
Momenti i lutjes 

 

Kënga e fillimit: Në qendër të zemrës sime 

 

D. Një zemër një mister 

Një mister që Zoti e njeh mirë! Të dëgjojmë 

nga Bibla se si zemra është vendi ku takojmë 

Zotin në vërtetësi:  

 

L.1. Duaje Zotin tënd me gjithë mendjen 

tënde, me gjithë zemrën tënde, me gjithë 

shpirtin tënd. 

 

L.2. Ai (Zoti) që të gjithëve ua ka krijuar 

zemrat i kupton të gjitha veprat e tyre. 

 

L.3. Më shqyrto o Hyj, dhe njihe zemrën 

time, më sprovo e njihi shtigjet e mia. 

 

L.4. Lum ata që janë të pastër në zemër 

sepse do ta shohin Hyjin. 

 

L.5. Kështu thotë Zoti: “Qoftë mallkuar ai 

njeri që në njeriun shpreson, ai që 

mbështetjen e vet e ka në njeriun e zemra e 

tij largohet prej Zotit.”  

 

L.6. Hyji na dhuroi Shpirtin e Shenjtë me 

të cilin na vulosi zemrat për të na forcuar.  

 

L.7. Njeriu i mirë e nxjerr të mirën nga 

visari i mirë i zemrës së vet, njeriu i keq 

nxjerr të keqen nga visari i keq, sepse goja 

nxjerr çka ka zemra.  

 

D. Misteri i zemrës njerëzore qëndron tek 

aftësia për ta lënë Zotin të jetë Mbret, që 

bashkë me të të mbretërojë e të hyjë drita e 

dashurisë së vërtetë që nuk lëkundet me 

ndryshimin e ndjenjave, madje i bën ato më të 

pastra e më të qëndrueshme.  

Papa Françesku në Nxitjen Apostolike Krishti 

Jeton na thotë që:  

 

 

L. “Lavdia e Rinisë gjendet në zemër më 

shumë sesa në forcën fizike apo në 

përshtypjen që ngjall te të tjerët”. (Ch.V.9) 

“Jezusi përjetësisht i riu, dëshiron të na 

dhurojë një Zemër gjithmonë të re. Pra, rini e 

vërtetë do të thotë të kemi një zemër që është e 

aftë të dojë” (CH.V 13). Njeriu nuk duhet të 

pendohet se e shpenzon rininë e vet duke qenë 

i mirë, duke ia hapur zemrën Zotit, duke 

jetuar në një mënyrë tjetër. Asnjëra prej 

këtyre nuk na heq rininë, por e forcon dhe e 

përtërin atë. CH.V 17 

 

Muzike në sfond dhe pak minuta heshtje 

 

Së bashku: Jepna o Zot një zemër me 

“këmbë” e me “duar”, një zemër që vepron e 

ndihmon, që jeton të përditshmen, që shkon 

me gëzim në ndihmë të të tjerëve 

Jepna o Zot një zemër të hapur, të çiltër, një 

zemër plot me shpresë! Eja o Zot në zemrën 

tonë, eja në të gjithë cepat e saj, Eja që 

Zemra jonë të shohë e të jetojë me gjithë 

plotësinë e gëzimit të saj e kapur fort pas teje. 

Amen! 

 

 

Ati Ynë...Të kapemi përdore 

Bekimi final:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


