë, sepse kështu ka thënë goja 
e Zotit të Ushtrive. Sepse të gjithë popujt ecin, 
secili në emër të zotit të vet, kurse ne ecim në emër 
të Zotit, Hyjit tonë tash e përgjithmonë e jetës!” (Mik 
4, 1-6). 
 

Dita e dytë: 

Shumë njerëz na ofrojnë plane për përmirsimin e botës. 
Edukim më të mirë, më shumë mjete teknike, programe të 
reja të politikës, struktura sociale, drogë etj… të gjitha këto 
na i ofrojnë si zgjidhje. Religjione të themeluara prej 
njerëzve (Budizëm, Bahai, Zen, joga e shumë të tjera). Ata 
na paraqiten si shpresë e botës. Disa na tregojnë se 
kodeksi moral i krishtërimit pa Krishtin, mund të jetë 
zgjidhje. Por të gjitha këto janë mendime njerëzore, plane 
të krijuara nga njeriu. Zoti thotë: 

“Sikurse qielli që është i lartë në krahasim me 
tokën: po ashtu edhe udhët e mia janë të larta në 
krahasim me udhët tuaja dhe mendimet e mia ne 
krahasim me mendimet tuaja!”  

(Iz 55, 9).  
 
 

Dita e tretë: 

Ne ndjejmë nevojë për diçka më shumë: mendimet 
njerëzore dhe fuqia njerëzore nuk mjaftojnë më. Kemi 
nevojë për urtinë dhe fuqinë e Zotit. Qëndrojmë para 
pushtetit i cili është më i madh se pushteti njerëzor. Pas të 
këqijave të botës qëndron inteligjenca e të keqit, mbretëria 
e shpirtrave të këqij, diçka që është më e fuqishme se ne. 
Secili prej nesh e ka përjetuar atë që na thotë shën Pali: 

“Nuk kemi luftë vetëm kundër njeriut, por kundër 
principatave, kundër pushteteve, kundër 
sunduesve të kësaj bote së errët, kundër shpirtrave 
të këqinj të hapsirës qiellore” (Ef 6, 12). 

Dita e katërt:  

Përgjigjja e Zotit në nevoja të botës është Jezu Krishti. 
Jezusi ka qenë i dërguar në botë për të na shëlbuar, për të 
na liruar nga pushteti i djallit dhe nga bota, kështu që të 
kemi mundësi për të jetuar një jetë të re tani dhe në 
amshim.  

 
“Atëherë Marta i tha Jezusit: „Zotëri, të kishe qenë ti 
këtu, im vëlla nuk do të kishte vdekur. Por edhe tani 
e di se çkado që të lypësh prej Hyjit, Hyji do të japë. 
Do të ngjallet vëllai yt!‟ – i tha Jezusi. „E di se do të 
ngjallet – i përgjigji Marta – në ringjallje – Ditën e 
fundit‟. Jezusi u përgjigj: “Unë jam Ringjallja dhe 
Jeta: kush beson në mua, edhe nëse vdes, do të 
jetojë. Edhe kush jeton e beson në mua, nuk do të 
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vdesë kurrë. A e beson ti këtë?‟ Marta i përgjigji: 
„Po, Zotëri! Unë besoj se ti je Mesia, Biri i Hyjit – ai 
që duhet të vijë në botë‟!” 

(Gjn 11, 21-27). 
 

Dita e pestë: 

Liria jonë është paguar shtrenjt. Jezusi është detyruar 
për të vdekur që ne të mund të jetojmë. Por, Zoti me të 
vërtetë na ka dashur shumë, pasi e ka dërguar Birin e vet, i 
cili vullnetarisht ka vdekur për ne. Shën Pali na thotë:  

“E pra, vështirë do të pranonte kush të vdesë për 
njeriun e drejtë – ndoshta për ndonje njeri të mirë 
ndokush edhe do të merrte guxim të vdesë. Por Hyji 
e dëftoi dashurinë e vet kundrejt neve kështu: 
ndërsa ne ende ishim mëkatarë, Krishti vdiq për 
ne.”     (Rom 5, 7-8). 
 

Dita e gjashtë: 

Jezusi ka vdekur dhe është ringjallur prej së vdekuri që 
ne të kemi mundësi të jetojmë një jetë të re. Po të mos 
kishte vdekur, po të mos kishte vuajtur, ne nuk do të ishim 
liruar prej mëkatit dhe pushtetit të Djallit. Profeti Izaia ka 
thanë për Krishtin:  

“Ai i mori mbi vete vuajtjet tona, mbi shpatulla të 
veta i ngarkoi dhimbjet tona! E ne ishim të bindur 
se ishte i ndëshkuar, i munduar prej Hyjit e i 
nënçmuar! Kurse Ai ishte i plagosur për shkak të 
paudhësive tona, i ndrydhur për shkak të fajeve 
tona; ndëshkimi, peng paqeje për ne, peshoi mbi 
Të; me Vërragët e tij ne u shëruam. Të gjithë ne 
endeshim si berret e hubmura, secili udhën e vet 
ndiqte, e Zoti e ngarkoi mbi të paudhërinë e të 
gjithë neve” (Iz 53, 4-6).  
 
 

Dita e shtatë: 

Kur Jezusi u ringjall prej së vdekuri, e mundi pushtetin 
e Djallit. Tani ka mundësi për të na liruar prej pushtetit të 
errësirës dhe prej robërisë së mbretërisë së Djallit. Ai ka 
mundësi për të dhënë një jetë krejtësisht të re, nëse je i 
gatshëm për ta braktisur të vjetrën. 

“Ai na nxori nga pushteti i errësirës dhe na kaloi në 
Mbretërinë e Birit e vet të dashur, në të cilin kemi 
shpërblimin – faljen e mëkateve.”  

(Kol.1, 13–14) 
 
 
 

Studim:  

Në këtë javë do të studiojmë jetën e re të cilën e sjell 
Jezusi dhe dhuratat e Shpirti Shenjt të cilat e bëjnë të 
mundur atë jetë:  

 Ungjilli sipas Gjonit, kap. 3 dhe  

 Veprat e Apostujve 2 
 

* * * * * * * * * * * * * *  

 

JETA E RE 
 
 

“Unë erdha që delet ta kenë jetën,  
e ta kenë me plotësi”    (Gj 10, 10). 

 
 

FJALËT E JETES 
 

Dita e parë: 

Me shekuj profetët kanë profetizuar se do të vijë dita 
kur Zoti do t‟u japë njerëzve Shpirtin e vet falas. Ata të cilët 
do të kthehen tek Ai dhe pranojnë Shpirtin e tij, do të jenë 
të ndryshuar. Do të jenë njerëz të rinj me jetë të re. 

“Atëherë do të zbraz mbi ju një ujë të pastër dhe do 
të pastroheni nga të gjitha ndyrësitë tuaja, Do të ju 
pastroj nga të gjithë idhujt tuaj. Unë do t‟ju japë një 
zemër të re, një shpirt të ri do ta fus në ju, do të 
nxjerr nga mishi juaj zemrën e gurtë e do t‟ju jap një 
zemër mishi, Shpirtin tim do ta fus në ju e do të bëj 
që të ecni urrdhërimeve të mia e t‟i zbatoni e t‟i 
shtini në veprim gjyqet e mia. Do të banoni në 
tokën që ua dhurova etërve tuaj: ju do të jeni 
populli im e unë do të jem Hyji juaj.”  

(Ez 36, 25-28) 
 

Dita e dytë: 

Jezusi ka premtuar para vdekjes së vet se Ai ka për 
t‟ua dhënë Shpirtin Shenjt atyre që besojnë. Shpirti Shenjt 
do të jetojë në ty dhe do të japë një jetë të re. Premtimet e 
Jezusit janë të vlefshme për të gjithë. Jezusi thotë: 

“Nëse më doni, do t‟i mbani urrdhërimet e mia. 
Edhe unë do t‟i lutem Atin dhe Ai do të ju japë një 
Mbrojtës tjetër, që të jetë me ju përgjithmonë, 
Shpirtin e së Vërtetës, që bota s‟mund të marrë, 
sepse nuk e sheh as nuk e njeh. Ju e njihni sepse 
Ai banon me ju e është në ju. Nuk do t‟ju lë 
bonjakë” (Gjn 14,14-18). 

 
 

Dita e tretë: 

Në diten e Rrëshajëve nxënësit ishin bashkuar në lutje 
në një dhomë dhe Shpirti Shenjt të cilin e kishte premtuar 
Jezusi erdhi mbi ta. Pas këtij çasti ata ishin njerëz të rinj. 

“Kur erdhi dita e Rrëshajëve, të gjithë ishin së 
bashku në të njëjtin vend. Dhe, ja, papritmas, u ndie 
një ushtimë nga qielli, si shungullimë e erës së 
fortë, dhe e mbushi të gjithë shtëpinë, ku ata ishin. 
Atyre atëherë ju duken gjuhë si të ishin zjarri, këto 
u ndanë e zunë vend nga një mbi secilin sish. Të 
gjithë u mbushën me Shpirtin Shenjt dhe filluan të 
flasin në gjuhë të ndryshme, ashtu si Shpirti Shenjt 
i shndriste të shpreheshin” (Vap 2, 1-4).  
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Dita e katërt: 

Edhe ti mund të përjetosh përvojën e arrdhjes së 
Shpirtit Shenjt në mënyrë të ngjashme si nxënësit e parë. 
Nëse je i krishterë vetëm pak kohë ose nëse deri tani nuk 
ke bësuar kurrë në Krishtin, mund të pranosh të gjithë atë 
që mungon në përvojën tënde – e që i përket jetës 
shpirtërore. Ajo që u ka ndodhur nxënësve në Efes, mund 
të ndodhë edhe ty:  

“Kur dëgjuan, u pagëzuan në Emër të Jezusit Zot e, 
kur Pali vuri duart mbi ta, në ta zbriti Shpirti Shenjt 
dhe filluan të flasin në gjuhë të ndryshme e të 
profetizojnë. Të gjithë së bashku ishin dymbëdhjetë 
burra.”  

(Vap 19, 5-7) 
 
 

Dita e pestë: 

Kur Shpirti Shenjtë të zbret në ty, do të përjetosh një 
jetë të re. Do të zbulosh Zotin në një mënyrë të re. Kjo jetë 
e re do të rritet në ty deri sa të bëhesh një përson i 
ndryshuar. Shën Pali e përshkruan me këto fjalë:  

“Fryti i Shpirtit është: dashuria, hareja, paqja, 
duresa, dashamirësia, mirësia, besnikëria, butësia, 
përkurmëria. Kundër këtyre nuk ka ligj” (Gal 5, 22-
23). 
 

Dita e gjashtë: 

Ashtu si do të rritet feja jote në Shpirtin Shenjt, do të 
përjetosh se Ai vepron në ty në mënyrë të re. Kështu do të 
kesh mundësi për t‟u shërbyer të tjerëve. Ai do të pasurojë 
me dhurata shpirtërore, dhurata të cilat do të japin fuqinë e 
re për të bërë veprën e tij. Shën Pali flet për disa dhurata 
kështu: 

“Secili merr dhuratë të veçantë të zbulesës së 
Shpirtit Shenjt për të mirën e përbashkët. Dhe 
njëmend, Shpirti Shenjtë i jep njerit fjalën e urtisë, 
kurse i njëjti Shpirt Shenjt një tjetri i jep fjalën e 
dijes; po i njëjti Shpirt Shenjt një tjetri i jep fenë, një 
tjetri prapë, i njëjti Shpirti Shenjt, i jep dhuratën e 
shërimeve; një tjetri pushtetin për të bërë mrekulli, 
një tjetri profecinë, një tjetri aftësinë të dallojë 
shpirtrat, një tjetri zotësinë e gjuhëve të ndryshme, 
një tjetri shtjellimin e gjuhëve. E të gjitha këto i bën 
një i vetmi Shpirt Shenjt duke i ndarë veçanërisht 
secilit ashtu si Ai do.”     

(1 Kor 12, 7-11) 
 

Dita e shtatë: 

Zoti jep Shpirtin Shenjt që të mund të bashkohemi me 
Korpin e Jezu Krishtit (e ky Korp është Kisha, Bashkësia e 
krishterë). Jeta e re në Shpirt do të ndihmojë që të jesh 
ngusht i lidhur me të tjerët në Kishë, në Meshë, në 
devocione të ndryshme dhe të përjetosh bashkësinë me ta 
në Shpirt. Fjala e Zotit thotë: 

“Prandaj, nuk jeni më të huaj e mërgimtarë, por jeni 
bashkëqytëtarë të shenjtërve dhe anëtarë të 
familjes se Hyjit, të ndërtuar mbi themelin e vërtetë 

që janë apostujt e profetët, ku guri i këndit që mban 
gjithçka, është vetë Jezusi Mesi. Në të mbarë 
ndërtesa është e lidhur dhe rritet në tempull të 
Shenjtë në Zotin. Në të edhe ju jeni bërë pjesë e 
ndërtesës së përbashkët që të bëheni në Shpirtin 
Shenjt banesë e Hyjit” (Ef 2,19-22).  
 
 

Studim: 

Këtë javë dy kapitujt që do të lexojmë kanë të bëjnë me 
kthimin kah Zoti dhe pendimin:  

 Gjoni 4 dhe  

 Veprat e Apostujve 13. 
 

* * * * * * * * * * * * * *  
 
 

 

PRANIMI I DHURATAVE  
TË ZOTIT  

 
“Kush ka etje le të vijë tek unë!  
Le të pijë kush beson në mua!  
Sikurse thotë Shkrimi shenjt:  
„Lumenj uji të gjallë  
do të rrijedhin prej barkut të tij‟”  

(Gjn 7, 37-38)  
 
 

PËRGATITJA PËR MBUSHJE  
ME SHPIRT SHENJT 

 

Vëlla, motër, 

Këtë javë Zoti vetë dëshiron që të përgatisë. Mos u 
frikëso – frika le të jetë larg teje! Mos u brengos se si do të 
pregatitesh. Thjesht, kërko Zotin, që të përgatisë. Ai të do 
dhe Ai do t‟a bëjë këte.  

Le të të flasë fjala e jetës. Fjala e Zotit do të përgatisë.  
Mos lejo që të pengojë djalli. Nëse ndien shqetësime 

ose dyshime, urdhëroi djallit që të largohet prej teje. Thuaji 
atij që ti i përket Jezusit, dhe se Jezusi është Zoti yt. Beso 
në Zotin. 

Zoti të do. Ai dëshiron për të dhënë plotësinë e jetës në 
Shpirt. Ka premtuar se do t‟u japë Shpirtin Shenjt atyre që 
do ta kërkojnë. Kërko me besim.  

Djalli do të të thotë se nuk meriton që të jesh i pagëzuar 
në Shpirt. Se nuk je i denjë për te. Kjo është e vërtetë. 
Askush nuk është i denjë. Zoti nuk do të pagëzojë në 
Shpirt sepse je i denjë për te, por Ai do ta bëjë këte sepse 
të do. Ai do ta bëjë këte sepse Jezusi ka vdekur për ty.  

Jezusi do ta ndërrojë jetën tënde, nëse ti angazhohesh 
dhe të tjerët luten për ty. Ti do të fitosh jetën e re në Shpirt. 
Mund të llogaritësh në te. Vetëm shpreso në premtimet e 
Zotit!  
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Mos kërko përvojë të veçantë. Disa persona përjetojnë 
shumë kur të tjerët luten mbi ta, të tjerët vëtem pak. Atë që 
ti dëshiron është Shpirti Shenjt, e jo përvoja. Kur të kesh 
hyrë një herë në marrëdhënie të reja me Shpirtin Shenjt, 
do ta përjetosh ndjenjën e re të pranisë së tij. Do të 
shohësh se si vepron në mënyre të re në jetën tënde.  

Lute Zotin për dhuratën e gjuhëve. Gjuhët janë dhuratë 
e Zotit, edhe pse ti nuk kupton plotësisht se çka do të bëjë 
me ty, beso në Zotin dhe se dhuratat e tija vërtet janë 
dhurata të vlefshme. Nëse ti nuk ke dëshirë që të pranosh 
dhuratën e gjuhëve, ti bllokon veprën e Zotit dhe Shpirti 
Shenjt nuk do të jetë i lirë që plotësisht të veprojë në ty. Ji i 
hapur ndaj të gjitha dhuratave të Zotit, pa rezervë.  

Lirohu! Zoti të do! Le të bjerë ndër mend se dashuria 
atërore e Tij të rrethon. Le të bjerë në mend se Ai e dërgoi 
Birin e vet që të shpëtojë ty. Çdo ditë lëre jetën tënde në 
duart e tija.  

Lexo këtë javë shpesh këto fjalë. Ato do të ndihmojnë 
që të përgatitesh për pagëzimin në Shpirt. 

“Shpirti ynë shpreso në Zotin, 
Ai është ndihma dhe mbrojtja jonë… 
zemra jonë në të gëzon,  
në Emrin e tij të shenjtë ne shpresojmë…  
mirësia jote o Zot qoftë mbi ne,  
ashtu si ne shpresojmë në Ty!” 
 
 

KUSHTIMI KRISHTIT 

Tani ti do t‟i kushtohesh Krishtit para se të luten mbi ty 
që të mbushesh me Shpirt Shenjt. Udhëheqë-si do t‟i bëjë 
tri pyetje, dhe pasi që t‟i përgjigjesh, ti do të thuash lutjen, 
duke shprehur kushtimin Krishtit. Medito mbi këto pyetje në 
lutje gjatë kësajë jave. 
– A i bie mohit Djallit dhe të gjitha veprave të tija? 
– A beson se Jezusi është Biri i Zotit, se ka vdekur që të na 

lirojë nga mëkatet tona, dhe se është ngjallur që të na 
japë jetën e re? 

– A do ta ndjekësh Jezusin si Zotin tënd? 
 
Lutja 

O Zot Jezu Krisht. Tani e tutje unë dëshiroj që të 
përkas Ty. Dëshiroj që të jem i lirë prej pushtetit të 
errësirës dhe fuqisë së Djallit, dhe dëshiroj që të hyj në 
Mbretërinë tënde dhe të jem anëtar i popullit tënd. I bie 
mohit të gjitha gjërave të këqija dhe do t‟u shmangem të 
gjitha sendeve që më çojnë në mëkat. Të lutem, që të më 
falësh çdo mëkat timin, të cilin e kam bërë. Po ta kushtoj 
jetën time dhe po të premtoj se do të Të bindem si Zotit 
tim. Të lutem që të më mbushësh me Shpirtin Shenjt dhe 
që të më japësh dhuratën e gjuhëve. 

 

FJALËT E JETËS 
 
Dita e parë: 

Zoti për ty ka një jetë të re, sepse të do. Ajo është 
dhuratë. Këtë jëtë s‟mund ta fitosh as me shërbim as me 
pagesë. Fjala e Zotit thotë: 

“Por kur u dëftua mirësia e Hyjit, Shëlbuesit tonë, 
dhe dashuria e tij ndaj njerëzve, Ai na shelboi, jo në 
saje të veprave tona që ne i bëmë në drejtësi, por 
në saje të mëshirës së vet: me anë të larjes së 
rilindjes dhe të ripërtëritjes që jep Shpirti Shenjt, të 
cilin me begati e ndikoi në ne nëpër Jezu Krishtin, 
Shelbuesin tonë...” (Tit 3, 4-6). 
 
Dita e dytë: 

Jeta e re në Shpirt është dhuratë, por duhet të 
kthehesh tek Jezusi për ta pranuar këtë jetë. Kush shkon 
tek Ai pranon jetën në plotësi. Jezusi thotë:  

“Kush ka etje le të vijë tek unë! Le të pijë kush 
beson në mua! Sikurse thotë Shkrimi shenjt: 
“Lumenjë uji të gjallë do të rrijedhin prej barkut të 
tij!” (Gj 7, 37-38). 
 

Dita e tretë: 

Që të këthehesh tek Jezusi duhet të largohesh prej të 
gjitha gjërave që nuk përshtaten me jetën të cilën Ai ta 
ofron (pendimi), dhe të pranosh premtimet e tij (besimi dhe 
feja). Nëse kthehesh tek Jezusi me pendim dhe me fe, Ai 
mund të japë një jetë të re. Jezu Krishti thotë:  

“Koha u plotësua e Mbretërija e Hyjit është ngjat! 
Kthehuni e besoni Ungjillit!” (Mk 1, 5).  
 

Dita e katërt: 

Kjo jetë e re u përket të gjithë atyre të cilët këthehen tek 
Zoti. Dhurata e Shpirtit Shenjt është për ty. Djalli do të 
mundohet për të mashtruar me mendimin se ti nuk mund të 
jesh i mbushur me Shpirtin Shenjt, por, Fjala e Zotit thotë: 

“Kthehuni dhe secili prej jush le të pagëzohet në 
Emër të Jezu Krishtit që t‟ju falen mëkatet, e 
atëherë do të merrni dhuratë – Shpirtin Shenjt. 
Sepse ky Premtim u bë për ju, për fëmijët tuaj e për 
të gjithë ata prej së largu, të gjithë ata që Zotëria, 
Hyji ynë, do t‟i thërrasë.”  

(Vap 2, 38-39) 
 

Dita e pestë: 

Ti nuk mund të fitosh ose meritosh dhuratat e Shpirtit 
Shenjt, por ti duhet të braktisësh gjithçka që nuk është në 
përputhje me jetën e krishterë. Jeta e re do të thotë: të jesh 
i shenjtë ashtu si Zoti është i shenjtë! Fjala e Zotit thotë: 

“A thua nuk e dini se ata që bëjnë padrejtësi nuk do 
të kenë pjesë në Mbretërinë e Hyjit? Mos u 
trathëtoni! As fligështarët, as idhuj-tarët, as 
kurorëthyesit, as homoseksualët e çdo lloji, as 
vjedhësit, as pijanecët, as shpëralluesit, as cubat 
nuk do të kenë pjesë në Mbretërinë e Hyjit”.     (1 
Kor 6, 9-10) 
 

Dita e gjashtë: 

Të këshë fe do të thotë të kesh besim në atë që të ka 
premtuar Zoti. Ti e di se Zoti mund të bëjë gjithçka. Ti e di 
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se Zoti nuk gënjen. Shpreso në premtimet e Zotit dhe 
mbështetu në Të sikurse ka bërë Abrahami, dhe do të 
shikosh si Ai do të veprojë në një mënyrë të re në jetën 
tënde. Fjala e Zotit thotë:  

“Abrahami nuk dyshoi në premtimin e Hyjit, por u 
forcua me anë të fesë dhe i dha lavdi Hyjit, 
plotësisht i bindur se çka i premtoji Hyji, Ai edhe do 
të çojë në vend” (Rom 4, 20-21). 
 

Dita e shtatë: 

Nëse kthehesh tek Zoti me pendim dhe me fe nuk ke 
nevojë për asgjë tjetër përveç të lutësh Zotin që të 
plotësojë jetën tënde me Shpirtin Shenjt. E dimë se mund 
ta kemi Shpirtin Shenjt, sepse Zoti na do dhe dëshiron që 
të bashkohet me ne sa më shumë që është e mundur. 
Jezu Krishti ka premtuar se Ati do t‟ua japë Shpirtin Shenjt 
të gjithë atyre të cilët e kërkojnë:  

“Edhe unë po ju them: lypni e do t‟ju jepet, kërkoni 
e do të gjeni, trokitni e do t‟ju çelet. Sepse kushdo 
lyp, merr; kush kërkon, gjen; atij që trokëllit, i hapet 
dera. Dhe cili prej jush që është baba, po i lypi djali 
peshk, në vend të peshkut do t‟i japë gjarpër? Ose 
nëse i lyp vezë, do t‟i japë akrep? Nëse, pra, ju, 
edhe pse të këqij, dini fëmijeve tuaj tu jepni dhurata 
të mira, sa me teper Ati qiellor do t‟u jap Shpirtin 
atyre që ia kërkojnë!” (Lk 11, 9-13).  

 
 

Studim:  

Dy kapituj që do të lexojmë këtë javë flasin mbi jetën në 
Shpirt dhe pushtetin e Zotit në ne:  

 Gjn 14;  

 Vap 8. 
 

* * * * * * * * * * * * * *  
 

 

PAGËZIMI  
me Shpirtin Shenjt 

 
 

“Të bësh çka dëshiron trupi, sjell vdekjen,  
e të bësh çka dëshiron Shpirti Shenjt,  
sjell jetën e paqen” (Rom 8, 6). 

 

Dita e parë: 

Dje vëllëzërit janë lutur përmbi ty. Sot është ditë e re. 
Ndoshta ndjen gëzim të ri, paqe të re, madhërimin e Hyjit 
që lind në ty. Ndoshta ndjen dyshim, ndoshta ndjen se dje 
ke luajtur rolin e të marrit, ndoshta ndihesh i depresionuar. 
Ndoshta janë të gjitha këto ndjenja të përziera. Por jeta e 
Shpirtit nuk bazohet në ndjenja.  

Sot është dita kur fillon një jetë e re në fe. Nëse ia ke 
dhënë jetën tënde Jezusit, nëse i ke kërkuar që të jesh i 
pagëzuar me Shpirtin Shenjt, ti je atëherë i pagëzuar me 
Shpirtin Shenjt. Ti mund të ndjesh shumë gjëra, por, dje e 
ke bërë hapin e ri, fillimin e ri. Atëherë duhet edhe të jetosh 
këtë jetë të re në fe. 

Shiko të vërtetën. Je i mbushur me Shpirtin Shenjt i cili 
është në ty në një mënyrë të re. Shpirti Shenjt ende nuk të 
kontrollon plotësisht. Ti duhet të rritesh në jetën e Shpirtit, 
por, ai është në ty në një mënyrë të re.  

Por, edhe Djalli i mallkuar do të interesohet për ty në 
një mënyrë të re. Pasi ti tani ke shumë energji shpirtërore, 
ai është në rrezik dhe ka dëshirë që të pengojë në rrugën 
tënde. Pas pagëzimit në Jordan Jezu Krishti ka hyrë në 
mënyrë të re në luftë me Djallin (Lk 4,1–13). Ashtu edhe ti 
pas pranimit të Shpirtit Shenjt, do të hysh në një mënyrë të 
re në luftën shpirtërore.  

Paramendo se një mik i yti ka dëshirë të hyjë në 
shtëpinë tënde dhe pasi e ka kërkuar, ti ia ke dhënë 
çelësin. Tani mendo se dikush dëshiron që të pëngoje 
mikun tënd që të hyjë në shtëpi. Ai e ka çelësin dhe asgjë 
nuk duhet ta ndaloje që të hyjë në shtëpi. Por, nëse dikush 
e bind se ai nuk e ka çelësin, atëherë mund të ndodhë se 
ai nuk do ta përdorë atë dhe kurrë nuk do të hyjë në 
shtëpi… Ja, pasi je i mbushur me Shpirtin Shenjt, djalli do 
të mundohet të të bindë se kjo nuk është reale, dhe se ajo 
nuk të ka ndodhur ty fare. Kjo është taktika e tij numër një. 

Taktika tjetër është e kundërta e saj. Që të bindë se 
tani, pasi që ke pranuar Shpirtin Shenjt, gjithçka është gati, 
problemet tua janë zgjidhur, se ti më nuk ke nevojë për t‟u 
lutur, se ti më nuk ke nevojë të mësosh si do të jetosh në 
Shpirtin Shenjt, se më nuk ke nevojë për ndihmën e të 
krishtërëve të tjerë. Nëse vëren ndonjë mendim si këto 
duke kaluar nëpër mendjen tënde, hapi sytë! Ti je i gati të 
dështosh.  

Mos u frikëso. Beso në Zotin. Kundërshto të gjitha 
dyshimet, të gjitha shqetësimet. Lejo që të mbushë gëzimi, 
paqja e madhërimi i Zotit. Nisu me përvuajtëri që të 
mësosh nga Zoti dhe nga vëllezërit dhe motrat tua si të 
jetosh jetën në Shpirtin Shenjt. Mos harro se je fillestar. 

Mos iu frikëso dhuratës së gjuhëve. Nëse dje nuk je 
lutur në dhuratën e gjuhëve, kërko që kjo të ndodhë. Kjo 
mund të ndodhë në çfarëdo kohe. Nëse dje ke folur, por 
nuk ke qenë i sigurt a është dhurata e gjuhëve apo jo, 
vazhdo që të shprehesh me të. Nëse është dhurata e 
gjuhëve, do të zhvillohet dhe do të forcohet. Nëse nuk 
është, mund të bëhet. Nëse lutesh në gjuhë, si tinguj ose si 
belbëzim, vazhdo që ta bësh këte sepse do të rritet dhe 
zhvillohet.  

Lutu në gjuhë për çdo ditë. Ajo do të rritet në diça të 
vlefshme për ty.  

Tani seminari është për ty më i nevojshëm se përpara. 
Leksionet e dy javëve të ardhshme do të jenë shumë të 
rëndësishme për ty. Tani pasi që je i pagëzuar me Shpirtin 
Shenjt duhet të rritesh në jetën shpirtërore. Nëse takohesh 
me ndonjë vështirësi ose je i pasigurt në atë se çka ka 
ndodhur, Djalli do të mundohet më të gjitha mjetet për të 
larguar prej vëllezërve të tjerë. Mos lejo që të pengojë që 
të shkosh në bashkësi dhe të marrësh leksione të tjera.  
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Zoti të do. Ai do që të jetosh i bashkuar me Të. Është 
shumë e thjeshtë që të jetosh jetën në Shpirt: të dëgjosh 
Fjalën e Zotit, të besosh në Të dhe të jesh i dëgjueshëm 
ndaj Tij. Ai do të udhëheqë. 

 
 

FJALËT E JETËS 
 
Dita e parë: 

Dje janë lutur mbi ty, diçka në jetën tënde është duke 
ndryshuar. Mund të jesh i sigurtë se Djalli do të kërkojë të 
të mashtrojë, por, mund të llogaritësh dhe të shpresosh në 
Zotin; Ai është me ty dhe dëshiron që të udhëheqë në jetën 
e re. Fjala e Zotit thotë: 

“Lëshoni në dorën e tij të gjitha kujdeset tuaja, 
sepse Ai kujdeset për ju! Jini të përkurmë dhe rrini 
zgjuar! Armiku i juaj, djalli, porsi luan uluritës, 
endet këndej dhe andej duke kërkuar kënd të 
përpijë” (1 Pt 5, 7-8). 
 
 

Dita e dytë: 

Zoti të ka dhënë fuqinë e re në shpirt. Përdore. Ndoshta 
kjo në këtë çast nuk të duket e rëndësishme ose të duket 
shumë. Sidoqoftë, shërbehu me atë që të është dhënë dhe 
ajo do të shtohet. Zoti lavdëron ata që janë në fe duke 
thënë:  

“Të lumtë, shërbëtor i mirë e besnik! Pse u dëftove 
besnik në sende të vogla, do të bëj të parë mbi 
pasuri të mëdha: hyr në gëzimin e zotërisë tënd!” 
(Mt 25, 23). 

 
 

Dita e tretë: 

Nëse jeton në Shpirt, Shpirti lutet në ty. Lejoji që të 
lutet në ty shpesh gjatë ditës, herë në gjuhën shqipe, herë 
në gjuhën që të ka dhënë. Nëse di vetëm disa fjalë të 
gjuhës se re ose nuk je ende në të i sigurt, lutu në atë 
gjuhë çdo ditë dhe ajo do të rritet dhe zhvillohet. Shpirti i 
Zotit të nxit:  

“Lutuni në bashkim me Shpirtin Shenjt 
me çdo uratë e lutje në çdo rast!” (Ef 6, 18). 

Dita e katërt: 

Mëso që të drejtosh mendimët tua tek Zoti për gjërat 
shpirtërore. Mendo në Zotin! Mendo mbi Fjalën e jetës të 
cilën Ai ta thotë. Kërko që të kuptosh si do të jetosh jetën e 
Tij. Nëse e vërteta e Zotit e mbush mendjen tënde, do të 
gjesh jetën dhe paqen! Fjala e Zotit premton:  

“Të bësh çka dëshiron trupi, sjell vdekjen,  
e të bësh çka dëshiron Shpirti Shenjt,  
sjell jetën e paqen” (Rom 8, 6). 
 

Dita e pestë: 

Zoti do që të kesh dhurata shpirtërore, sepse dëshiron 
që ta japë fuqinë që t‟i shërbesh në mënyrë të frytshme. 
Por Ai dëshiron që ti të dish se jeta e krishterë është që të 
duash Zotin dhe të tjerët. Kjo duhet të jetë qëllimi i jetës 
sate. 

“Kërkoni të fitoni dashurinë.  
Dëshironi edhe dhuratat e Shpirtit Shenjt”.  

 (1 Kor 14, 1)  
 

Dita e gjashtë: 

Si mund të dish a je person shpirtëror ose jo? Njerëzit 
shpesh mendojnë se jemi shpirtërorë nëse kemi shumë 
dhurata shpirtërore. Por dhuratat shpirtërore nuk tregojnë 
gjithmonë se sa shpirtërorë jemi. Ti mund të thuash se je 
njeri shpirtëror në atë masë në të cilën frytet e Shpirtit e 
karakterizojnë jetën tënde (dashuria, hareja, paqja, duresa, 
dasha-mirësia, mirësia, besnikëria, butësia, përkurmëria.)  

Shën Pali na tërheq vërejtjen në letrën e parë drejtuar 
Korintianëve:  

“E vetë vëllezër, nuk munda t‟ju predikoj porsi 
njerzëve shpirtërorë, por porsi qenieve tokësore, 
porsi foshnjave në Krishtin. Ju dhashë të pini 
qumësht e jo ushqime të forta, sepse ende nuk 
mund i bluanit. Po, madje as tani s‟jeni në gjendje, 
sepse ende jeni tokësorë. Dhe, njëmend, derisa në 
mes jush të ketë smirë e grindje, a thua nuk jeni 
tokësorë, athua nuk silleni në mënyrë e njeriut 
thjesht lëndor?” (1 Kor 3,1-3). 
 

Dita e shtatë: 

Zoti dëshiron që të jetojmë me të në qiell. Provat që 
kalojmë në tokë janë të vogla kur i krahasojmë me 
lumturinë e qiellit. Dhurata e Shpirtit është vetëm etapa e 
parë e asaj që do të vijë. Zoti të premton:  

“Vështirësia jonë e lehtë dhe e përkohshme na sjell 
një lavdi të përjetshme, pa krahasim më të madhe… 
Sepse e dimë se, nëse shtëpia jonë tokësore – kjo 
tendë, shkatërrohet, kemi godinën prej Hyjit, 
banesë të përjetshme, qiellore, që nuk është e 
punuar nga duart e njeriut… E Ai që na krijoi për 
këtë qëllim është Hyji, i cili na dha kaparin – 
Shpirtin Shenjt” (2 Kor 4, 17; 5, 1 dhe 5). 
 

Studim: 

Dy kapitujt që do të lexojmë këtë javë kanë të bëjnë me 
rritjen tonë në bashkësinë me Krishtin dhe me jetën tonë 
në Shpirt:  

 Gjoni 16;  

 Galatasve 5. 
 

* * * * * * * * * * * * * *  
 
 

 

RRITJA NË RISHTIN 
 
“Unë jam hardhia, ju jeni shermendet. Kush mbetet 
në mua e unë në të, ai jep shumë fryt, sepse pa mua 
s‟mund të bëni asgjë.”  

(Gjn 15, 5)  
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Mos të përparosh, do të thotë të shkosh prapa. Nëse 
kemi filluar një jetë të re, duhet të rritemi. Në të kundërtën 
do të mbetemi gjithmonë të dobët dhe të paformuar. Të 
është falur jeta e re, tani duhet të rritesh në të deri te 
pjekuria. 

Të jesh i pagëzuar me Shpirt është vetëm fillimi. Ky 
është hapi i parë. Nuk duhet të jetë – as nuk është – pika 
më e lartë e jetës sate shpirtërore. Duhet të jetë pika 
fillestare – prej këtu e më tej. Zoti do që ky të jetë fillimi i 
një jete përherë e më të mirë.  

Ti në vetvete e ke farën e jetës së re. Në tokën pjellore 
dhe me kujdesin e duhur, fara do të rritet në mënyrë të 
natyrshme. Mëso si do të kujdesesh për të dhe mos u 
frikëso: ajo do të rritet!  

 
 

Simbolika e rrotës  

 

Rrota paraqet jetën tënde si i krishterë. 
Rrethi i jashtëm paraqet jetën tënde të përditshme. Ti 

shkon përpara nëse rrota rrotullohet rreth boshtit. Qendra e 
rrotës është Krishti. Ai është burimi i fuqisë dhe drejtimi i 
jetës sate. 

Shkopinjtë përcjellin forcën dhe drejtimin prej qendrës 
kah rrethi i jashtëm. Nëse shkopinjtë janë të lidhur me 
rrethin e jashtëm rrota mund të sillet. Nëse je i lidhur me 
Krishtin mund të përparosh.  

Disa rreze të jetës sate të krishterë janë: 

 lutja;  

 studimi i Fjalës së Zotit;  

 jeta e përbashkët (takimi me të Krishterët tjerë);  

 shërbimi.  

Rritja vjen prej Krishtit i cili të jep jetën e re. Por ti duhet 
të bësh këto gjëra të cilat do të të mbajnë në kontakt me 
Të:  

 lutu çdo ditë; 

 studioje fjalën e Zotit rregullisht;  

 takohu me të krishtërët tjerë rregullisht për lutje dhe 
bashkëpunim;  

 gjeje kuptimin e shërbimit të krishterë, por, sidomos 
gjeje mënyrën sesi do të ndash me të tjerët jetën e re të 
cilën e ke fituar!   

 
 

FJALËT E JETËS 
 

Dita e parë: 

Jezusi të ka dhënë jetën e re në Shpirtin Shenjt. Jeta e 
Shpirtit Shenjt nuk është në ty si një pellg i ujit për të cilin 
duhet kujdesur që të mos thahet. Ai është si një burim i cili 
rrjedh, i cili do të rritet në ty – derisa nuk do të bësh diçka 
që ta ndalosh. Jezusi të ka premtuar:  

“...kush do të pijë ujin që unë do t'ia jap, kurrë më 
nuk do të ketë etje, madje uji që unë do t'ia jap do të 
bëhet në të burim që rrjedh në jetën e pasosur” (Gj 
4, 14).  
 
 

Dita e dytë: 

Jeta jotë është në Krishtin; ajo vjen nga Krishti. Nëse 
mbetesh vendosmërisht i lidhur në të, kjo jetë do të rritet 
dhe do të sjellë fryte; nëse do të ndahesh nga Krishti, jeta 
do të thahet. Jezusi thotë:  

“Unë jam hardhia, ju jeni shermendet. Kush mbetet 
në mua e unë në të, ai jep shumë fryt, sepse pa mua 
s„mund të bëni asgjë. Nëse ndokush nuk mbetet në 
mua, hidhet poshtë porsi shërmendi i prerë e 
thahet” (Gjn 5, 5-6).  
 
 

Dita e tretë: 

Jezusi të ka dhënë unin (personalitetin) e ri, një rrugë 
të re të jetës, që është më shpirtërore, më e mirë dhe më e 
lumtur sesa e vjetra. Duhet të përpi-qesh që të përjashtosh 
“unin” e vjetër, që të mund të kesh përvojën e jetës së re. 
Fjala e Zotit të nxit:  

“Në fuqi të së cilës u duhet të flakni tej mënyrën e 
mëparshme të jetesës – njeriun e vjetër, të cilin 
prirjet e prujta e çojnë në bjerrje, dhe duhet të 
përtëriheni me shpirtin e mendjes suaj dhe të 
vesheni me njeriun e ri, të krijuar simbas Hyjit në 
drejtësi e shenjtëri që vjen prej së vërtetës” (Ef 4, 
22-24).  
 
 

Dita e katërt: 

Që të jesh në kontakt me Zotin që është burimi i jetës 
duhet të lutesh. Jezu Krishti lutej. Edhe pse ka qenë Biri i 
Zotit dhe ka qenë shumë i zënë, Ai e dinte se duhej të lutej. 
Ashtu edhe ti duhet të lutesh nëse dëshiron të jesh i gjallë 
në Shpirt. Imitoje Jezusin:  

“Ndërkaq përhapej për të zëri përherë e më tepër e 
populli lëshohej me shumicë për ta dëgjuar e për 
t‟u shëruar nga sëmundjet e veta. E Jezusi tërhiqej 
në vende të vetmuara e lutej” (Lk 5, 15).   
 
 

Dita e pestë: 

Që të rritesh në jetën shpirtërore duhet të dish çka 
mëson Zoti. Shkrimi Shenjt është Fjala e Zotit dhe 
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përmban Fjalën e jetës. Lexo dhe medito në besim dhe do 
të rritesh. Fjala e Zotit thotë: 

“Qysh prej fëmijërisë e njeh Shkrimin shenjt, i cili 
është i aftë të japë dijen që çon në shëlbim me anë 
të fesë në Jezu Krishtin. I tërë Shkrimi shenjt, 
hyjnisht i frymëzuar, është i dobishëm për të 
mësuar, për të bindur, për të ndrequr, për të 
edukuar në drejtësi, që njeriu i Hyjit të jetë i 
përsosur, i përshtatur për të kryer çdo vepër të 
mirë” (2 Tim 3, 15-17). 
 
 

Dita e gjashtë: 

Jeta e krishterë nuk është jeta individuale (jeta vetëm 
për vete) Njeriu në vetvete nuk është i përkryer. Dhurata e 
Shpirtit u ka prirë të krishtërëve të parë që të bëjnë 
bashkësinë në të cilën e kanë ndihmuar njëri-tjetrin në 
rritje. Ji besnik ndaj Kishës dhe ndaj bashkësisë se të 
krishterëve, të cilët të kanë ndihmuar që të gjesh jetën e re 
në Shpirt. Ndiqi të krishtërët e parë ditën e Rrëshajve:  

“Ata që e pranun fjalën e tij, u pagëzuan, e kështu, 
atë ditë, u kthyen rreth tri mijë vetë. E ishin 
vazhdimisht të kujdesshëm për të përvetësuar 
mësimin e apostujve dhe nuk mungonin në 
mbledhjet vëllezërore, në ndamjen e bukës e në 
uratë. Një frikë e madhe pushtonte çdo njeri: 
apostujt bënin shumë mrekulli dhe shenja të 
bindshme. Të gjithë ata që besuan, qëndronin së 
bashku dhe gjithçka kishin të përbashkët. Shitnin 
prona dhe pasuri që kishin dhe ua ndanin të 
gjithëve si kush kishte nevojë. Për çdo ditë shkonin 
se bashku e rregullisht në Tempull, në shtëpi 
ndanin bukën dhe me hare e me thjeshtësi 
ushqeheshin të gjithë së bashku. I jepnin lavdi Hyjit 
e mbarë populli i kishte fort për hir. Vetë Zoti çdo 
ditë i shtonte bashkësisë asish që shëlbohen” (Vap 
2, 41- 47). 

 
 

Dita e shtatë: 

Nëse ti i do të tjerët, do të dëshirosh të ndash me ta 
pasurinë më të madhe që ke – e kjo pasuri është Zoti! 
Jepu me urti atë që ke gjetur, pasi je udhëhequr me 
Shpirtin Shenjt! Fjala e Zotit thotë:  

“Silluni me urti, ndaj atyre që nuk janë të krishterë; 
shfrytëzoni rastin sa më mirë! Fjala e juaj të jetë 
gjithmonë e ëmbël, plot urti. Dini gjithkujt t‟i 
përgjigjni si duhet!” (Kol 4, 5-6).  
 

Studim: 

Dy kapitujt që do të lexojmë këtë javë flasin për rritjen e 
pandërprerë në jetën tonë me Jezusin dhe në përgjasimin 
tonë me të:  

 Gjn 17,  

 Fil 3. 
 

 

TRANSFORMIMI NË 
KRISHTIN 

 
“Jo, sikurse t‟ia kisha arritur, as, sikuse të isha bërë 
i përsosur, por – vrapoj që, në ndonjë mënyrë, të 
mund ta zë, sepse edhe vetë kam qenë zënë prej 
Krishtit (Jezus).”  

(Fil 3, 12) 
 

FJALËT E JETËS 
 

Dita e parë: 

Shpirti Shenjt është në ty dhe vepron. Ai dëshiron që të 
ndryshojë, që të japë një jetë më të mirë, të të bëjë të 
shenjtë. Mund të mbështetesh në veprën e tij në jetën 
tënde. Jezusi nuk të ka lënë të vetmuar në këtë. Fjala e 
Zotit thotë:  

“Hyji është Ai që, simbas mirësisë se vet, ndikon në 
ju që të doni e të veproni”  (Fil 2,13)  
 
 

Dita e dytë: 

Kurrë mos lejo që kjo e vërtetë të errësohet në mendjen 
tënde: asgjë nuk është aq e çmueshme, që ta njohësh dhe 
t‟i përkasësh më tepër se Jezu Krishtit. Pasuria jote më e 
madhe është jeta që ke në Krishtin. Braktis gjithçka që ta 
ruash këtë jetë, dhe të rritesh në të. Fjala e Zotit të thotë:  

“Madje unë çmoj gjithçka si dëm në krahasim me 
më të madhen të mirë: me njohjen e Jezu Krishtit, 
Zotit tim. Për të kam bjerrë çdo gjë dhe të gjitha i 
çmoj si llom, me qëllim që të fitoj Krishtin dhe të 
gjendem në Të – jo me drejtësië time, me atë çka 
vjen nga ligji, por me atë që vjen nga feja në 
Krishtin, me drejtësinë që vjen nga Hyji, e 
themeluar në fe”  

(Fil 3, 8-9). 
 

Dita e tretë: 

Shpesh do të kalosh nëpër tundime. Miqtë nuk do të 
kuptojnë, familja jote do të kërkojë prej teje që të heqësh 
dorë, do të përjetosh dyshime, frikë, luhatje. Por e gjitha 
kjo mund të jëtë shenjë e rritjes sate dhe ndryshim në 
gjendje më të mirë, nëse këto të gjitha do t‟i mundësh me 
fe. Fjala e Zotit premton:  

“Çmoni për gëzim të vërtetë, vëllezërit e mi, kur t‟ju 
ndodhë të sprovoni çdo lloj vështirësie, duke e 
ditur se prova e fesë suaj lind qëndrueshmërinë. 
Por qëndresa le të ushtrohet me përpikëri që të jeni 
të përkryer dhe të përsosur, pa farë të mete” (Jak 1, 
2-4).  
 

Dita e katërt: 
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Zoti është me ty. Këtë gjë mos e harro kurrë. Ai të do, 
është me ty dhe nuk do të të braktisë kurrë. Nuk është me 
rëndësi se me çfarë tundimesh do të shkosh në takim me 
Zotin i cili të do dhe është me ty. Fjala e Zotit thotë:  

“Vështirësitë në të cilat qetë vënë, nuk ishin jashtë 
masës njerëzore. Hyji është besnik. Ai nuk do të 
lejojë t‟u shtroheni provave që i tejkalojnë fuqitë e 
tuaja, e bashkë me prova, do t‟ju japë rrugëdalje e 
forcë për t‟u qëndruar” (1 Kor 10, 13).  
 

Dita e pestë: 

Nëse beson në Zotin dhe atë e do, gjithçka do të jetë 
për të mirën tënde. Çdo gjë që do të ndodhë, të gjitha do të 
jenë burimi i jetës më të mirë dhe më të thellë. Zoti 
gjithmonë nxjerr të mirën prej së keqes. Fjala e tij premton:  

“Në e dimë se Hyji në gjithçka bashkëpunon me ata 
që e duan, me ata që, me vendimin e tij janë të 
thirrur” (Rom 8, 28).  
 

Dita e gjashtë: 

Nuk mund të jesh i bashkuar plotësisht me Krishtin 
nëse nuk je i bashkuar me korpin e Krishtit (Kishën). Nëse 
e do Krishtin, e do edhe Korpin e tij, e do atë që i përket 
Krishtit. Nëse dëshiron t„i përkasësh Krishtit, futu në Korpin 
e tij, të jesh i afërt me vëllezërit e tjerë. Fjala e Zotit thotë:  

“Sikurse në një trup kemi shumë gjymtyrë dhe të 
gjitha gjymtyrët nuk e kanë të njëjtin funksion, 
kështu edhe ne, edhe pse shumë, jemi një trup i 
vetëm në Krishtin e, secili prej nesh gjymtyrë e 
njëri-tjetrit” (Rom 12, 4-5).  
 

Dita e shtatë: 

Jezusi dëshiron që të veprojë në ty nëpërmjet Kishës 
dhe vëllezërve të tjerë. Dëshiron që të kujdesesh për jetën 
e bashkësisë së krishterë dhe që t‟u ndihmosh vëllëzërve 
të tjerë. Ki besim të plotë në mbledhje me vëllezërit të cilët 
të kanë ndihmuar për të gjetur jetën e re në Shpirtin Shenjt. 
Fjala e Zotit thotë:  

“Le të kujdesemi për njëri-tjetrin me qëllim që të 
nxitemi kah dashuria dhe veprat e mira, dhe të mos 
i lëmë pas dore mbledhjet tona, si e kanë bërë 
zakon disa, por t‟i japim zemër njëri-tjetrit, aq më 
tepër sa më mirë shihni se po afrohet dita” (Heb 10, 
24-25).  
 

Studim 

Dy pjesë të cilat duhet të lexojmë dhe të meditojmë në 
këtë javë, janë pjesët që flasin për ringjalljen e Jezusit dhe 
ringjalljen tonë:  

 Gjn 20;  

 Zb 21.  
 
“Gëzohuni gjithmonë me Zotin, rishtas po ju them: 
gëzohuni! Mirësinë tuaj le ta njohin të gjithë 
njerëzit! Zoti është ngjat! Për asgjë mos u 
shqetësoni, por gjithçka – me lutje dhe me uratë të 

percjellë me falëmderim – paraqitni Hyjit nevojat 
tuaja! Dhe paqja e Hyjit, që është më e vlefshme se 
mund të mendojmë, do t‟i ruajë zëmrat tuaja dhe 
mendimet tuaja në Krishtin Jezus”  (Fil 4, 4-7).   
 

* * * * * * * * * * * * * *  
 
 

Vëlla, motër!  

Nëse t’i jep dikush një milion euro, do t’i kishe ruajtur 

me kujdes të madh. Por ti ke pranuar diçka edhe më të 

madhe. Ruaje këte me kujdes shumë të madh. Kjo pasuri 

është aq e çmueshme sa që vlen edhe jetën ta japësh për 

të.  

Jezusi na tregonte për tregtarin i cili ka kërkuar visarin 

e çmueshëm: “Mbretëria e qiellit i përngjan tregtarit që 

kërkon perla të çmueshme. Kur e gjen një perlë me vleftë 

të madhe, shkon, shet gjithçka ka dhe e blen atë perlë (Mt 

13, 45-46). Perla më e vlefshme është Mbretëria e 

Zotit… është Zoti vetë. Lër gjithçka për këtë perlë!  

Jezusi na ka thënë: ”Mos t’ju shqetësohet zemra! 

Besoni në Hyjin edhe në mua besoni! (Gj 14, 1). Mos ki 

frikë! Zoti është me ty dhe të do. Ai do të kujdeset për ty. 

Kur ai është me ty, asgjë e keqe nuk mund të të ndodhë.  

Problemet tua nuk janë ende të zgjidhura. Nuk je i 

përkryer ende. Por ti ke rrugën, të vërtetën dhe jetën. Je 

në rrugën e jetës së pasosur.  

 

“Çka, pra, të themi tjetër lidhur me këtë? Nëse Hyji na 

përkrah, kush do të jetë kundër nesh? Ai as Birin e vet 

nuk e kurseu, por e dorëzoi të flijohet për të gjithë ne, e 

si atëherë, bashkë me të nuk do të na japë çdo gjë? 

Kush do t’i padisë të zgjedhurit e Hyjit? Hyji shfajson! 

Kush do të dënojë? Krishti (Jezus) vdiq, për me tepër 

edhe u ngjall! Ai qëndron në të djathtën e Hyjit, – Ai 

ndërmjetëson për ne!  

Kush do të na ndajë prej dashurisë së Krishtit? 

Vështirësia? Ngushtica? Salvimi? Uria? Zhveshtësia? 

Rreziku? Shpata? E prapëseprapë, në të gjitha këto 

jemi më tepër se ngadhënjyes, në saje të atij që na ka 

dashur.  

Jam plotësisht i bindur se as vdekja, as jeta, as ëngjëjt, 

as pushtetet, as e tashmja, as e ardhmja, as fuqitë, as 

forcat e lartësisë; as ato të humnerës, dhe asnjë krijesë 

tjetër, nuk do të mund të na ndajë prej dashurisë së 

Hyjit, që na u dëftua në Jezu Krishtin, Zotin tonë.” 

(Rom 8, 31-35. 37-39) 

 
 

 

Eja, o Shpirt Shenjt,  
mbushi zemrat e besimtarëve të tu  
dhe ndeze në to flakën e dashurisë sate!  

– Dërgoje Shpirtin Tënd të Shenjt, o Zot!  
– Dhe përtërije fytyrën e tokës!  
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O Zot, Ti që me dritën e Shpirtit Tënd të Shenjt i mëson 
zemrat e besimtarëve të Tu, na e jep me anën e të njëjtit 
Shpirt urtinë e vërtetë, që gjithmonë të mund t‟u gëzohemi 
ngushëllimeve të Tija. Nëpër Krishtin, Zotin tonë. Amen.  


