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ADHURIMI RINOR  

KRISHTI JETONÇ 
 

Qoftë lëvduar e nderuar për gjithë vend 

I Shenjtërueshmi Sakrament 

 

“Të dua o Hyji im, është dëshira ime e vetme të të dua  

deri në frymëmarrjen e fundit të jetës sime. 

O Hyj të dua pafundësisht: 

preferoj të vdes duke të dashur, 

se sa të jetoj pa dashuri ndaj teje. 

Të dua o Zot dhe i vetmi hir që të kërkoj  

është që të dua deri në përjetësi. 

Hyji im, nëse goja ime nuk mund të të thotë 

vazhdimisht se sa të dua, dëshiroj që zemra ime 

ta përsërisë këtë dashuri 

sa herë që unë bëj një frymëmarrje. 

Të dua o Hyj Shpëtimtari im 

sepse je kryqëzuar për mua 

e më mban këtu poshtë të kryqëzuar me Ty. 

Hyji im bëj që të të dua përgjithmonë 

dhe të mund të takoj në jetën e amshuar”. Amen  

 

Qetësi 
Ref: Këngë:___________________________ 
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Pjesa e parë:  

HYJI TE DO - Hyji është dashuri 

Nga letra e parë e Gjonit (1Gj 4,7-16) 

7 Të dashur, ta duam njëri-tjetrin, sepse dashuria vjen nga Hyji, dhe, secili që ka 
dashuri, ka lindur prej Hyjit dhe Hyjin e njeh. 8 Kush nuk ka dashuri, nuk e ka 
njohur Hyjin, sepse Hyji është dashuri. 9 Ja si u dëftua dashuria e Hyjit në ne: 
Hyji dërgoi në botë një të Vetmin Birin e vet që ne të jetojmë në saje të 
tij. 10Dashuria përmbahet në këtë: Jo se ne e kemi dashur Hyjin, por – Ai na ka 
dashur ne dhe e ka dërguar Birin e vet si fli pajtuese për mëkatet tona. 11 Të 
dashur, në qoftë se Hyji na ka dashur ashtu, edhe neve na duhet ta duam njëri-
tjetrin. 12 Hyjin askurrë askush nuk e pa. Nëse e duam njëri-tjetrin, Hyji mbetet 
në ne dhe dashuria e tij në ne është e përkryer. 13 Me këtë gjë e dimë se mbetemi 
në Të edhe Ai në ne: na e ka dhuruar Shpirtin e vet. 14 Ne pamë dhe dëshmojmë 
se Ati e dërgoi Birin për Shëlbues të botës. 15 Kush dëshmon se Jezusi është Biri 
i Hyjit, Hyji mbetet në të edhe ai në Hyjin. 16 Ne e njohëm dashurinë që Hyji ka 
kundrejt nesh dhe i besuam asaj. Hyji është Dashuri, dhe, kush mbetet në 
dashuri, mbetet në Hyjin dhe Hyji mbetet në të. 
 

Qetësi 
Ref: Këngë:___________________________ 
 

Nga dokumenti i Papa Françesku “ Christus vivit”. 

NJË HYJ QË ËSHTË DASHURI  

Së pari dua t’u them të gjithëve të vërtetën e parë: “Hyji ju do”. Nëse keni 

dëgjuar më parë, nuk ka rëndësi, dua t’ju kujtoj: Hyji ju do. Asnjëherë mos 

dyshoni, çfarëdo që të ndodhë me ju në jetë. Në çdo rrethanë, ju jeni 

pafundësisht të dashur. Ndoshta përvoja e atësisë që keni përjetuar nuk ishte më 

e mira, babai yt tokësorë ndoshta ka qenë larg dhe jo aq i pranishëm, ose 

përkundrazi, dominues dhe posesiv; ose thjesht nuk ishte babai për të cilin kishe 

nevojë. Nuk e di. Por ajo që unë mund të them me siguri është se ju mund të 
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hidheni  në krahët e Atit tuaj hyjnor, të atij  Hyji që dha jetë dhe ju  jep në çdo 

kohë. Ai me siguri do t’ju mbështesë dhe, në të njëjtën kohë, do të ndjeni se Ai 

e respekton lirin tuaj të plotë. Për Të ti je me të vërtetë i çmuar, nuk je i 

parëndësishëm, ti je i rëndësishëm për Të, sepse ti je vepra e duarve të Tij. Kjo 

është arsyeja pse Ai ju kushton vëmendje dhe ju kujton me dashuri.  Duhet të 

besosh në “kujtesën e Hyjit: kujtesa e Tij nuk është një “disk i vështirë” që 

regjistron dhe ruan të gjitha të dhënat tona, kujtesa e Tij është një zemër e butë e 

dhembshurisë, e cila gëzon duke zhdukur përgjithmonë të gjitha gjurmët tona të 

së keqes”. Ai nuk dëshiron të mbajë gjurmët e gabimeve tuaja dhe, në çdo rast, 

Ai do t’ju ndihmojë të mësoni diçka edhe nga rënia juaj. Sepse Ai të do ty. 

Mundohuni të qëndroni të heshtur për një çast duke e lënë veten të dashur prej 

Tij. Përpiquni të heshtni të gjitha zërat e brendshëm dhe thirrjet dhe qëndroni 

një moment në përqafimin e Tij të dashurisë. 

 

Qetësi 
Ref: Këngë:___________________________ 
 

Pjesa e dytë: 

KRISHTI TE SHPETON 

Ref: këngë 

Nga Ungjilli sipas Lukes (Lk 23,32-43) 
 
I sollën edhe dy të tjerë - keqbërës për t’i vrarë bashkë me të. 33 Kur arritën në 
vendin që quhet ‘Kafkë’, aty e kryqëzuan atë dhe keqbërësit, njërin në të djathtë 
e tjetrin në të majtë. E Jezusi lutej: “Fali, o Atë, se nuk dinë ç’bëjnë!” E ‘për t’i 
ndarë petkat e tij hodhën short’. Populli rrinte aty e ‘kundronte’. Anëtarët e 
Këshillit të Lartë e ‘përqeshnin’ duke thënë: “Të tjerët i shpëtoi, le ta shpëtojë 
vetveten, nëse është Mesia i Hyjit -‘I zgjedhuri’!” Edhe ushtarët e vinin në lojë. 
Iu afruan për t’i dhënë uthull 37 dhe i thanë: “Nëse je ti mbreti i judenjve, shpëto 
vetveten!” Mbi të ishte edhe mbishkrimi: “Ky është mbreti i judenjve.”Njëri nga 
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kriminelët e kryqëzuar e fyente: “Po a nuk je ti Mesia?! Shpëto veten edhe ne!” 
Por ai tjetri e qortoi shokun: “As ti nuk e druan Hyjin që po vuan të njëjtin 
dënim si ai? 41 Sa për ne kjo është drejtësi: po marrim ndëshkimin e merituar për 
veprat tona! Por ky - ky s’bëri asnjë të keqe!” Dhe tha: “Të të bjerë ndër mend 
për mua, o Jezus, kur të arrish në Mbretërinë tënde!” E Jezusi i tha: “Për të 
vërtetë po të them: sot do të jesh me mua në parajsë.” 
 

Qetësi 
Ref: Këngë:___________________________ 
 

Nga dokumenti i Papa Françesku “ Christus vivit”. 

KRISHTI TË SHPËTON 

E vërteta e dytë është se Krishti, për shkak të dashurisë, dhuroi veten për t’ju 

shpëtuar. Krahët e Tij të hapura në kryq janë shenja më e çmuar e një miku të 

aftë për të arritur ekstremin: “Duke dashur të vetët që ishin në botë, Ai i deshi 

deri në fund”. Kjo që Krishti na shpëtoi në kryq nga mëkatet tona, me të njëjtën 

fuqi të dhurimit të Tij të vazhdueshëm, vazhdon të na shpengojë  e shpëtojë  

edhe sot. Shikoni kryqin e Tij, ngjiteni tek Ai, le të shpëtoheni, sepse “ata që 

lënë veten e tyre të shpëtohen prej Tij janë të çliruar nga mëkati, nga trishtimi, 

nga zbrazëtia e brendshme, nga izolimi”. Dhe nëse mëkatoni dhe ikni, Ai 

përsëri ju ngre me fuqinë e Kryqit të Tij. Kurrë mos harroni se “Ai fal 

shtatëdhjetë herë shtatë herë. Ai kthehet për të na ngarkuar herë pas here për 

mbi supet e Tij. Askush nuk mund të na largojë nga ne dinjitetin që na jep kjo 

dashuri e pafundme dhe e patundur. Ai na lejon të ngremë kokën dhe të 

fillojmë, me një butësi që nuk na zhgënjen dhe kjo mund të na japë përsëri 

gëzim”. Të rinj të dashur nga Zoti, sa vlerë keni nëse jeni shpëtuar nga Gjaku i 

çmuar i Krishtit! Të dashur të rinj, ju “nuk keni çmim! Shikoni krahët e hapura 

të Krishtit të kryqëzuar, le të jeni gjithmonë të shpëtuar përsëri. Dhe kur ju 

afroheni për të rrëfyer mëkatet tuaja, ju besoni fort në mëshirën e Tij që ju 
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çliron nga fajësia. Meditoni Gjakun e Tij të derdhur me kaq shumë dashuri dhe 

të lënë për t’u pastruar nga ai. Kështu që gjithnjë mund të rilindësh përsëri. 

 

Qetësi 
Ref: Këngë:___________________________ 

 

Pjesa e tretë:  

KRISHTI JETON! 

 
Ref: Këngë:___________________________ 
 

Ungjilli sipas Mateut (Mt 28,16-20)  

16 Ndërkaq të njëmbëdhjetë nxënësit shkuan në Galile, në atë mal, ku u kishte 
urdhëruar Jezusi. 17 Kur e panë, e adhuruan, por disa dyshuan. 18 Jezusi u afrua e 
u tha: “Më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. 19 Prandaj, shkoni e bëjini 
nxënës të mi të gjithë popujt! Pagëzoni në Emër të Atit e të Birit e të Shpirtit 
Shenjt! 20 Mësojini të zbatojnë gjithçka ju kam urdhëruar! Dhe, ja, unë jam me 
ju gjithmonë - deri në të sosur të botës!” 
 

Qetësi 
Ref: Këngë:___________________________ 
 

Nga dokumenti i Papa Françesku “ Christus vivit”. 

KRISHTI JETON! 

Por ka një të vërtetë të tretë, e cila është e pandashme nga ajo e mëparshme: Ai 

jeton! Duhet të kujtojmë shpesh, sepse rrezikojmë ta marrim Jezu Krishtin 

vetëm si një shembull të mirë të së kaluarës, si një kujtim, si dikush që na 

shpëtoi dy mijë vjet më parë. Kjo nuk do të na shërbejë asgjë, në se mbesim si 
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më parë, nuk do të na lirojë. Ai që na mbush me hirin e Tij, Ai që na liron, Ai që 

na transformon, Ai që na shëron dhe na ngushëllon është dikush që jeton. Ai 

është Krishti i ringjallur, plot me vitalitet mbinatyror, i veshur me dritë të 

pafund.  Prandaj, Shën Pali pohon: “Nëse Krishti nuk është ringjallur, besimi 

juaj është i kotë”. Nëse Ai jeton, atëherë Ai mund të jetë me të vërtetë i 

pranishëm në jetën tuaj, në çdo kohë, për ta mbushur me dritë.  Kështu prapë 

nuk do të ketë kurrë vetmi dhe braktisje. Edhe nëse të gjithë u larguan, Ai do të 

jetë atje, siç premtoi: “unë jam me ju çdo ditë, deri në fund të botës”. Ai mbush 

gjithçka me praninë e Tij të padukshme, dhe kudo që të shkoni do të presë për 

ju. Sepse jo vetëm që Ai ka ardhur, por vjen dhe do të vijë çdo ditë për t’ju ftuar 

të ecni drejt një horizonti gjithnjë e më të ri.  Nëse Ai jeton, kjo është një 

garanci se e mira mund të bëjë rrugën e saj në jetën tonë dhe se mundimet tona 

do të jenë të dobishme për diçka. Atëherë mund të shohim përpara, sepse me Të 

ne gjithmonë mund të shohim përpara. Kjo është siguria që kemi. Jezusi është 

jeta e përjetshme.  

 

Qetësi 
Ref: Këngë:___________________________ 
 

 

Lutjet e Besimtarëve për të rinjtë 

M. të dashur të rinj në sakramentin e Pagëzimit kemi marrë një shpirt; për këtë 
t’ì drejtohemi me besim Hyjit Atë që ka dërguar Jezu Krishtin si Shpëtimtarin e 
botës. 

Pas çdo lutjeje këndojmë:________________________________________ 

 

1. Zot Jezus, shoqëroji të rinjtë tanë drejt realizimit të plotë të thirrjes së 
tyre. Në Fjalën tënde të jetës ata mund të gjejnë lumturinë e vërtetë, atë 
që gjithkush kërkon. Të lutemi 
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2. Zot Jezus që je Dashuri, lutemi për të rinjtë shqiptarë që të njohin Ty në 
Bukën e Jetës, në Fjalën dhe në vëllezërit që takojnë, për të ndarë 
bukurinë e dashurisë. Të lutemi  
 

3. Zot Jezus, Shpirti Yt zbret si ngushëllues, shoqërues dhe e vërtetë për të 
rinjtë që po përjetojnë vështirësinë e emigracionit, në mënyrë që ata që 
i takojnë mund të njohin Ty, nëpërmes veprave, fjalëve e  zgjedhjeve të  
tyre. Të lutemi 
 

4. Për ne të rinjtë  shqiptarë: përvoja e bashkimit me Jezusin e forcon 
besimin tonë dhe ushqen dëshirën për t’u dëgjuar, na bëj të 
ndërgjegjshëm për të qenë pjesë e familjes së madhe të Kishës. Të 
lutemi 
 

5. Jezus Zot që jeton, Fjala jote na ndriçon ne dhe të gjithë shokët tanë në 
zgjedhjet e rëndësishme të jetës, që ta kuptojmë thirrjen tonë për t’i 
shërbyer Hyjit dhe vëllezërve tanë. Të lutemi 
 

6. Shpirti yt, Zot Jezus, udhëheq bashkësitë tona dioqëzane, në mënyrë që 
ata të jenë të gjallë dhe aktivë, të aftë për t’i bërë të rinjtë ta ndiejnë 
ngrohtësinë e mirëpritur dhe gadishmërinë për të dëgjuar propozimet 
dhe dëshirat e tyre më të mirë. Të lutemi 

 

Të lusim së bashku: Ati ynë  

Të rinj të dashur, siç na nxit Papa Françesku, le të lejojmë Jezusin Drita e botës, 
të na bëj qirinj të ndezur gjithmonë, të aftë për të kujtuar se drita kapërcen 
errësirën dhe se Ai është Shpëtimi ynë.  

Në këtë moment ndezim qirinjtë, ulemi në gjunjë dhe pranojmë JEZUSIN mes 

nesh ne heshtje… 

 

Bekimi solemn 

Kënga përfundimtare_________________________ 


