
NËNTËDITSHI I MARISË QË 
ZGJIDHË NYJET 

Si të lutet Novena 

 

Bëhet shenja e kryqit. 

-Lutet kjo lutje tradicionale    

-Kërkohet falje për mëkatet që kemi bërë dhe 
angazhohemi që të mos jetojmë në mëkat.  

-Luten tre dhjetëshet e para të Rruzares  

-Lexohet lutja e Nëntëditshes, secila ditë ka të veten, 
nga e para tek e nënta.  

-Duke filluar që nga dita që vendos të fillosh Novenen.  

-Luten dy dhjetëshet e fundit të Rruzares. Mbyllet me lutjen drejtuar Marisë që 
zgjidh nyjet.  

 

 

DITA E PARE 

Shën Maria, Nëna ime e dashur, që zgjidh nyjet që lidhin bijtë e tu, hapi krahët 
e tu të mëshirshëm drejtë meje. Të jap sot këtë nyje (të thuhet për emër nëse 
është e mundur) dhe çdo pasojë negative që kjo gjë provokon në jetën time. Të 
jap këtë nyje që më turbullon, më heq lumturinë dhe më pengon që të 
bashkohem me Ty, Maria ti që zgjidh nyjet, kam besim në ty e di që nuk ke lënë 
kurrë pas dore një bijë/birë mëkatarë/e që të lutet ta ndihmosh. Besoj që ti mund 
t’i zgjidhesh këto nyje sepse je Nëna ime. E di që do ta bësh sepse ti më do me 
dashuri të përjetshme. Faleminderit Nëna ime. 

 Maria që zgjidh nyjet, lutu për mua. 
 Kush kërkon një hir, do ta gjej në duart e Marisë.  

O Jezus dashuri e 
ndezur, sikur mos 
t’kisha fyer kurrë, o i 
ëmbli Jezus, me hirin 
tënd të shenjtë, sdua 
të të fyej më kurrë, 
Amen! 



DITA E DYTE 

Maria, Nënë shumë e dashur, mbushur me hire, zemra ime të drejtohet sot ty. E 
pranoj që zemra ime është në mëkat dhe të drejtohem Ty. 

E njoh vetën mëkatare dhe kam nevojë për Ty. Nuk jam kujdesur për hiret e tua, 
për shkak të egoizmit tim, të rënkimeve të mia, për mungesën time në bujari dhe 
sidomos në përvujtëri. Sot të drejtohem Ty Maria, që zgjidh nyjet, në mënyrë që 
t’i kërkosh Birit tënd Jezusit; pastërtinë e zemrës, shkëputjen nga gjërat, 
përvujtërinë dhe besimin. Do të jetoj këtë ditë në këto virtyte, ta ofroj si një 
provë të dashurisë time për Ty. Të dorëzoj këtë nyje (të thuhet për emër nëse 
është e mundur) në duart e tua, sepse më pengon që të shoh lavdinë e Zotit.  

 Maria që zgjidh nyjet, lutu për mua.  
 Maria i ofroi Zotit çdo sekond të jetës së saj.  
 
 

DITA E TRETE 

Nënë ndërmjetësuese, Mbretëreshë e qiellit, në duart e Tua janë pasuritë 
mbretërore, ktheji nga unë sytë e tu të mëshirshëm. Vë në duart e Tua të shenjta 
këtë nyje të jetës sime (të thuhet për emër nëse është e mundur) dhe të gjitha 
rënkimet që më bën të them. Hyjë Atë, të kërkoj falje për mëkatet e mia. Më 
ndihmo tani që të fal të gjithë ata persona që me vetëdije o pavetëdije ma kanë 
shkaktuar këtë nyje. Falë këtij vendimi Ti mund ta zgjidhesh. Nëna ime e 
dashur, përpara teje, dhe në emër të Birit tënd Jezusit, Shpëtimtarit tim, që kaq 
shumë e kemi ofenduar, që ka ditë t’i falë, i fali edhe unë, në këtë moment, këta 
persona…edhe vetën time përgjithmonë. Maria që zgjidh nyjet, të falënderoj 
pasi zgjidh në zemrën time nyjen e rënkimit dhe nyjen që sot të paraqes. Amen! 

 Maria që zgjidh nyjet, lutu për mua.  
 Kush do hire, t’i drejtohet Marisë! 
 
 
 
 
 



DITA E KATERT 

Nënë e shenjtë, fort e dashura ime, që i pranon të gjithë ata që të kërkojnë, ki 
mëshirë për mua.  

Vë në duart e tua këtë nyje (të thuhet për emër nëse është e mundur) që më heq 
lumturinë, të jetoj në paqe, shpirti im është i paralizuar dhe më pengon që të ec 
drejtë Zotit dhe t’i shërbej. Zgjidhe këtë nyje të jetës sime, o nëna ime. Kërkoja 
Jezusit shërimin e fesë sime të paralizuar që shpesh bie nga gurët gjatë ecjes. Ec 
me mua, Nëna ime e dashur, që të jem e vetëdijshme që këta gurë janë në 
realitet miq; të pushojnë thashethemet dhe të mësoj të falënderoj, të buzëqesh në 
çdo moment, pasi kam besim në ty.  

 Maria që zgjidh nyjet, lutu për mua.  
 Maria është dielli, nga e cila e gjithë bota merr rreze nga ngrohtësia e Saj.  
 
 
 

DITA E PESTE 

Nënë që zgjidh nyjet, bujare dhe plot me mëshirë, të drejtohem ty edhe një herë 
për të zgjidhur këtë nyje, e vë në duart e Tua, (të thuhet për emër nëse është e 
mundur). Të kërkoj urtësinë e Zotit, që unë të mundem, në dritën e Shpirtit 
Shenjtë ta zgjidh këtë grubull vështirësishë. Askush stë ka parë kurrë të 
hidhëruar, përkundrazi, fjalët e tua janë plot me ëmbëlsi, aq sa shihet në Ty 
Shpirti Shenjtë. Më liro nga idhtësia, nga inati dhe urrejtja që kjo nyje më ka 
shkaktuar. Nëna ime e dashur, më jep ëmbëlsinë tënde dhe urtësinë tënde. Më 
mëso që të meditoj në heshtjen e zemrës sime dhe ashtu siç ke bërë në ditën e 
Rrëshajëve, ndërmjetëso tek Jezusi që të marrë në jetën time Shpirtin Shenjtë, 
shpirti i Zotit ardhtë mbi mua.  

 Maria që zgjidh nyjet, lutu për mua.  
 Maria është e gjithëpushtetshme pranë Zotit! 
 
 
 
 



DITA E GJASHTE 

Mbretëresha e mëshirës, të jap këtë nyje të jetës sime (të thuhet për emër nëse 
është e mundur) dhe të kërkoj të më japësh një zemër që di të jetë e durueshme 
deri sa Ti ta zgjidhësh këtë nyje. Më mëso që ta dëgjoj Fjalën e Birit Tënd, që të 
rrëfehem, të marrë kungimin e Shenjtë, prandaj qëndro me mua Maria. Përgatite 
zemrën time që të festojë me engjëjt, hirin që ti po e nxjerr nga Ati për mua! 

 Maria që zgjidh nyjet, lutu për mua.  
 Je e mrekullueshme Maria dhe asnjë njollë nuk është në Ty.  
 
 

DITA E SHTATE 

Nënë krejtë e Pastër, të drejtohem sot Ty, të përgjërohem që ta zgjidhësh këtë 
nyje të jetës sime, (të thuhet për emër nëse është e mundur) dhe të më lirosh nga 
infektimet e së keqes. Zoti të ka dhënë një pushtet të madh mbi djajt. Sot dua t’i 
mohoj të gjithë djajtë dhe çdo gjë që mund të ketë lidhje me to dhe që unë kam 
pasë lidhje. Shpalli që Jezusi është Shpëtimtari im i vetmi dhe Zoti im i vetëm. 
O Maria që zgjidh nyjet, shtype kokën e djallit. Shkatërroi të gjitha kurthet të 
vëna nga ai, në nyjet e jetës sime. Faleminderit Nënë shumë e dashur! Zot më 
liro me gjakun tënd të paçmueshëm!  

 Maria që zgjidh nyjet, lutu për mua.  
 Je gëzimi i Jeruzalemit, je nderi i popullit tonë. 

 

DITA E TETEË 

Virgjëra Mari, Nëna e Zotit, e pasur me mëshirë, ki mëshirë për mua, bijën 
tënde/birin tënd, zgjidhi nyjet e jetës time. (të thuhet për emër nëse është e 
mundur) Kam nevojë që Ti të më vizitosh, ashtu siç ke bërë me Elizabeten. Më 
sill Jezusin, më sjell Shpirtin Shenjtë. Më mëso guximin, gëzimin, përvujtërinë 
dhe si Elizabeta, më mbush plot me Shpirtin Shenjtë. Dua që Ti të jesh Nëna 
ime, Mbretëresha ime dhe mikja ime. Të jap zemrën time, dhe çdo gjë që më 
përket: shtëpinë time, familjen time, të çdo gjë timen ato të jashtmet materiale, 
dhe çdo gjë shpirtërore. Të parka përgjithmonë. Vendos në mua zemrën tënde, 
në mënyrë që unë të bëj, çdo që Jezusi më thotë të bëj.  



 Maria që zgjidh nyjet, lutu për mua.  
 Të ecim me plot besim drejtë fronit të hirit.  

 

 

DITA E NENTEË 

Nënë e Shenjtë, avokatja jonë, Ti që zgjidh nyjet, vij sot të të falenderoj, që më 
ke zgjidhur këtë nyje (të thuhet për emër nëse është e mundur) në jetën time. E 
njeh dhimbjen që më ka shkaktuar. Faleminderit Nëna ime e dashur, të 
falenderoj sepse më ke zgjidhur nyjet e jetës sime, më mbështill me mantelin 
tënd të dashur, më mbroh, më ndriço me Paqen tënde.  

 Maria që zgjidh nyjet, lutu për mua.  
 Maria, selija e dijes dhe shkaku I gëzimit tonë, besojmë në Ty.  
 
 

LUTJA E MARISE QE ZGJIDH NYJET 

Virgjëra Mari, Nëna e dashurisë së mrekullueshme, Nënë që nuk ka braktisur 
kurrë një nga bijtë e saj që thërret ndihmë, Nënë me duartë që punojnë e nuk 
pushojnë kurrë për bijtë e saj shumë të dashur, sepse janë të shtyra nga dashuria 
hyjnore dhe nga mëshira e pafund që del nga zemra jote; sille shikimin tënd nga 
unë, shikoimin tënd plot me mëshirë. Shioje grumbullin e nyjeve të jetës sime. 
Ti e njeh dëshpërimin tim dhe dhimbjen time. E di sa më paralizojnë këto nyje 
Maria, nënë e ngarkuar nga Zoti që t’i zgjidhesh nyjet e jetës sime, të bijve të tu. 
Vë në duart e tua, shëritin e jetës sime. Në duart e tua, nuk ekziston një nyje që 
Ti nuk mundesh të mos e zgjidhësh. Nënë e Gjithpushtetshme, me hirin dhe 
fuqinë tënde të ndërmjetësisë pranë Birit tënd Jezusit, dhe Shpëtimtarit tim, 
merre sot këtë nyje (të thuhet për emër nëse është e mundur). Për lavdinë e 
Hyjit, të kërkoj që ta zgjidhësh gjithmonë shpresoj në Ty. Je e vetmja 
ngushëlluese që Zoti më ka dhënë. Je forca e forcës sime të dobët, pasuria e 
varfërisë sime, liria e çdo gjëje që më pengon të jem me Krishtin. Pranoje 
thirrjen time! Më ruaj, më drejto, ji streha ime. 

 Maria që zgjidh nyjet, lutu për mua.  

 


