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Zoti vjen, koha për ta pritur 
 
1. Lutemi së bashku:  
Shpirt Shenjt, deh zbrit mbi ne, 
e prej qiellit derdh mbi ne 
rrezet tua plot me dritë. 

2.Eja, o Atë, për nevojatarë, 
eja, ti n’dhanti bujar, 
eja, ti që mendjet shndrit. 

1.Ti n’gushtica ngush’llim bjen, 
ti ndër zemra si mik vjen, 
t’lodhunt n’jetë rishtas forcon. 
 2.N’mund e djersë ti je pushim, 
 n’vapë e luftë ti je freskim, 
 lot ti terë, zemrat ngushllon. 
1.Dritë hyjnore, plot shejtni, 
shndritna ti mendjet e n’dashuri 
kalle flakë kënd n’ty shpreson. 

2.Ku s’je ti, gjithçka dështon 
n’atyrë t’njerit gjë s’qëndron 
që t’jetë shenjte, si ti don. 

1.Njollat hiq, dangat pastro, 
n’shpritëra tanë hiret rigo, 
varrët e mëkatit na i shëro. 
2.Çka ësht’ e brishtë këndshëm lako, 
çka ësht’ e ftohtë – me flakë rretho, 
çka ësht’ t’shtrembët – ëmbël drejto. 
1.Jepna ne që n’ty besojmë, 
jepna ne që n’ty shpresojmë, 
shtatë dhantitë që aq dëshirojmë. 
 2.Mundin tonë ti na e shpërble, 

n’mëkat me vdekë ti mos na le, 
bëj me ty n’amshim t’lumnojë. 
            
    Hapat 

2. Ne qetësi me pak shpjegime futemi në temë 
3. Lexojmë ungjillin ( e diela e pare e Ardhjes dhe e 
diela e fundit e vitit liturgjik). 
4. Meditojmë së bashku.  
5. Pastaj në heshtje lexoj Ungjillin disa herë nënvizoj 
shënoj pyetje, mundohem të përgjigjem,  
6. Shikoj, shqyrtoj jetën time, kohën që kaloj dhe 
mundohem të gjej shenja të kalimit të Zotit në të .  

a mund të ndryshoj diçka.  
Nëse Zoti vjen tani, në këtë çast, çfarë do të ndryshojë 
në jetën time? Ku e kam prishur miqësinë me të 
(shikoj jetën time me të, me familjen, me të tjerë,t me 
studimin, me angazhimet që kam marrë.. a e kam 
shtëpinë gati për ta pritur?).  

Reflektim 
Në të vërtetë Ai vjen... e sigurt si 
agimi është ardhja e tij!  Në pritje të kësaj ardhjeje në 
mësohemi të rrimë  me të, e marrim në kungimin e 
Shenjtë nëse  me jetën tonë i themi: të kam pritur,  të 
pres,  jam gati, ka kuptim edhe kungimi i shenjtë. 
Përndryshe me zemër të papenduar, të zemëruar, të 
habitur, tinëzare, ziliqare, etj. nuk mund ta gënjej  e 
t’i them jam gati.. të paktën Atij. 
 
Nëse ke shqyrtuar mirë ndërgjegjen tënde je 
gati për t’u rrëfyer.  
 

Sugjerim 
…..Merre në dorë jetën 
mëso ta lexosh jetën. 
Shikohu çdo ditë në pasqyrë, 
pa u merakosur për puçërrat 
 
për mënyrën e të krehurit, 
se si duhet të paraqitesh…. 
Shikohu që të mësosh të dialogosh me veten . 
Sepse ti mund të japësh Kontributin origjinal e krijues 
kudo që të jetosh. 
 
…bëj pyetje mbi çdo gjë. 
Përgjigju, jo vetëm sepse ke dëgjuar, 
Por sepse beson në atë që thua. 
Ji  I hapur ndaj Shpirtit Shenjtë. 
Çdo gjë që të bësh gjatë ditës mos e bëj pa e pyetur 
vetveten se pse po e bëj. 
Lexo çdo ditë fjalën e Zotit, shkruaje. 
Ungjilli lexohet jo si një detyrë por me dëshirë. 
Dëshiron të dëgjosh personalisht  për Jezusin, 
Dëgjoje, meditoje, mos arsyeto shumë, 
lëre atë të të flasë 

Sepse ti mund të jeshë aty ku je Dëshmitar- 
Profet i një dashurie që s’mbaron. 

Lëre veten të pyetesh nga e përditshmja 
Mësohu të lexosh shenjat jeta te shtron përpara  
Të Zotit afër  teje, arsyeto mbi shpresën që ekziston në ty. 
 
Lutemi së bashku 
Nga psalmi 139  
1. Unë e mendoj veten sepse ti më ke menduar  
 Unë jam sepse ti më mendon  
Unë jetoj sepse ti më do. Sekretin tim ti e një 
dhe  e do  
Në fshehtësi më ke endur, në mister më ke 
qëndisur  
 Unë nuk ekzistoja akoma  e ti më shikoje.  
 
2. Prej ditëve të mija akoma s’ekzistonte një 
presje  
 Por në librin tënd gjeje vend për mua.  
Akoma unë nuk jetoja e ti e ruaje jetën time.  
Nuk kuptoj, është një mrekulli që më bën të 
dridhem 
Kudo që të shkoj të gjej, pengohem në ty.  
Ka më shumë mendime në mendjen tënde  
sesa kokrriza rërë në shkretëtira e pafund. 
 
1. Unë jam njëri prej mendimeve të tua, kurrë 
s’do të lirohem prej teje . 
Kjo rrugë është e vështirë  E vështirë është të 
mos ndeshësh egërsi e dhunë.  
E vështirë të mos kërcënosh, e vështirë të mos 
pësosh.  
 
2. Kujtoma se të vërtetën mund ta kërkoj por jo 
ta zotëroj, nuk është në mua. 
Rrugët janë të shumta, e nëse më sheh  
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të eci në shtigje të shtrembra  të se keqes 
udhëhiqi gjetkë hapat e mi . 
Shqyrtomë në thellësi aty ku jam i fshehur 
edhe ndaj vetes sime. Njihmë! 
Nuk do të lirohem  kurrë prej teje. Nuk do të 
lirohesh kurrë prej meje. 


