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MESHA E MBRËMJES NË VIGJILJEN E FESTËS 

 

Antifona e hyrjes (Rom 5, 5; 8, 11) 

Dashuria e Hyjit u ndikua në zemrat tona me anë të Shpirtit Shenjt të tij që banon ndër 

ne, aleluja. 

Fillon një muzike (Veni Sancte Spiritus, nga Taizé), të gjithë ulen dhe disa personat do të 

zhvillojnë një shenjë. 

NDËRHYRJE SIMBOLIKE 

Shenja e fillimit: Shpirt Shenjt uji 

Teksti i parë (Zan 1, 1-2) 

Në një kënd të prezbiteriumit (ndoshta afër qiriut të Pashkëve) përgatitet një tavolinë me një 

gurrë. Një person nga asambleja, del dhe qëndron afër gurrës me një brokë me ujë. 

Afër elterit, lexuesi i parë thotë: 

Lexuesi 1:  

Në fillim Hyji krijoi qiellin e tokën. Toka ishte e shkretë dhe e zbrazët; terri 

e mbulonte humnerën dhe Shpirti i Shenjtë endej përmbi ujërat. 

Në këtë moment, ai që ka brokën me ujë, derdh ujin në gurrë në mënyrë të dukshme. Atëherë, 

Lexuesi i dytë vijon me tekstin e Shën Ireneut. 

Teksti i dytë (Misioni në Shpirtin e Shenjtë, nga traktati “Kundër herezive” i Shën 

Ireneut, ipeshkëv) 

Lexuesi 2: Nga shkrimet e Shën Irenei 

Zoti premtoi se do ta dërgonte Ai vetë Shpirtin [Mbrojtësin], për të na bërë 

të pëlqyeshëm para Hyjit.  

Dhe sikurse mielli nuk lidhet në një masë të vetme brumi, as nuk mund të 

bëhet bukë e vetme pa ujin, kështu as ne, shumicë e pabashkuar, nuk mund 

të bëheshim një Kishë e vetme në Krishtin Jezus pa “Ujin” që zbret prej 

qiellit. 

Një person sjell një bukë dhe e vendos afër gurrës së ujit. 



Dhe sikurse toka e thatë, nëse nuk laget me ujë, nuk mund të japë fryte, po 

ashtu edhe ne, që ishim si pemë e thatë, kurrë s’do të kishim sjellë fryte 

jete, pa “shiun” e dërguar lirisht prej së larti. 

Një person sjell një vazo transparente e mbushur me dhé, e vendos afër gurrës. 

Larja e pagëzimit me veprimin e Shpirtit Shenjt na ka bashkuar të gjithëve 

në shpirt e në trup, në atë njësi që na ruan nga vdekja. 

Një person e tregon një simbol i njësi dhe bashkimit.  

 

ATËHERË, FILLON PROCESIONI. 

Himni Veni Creator ose Këngë e fillimit dhe Procesion 

Pas përshëndetjes së ipeshkvit, bëhet Riti i pendimit: Vëllezër e motra, t’i pranojmë mëkatet 

tona....  

O Zot, ki mëshirë.... 

Pastaj ipeshkvi fton popullit për lutjen kolekta. 

Kolekta 

O Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshueshëm, 

Ti deshe që misteri i Pashkëve  

të kremtohet gjatë pesëdhjetë ditëve:  

bëj që, nëpërmjet dhuratës së Shpirtit Shenjt,  

të gjithë popujt, e ndarë në gjuhë të ndryshme,  

të bashkohen duke shpallur lavdinë e emrit tënd,  

që me ty jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. 

Amen. 

Pastaj ipeshkvi mund ta qortojë popullin me këto fjalë apo me fjalë të ngjashme: 

Vëllezër e motra, pasi kemi hyrë ne Vigjiljen e Rrëshajëve, ta dëgjojmë tani 

me zemër të qetë Fjalën e Hyjit, sipas shembullit të apostujve dhe të 

nxënësve, të cilët, me Marinë nënën e Jezusit, qëndronin në lutje duke 

pritur Shpirtin Shenjt, të premtuar prej Zotit. 

Të kujtojmë çfarë ka bërë Hyji me popullin e vet dhe të lutemi që Shpirti 

Shenjt, që Ati ua dërgoj si frytin e parë besimtarëve, të çojë në përsosmëri 

veprën e vet në botë. 



Vijojnë leximet. 

LITURGJIA E FJALËS 

I. Pjesa e parë: _________________________ 

Një anëtar i lëvizjes lexon leximin nga Besëlidhja e Vjetër, një tjetër e bën dëshminë (3 

minutat), dhe pas një heshtje e shkurtër, përfundimisht, një tjetër thotë Psalmin. 
 

Leximi i parë (Zan 11, 1-9) 

U quajt Babel, sepse aty u pështjellua gjuha e mbarë tokës. 

 

Lexim prej Librit të Zanafillës 

Mbarë toka kishte vetëm një gjuhë dhe fjalët e njëjta. Kur u çuan prej 

lindjes, gjetën një fushë në dheun e Senaarit dhe aty ngulën banimin. I 

thanë njëri-tjetrit: “Ejani të presim tulla dhe t’i pjekim në zjarr.”  

Tullat i përdorën në vend të gurëve e bitumin në vend të llaçit. Dhe 

thanë: “Ejani ta ngrehim për vete një qytet dhe pirg, maja e të cilit do të 

prekë qiellin. T’ia rrisim vetes namin që të mos shpërndahemi faqes së 

dheut.” 

Zoti zbriti përmbi tokë për të parë qytetin dhe pirgun që e ndërtuan 

njerëzit.  

Zoti tha: “Njëmend qenkan një popull dhe paskan vetëm një gjuhë! Ky 

është fillimi i veprimtarisë së tyre dhe tash e tutje nuk do të kenë vështirë të 

kryejnë gjithçka të synojnë. Ejani, pra, të zbresim e t’ua pështjellojmë këtu 

gjuhën e tyre, që të mos mund të merren vesh njëri me tjetrin.”  

Prej andej Zoti i shpërndau nga ai vend mbi sipërfaqen e mbarë tokës 

dhe ata pushuan së ndërtuari qytetin. Prandaj edhe quhet Babel, sepse aty u 

pështjellua gjuha e mbarë tokës dhe prej andej Zoti i shpërndau mbi faqen e 

dheut. 

Fjala e Zotit. 



Ndërhyrje e parë  nga ________________. Pas pak kohë në heshtje, thotë 

Psalmin. 

Psalmi (33) 

Zoti mbretëron mbi mbarë popujt. 

Zoti i shpartallon synimet e popujve, 

i pështjellon qëllimet e kombeve. 

Synimi i Zotit qëndron për amshim, 

mendimet e zemrës së tij prej breznie në brezni. 

Zoti mbretëron mbi mbarë popujt. 

Lum ai komb që për Hyj e ka Zotin, 

populli që Zoti e zgjodhi për pronë. 

Zoti shikon nga qielli 

e i sheh të gjithë bijtë e njerëzve. 

Zoti mbretëron mbi mbarë popujt. 

Prej vendit të vet të shenjtë 

i shqyrton të gjithë banorët e tokës, 

ai që të gjithëve ua ka krijuar zemrat 

e i kupton të gjitha veprat e tyre. 

Zoti mbretëron mbi mbarë popujt. 

 

Pastaj të gjithë çohen në këmbë dhe ipeshkvi thotë: Të lutemi, dhe pasi të gjithë të jenë lutur 

për pak kohë në heshtje, thotë lutjen pas leximit të parë (Zan 11, 1-9) dhe psalmit (32). 

Të lutemi. 

Bëj, po të lutemi, o Hyj i gjithëpushtetshëm,  

që Kisha jote të jetë gjithmonë bashkësia e shenjtë,  

e mbledhur në njësinë e Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjt,  

shenjë përballë botës e shenjtërisë dhe njësisë sate  

dhe mjet që bota të arrijë përsosmërinë e dashurisë sate. 

Nëpër Krishtin, Zotin tonë. Amen. 

 



II. Pjesa e dytë: ____________________________ 

Një anëtar i lëvizjes lexon leximin nga Besëlidhja e Vjetër, një tjetër e bën dëshminë (3 

minutat), dhe pas një heshtje e shkurtër, përfundimisht, një tjetër thotë Psalmin. 

 

Leximi i dytë (Dal 19, 3-8.16-20) 

Zoti zbriti mbi malin Sinaj. 

Lexim prej Librit të Daljes 

Në ato ditë, Moisiu u ngjit te Hyji. Zoti e thirri prej malit e i tha: 

“Thuaj kështu shtëpisë së Jakobit e kumtoj izraelitët: Ju vetë patë se çka u 

bëra egjiptianëve. Sesi juve ju kam bartur mbi krahët e shqiponjave e ju 

kam sjellë deri tek unë. Prandaj, nëse do të ma dëgjoni fjalën e do ta mbani 

besëlidhjen time, ju do të jeni ndër të gjithë popujt prona ime, - e imja është 

mbarë toka. Ju do të jeni për mua një mbretëri priftërinjsh, e një popull i 

shenjtë. Këto janë fjalët që do t’ua thuash bijve të Izraelit.”  

Moisiu u kthye, i bashkoi krerët e popullit dhe u tregoi gjithçka i kishte 

urdhëruar Zoti. Mbarë populli u përgjigj njëzëri: “Do të bëjmë gjithçka tha 

Zoti”. Moisiu ia ktheu Zotit përgjigjen e popullit. Erdhi e treta ditë dhe 

zbardhi drita: u ndien bubullima, shpërthyen vetëtima, një re e dendur tesve 

e mbuloi malin. Boria jehoi thekshëm dhe u dridh populli që ishte në 

tëbanishtë. Atëherë Moisiu e bëri popullin të dalë nga tëbanishta në takim 

me Hyjin. Populli qëndroi në këmbë rrëzë malit. 

Krejt mali i Sinajit s’ishte tjetër por tym, sepse Hyji kishte zbritur në 

zjarr mbi të e tymi i tij ngritej porsi tym furre. I tërë mali tundej tmerrësisht. 

Zëri i bririt vinte gjithnjë e rritej: Moisiu fliste me Hyjin e Hyji i përgjigjej 

me bubullimë. Zbriti, pra, Hyji mbi malin Sinaj, në majë të malit, dhe e 

thirri Moisiun në majë të malit. Moisiu u ngjit. 

Fjala e Zotit. 

Ndërhyrje e dytë nga _________________________. Pas pak kohë në heshtje, 

thotë Psalmin. 

Psalmi (103) 



Mëshira e Zotit është mbi ata që e druajnë. 

Bekoje, shpirti im, Zotin, 

dhe krejt qenia ime Emrin e tij të shenjtë. 

Bekoje, shpirti im, Zotin, 

e mos i harro bamirësitë e tija. 

Mëshira e Zotit është mbi ata që e druajnë. 

Ai i fal të gjitha fajësitë e tua, 

Ai i shëron sëmundjet e tua; 

Ai ta shpëton jetën prej varrit, 

Ai të kurorëzon me mirësi e dashuri. 

Mëshira e Zotit është mbi ata që e druajnë. 

Zoti bën veç vepra të mira, 

u jep të drejtën atyre që pësojnë padrejtësi. 

Synimet e veta ia zbuloi Moisiut, 

bijve të Izraelit veprat e veta. 

Mëshira e Zotit është mbi ata që e druajnë. 

Vetëm dashuria e Zotit është prej amshimit 

e në amshim mbi ata që e druajnë; 

dhe drejtësia e tij mbi bijtë e njerëzve, 

mbi ata që e mbajnë besëlidhjen e tij, 

dhe i kujtojnë urdhërimet e tij për t’i zbatuar. 

Mëshira e Zotit është mbi ata që e druajnë. 

Pas lëximit të dytë (Dal 19, 38.16-20) dhe këngës (Dan 3). 

Të lutemi. 

O Hyj, që në zjarrin mbi malin Sinaj i dhe Moisiut ligjin e vjetër  

dhe në këtë ditë në zjarrin e Shpirtit Shenjt  

ke dëftuar besëlidhjen e re:  

bëj të nxitemi vazhdimisht me këtë Shpirt  

që mrekullisht u ke ndikuar apostujve të tu,  

që Izraeli i ri, i mbledhur prej të gjithë popujve,  

ta pranojë me gëzim ligjin e ri të dashurisë sate.  

Nëpër Krishtin, Zotin tonë. Amen. 



III. Pjesa e tretë: ____________________________ 

Një anëtar i lëvizjes lexon leximin nga Besëlidhja e Vjetër, një tjetër e bën dëshminë (3 

minutat), dhe pas një heshtje e shkurtër, përfundimisht, një tjetër thotë Psalmin. 

 

Leximi i tretë (Ez 37, 1-14) 

O eshtra të thata, do ta qes në ju shpirtin e ju do ta rifitoni jetën. 

Lexim prej Librit të Ezekielit profet 

Mbi mua ra dora e Zotit dhe, në shpirtin e Zotit, më çoi e më vendosi 

në mes të një fushe që ishte plot me eshtra. Ai më bëri t’i përshkoj në të 

gjitha drejtimet: mbi sipërfaqen e tokës ishin pa masë shumë e tejet të thatë. 

Atëherë më pyeti: “Biri i njeriut, a të thotë mendja se këto eshtra mund 

ta rifitojnë jetën?” Unë iu përgjigja: “Ti e di, o Zot Hyj!”  

Atëherë më urdhëroi: “Profetizo mbi këta eshtra e thuaju: O eshtra të 

thata, dëgjojeni fjalën e Zotit! Kështu u thotë Zoti Hyj këtyre eshtrave: Unë 

po e fus në ju shpirtin e ju do ta rifitoni jetën. Do të end mbi ju dejtë, do t’ju 

vesh me mish, do t’ju mbuloj me lëkurë, do t’ju fus shpirtin e ju do ta 

rifitoni jetën dhe do ta dini se unë jam Zoti.”  

Unë profetizova ashtu si më qe urdhëruar. Derisa unë po profetizoja, 

dëgjova një ushtimë dhe pashë një lëvizje eshtrash: iu afruan njëri-tjetrit, 

secili asht ashtit përgjegjës. Shikova dhe, ja, u gërshetuan drejtë, u veshën 

me mish dhe me lëkurë, por ende nuk kishin shpirt.  

Prapë më tha: “Profetizoji shpirtit! Profetizo, biri i njeriut, e i thuaji 

shpirtit: Kështu thotë Zoti Hyj: Eja, o shpirt, nga të katër anët e botës e fryj 

mbi këta të vdekur që ta rifitojnë jetën!” Unë profetizova siç më kishte 

urdhëruar dhe në ta hyri shpirti. Ata e rifituan jetën dhe qëndruan në këmbë 

të veta një ushtri të madhe, tejet e madhe!  

Atëherë më tha: “Biri i njeriut, këta eshtra janë mbarë shtëpia e Izraelit. 

Ata thonë: ‘Eshtrat tona u thanë, s’kemi më kurrfarë shprese, kemi 

mbaruar!’ Prandaj profetizo e thuaju. Kështu thotë Zoti Hyj: Ja, unë do t’i 

hap varret tuaja dhe do t’ju nxjerr nga varret tuaja, o populli im, dhe do t’ju 

shtie në tokën e Izraelit. Do ta dini se unë jam Zoti kur t’i kem hapur varret 

tuaja e t’ju kem nxjerrë nga varret tuaja, o populli im! Do t’jua jap shpirtin 



tim dhe ju do ta rifitoni jetën dhe do t’ju vendos në tokën tuaj. Ju do ta dini 

se unë jam Zoti. Çka them unë, atë edhe e bëj thotë Zoti Hyj.” 

Fjala e Zotit. 

Ndërhyrje e tretë nga _____________________. Pas pak kohë në heshtje, thotë 

Psalmin. 

Psalmi (106) 

Lavdëroni Zotin, sepse është i mirë, sepse e amshuar është dashuria e tij! 

Le të thonë të shpërblyerit prej Zotit, 

që i çliroi nga kthetrat e armikut 

dhe i bashkoi nga vendet e ndryshme 

nga ku lind dielli e ku perëndon, 

nga veriu e nga ana e detit. 

Lavdëroni Zotin, sepse është i mirë, sepse e amshuar është dashuria e tij! 

U endën në shkretëtirë, në vend të thatë, 

nuk e gjetën udhën drejt qytetit të banimit. 

Të uritur e të etur 

shpirti i tyre ishte mekur në ta! 

Lavdëroni Zotin, sepse është i mirë, sepse e amshuar është dashuria e tij! 

Të ngushtuar i lëshuan kushtrimin Zotit 

dhe Ai i shpëtoi nga vështirësitë e tyre. 

Ai i nxori në udhën e drejtë 

që të shkonin në qytetin e banimit. 

Lavdëroni Zotin, sepse është i mirë, sepse e amshuar është dashuria e tij! 

Le t’ia dinë për nder Zotit për dashurinë e tij, 

për mrekullitë që u bëri bijve të njerëzve, 

që ngiu shpirtin e të eturit, 

e mbushi me të mira shpirtin e të uriturit. 

Lavdëroni Zotin, sepse është i mirë, sepse e amshuar është dashuria e tij! 

Pas leximit të tretë (Ez 37, 1-14) dhe psalmit (106). 

Të lutemi. 

O Hyj, që na ke rilindur me fjalën e jetës,  



ndikoje mbi ne Shpirtin tënd Shenjt,  

që, duke ecur në njësinë e fesë,  

të meritojmë të arrijmë ngjalljen  

me një trup të pashkatërrueshëm dhe të lavdishëm. 

Nëpër Krishtin, Zotin tonë. Amen. 

 

IV. Pjesa e Katërt : ____________________________ 
 

Një i ri ose e re nga Baritorja Rinore e dioqezës nga Besëlidhja e Vjetër, një tjetër e bën 

dëshminë (3 minutat), dhe pas një heshtje e shkurtër, përfundimisht, një tjetër thotë Psalmin. 

Leximi i katërt (Jl 3, 1-5) 

Në ato ditë do ta ndikoj Shpirtin tim. 

Lexim prej Librit të Joelit profet 

Do ta ndikoj Shpirtin tim mbi çdo njeri e do të bëhen profetë bijtë e 

bijat tuaja, pleqtë tuaj ëndrra do të shohin, djelmoshat tuaj do të kenë 

vegime. Madje edhe mbi skllevër të mi - burra e gra, në ato ditë do ta 

ndikoj Shpirtin tim. 

Do të bëj shenja të bindshme në qiell e në tokë: gjak e zjarr e shtylla 

tymi!  Dielli do të kthehet në terr e hëna në gjak para se të vijë dita e Zotit e 

madhe dhe e tmerrshme! 

Do të ndodhë: Gjithkush që ta thërrasë emrin e Zotit do të shëlbohet, 

sepse shpëtimi do të jetë në Malin Sion e në Jerusalem - sikurse tha Zot 

ynë - e ndër të mbeturit gjallë ata që Zoti t’i thërrasë. 

Fjala e Zotit. 

Ndërhyrja e katërt, nga ______________________________. Pas pak kohë 

në heshtje, thotë Psalmin. 

 

Psalmi (103) 

Dërgoje shpirtin tënd, o Zot, dhe ripërtërije fytyrën e tokës. 

Bekoje, shpirti im, Zotin! 

O Zot, Hyji im, sa i madh je! 

I veshur me madhëri e me bukuri, 

i mbështjellë me dritë porsi me petk! 



Dërgoje shpirtin tënd, o Zot, dhe ripërtërije fytyrën e tokës. 

Të gjitha këto presin me shpresë 

që t’u japësh ushqim në kohën e duhur. 

Po u dhe ti ato mbledhin, 

kur ti e hap dorën tënde, mbushen me një mijë të mira. 

Dërgoje shpirtin tënd, o Zot, dhe ripërtërije fytyrën e tokës. 

Po e dërgove frymën tënde, përsëri përtërihen 

dhe e rinon fytyrën e dheut. 

E amshueshme qoftë lavdia e Zotit, 

u gëzoftë Zoti në veprat e veta! 

Dërgoje shpirtin tënd, o Zot, dhe ripërtërije fytyrën e tokës. 

Do t’i këndoj Zotit në jetën time, 

do ta lavdëroj Hyjin derisa të jem gjallë. 

I pëlqeftë Zotit kënga ime, 

kënaqësinë time e kam vënë në Zotin! 

Dërgoje shpirtin tënd, o Zot, dhe ripërtërije fytyrën e tokës. 

Pas leximit të katërt (Jl 3, 1-5) dhe psalmit (103). 

Të lutemi. 

Në mirësinë tënde, o Zot,  

kryeje mbi ne premtimin tënd,  

që Shpirti Shenjt, i cili po vjen, të na bëjë,  

përpara botës, dëshmitarë të Ungjillit të Zotit tonë Jezu Krishtit,  

që me ty jeton e mbretëron në shekuj e shekujve. Amen. 

Atëherë ipeshkvi intonon himnin Lavdi. 

Pas himnit, ipeshkvi thotë kolektën: 

Bëj, po të lutemi, o Hyj i gjithëpushtetshëm,  

të na ndriçojë shkëlqimi i lavdisë sate  

dhe me frymëzimin e Shpirtit Shenjt,  

drita e dritës sate t’i forcojë zemrat e atyre  

që ke rilindur me hirin tënd.  

Nëpër Zotin tonë .... 

Pastaj, lexuesi lexon leximin e Apostullit (Rom 8, 22-27) dhe Mesha vazhdon si zakonisht. 



Leximi i pestë (Rom 8, 22-27) 

Shpirti Shenjt lutet për ne me ofshame të patregueshme. 

Lexim prej Letrës së Shën Palit apostull drejtuar Romakëve 

Vëllezër, e dimë: mbarë krijesa gjëmon dhe vuan në dhimbjet e lindjes deri 

tani. Dhe jo vetëm ajo! Por, gjithashtu edhe ne, që kemi frytet e para të 

Shpirtit Shenjt, gjëmojmë në vetvete, duke pritur adoptimin – shpërblimin e 

trupit tonë. Vërtet, kemi qenë shëlbuar, por në shpresë. Porse shpresa që 

shihet, nuk është shpresë. Sepse, çka dikush e sheh, si mund ta shpresojë? 

Nëse, pra, shpresojmë çka nuk shohim, atë gjë e presim me qëndresë. 

Kështu, pra, edhe Shpirti Shenjt na ndihmon në paaftësinë tonë, sepse ne 

nuk dimë as çka të kërkojmë me lutje si duhet, por vetë Shpirti Shenjt lutet 

për ne me ofshame të patregueshme. E Ai që i njeh zemrat, e di dëshirën e 

Shpirtit Shenjt – se ai lutet për besimtarët ashtu si do Hyji. 

Fjala e Zotit. 

Aleluja! 

Eja, o Shpirt Shenjt, mbushi zemrat e besimtarëve të tu, 

dhe ndize në ta zjarrin e dashurisë sate. 

Aleluja! 

Ungjilli (Gjn 7, 37-39) 

Do të gufojnë lumenj të ujit të gjallë. 

Leximi i Ungjillit shenjt sipas Gjonit 

Ditën e fundit, në ditën e madhe të festës, Jezusi u ngrit dhe tha me zë 

të lartë: “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 rrjedhin prej barkut 

të tij’!” 

Këtë e tha për Shpirtin, që kishin për ta marrë ata, që besojnë në të. 

Aso here, në të vërtetë, Shpirti nuk ishte dhënë ende, sepse Jezusi ende nuk 

kishte hyrë në lavdi. 

Fjala e Zotit. 

Lutja mbi dhurata 

I përshkoftë, o Zot, dhuratat tona  

bekimi i Shpirtit Shenjt, 



 dhe me anë të tyre jepi Kishës sate atë dashuri  

që e bën për botën shenjë të dukshme të shëlbimit.  

Nëpër Krishtin .... 

Prefacioni i Rrëshajëve, si në Meshën që vijon. 

Kur përdoret Kanoni Romak, thuhet Të bashkuar i veçantë. 

Kënga e kungimit (Gjn 7, 37) 

Ditën e fundit të festës, Jezusi u ngrit në këmbë e tha: “Kush ka etje le të vijë tek unë e të pijë”, 

aleluja. 

Lutja pas kungimit 

E paçim në ndihmë, o Zot, këtë kungim shenjt,  

dhe na e dhashtë atë Shpirt Shenjt,  

që aq mrekullisht e ndikove në apostujt e tu.  

Nëpër Krishtin ... 

Pas bekimit kremtor 

Mesha u krye: shkoni në paqe, aleluja, aleluja! 


