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ERNEST M. ÇOBA 

Katekizmi K,atholik 
për 

' 

Kursin e Ultë të Shkollëvet të Mesme 

I 

Besoj ma 

Shtypshkroja "Shqypja" Shkodër 1944 
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Ndjesë 
. për ata qi e mësojnë a e neënë Katekizmin: 

Ndiee« e plotë cl!) herë në_iniiej:fitohet me njikëto qvshk e: ru'c mësncm 
a m'e nza.në katekizmin nëmose d[J herë në tnuej pfr nji gjymsë or o, ase ? 

së paku 20 1nimda; b) me n rrëfyem e mo u k unguern; 3) me u pj11kë në 
ndonji kishë, tue n lutë si fisl1t mendja e Siiejtit Jt Papë. 

2) Njiqincl clit Ndjesë herë për herë qi mësohet ase nzëhet katekizmi 
për nji gjym së ore, a por së pr.ikii 20 m:iniita, mo njik etc\ qyshk e të veture, 
qi me u penduem. var mëkate të bame. 

(Shih: Carel. P. Gasparri "Catechismus Caihoiicue", botim. II. f. 3.) 

IMPRIMATUN. 
Shl-.oder: 26,JII.43. ffi GASPER THAÇJ, 
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KA'.FEKIZl\Il KA'l'HOLlK 5 

PARATHANE 

Në kie se parathania në kr yz të nii] libri ndë shum raste asht 
bam nii formalitet, në krye të këti vëllimi më duket nii detyrë: 
-detyrë evariie ndaj bashkëpuntorë e bamirësa. 

Më bahet : i .sot, me gjithë se janë mbushë ma se dhetë vjet: 
Në nii ndër lokale të Koleqiës Ksaverjane - shndërruem prei 

ngjarjesh s'atyne ditvz ndër dhoma argëtimi - në. mes ,të poteres 
temë jetë e rini të djelmoça.vet të R0et!:ilt V.K. "D. Bosco", hyn, në 
nil nadie pr end vere, F. i Nd. At Florian Berisha - ai jezuit sa: i 
fieshtë e i përvuitë aqë fetare zelltar - e më grishë për nii pyetje. 

"Këqyr - më thotë: - kam menden me pregatitë nii libër 
Katekizmi për klasë fillore. A mundesh me më ndihmuam ?" "Me 
gjith qef l" ja kthej. 

Atëherë Ati nzierrë nji tubë letra e më difton landën qi kishte 
• mbledhun. 

Bazën ·e kishte vurn tu "Shkurtorja e Piut X", por fieshtësuern 
e diku shkurtuern, tue ja përshtatë fuqis mendore të moshës së njomë. 

E për disa rnueië të mirë punën e vaz' duern sëbashku. Katekizrne 
gjithë ndu erësh, shqip e në gjuhë të hueja, shfletsoheshin ndër duerë 
tona. Por, mbandej, veprimi u pczullue .... 

Kishte dalë në dritë Pjesa I e Katekizmit "Shpejt e mirë" e 
kopjet e shumta në pak dit u sosën. 

Tue paraparn se F. i Nd. At Mark Harapi S. J. do ta kryente 
vep; ën, menduem m'e lanë atë tanen. 

U shugurova meshtar .... Shkova në Qelë të Shkodrës .... 
At Berisha - qi tashmë e kishte hiekë mendimin e vijimit të 

Katekizmit - vinte shpesh me më pam, 
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6 KATEKIZMI KA'l'llOLI K 

Nji ditë F. i Nd. Z. Famullitari, D. Mikel Koliqi, tue marrun 
vesht për Katekizmin e nisun, na këshillon me e vazhduem, veç jo 
rna si tekst filloresh, por lyceu s'ultë, rnbassi ishte tepër-i nevojshëm 
për këto kohë kritike. 

Mendimi na pëlqehet të dyve ; vetëm At Berisha don qi ta 
marr une mbi veti punimin, tue më ndihmuern ai me grumbullimin 
e landës. 

Edhe nii frymzim i ri nga Z. Famullitari: Mos m'e lanë librin 
vetem me pyetje e p_ërgjegje të thata, por m'e mbelmyem me zhvi 
Hime e ndodhje, në mënyrë qi ta shijojë me andje e ta blueië pa 
të vështirë dhe populli i voqël, 

Mbas niii punimi së parreshtun për ma se nji vietë, në mes 
tekstesh e vëllimesh gjithë larësh; libri katekistik i fillorevet u 
metamorfozue, 

E ndë kaqë nji Mësues jezuit e mu er mbi veti barrën e mër 
zitëshme ta dysharisë · me makinë shkrimi.. .. 

Kryem së shkruerni, përherë bashkë me At Berishën i dhamë 
nii rikëqyrie e Ky, për eksperiment, f:' përdori, si dorëshkrim, në 
mësim të Besimit në. I Gymnazike të Seminarit Papënuer e të Ko= 
legjës Ksaverjane, tue grishun ndër sprovime të fundit Shk. e Ti 
Tërnz. Arqipeshkvin Metropolit, i Cili mbet shum i këndaqun. 

Por, nemo iudex in CdUSd propria: pranclej rnenduern të ja 
epim të gjitha dorëshkrimet, për shqyrtim, Poetit t'ambëlsis, F. të 
Nd. D. Ndre Zedëiës. 

Mbas pak mueiësh, D. Ndreu i kthei me nii letër përgëzimi e 
urimi, ku dhe këshillonte qi disa fakte të shkurtoheshin paksa. 

Vërejtja ishte ska ma me vend l Me gëzim ja hymë punës 
s'operirnit, pse ndryshej libri do të delte me të vërtetë tepër i gjatë. 
U kufizuem tue lënuri ato ndodhje qi plotsojshin zhvilli~in e kate 
kizmit, e faktet e Shkrimit Shëit gati gjithëherë vetëm i nomotisëm. 

Kaloi edhe nii vjetë e vepra pritëte njj bamirës qi ta botonte .... 
Njatje kahë vera e vietit 1941 disa.i. shpëresë të mira, e letrat 

e këqyrëne e të rikëqyrëne shkruehen rishtas me makinë .... Ndër kaqë 
nisim punimin e Liturgis .... 

Por qe pengesë të reja, demoralizim, shpëresë gati të humbuna ... 
deri sa penda e Theologut të vëlerët, At Mark Harapit, i ep të prekënet · 
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e mistrin e mbrame Besoimës, tue prëmtuern ndihmën e çëmueshme 
të vetën dhe për pjesë tjera. 

Veçse 'çka 1 - me gjithë Imprimatur të Shk, së Ti Metropolitit 
- nga mungesa e mietevet financjare, dorëshkrimi prap po flënte 
në gjumin e harresës, kur pa pritë e pa kuituern, shi në gusht të 
këti vieti, Z. Famullitari i Trushit, F. i Nd. D. Nikoll Dragusha, me 
nii zëmërqiansi shembullore vetë së veti dha të ho11at për botimin 
e kësajë pjese së parë, tue marrun për sipër edhe shpenzimet e të 
gjithë blëivet tjerë .. 

Qe historiia dhetëvjeçare e preqatities së këti teksti: 
Falënderie botore bashkëpuntorëvet e bërnirësvet 1 

Ernest M. Çoba 
Shkodër, 4 Shtatuer 1944. ndihml!s,famullitatl. 
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Në Francë, në smfttoren e qytetit Aix gjindej nj i -Arqineshkev. Nji ditë 
e thirrën te e bija e gsneral'lt Bert.rand, e cilla lëngonte n'atë smfitnrc. 
Arqipeshkvi ja bani shartet e vdekjes c fort u bind me veti kahë e smfita 
aqë mirë:.i dinte mësimet e krishtena. 

- 1 përndritshmi Zotni, i tha vajza e smfitë, mësimet le Fes i ham prei 
mbretit Napoleonit të Parë. Si fomi kam pasë shknem me prind ntishull 
të Shën Helenës, ku shpesh e shihshcm Napoleonin. Nj i ditë ndër dit më 
tha plot ambëloim: "Moj bf, shum travajë e të vislitira të presin në ketë 
shekull: si ke me mujtë me u pruejtun sosh, po se pate mburojën e Fes? 
Por kush ka me t'i dhanë t~, mës imet e krishtëna 'I Yt at jo, pse i pafe; as 
jot'amë jo, pse ~eilhe këjo nuk pë rk njdeset për këto punë. Por qe, une due 
me krye detyrën e tvne. Eja nesër, une ka m pi:r ta mësuem doktrinën H \ 

krishtënë." Për dir ¥jet rresht Imm shkuem kn disa herë në jlllvë te Nnpoleoni 
me Doktrinë nen sjetull. l\fa para më binte rue lezuem në libër; mbande] me 
rend më zhvillonte gjithëvlrn kishem lezuem. K{ll' i mbusha dymbëdhetë vjetrit, 
më tha: ''Tash i ke nzanë mjaft mirë mfsirn e t e krishtëna: kam me thirrë nji 
meshtar prei France, i cilli ty ka me ti:i cl'.ianë kungimin e, parë e mue të 
mbramiu". Edhe njik eshtu bani. Meshtar! rnë gj,!)t pn'gatitë si duhet për 
kungim, e më kungoi. Atëherë e mbrapa gjit11ëmonë e kam mbajtë Katekiz 
min ngjat vetit, edhe _par orë e kam kënduem. - l\Ie kenë qi pr indja e 
krishtënë e ndjekin të gjithë në ketë punë kaqë të nevojshme Napoleonin I· 

I përmenduni Windthorst, njai trimi i fort e i dijshëm qi, t ue left ncrn 
në Germani kundra Bismarkut, ja oili Ft:1s me mëaimc o veprim të vet in 
rrngën o fitimit, vjetin 1878 në nj i kuvend të kntholikëve t i pyeti të gjiihë me 
njikëto fjalë: "A e dini si kish em rue dashtë ta shoh në fotografi nji nunë 
të krishtënë ~ ')le doktrinë të kështëni në dorë tue i mësue ni fëmit e yet!"· 

Vjetin 1900 ishte e lig;i tu» vd ekë nj i v',tjzë e vogel, emnit Mu rga 
ritë. Nji ditë po i thotë s'amës: "Hjerrua, lum nuna, Kn tck izmin prei çante." 
Edhe e am 1, ja, pru. IGu qe po vj en nji g rue me e prim n'atë të ligë. 'I'ue 
vum n'oroe se vajza kishte në dorë, çi lun, Katekizmin, _tha: "Qyqarja qi 
s ka nji liber mfi të kandshëm për me shkuem mot!" Shkoi me vrap në 
shtëpi të vete i prfmi nji libër të lidhun ptr lmk urf , hu përmendeshin shum 
të ndodbunn shekulli. For të sl.kucmt c,i s h koi ajo grr:e , vnjz a i thotë &'nmi's: 
"l\[a hiq kct ë Iiber të '1nmë e n.a bje" Kr.irhirn1in tf m ! Shi r:ik gji'i para 
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kam menduem se vrik do të vdes; e rnjeshtresha e mbaj na mend se na ka 
pusë thanë në shkollë se Katek izmi i prin ni eriut rrugës së Parrizit. Ed he 
une due me shk ue në Parr'iz, e prandaj më duhet prap edhe nj i herë me i • 
përshk uem nëpër mend mësimet e fes." Kështu për tri javë ndëi - Mnrgarita 
tus këndnem Katekizmin; n'e mbrumë e mbylli, e atëherë kje qi e ama së 
shuemss ja mbylli s"9-t për së dek uni. 

Katekizmi s ltsht shkrnem veç piir :fiimf. Aty edhe të mëdhajt e gjejnë 
ushqimin e shpirtit. Q3 sa çka uji dijetdr në zfl, i rr ëf'ei tash vonë ti\ për 
mendunit At .A.belit, Apostullit të burruvot të Wienës: "Kam pas\ tha a i 
dijetar në zit i cili i kishte kaluem 70 vjeto t, kam pasë prei Zotit nji nanë 
të mirë, e cila mt, ka rritë si do rritë nji fëmf i krishtenë; porse ndër shko 
lla të mëdha kadalë kadalë i harrova e i Inçë mbas dore W gjitha mësimet 
e krishtena. Veç se (,)ka,·? Sado qi kam· kënduom shnm libra e kam nd im 
slnun dij!l•tarë, sot, mbas 70 vjetash, do të dishmoj se libri ma i miri e dije 
tari ma i drejti !lsht Katekizmi. Dija e shekullit lot si gjethja; por- dija e 
fjala e Zotit, e cila na ndritë mendon e na nzën zemrën, slot sa të jet jeta". 

Pleq a të ri qi të jeni gjithëmonë Katekizmin ta keni pd' duerësh ! 'l'ë 
ju bijë ndiir mend so mbretën tii pui!htet1d1ëm e dije&ll;rt në 111t Q kanë mb~jt~ 
Katekizmin ai librin mft të nevojshmiu për të kr ishtënin. 

( Nga "Lajmtari i Zemres së Krishtit".) 

KATEKIZMI PËRGJITHËSISHT. 

1. - Çka don me thanë fjala Katekizëm ? 
K~tekizëm (prei Grekishtes) don me thanë mësim fetdr, bam 
me pyetje e gjegje. 

2. -:-- Katekizmi katholik çka mëson ? 
Mëson njato të viirteta qi J ezu ·Krishti na ka 'di ftuem e ly 
pen për shëlbim· të shpirtit. 

3. - A asht të nevojshëm me e neanë kaiekiemin ? 
Sigurisht qi po; e mungesë e randë asht me e lanë mbas dore. 

I ' -- Po prindja e zotnit a kanë detyrë me i çuem në katekizëm f ëmit e ata 
qi kanë nen sundim të vet ? 

Posi s e kanë detyrë ! e në ditë të gjyqit vaj për ata prind e zotni qi 
kanë me u gjetë fajtorë, pse kanë harruem l' qit~ mbas shpine keti3 detyrë ka që 
të rundë. (Shih: Kodin Kishuir, Can. 1355.) 

'' Qe çk a po themi: shumica e madhe e atyne qi dë~ohen ndiir mundime 
të pasosn.e, e gjejnë kt',t/\ rrezik të përhershem prei padijes së themelevet 
të fes, qi me doemos do t'i dijnë e do t'i besojnë për t'u shkrnem në nu 
m ar të të zgjedhunvet". ( Prei Encyktikiis së Piut X mbi Katekiaëm, 15 Prlll 1905.) 

• 
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10 KA'l'EKIZMI KATHOLIK 

4. -1 Sa e cilat janë pjesët ma të parat e ma të -necojshmet e 
Katekizmit r 
Janë pesë: Besojma; Urdhnimet; Sakramendet e Urata; 
Drejsësija e krishtënë: Liturgija. 

- 5. - Çka na mëson Besojma ? 
Mëson të vërtetat ma të parat (j Fes shëjte, 

\ 

6. - Çka na mësojnë urdhnimet ~ · 
Na, mësojnë se çka do të bajmë për t'i pëlqyem Tinëzot. · 

7. - Çka net m;;son pjesa=mbi Sakramende e Uratë? 
· Mëson mjetet e shëjunimit qi na ep krishtënimi. 

8. - Çka na mëson Drejiësija e krishiënë f 

Mëson me u ruejtun epshevej e me ndjekë të mirën. 
l 

9. - Çka na mëson . LiturgiJa '! 

Na mëson kremtet e sjelljeb fetare të Kishës. 

KÊN
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KATEKIZMI KATHOLIK 11 

BESOJ MA 
ase 

Përmbledhja Apostultike 

10 .. - A i kemi kund të përmbledhuna lë vërtetat e Fes? 
Sidomos në Besojmë i kemi të përmbledhuna të vërtetat 
e Fes. . 

11. - Sa artikuj ka Besojma ? 
Besojuia ka dymbëdbetë artikuj. 

12. - Thueje Besojmën. 
1. Besoj në 'I'enëzonë Atin e Gjithëpushtetshëm, Krijuesin e 
qiellës e të dheut. 

2. E në Jezu Krishtin, Birin e 'ri nji të vetmin, Zotin tanë. 
3. I cili u nzO. për virtyt të Shpirtit Shëjt, leu prei Vir 
. gjinës Mëtf; 
4. Pësoi mundimet nen Poncio Filat, kje vu në kryq, vdiq 
e u vorrue: 

5. Zdrypi në ferr, të tretën ditë u ngjallë së- vdesuni. 
6. Hypi ndë qiellë, rrin n'anë ii·ë djathtë të Tinëzot Atit të 
Pushtetshëm. - 

7. Andej ka per t'ardhë me gjikuem të gjallët e të vdekurit. 
8. Besoj në Shpirtin Shejt . 

• 9. Shejten Kishë Katholike: Shoqnfn e Shejtënvet. 
10. Të ndimt e mëkatevet. 
11. Të ngjallurit e korpit. 
12, Jetën e :pasosme. Amen, 
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- Pse Besojmës i thonë edhe, Përmbledh ja Apostull ike ? 
Pse fisl1t përruhledhja e të verteta vet kryesore qi m ësuenë Apostuj t, (' 

qfsli ndër kohë të para/të Kishës n përdor si rregull 1,· oak tueine .e besimit 
katholi k. 

13. --- A dsht punë e dobishme m'e:thanë shpesh Besojmën ? 
Punë e dobishme fort asht m'e thanë shpesh Besojmën, për 
t'i ngulë përberë e ma tepër në zemër të vërtetat e Fes. 

I PARI EI DYTI ARTIKULL: 

1. Besoj në Tenëzonë Atin e Gjrthëpushtetshëm, Krijuesin 
e qiellës e të dheut. 

2. E në Jezu Krishtin, Birin e Ti nji të vetmin, Zotin 
tanë. 

14. - Oka don me thanë hala -besoj në fillim të Besojmës ? , . 

Don me thanë: uue mbaj për të vërtetë gjithëçka gjinden 
ndër dymbëdhetë artikujt, pm Zotynë, qi s mundet as me 
rrejtë as me u rrejtë, ja ka zbuluem Shejtes Kishë e këjo 
na i mëson n6. 

I MADHI .ZOT. 

15. - A ka Zot) 
Ka Zot. 
Ankon Davidi Mbret e Profetë: "Tha i marri në zemër të yet: nuk ka 

Zot." (.Ps. 13,. 1 e Ps. 52, 1.) 

16. - Si e dijmë na: se ka Zot? 
Pse arrësyeja na e difton e Feja. na e përforcon. 
Shën Pali thotë: "Prandei përsosunit e tija qi nnk shihen, [d.m.rh.] 

push tedja a ti e' amëshueme, hvj nija e tt, mbas krijesës së l.Jotë~ shihen me 
s-9 të mendes nëpërmjet të krijatvrë vet. Prandej a ta [pagijt] s kanë se si e 
lajnë vetiu, pse mbassi e kanë oj o hun Zotin, nuk o kanë nderuem si Zot." 
(Ad Rom. 1, 20-21.) 
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- Janë gjind qi gngsojnë: s ka Zot; a ihue e kanë përnjimeiui ? 
Nja, disa flasin kështu, p se druenë gjyqin qi Zoti nji ditë ka me btt mbi 

ta, e mundohen me ja mbushë mendon vetit se s ka Zot. 
Si thamë, jo veç .Fejn , por edhe a rresyeja na tregon se ka Zot: 
Kur shohim nji shtëp], nji deri\ nji oi lc etj. mendja na thotë se të gji 

tim këto sende janë bam për nji qal lim e pra ndej ka kenë dikush qi i ka go 
diti'; njashtu edhe kur shohim qiellëu, tokën e ·të g jitha sendet qi jnnë, 
mendja na thotë se të g1itha këto janë bam piir nj i qellim e prandej se a 
dikush qi i ka krijuem: Ki,te na e thrrasim Zot .. 

Nil. shohim se qiella e toka janë të rregullneme me nji rood fyzik për 
mërelrnll: !!ltinr;t vinë g i ithërnont me nja të rend; tri mbretnit. e nat.yrës i 
shërbejnë niëna tjetrës, e të gi i tha s·.i ha.sh ku i shërbej nR nicriut. Tashti ky 
rend s' mundet me ardhun ndodhas, gand, më sa mundet me dalë .ndodhas 
nji Lahutë e Malcis tue hjedh ë II piirhjedhë. 36 gennnt e alfabetit tinë. Pra 
fis.ht nj i mende qi o ka vfnn dhe e mba» k<·të rend për bind. - Po a, thne 
ftsht mendja e nierzvet? Jo kurr ! Pse, le' të bahrn tok të gjithë nicrzt e botës, 
a mund tu a. ndërrojnë rendin stinë vet~ lUslljë mendje rendueso e rregu 
l11111se të rruzullimit i thomi Zot. 

Aristoteli, le e rr itf nii besim pngan qi mëson se Im shum zota, vetëm 
mo dritë t'arrësves e pa u se s mnnd të j(·t veç se nji Zot i vetëm, edhe e 
provoi me arrësyetime qi i:ja s i lot, 

Dija e vërtetë o e plotë na çon tu Zoti, dija e cekët na Iarg o n prei 
;!,otit. (Bakoni nga Vt!rulami.) 

17. - Kush dsht Zotynë_? 

• 

Zotynë asht Krijuesi e Zotnuesi i qiellës e 
18. - A ka nji Zot a nia shwm. ? 

Nji Zot vetëm, tjetër s ka. 
Mojzehi i tha popullit: ''Ven veshin, o !zrael: Zoti Perondija i ynë :1sht 

nj i i vetëm" (Deui. 6, 4.) 
Sikurse, me ba me u gjeti\ nji det krejt i pn ruba ruom, s kishte për. të 

mujtë. me krnë ma se nji det; njashtu, rubassi Zoti usht krejt i patnbn ruem 
në g.iithëoka, nuk ka si me kenë ma S{' nji. 

dhe ut. 

19. - Ku gjindet Zoti ? 
Zoti gjindet në qiellë, në tokë e gjithëkund. 
JUndon Davidi Profetë në Psalniln 138, rr. 7-10: 
"Kn të shkoj larg shpirti sit 7 kn t'i ki larg frtyrrs s'nt.e? N'u ngjitsha ~ 

në qiellë, ti aty je: në zdrypsha në ferr, li aty gjindesh. N'u vdfshn nadjo 
n i tlutur im , e në b inofsha ns skfi iet e det it, edhe aty dora c jote kn për 
të 111° përcjellë, edhe pë-r të më mbnjtun Im. e djathta e jote." 

20. - Zotynë a sheh gjithëçka ? 
Zotynë sheh gjithëçka, edue mendimet tona. 
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Davidi Profetë qorton popullin: 
''Merrni vesht, o të pamend në popull: e dinje ma nji herë, o të manë: 

Ai. qi trajtoi veshin a thue ~ do të ndijë 1 ·o ai qi goditi synin a thue nuk 
PJheh"? (Ps. 93, 8 e 9.) 

''Zoti i din mendimet e nierzvet''. (Ps. 93, 11.) 
"Une të pash, ja k ethei Krishti Natauaolit, para se të thirri Filipi, kur 

kje nen fik." (Io. 1,50.) , . 
Snzana e pastër u përgjegji dy1 "pleqvet menrlckëqi: ''l\Ia mirë a por 

mne me ra ndër tho] tuej , pa e bam riji punë këso dore, se me mëkatnusm 
ndër. sy të Zotit". ( Dan, 13, 23.) 

21. -'-- Zotynë a din gjithëçka ? 
~ Zotynë din gjithëçka ka kenë, gjithëçka ~tsht, gjithëçka }{it 

per të kenë e gjithëqka mundet me kenë, pse asht dija e 
pambarueme. 

Zotynë ma se d yq inrl vjet p·Srpnr.1 e knlx in 111e ~·n'in K:yrin, mbretin 
Përsjanëvet, o». 45, .1-7 .) 

Kështu edhe shihet se Znt.i din gjithroka prei profetstsh tjera qi ai i Lnmi 
bani, si në Ligjë tiS lllOQIUC si në Ligjë të re, e qiu vërtetuenë pikë për pikë. 

22. --'- Zotynë a. ka korp? 
Zotynë nuk ka korp, por a shpirt unji (lo. 14., 24) e asht i bu 
kure i mirë, sa s kalxohet me gjuhë të nierzvet, as mendja \ 
e kerkuj. s mbërrin këtu në shekull me e dijtë. 

23. -'--- Zot ynë a ka · kenë gjithëtnoiië? 
Zotynë ka kenë4gjith'Smonë e ka për 5ë kenë, gjithëmonë, 
pse asht i amëshuem. 

Da vidi Profetë këndon me ha ruë të vetën: 
"Përpara se t•ishin malet, o t'u trajtonte toka e rruzul l imi, qe se ti je 

Zot për g.iithëruonë e motit të ji tës", ( Ps. 89, 2.) 

RRUZULLIYlI KRIJUEM PREI SË )fADHIT ZOT. 

24. - Rruzullinii a ka kenë gjithë.manë ;c 
Rruzullimi nuk ka 1renë gjithëmonë, por e ka krijnem Zotyn_ë. 

25. - Oka don me thanë: e ka krijuem ? 
' ' 

Don m a thanë se Zotynë me nji rialë të vetme e nzuer prei 
asgjaje qiellën, mkën e të gjitha sendet qi janë në qiellë 
e në tokë, 

KÊN
S



KATEKIZMI KA'l'HOLlK 15 

Rregji Profetë këndon: ''Ai vetë tha, e gjithëçlrnh_ja u bli. Ai vPtë urdh 
noi , e gjithëçkahja u krijne". ·(Ps. 31. 9.) (Shih: Hisloru: Shejte të 'Mjeclës "Të 
krijuemit e Rru.zu.llimit", nr. 1.) 

26. · - Cilat janë krijatyrët ma fisnike qi ka krijuem Zotynë ? 
Janë Elngjujt në qiellë e nierzt në tokë. 

27. - Kush janë Engjujt 1 
Engjujt janë shpirten qi s kanë as s munden me pasë korp. 
Engjujt janë të pnj isun me nj i men.lo, rue nj i vnllëndet., me nji fuq I e · 

buk urf qi i kalon tii gjitha përsosuntt qi gjinden n;i nntyrë të nierzvet. 
Nji Engjull ka mbytë rlë nji natë ]Sf .000 vetë t'ushtrrs së Sena k erib it. 

(ls. 37, 26.) 'I'hotë Shën Gjon Ungj i l ltnr i: "Urie prish nji,f:11gjnll tue zdrypë 
pm: q ielle: kishte nji fuqi të madhe, e toka kjl gjithë e n-Irit.nn prei shk ë l 
qimi së lnrnnis së ti. (Apnc. 18, 1.) 

· - Si e dijmë na S3 ka Engju.j? 

E dijmë pse na e ka diftuem Zotynë me sa e sa të d ukuna të tyne qi 
tregon Shkrimi Shëjt i Ligjës së moçme e i Ligjës së re. Ketë të vërtetë· 
feje na e 'mësojnë: Mojzehi, Apostujt, Profetët, e sidomos i Lumi Jezu Krisht. 
Ki~ha e ka. o.'iftnem dogëm në Kone ill të lrnti;rtë të Lateranit e ne 

1Koncill të Vatikanit. 
Theologjt mësojnë se Engjujt janë të ndamë në tri sere fl, hjerarld: se e ci la 

hjera rki përfshin tri valle: kështu qi keru i nandë valle Engjujsh. Po i rresh 
tojmë tue fillnem te mil të na.ltit e tne mbarnem te mft t'nltit: Seratimi, Ke 
rubimt, Selit - Zotnorëi, Virtytet, Pushtede», - Principatat, Arkengjiijt,. 
Engjtf:}t (a Ejët. (Shih Shën Temën. e Akvinit: .':minma Theoloçica; p. I, 9. 
108. - Bogdanin: Cu.neiis Propheiarum; Pjesa I, Shkalla I, I,igj. IY. l 

- Çka bdjnë Engjujt në Parri« ? 

Në Purr iz Engjnjt shohin fëtyrëu o Zotit e Ievdojn ë Ate të Lumin 

- E në tokë a bajnë aio Jl;ngju.jt e mirë ? 
Në tokë Engjuit u ndilnuojnë nicrzvct vër me -u shë lbuern .. 

- A seicilli nieri. e ka kahë nji Engju.ll rojës ? 

Sricili nieri e ka kahë nji Gng.inll rojës. 

28. - Kush janë djtmënt? 
Janë ëngjujt qi prei madh shtije u çnenë kundra Sinëzot, e 
për ketë mëkat kjenë përjashtuam prei Parrtzit e dënuem 
për ferr. 

29. Djemëni a munden me na bam ndo 'i të keq ? 
.:\fo· u dhanë Zoti lid, djemënt munden m.b na bam shum e 
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e shum të këqija, si kahë shpirti, si kahë korpi, sidomos 
tue na· tunduem me ram në mëkat. 

;· 

- Ma kalleo historin e engjujvet. 
Posë këso bote qi shihet., krijoi Zoti nji botë të papashme, d.m.th. 

Gngjujt n~ qiellë. Të gjithë ishin të mirë, tr grzucshiim e të· Iurunuoshë m , 
sa gojë s gjindet nr'e k al lzuemj Tpor nuk qindrnenë të gjithii-n'n.to të mira: 
shum ndër ta gabuenë e sharruenë: Pa rija , qi patën prei Zotit si kahë natyra 
si kahë e mira, i habiti keq fort. U madhshtuonë , n çuenë kundra së Lumit, 
i duelën sundimi t e vullëndese, o në men de të Yet thanë: Kemi. me kf'në 
sikur ma i nalti: përmbi h_Yj të Zotit ke-m i piir të ja bam vetit vendin. E në 
qiellë II nzi;l nj i lnftë e fortic>. Shën Më h il li , e.sn u mbajtën engjuj prei Zotit, 
luftuenë me kryengritsa qi kishin për pris Lncif-rrin. f~ngjujt kundërshtarë 
nuk mujtën mo qindruem.wi thvenë , o prei qielli' kjenë rrëzuorn në ft·rr, qi 
Zoti goditi po për rrdeshkim të tyn ve. Engjnjt <' mirë hynë në Parriz, ku 
e shohin--,idlrn e grzojnë të Madhin Zot J)t'r gjithëmonë o jetës. 

30. _:__ #rush asht nieriu ? 
4 ,. 

Nieriu asht nji krijatyrë e arrësyeshme, e përbsme me shptrt • e me korp. 
31. - Oka asht shpirti ? 

l 

Shpirti asht pjesa ma)isnike e nieriut, e cilla e ban nierfn 
me jetuem, me kuptuem e me kenë i lirë. ' 

32. - Ku] i .ngjan shpirti i nieriv.t? 
Shpirti. 1 ?gjan të Madhit Zot; pse i Lumi, kut' e krijoi Ada 
min, tha: "J'a bajmë nierfn në shembëlltyrë e në gjasim 
tanin. (Gen. 1, 26.) 

- Pse nieriu asht në she,mbëlltyrë e në gjasiin tJ Zotit ? . 
Zoti a shpirt: edl;e nieriu ka shpirt. sado qi të bash kuern me trup; -Zoti 

asht i lirë: edhe shpirti i nicrinl asht i lirë ndër veprime të veta; Zoti s vdes 
kurr: its shp irti i ynë s vdes kurr, sado qi Im pa se fillim. Shpirt i i ynë ka në 
vetëveti edhe shembëlltyrën e Shëjtes Trini, si thonë e mësojnë i Shën Augu 
stini e Shën Tomë Akvinasi. (Shih "Të lcrijuemii e nierib', si në nr. 2 ·të TIi- · 
storis së Mjeclës.) 

33. - Kush na ka krijuem] 
Na ka krijuem Zotynë. 

34. -- Po pse na ka krijuem Zotynë? 
' Na ka krijuam: për m'e njohtë, m'e dashtë, me i shërbyem 

në ketëjetë, e mbaudej m'e gëzuem përgjithëmonë në Parrlz, 
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Shpirti Shejt thotë: "Kotni kotnije e gj ithëçka kotni" ( Eccl. 1, 2J; e 
Kempis (L., I, k. 1, rr. 11) shton: posë me dashtë Zotin e Ati vetëm me 
shërbyem". 

35. - Çka don me thanë: i gjithëpushtetshëm, ? 
Don me thanë se Zotynë mundet me bam gjithëçka të duejë 
pse asht fuqija e pambarueme. 

Prandej mërekullin s mundet me e bam kurrkush posë Zotit. f.:ngjujt e 
· .n ier zt mundet i Lumi me i përdorë si vegla. 

Këndon Dav idi Profetë: 
''Gjithëoka desht Zoti bani në qiell, në tokë, në det e ndër te gjithl\ 

humbneret.", iPs. 134, 6.) 
C prap e prap: 
"Kjoftë bekuem Zoti Perendija i Izrne l it, i cili vetëm ba.n punë të mire 

k ul lue sh uie'". ( Ps. 71, 18.) 

KOJDESr I TF_j :.}1ADHI'r ZO'r PËR HRUZOLLIM. 

33. - .Zatynë a ka kujdes për sende qi ka krijuem ? 
Pir të gjitha Zotyn~ Im kujdes, e td gjitha 1 rabati o i su 
ndon me dashtuni, me dije e pushtet të pambarueru. 

Prash tu Davidi Profetë këndon: 
'1'rë gjithë. fry-morët prei Teje e presiu shiljtën k ur i1 koha. (Ps, 103, 27.) 

37. - A mund të, ndodhë gja pa dashtë a p.i prëmtuem Zotynë'? . 
Kur cgj l nuk ndo.Ihi pa <lashta a pa prë ntu im Zo~.rn·; .: 
Tha i Lumi Jezu Krisht: 
''A thue nuk shiten dJ trutno i p;r dJ pu~~ p ir me gjithë këtu a snj i 

rink bjen për tokë pa dashtë .Ati i Juej. Deri flokët e k res sue] janë të njelruu 
të gjithë. Pra mos drueni: ju v eleni shum m,\ tepër se trumcat" (Jfatth. 10, 
:.!9-:11.) 

- Pu si asht puna qi nii kdë shekull shpesh vuejn/i edhe të mir•t ? 

Zotyn1\ nuk u con të vishtira veç fajtorelet por shpesh herë edhe të mirë 
vet e sh/>j tënvet për me i sprovuem e me i bfun ma t.ë mi rë , sikurse veproi 
11m Jobin e Tobin e m e sa tjerë të Ligj lis sii ruoçm e e t:• Ligjës së r:•. ( Shilt: 
l Peti-i, 6, 12. - Acl Rom. 8, 28- 30.) 

Shtn Augustini , tue zhv illuem fjalët e Shën Pa lit, .thotë: "Si: [uerimus 
sicii prtssiomim, eri1nus et consolationuin = Po kjem e shokët e Krishtit ndër 
mundime, kemi pjr të keni\ Lidhe ndor ng ushu l li mo'". (6eri110 47 de Sanciis.) 
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38. - Pse tliue se nuk ndodhë kurrgjd pa dashtë a pa prëm- 
tuem Zotynë ;. , 
'J'hom se nuk ndodhë kurrgjë pa dashtë o pa prëmtuem 
Zotynë, pse ka sende qi Zotynë i don e i urdhnon, a ka 
seude qi vetëm nuk i pret, sikurse mëkatet. 

(Shih: "Jobi", si nii Hisiortn e Mjedës, nr. 2~ e 30.) 

39. - Pse Zotynë ·nuk e pret mëkatin? . 
Për dy arrësye; 1) pse nuk don m'e prekë Iirin e nieriut; 
2) pse don me diftuem mëshrierën e pambarueme të vetën 
me ata qi pendohen, e .drejtësin e pambarueme me ata qi 
ugurrojnë ndër mëkate. 

~otynë i tha Kaiuit: 
''A. se ke ti vetë mendoren me punuem alnui-i o mbrapshtë'?" {Si nii 

Tlisiorin e .Jheclës: "Kaini e Abeli", nr. 5.) 
:\le Shën l\ffrin Magdale në qi ti pendue , Zoti e cift oi mishrierën e vet; 

me Judën qi u disprne , diftoi drejtësiu. 

E SBEJTl\UESHMJA '1'.CINI. 

40. - Çka don me thanë: E Shëitnueshmja Trini? 
Don me thanë se në Tenëzonë janë tre Vetë përnjimend tii 
dalluemë, qi u thonë: Ati, Biri e Shpirti Shejt. 

41. - Çf,a _ don me tha në: tre Vetë përnjimend të daliuenië '? 
Dou me ·thanë se njf ni Vetë nuk asht tjetri. 

42. - Çl:a clan ine thanë: njëni V~të nuk dsht tjetri? 
Don - me thaeë se tjetër asht Ati, tjetër asht· Biri e tjetër 
Sil pirëi ;-;h&jt. 

81 p.rt i i nicriut asht uji, por ka kënën, pse asht; ka menden, pse kuj 
ton: k.. rnLëmletin. pse don. 'I'nsht i tjeti:'r fisht ki.lna, tjetër asht mendja, o 
tjt>ti r Y, u.-uddi. Ki,Jo tri sende pr,, janë të dnll uenie, por jo të ncla11ie, as 
nuk r.u.ntlen me li ndaui 11jf.ni prei tjetrit. Ashtu .\ti, Biri ti Shpirti Sh:1jt 
jani- ti· du llueuu-, por jo të ndamë njf-ui prei tjetrit. 

43. - Cili {u;ht i pari Vetë i së Shëjtnueslnnes T1·i11i;. 
.c\ti £bht i pm ( Yetë i Hyjnueshëm. 
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44. E i dyti Vetë i-së Shëjinueshmes Trini cili asht? 
Biri asht i dyti Vetë i Hyjnueshëm. 

45. - Po i treti Vetë i së Shëjtnueshme« Trini cili dshl ? 
Shpirt! Sbejt asht i treti Vet0 i Hyjnueshëm. 

46. - Pse Ati asht i pari Vetë i së Shëjlnueshme« T;·i11i ! 
.Ati asht i pari Vetë, pse nuk .rrjedhë prei kurrkuj. 
- Pse i pari Vetii i Hyjnueshëm thohet oërle _.it ? 
J pori Vet~ i 11ë ·shejtmieshmes Trini thohet e asht!p;}rnjim,·n1l ,\t, pse 

prei Si len Biri. 

47. - Pse ·Biri asht i dyti Vetë i së Shejtnueshmes Trini? 
Biri asht i dyti Vetë, pse len e rrjedhë prei Atit. 
Biri nuk len proi ,\ tit si ua nierzt , por mi\ nj i: m ën yrë shpi r+no re, si 

drita prei drite e si mend.im i prei mendes. 
Këndon Dav idi Profetë: 
"Zoti:më tha mue: Ti j(, im bir: uno të kam Iinrlun sov'. ( P.;. ~. 7.) 

48. - Pse Shpirti Sh::jt asht i treti Vetë i s:i-Sh,ljtnu?shni1s Trini? 
Shpirti Shejt asht·i treti Votë, pse rrjedhë prei Atit ·edhe 
prei Birit. ( Prei Besojmës qi thoh'!,t n:f Me0hz). 
- 11 ka nclonji she11J,7Ji3lltyrë qi neinose piir së lnrgn ta n((, nrWi,n ijë me 

kuptue1n disi se, ,ne [!jitha qi Biri rrje ltië prei Atit e !:J'ipirti Shejt p rei Atit 
e prei Birit, të tre janë nji Zot i vetëm ? 

Munrl të marrim gjithënji slulll1)~llt.1ri•a e shpirtit t in": Shni rt i a;ht nj i 
!'-dhe i pandani e i pan Iash em; c pra ka menden, nunrlimin u- dashi wns.n: 
Tashti in.endja (a Yetë fuqij a menduese) nuk vjen as pre i mendimit, n s prei 
daslrtunis, Mendimi rrjedhë vetëm prei me ndes; dashf unija prei msudcs edhe 
nrei mendimit. \ . 

Norise puna e 'I'inëzot s mund të dif'to'rr-t Ille' gj.ihë tJ nieriut, .vt i nuk 
· rrjedhë as prei Birit as prei Shpirtit Sltijt; Biri rrjedhë prei Atit; Shpirti 
Shejt rrjedhë prei .\tit Cl prei Birit; 0 të trfl SJ b ishku kan'i nj i të k ënun e 
nj i natyrë të vetme, e njëni ska të ndam prei tjetrit. 

49 . .Ati a asht Zot? 
. Ati asht Zot. 

50. - Po Biri a asht Zot? 
Edhe Biri asht Zot. 

·51, - E Shpirti Shejt a asht Zot 1 
Edh, Shpirti Sh~jt ~,ht Zot . 

• 
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" 52. - Pra Ati, Biri e Shpirti Shëjt kënkan tre zota? 
Jo, nuk janë tre zota, por nji Zot i vetëm. 

53. -- Po" pse Aii, Biri e Shpirti Shejt nuk janë tre zota, por 
nji Zot i vetëm ? 

Pse të tre së bashku kani_; nji të vetmen natyrë hyjnore. 

54. - Ati a asht ma i madh, ma i pushtetshëm, ma i dijshëm 
se Biri e se Shpirti Shëji ! 
A ti nuk asht ma i madh, ma i pushtetshëm, ma i dijshvm 
se Biri e se Shpirti Shëjt, por të tre janë të njiujishern 
unji, pse kanë nji. fj _vetmen natyrë hyjnore. 

55. - Ati a ska kënë para Birit e para Shpirtit S-hejt? 
, I . 

Jo, At,i nuk ka kenë as para Birit as para Shpirtit MM.i~. 
por të tre janë t'amshuemë, pse të tre as· s kanë pasë fillim 
as s kanë për të pasë mbarim. 

''K ur Zot.vnë rlesbt m'e krijuem n ier in tha: Ta b!ljmë nierin qi të na 
11gjajë ne", ('f..'g,1, "Hisiorija e Mjedës", nr. 2. - Shih: Gen. 1, 26.) 

Isa ija ndjeu Serafi.mt tua brohoritë: "Shejt, Shejt, Shëjt, Zoti I l y u i 
usb trf vet, t.rka mbar; asht mbushë me lutuni të ti". (ls. 6, 3.) 

Zotynë i tha lzais: ''Ke k<im me dergue? e kush ka për të 1w shk uem 
mi 1'' ( Is. 6, 8.) . 

Këtu mësuesi mund të zhvillojë se si ndër të trija këto copa tij Shkri 
mit S'lejt Zoti ka diftuem se asht nji i vetëm në tre vetë. 

Sh ,jtja, Trini u diftue m1. çiltas ni.i P.1gë1,im të JeZII Krishtit. 
(Shih: Hislorrn. Stisite të Mjedës, nr. 63; kështu edhe nr. 85. kn Jez11 

Krisl.t i para se nm hypë në qiellë dërgoi Apostujt me )1 predi knem Ungji l li u 
t,; gjithë uierz vot., tue i pagëzuern n'emën t'.~tit e .të Birit e ti• Sh1,i. tit 
Shiljt). 

Shën Augustin! e ëngjulll. - Tue rëmne permbi myster in e SIH~jfrs 
Trini. Shë n Aug ustini endej nji ditë bregut të detit. Kur qe, i shkojnë ss,t e sheh 
nji fomi të kandëshem, qi kishte çilë në ranë nj i gropë të vogël, e me duerë U~ 
veta mbushte ujë në det e e shprazte nat" gropë. Dijetari i madh ban bu 
zi'n nii gaz e p.l e pëvetë: "Ç je tut- bam, or çun ~" "DuB me shti të tanë 
ujët e detit në ketë gropë!'. ''01.'tin në grOP"? ! A nuk e sheh. sa asht det 
a sa asht gropa~!!". Fëmija i vogël atëbotë j;1 priti: ·,:Ma, parë mundet m'fl 
piirshim detin këjo grimë grnpë , se mendja e nierint mysterin e Shëjtes Trini" 

. . . 
T'i thanmen ato fjalë u shduk. Fëmija kishte kenë nji engjnll. (Fle. 

torjn e SB Diell es.) 
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5t:;. - Cilat uratë sidomos [asië në nderë e në lavd të së Shëji 
nueshines Trini? 

Kjoftë lumni Atit, e shëji i Shëjtes Krygjë. 

57. - Thueje Kjoftë tunin: .Ata. 
Kjoftë Ium ni Atit, o Birit, e Shpirtit Sllejt, si ka "kenë n'o 
parë, e tash, e pir gjitb::S non.i o jetës. Ashtu kjoftë . 

. 5 3. - Po b ine shëjin e Sh ;j'es- Kr ygjë . 
.X' em·;!?- t'.,:\t,it, e t • Bi,··"' e të Sh pirbit Sb;jt. Ashtu kjoftë. 

I 1RETI /.I{TIKULL: 

3. I cilli u nzu për virty: të Shpirtit Shëjt, leu prei 
Virgjinës Mëri. 

I LU }II ,fr:Zl' K RfS HT. 

59. - Nd ir tra Vetët e h'jjtiiiJs,'tdin, cite u bi nier i ? 
O ba nieri i dyti Y:tii, qi asht Biri. 

60. - Si it ba nieri i B'ri i Tvneoi ? 
• O b t nier i t·D m L ·d ko~:) 0 ,h)'i·~ si n L, në krahnuer ti; 

kullueshërn t;~ Vi1·.r:in;:,_ }ff r ', për virt,yt të Shpirtit Slie_;t. 
(8hih:."J?]'1i i 'i'ivëeot i [ale! Zojës së Bekueu.e" 
si në IIi,io;·in e Jijediis, nr. 57.) 

lzu ij a Pro fet ë th lt ;: ' t.l, si •1j; V,:·~jiq !i:.1 p·;r të ken:i shtat-nzanb : • 
e ka p·\r t~i li1di; n ii djn lv, e k:111,, p -r r'i tha ie ennit: E.n·,nnel (Zoti me nt'•)., 
( Ts. 7, 14.) 

6L - Si i thou; tJ Birit t,; Ten. z i! La ni nier i ? 
'l'ë Birit, të 'I'iuëzot, bt-n ni ··:·f, i t.ho.u' .Iczu Krisht. 

62. - Çka don me ihu në Jesus ;.> 

Jews (prei Hebraishtes) c1 .u me thanë Shëlbues. 

63. - E kush ja ka slienjuc 1· i -të ëmën _? 

Vetë Ati i Gjithëpushtetshëm, nëpër mjet t'Arkengjullit Ga 
briel, ja diftoi Zojës s0 Beku em e e Shejtit Shën Jozef. 
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64. - Kitr ja kanë itgjitë të Birit të Tinëzo! keië einiin Jezus? 
Ja kanë ngjitë tetë dit mbassi leu. 
"Si kaluenë tetë dit, oa.ktueru për të Përgjakim t.ë Fëmis, i kje n{ljitë . 

ernni .Tezus (qi don me thn në Shëlbues), si kje diftuem prei eogjullit . qysh 
përpara, se ,të nz~hej n~ k rahrmer të N'0.në~ së vut". 

(Prei: Ungjillit inba« Shën Lukë«, 2, 21.) 
Qe f,ialët me të ci lat ..Arkeng-julli Gabr iel i diftoi ~hën ,Jozefit se si do 

të ja ngjitëte enmin të Birit të 'I'inëzot ba111 nieri: 
"Jozef, biri i David it, mos k l frigë n;'e marrë ;\farf11 fatin ta nrl ; sepse 

oka asht përftucw në te, të gjithë prei Shpirtit Sh1jt asht. Asajë. ka mo i 
leiu nji djalë e ke për të ju ngjitë emnin Jeeus. (lJfatth. 1, 2() e 21.) 

65. - ()ka don me thanë Krisht 1 
Krisht (prei Gre kishtes) don me thanë i lyem a i shuguruam. 
Dauje.li L'rofeti;,. tue folë p!Sr të Lumin Jezu Kri sht, thotë: "E të lyehet. 

&\hl'.iti i Shejtiinvct. (Dan. 9, 24) 

Vetë i Luuri Jez u Krisht nrJJër gojë t'lzais l'rofrtë nj ikështu flet: ''Shpirti 
Zctit asht mbi mue, për se Zo ti më kn lyem e shugurue m'". (Is. 61, 1.) 

.I ez 11 Krishti s k je Ly em a s lH1g· trueui tu.- lnl.;iim e V,Jj, si rrogjijt 8 

moçëm, priftënt e profetët, por vetëm me Hyjni qi jilotuisht a në T0. 

• 

68. - Çk,-1, don me thanë Mesi :J 
Hebraisht don m s t'.1:1n·:3 Krisht; p ,ir na gju;ia popullor a don 
me thanë <i dërg uem». 

67. - Si e dijinë se Jeeu. l{rishti asht i DJrguemi i Zotit a se 
Mesi;'a i vërtetë ? .... 
.Iezn Krishsi a'jht )fosija i vërtetë, pse në te vetëm janë 
vërtetuem të gjiGha profetsff qi (ii oda vjetsh përpara patan 
k.rllzuem se do të vinte, o jetën e <lekën e Tf. 

U tha Krishti Apostujvst: '"Sikur z\ti më ka de rg ueru iuue, njashtu un 
no j11 dhgoj ju:'. (Jo. 20, 21.) 

68. - Jezic Krishti a asht Zot a nieri r 
Jezu Krishti asht Zo] e nieri bashk ë. 

69. - Si e dijuië na se Jeeu Krishti asht Zot? 
Pse jo veç e tba me gojë, por e provoi me mërelrnllf . 
. Iezu Krishti yetë tha: 11U11e ~ ,\1i jemi nj i gja e votuie " (Io. 8, 30.) 

( Këtu mësuesi »iitncl të cl if tojë Eislo d-n e •· Te, vJ1·btit t;· leni", 3 i n' Ungjit l in 
111,/Ja;; Shën GjMit, k; /J; edks tjera init·ekulli i' UH.gjill ii.: 
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70. - Sa vetë <isht Krishti ? . 
Krishti as)lt nji vetë i vetëm. 

71. - E sa natyrë ka Jezu Krishti? 
Dy: natyrën e Zo~it e natyreu e nieriut. 
'' Pse sikur shpirti i arrësveshern e trupi bajnë nj i nierf të vetëm: njash tu 

Zoti e nierin bajnë nji Krisht të vetëru". 
(Nga "Symbnlli athcrnazjan" qi tho.het n'Ofice të sii Dielles.) 

72. - Jezu Krishti a ka kenë gjithëmonë? 
Si Zot ka kenë gjithëmonë; por me ças të të Mishnuemit, 
filloi, me kenë .edhe nierf. 

Krishti u tha çëfntenvet: "Për t.ë drejtë, për të drejtë 110 j{1 thorn: pë1- • ' para se t'n bi1nte Abru.hnru i, nne jn rn. (lo. R, 58.) 

'73. - Kush asht Baba i Jeeu. Krishtit? 
Vetëm Ati i Gjithëpushtetshëm. 

7 4:. Shën Joeefi s pask« ken/i pra bob» i v irleië i Krishtit ? 
Shën .Iozefi s ka kenë baba i vërtetë i Krishtit, por vetëm 
rojsi i ti. 

V.O. Kush don me dijtë ma gjntë .mbi Sli~jtin Shën .Tozef, të lezojë li 
brat: ''Majit i Mrcrcii" e "Leia e Shan Joz0{it", bot nern në Shtyp. "Zoja e 
Pupërlveme'". 

7 5. - Zoja e Bekusme a flsht i.an» e »ërtetë e Zotit? 
Zoja e Bekneme asht nana e vërtetë e Zotit. 

76. - Pse Zoja e Bekueine ash! nana e vërtetë e Zotit f 
Pse asht nana e Krishtit, ~ot i vërtetë; i cilli, porsi nierf, 
asht biri i Zojës. 

77. - Pse u bd nieri i Biri i Tinëzoi ? 
Për me na shëlbuern, 

78. - Cka don me thanë me .. na shëtbuem ! 
' - 

Don me thanë: me na sbpëtuem prei mëkatit e prei ferrit e 
me na merituem lumnin e Parrrzit. 

Shejti Shën l'jeter shkruen: 
"Nuk keni kenë shpë rbl ye m me 11r, o me argju nd. .. por me gjakun e paçë 

mneshë m t.i\ k ing'jit të pnpë rl yem Krishtit". (1 Pet. 1, 1R e 19.) 
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79. - A kishim mujlë me u sliëltncen: mas t'ishte bam nieri i 
Biri i Tinëzot? 
Nuk kishim mujtë me u sh:,1bue,n, pse Adami i pari prind i yni • 
na qiti në robni të djallit o për gjithërr.onë jashta Parrizit .. 

S.hembëlltyrë. - Nji iubr.vt 7.C '1i;r-lHH'<lh1• i'•mno·n princ nj i nënshtetas të 
vetin e, posë kambe së n ilti;, e :~m.1i së midh uu-sh am , i falë edhe nji pa 
suni të madhe, tue i ba un dijtë qt 11·; k jor't . SJ ka par tj kenë besniku i 
U, e~ni, karuba e pasunija k.111~ p -r t·11 tr 1.<'1i {>L l prei f'em is'; së ti. Por ky 
nënshtetas i pamend, mbas p•,k k ,:1 ·, 11g.- !h,, !, u.i-Irn mbretit edhe përpiqet 
për rrenim ta ~ti. l\Ibreti e shtj ,11 , ,LL,\ ,~ :i l ·~.:1',:011 tue ja hjekë emriin e 
pasunin, edhe e tretë nd ir do rl 1 -n-i t' m ioru nn a. - Ky mbret a spat të 
drejtë me punuem këso dore ? P<> ··lk. T,1.;'_,t: ,:c"·:1 ·it të rrë zuem i lejnë fëmi 
në mërgim: si kanë m 'e pasë · gj ' , 1 : ,,.,t -: (: ./ ~:. ', pa titull' princi, pa pa- 
s uni, e të tretun edhe ata; p r.i .a , -r, ,, ·1 · •., n i të l\Ibn·t~t. Qa rasa c 
Adamit dhe e jona. (Nyi "Fletorja e se Divlles".) 

80. - Ç fare kje mëkati i /,:: ·,, it '.l 

Kje madhshti e pandig, e,j 0 ; ;:_ci. 

81. - Ç dame no, ka shkakiuem mëkati i Adamil ? 
Të bjerrunt e hirit të Tinëzot, zekthiu e mëkatit, dekëu, 
pa-dijen e të gjitha të zezat tjera. 

•• 

(Shih; Historui e Mjedës, nr. 3 e 4 "Mëkati i të parit neri" 
e '' Ndes:ikinii i miil;,atit".) 

82. - E ku leu Jezu Krishti? 
Krishti leu në uji shpellë af0r Beth"\ ui t e kjo venduam mbë 
nji grazhd. 

Izaija Profetë, tne paralajmu nu ;i .d, 11 e lie.,:s, thot ;: 
''Nji foshnje na ka le, e uji d , ll:· 11:1 hsi~ d.1a11·;; e b.i n s uudirn iu m lii 
krahë tiS vet, e kanë v··r t'i t'1a•1; l'i n n it: I :n·rcknllueshëm, Krs'.iilltar. 
Zot i· fuqishëm, Jt për jetli L• jJc\,, P:<:u i p·igj ·s. (Is. 9, 6.) 

Mikea Pr,lfot:i, tue pnr.vlajmunu v e.uli t k 1 d I Lt' lente Shë lbuesi, thotë: 
"Por ti, Betlëru Ef'rata, nji.noud je i v ogël ndër .st m i (qytete, qi ka. 

J nda, porse pr ei teje ka p ··r të mi <laP u i qi k,, p'•r të këu'i Zot n'Izrael, o 
(,• lemt e ti që ill) fill t . .S fillit, qi Ill" d'ti~ l'am sl1imit.. (Mich. 5, 2.) 

83. - Po pse Jezu Krisnt! deshi me le i oorfën ? 
Për me na mësue.n ne m )S m'c : g;itë zërnreu tluë pi:r pa 
snui, nderime e ktiuchia c·i ;, .. ti shekulli. 

(Shih: Hist srm e JI1,?1lës, n,. [,'.) "Te ll.iinit e Jee« Krisbtii=») 
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84. - Çka bani Jezu Krishti sa jetoi nii tokë? 
Mësoi rrugën e qiellës me shembull e me fjalë, 
cuem me mërekulli mësimet e veta. 

(Shih: Hisiortn e Mjedës, prei Nr. 66-76.) 
I Lumi .Iozu Krisht thotë: "One jam rrugnç e vërteta e jeta ". (Io.14, 6.) 
E Iza ija Profetë: "Zoti vetë. ka për t'ardhë e ka për të iu shpëtnem. Atëbotë 

s~t e të vërbtëvet kanë për t'n cilë, e shurdhëvet kanë për t•u u ardhun veshët. 
Atëbotë i shkjepti ka për të kacvem si dr,eni, e të pagojit Im për të ju zhdri- 
villncm g j uha ". (Is. 35, 4-6.J ._ 

''Gjoni në burg ndjeu veprat e Krishtit e çoi dy prei dishepujsh së vet 
nm i tlrnnë: A je ti ai qi do të vijë, a kemi pi\r të pritë nji tjetër 1 E Jezusi 
11 përgjegji: Shkoni o kalzoni Gjonit çka keni nd iru e p{tm: Të vërhtit po 
shohin, të shk jsp tit po ecin, të gërbulnnt po pastrohen, shurdhët po ndijnf , 
të vdeknnt po ngjallen, slrnmnorëvet pon predikohet Ungjilli; e lum kush nuk 
shkandullohet në urne". (Prei: Urujjiiii; mbas Shën llfotheut, 11, 2-6.) 

/ 

tue i for- 

I KATËRTI ARTIKULL: 

4. Pësoi mundimet nen Poncin Pilat, kje vum në kryq, 
vdiq e u vorrue. 

85. - Çle» bani Jezic Krishti për të na shëlbuem ? 
Krishti hoq mundime të mëdha e diq në kryq . 

. Iza.ij a Profetë për të Lumin .IezuKrisht thotë: 

"Ja.u kam dhanë trupin Um atvue qi më rrihshin ... : nuk jan kam 
, mëshehë fëtyrën teme atyne qi më shpotitshin e më pështyj;hin". (Is. 50, 6.) 

Thotë edhe: ''U bi\, flije PS!l desht vetë ... : sikur delja ka per t'u çuem 
për mte mbytë, e si rr in k ingj i pa za para ati qi e qethë, njashtu ai ska 
për ta çilë gojën e vet". (Is. 53, 7.) 

E Davidi Profetë: 
"Une jam k rv mb e jo nierl, sh mije niju e nierzvet e i përbueuni i po 

lemit. 'I'ë gjithë ata qi më shihshin. më shpotitshin: më smfljshin me fjalë e 
Iuejsh in kryet .... Nji grumbull mendekëq ish më ka rrethuem; kanë shporuam 
duerët e mija e kambet e mija, kanë njehë të gjithë esh tënt e mi. ... l kanë 
ndam ndër veti teshat e mija e petkun tern e kanë qitë short·'. (Ps. 21, 7-8. 17-19.) 

''Jezu·si i qiti ru'nnesh të Dvmbëdhetët, e u tha: - Qe se po ngjitemi në 
J rnzalem, e ka p~r t'u kryem giithëoku pat kenë shkruern prei Profetë,h 
rr11t't së bir:t të nieriut. Se ka p'ir të kenë lëshneru në dorë të Gentilvet e 
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, ka për të kenë vftm në lojë e kanë pë(ta)rahi.i e~pësbt1m ne fëtyrë: e, mbass 
ta kenë rrahë, kanë m'A mbytë. E ka me u ngjallë të tre ti n diti>. Por ata1 
nuk Lupt uc në gja prei këso send(sl1;Lnji bisedë këso do re isl te për ta e 
errët, e nuk k uptojshin cha donte me thanë". 

( Prei: Ungjillit mbas Shën Lukes, 18, 31-34.) 
86. - E kush e dënoi për vdekje Jezu· Krishtin? 

Ponci Pilat, qi ishte sundimtari i ati vendi prei ane fllë 
Rromakëvet. 

87. - Jeea Krishti a vdiq porsi Zot, a porsi nieri? 
Porsi.nieri, pse porsi 'Zot nuk mujte as me hjekë as me vdekë. 

88. - · Mbassi 1:diq Jezu Krishti, çka e banë Korpin e ti? 
Korpin e Krishtit e vorruenë. 
( Shih; "Historin e Mjedës'' prei Nr. 79°82.) 

' Thotë Izai ja P1ofetf:. ''Ati popujt 13d pir të jn pi'rsl:1,irtë e vei ri 
if ka vër të kenë i lumnneshëm", (Is. 11, 10.) 

I PESTI. ARTIKULL: 

5. Zdrypi në ferr, të tretën ditë u ngjallë së vdekurit. 

89. Mbassi Krishti vdiq, ku vojt shpirti i Ti? 
Zdrypi në Limb, për të libruem shpirbënt e atyne nierzve 
shëjtën qi kishin vdekë para Si. 

Shën Pim. thoti': 
"Ai qi ka h ypë , kush asht, veç nja i qi ka zdrypë ndir pji·sët e thella 

të tok/is'/ Ai qi ka zdrypë, nja i vetë asht qi ka hypi• përmbi të gjitha qiellët". 
I Ad Eph. 4, 9 e 10.J 

90. - Sa dit ndei vdekun korpi i Krishtit ~ 
'I'rf dit, por jo plot: due me thanë nji pjesë të së Prendes 
së madhe, të Shtunden unji e të Dielleu e Pashkëvet, kur 
u ngjallë për mos me vdekë ma kurr. 

"Atëherë i përgjegjën disa, Sk ribë e Farizej, e i thanë: 'Mjeshtër, duem 
me pa m ndonji shëj prei teje. Por .Ai jau kthei: - Ky brez i keq e kunorëthyes 
,kërkon shëj: e shë] ska për tri ju dhanë përvec të Jenës Pref'etë. Sepse sikur 
Jona nd Si në bark të peshkut të detit tri dit e tri net; ashtu i Biri i nieriut 
ka për të ndejë në gji të dheut tri dit e tri net'\ (Jiatth. 12, 38-40.) 
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91. - Çka don me thanë: u ngjallë si vdekuni ? 

Don me~thanë se Shpirti i Jezu Krishtit u~bashkue prap 
me Korp të vet. 

(Shih: "Jezu:Krisht(ngjallet së vdekunit", si në Hist. e~Mjedës, nr. 83.J 

Thotë; Davidi Profeta për të Lumin Jezu Krisht: 
''Ti shpirtin .tern ~ ke p1cir ta lar.;; n .. v -ndin e territ: as s ke 'për të 

J.)remtuem qi Shëjti i yt të shohë ti.i Jrishnn" .. Ps.-~15, 10.J 

92. - Sa dit ndei Jezu Krishti në tokë mbassi u ngjallë së odekuni? 
Ndëi katerdhetë , dit, për me forcue në fe dishepujt e me 
themeluem Kishën e vet. 

(Shih: "Je3u Krishti u duket Apostiijvet. I Shën Toma", si në Hist, e 
Mjedës, nr. 84.) 

I GJASHTI. ARTIKULL: 

,6. Hypi ndë ~qiellë, ~rrin n' anë të djathtë ,..të Tinëzot' 
Atit të Pushtetshëm. 

93. - Mbas kaiërdheië ditësh ku vojt Jeeu Krishti ;: 
Jezu Krishti hypi ndë qielle, ku rrin rr'anë të djathtë të 
Tinëzot Atit të,,.Pushtetshëm, 

: (Shih; Hisiortn e Mjedës "Je3u Krishti ngjitet ndë qiellë", nr. 85.) 

Këndon Davidi Profetë: 
''.Ju, o dyerët e aruëshueme, çi lnju: ~ ka për të:h~m Rregji i lomni~ ." 

(P,. 23, 9.) 
''U ngjite përpjetë,~-more me veti robnimin: more~nierz~porsi dhunti .... 

Këndoni kangë Zotit, i cilli asht ngjitë në ma të naltln qiellë prei ane 11ë të 
lemit''.JPs. 67, 1~ e 33-34.) 

Fjala: rrin, difton se Jezu Kri5hti;gëzon në pagjë zotnimin e lumnis së 
. vet; fjalët: tt'anë të djathtë të Tinëeo! Atit tJ Pushtetshëm, duen me thanë se i 
Lumi edhe porsi ni<wi~nzen)uyet_:e vendit përmbi_ të gjitha krijatyrët, pse 
porsi_:Zot ka të~njajtiin madhni e lumni si Ati. 

Prap Davidi Profetë: 
''l tha Zoti Zotit tim: rri' nte djathtën teme, deri t'i ve anëmiqt e t6. 

shtrojë për kanibë tua .... Zoti asht betuem e nuk ka për të ndërruam: Ti H 
Prift për gjithëmonë, si mbaa urdhnit të Melkisedekut", (P,, 109, 1 e 4.) 
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94. - Jeeu Krishti kur e çoi Shpirtin Shejt përmbi Apostuj ? 
Të Diellen e Rrëshajvet, dhetë ditë mbasi hypi në qiellë, 
Krishti e çoi Shpirtin Shejt përmbi Apostuj. 

(Shih; Hislortn e Mjedës ''T'ardhunt e Shpirtit Shejt'', nr. 86.) 

95. - Jeeu Krishti a gjindet. gjzthëkund? 
Si Zot gjindet gjithëkund, si Zot e nieri bashkë gjindet në 
qiellë e në të Shëjsuueshmin Sakramend t' elterit, 

96. - A do ta duem Jezu Krishtin? 
Do ta duem me gjithë zem~r, mo gjithë mend e me gjithë 
fuqi të shpirtit tinë. , 

V.0. Asht. mirë qi të nzehet krejt Ligja • Re, prei Histori s Sliëjte Ui 
l\Ijcdës. 

-· I SHTATETI ARTIKULL: 

7. Andej k& për t'ardhë me gjikuem të gjallët e të 
vdekunt. 

VDEKJA- GJYQI. 

97. - A kemi për të vdekë ? 
Të gjithë kemi per të vdekë. 
Thotë Shën Pali: 
"Ashte cak tueme pi)r nierz nji herë të vetme me vdek~, <1 mbas l.:ësojG 

gjyqi". (Ad Haebr. 9, 27.) 

98. - Çka asht vdekja? 
Asht të ndamt e shpirtit prei korpit. 

'99. - Mbas vdekje sonë si ka me u bllm korpi i ynë ? 
Korpi ka me u bam hi e pluhun. 
I tha i i\Iadhi:zot Adamit: 
"Pluhun je e p luhun ke për t'u uam ''. (Gen. 3, 19.) 

100. - A vdes shpirti i ynë bashkë me korp ? 
Shpirti i ynë nuk vdes kurr; feja e arrësy~ja e sprovojnë se 
?~ht i pamort, 

I 
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.Iezu Krishti në kryq, para se me dhanë shpirt, briti: 
"Ndër duerë tua, o At, po I:" porosis sbpirtin tern". (Luc. 23, 46.) 

Libri i Dijes thotë: 
"Shpirtënt ~ të drejtë vet jnnë në dorë të Zotit.", (Sap. 3, 1.) 

Se shpirti asht i pamort kje caktuam si themel feje në Koncillin V të 
La tern nit. 

Çiçercn i, edh« pse pagn n, vetëm me 'drii:ë t'arrësyM e kuptoi se shpirti 
i nieriut nuk vdes kurr , e pruudr-j e la të shkrueme: "Shpirtënt janë të pa 
vdekshëm".('' De seneciuie", ku nt; Kaptinën 23 mbarë e sprovon k etë të vërtetë.) 

(Shih: "!::>hpejt e Mirë": Besojnui, nr. 106-113.) 

101. - Fill mha« vdekje çka ka me kenë për shpirt tanë ? 
~hpirti i ynë ka për të dalë para gjykatores së Krishtit, 
me përgjegjë për të gjitha veprat qi ka ba, si . të mira si 
të këqija. (II Ad Corinth. 5, 10.) 

102. - ,Mbas gjyqi së posaçëm çka ka m'e gjetë shpirtin tanë? 
Shpirti i ynë, në kjoftë në hir të Tinëzot e s ka me lam ndo 
nji pendesë për mëkate të bame, shkon fill e në Parriz; në 
kjoftë me mëkat mortar, bjeu në ferr; në kjoftë në hir të 
Tinëzot, por me detyrë pendese, para se me jn ·çilë Parrt z.i, 
shkon në Burgatuer. 

103. - Ç kujdes do të kemi për shpirt! 
Do të kemi kujdes të madh fort, pse vetëm tue shelbuem 
shpirtin kemi për të kenë të lumë për gjithëmonë. 

l Lumi Jezu Krisht U.a: 
''Ç'ka i vë len nieri~t me fltucm ti: ijithë bot+n , po kjo ae bjerrë sh p ir ti n ?" 

(]faith. 16, 26.) 

104. - Çka asht Burgafori? 
r\..sht nji vend pastrimi ku sh kojnë shpfrtënt e atyue qi, me 
gjithë se kanë vdek e në hir të 'I'iui-zot, kanë me të Lumin 
detyrë pendese. 

105. - A mundemi me i nxjerrë shpirtiint prei Burqaiorii ? 
:Ylundemi me i nzjerrë mt' uratë, me ndjesë, me lëmoshë e 
me tjera vep:·a të mira, e sidomos me }!eshë e Kungim Shejt. 

Se ka Hurgatuer i'i,sht nji o vërtetë feje, 1, cak tueme prei Kishës. Mba 11 
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Koncilli së Lionit (127-1) e së F'irencës (1±45) q0 çka thotë' kundra Prore- 
11tajvet Koncilli ghej-t i Trentit: 

''Kisha Katholil~ mëson se ka Burqatuer, o so shpfrtënt aty të ndr ëurë 
marrin freskim prei 'ndilnn ësh së bestarëvet", (Sekcjoni 25.) 

"Mendin;i shëj t pni, e për shelbim asht mo u lutë për të vdek un , · qi tQ 
ZJljidhen prei mëkatesh". (Libri II i Mrikabejvet, 12, 46.) 

V.O. Kush don mo dijtë ma gjatë përmbi shpirtënt e Burgatorit, të le 
zo jë librat: "Moj i i të vdekunvot" c '' ~Wkati i falshëm". Shtyp. "Zoja e 
I'avërlyHme''. 

106. - Jezu Krishti a ka me kthyem., prap mbi toke· ? 

Ka me kthyem në mbarim të shekullit, për të gjikuem të 
gjallë e të vdekuu, due me thanë të mirë e te këqf, 

Mbassi hypi nt\ qiel lë i Lumi Jezu Krisht, dy engjuj u thanë Apostujvct: 
''0 ju burra të Ga.lilës, çka këqyrni ashtu me cudi kahe qiclla 1 Nja i 

Jez us qi prei këndej n ngjit në qiellë, ka me ardhë po njashtu si e ptH tue 
shkuei:.. në qiellë''. (Punët e Apostujvet, 1, 11.) 

107. - Po pse me u gjikuem d{J herë: në gj{Jq të parë edhe të 
mbrumë 1 . 

"Seieilli "nieri asht hem vetje e veçantë, hem pjesë e nier 
zimit mbarë; praudej do të gjikohet dy hera: të parën, si 
vetje e veçantë fill mbas vdekje ... të dytën, si pjesë e nier 
zimit mbarë .... '' (Shën Taine· Akvinati· Su.pplemenium; q. 88, 
a. 1 ad tum.) 

- A ka tjera arrës ye pse clo të Mhet 'gjyqi i inbramë? 

1) Për luinni të Tinëeot, pse të gjithë kanë për të pfo1 se me sa drejtes] 
Zotynë sundon shekullin, edhe pse tash shum herë shihen të mir~t në mjerim 
• ·të këqit në lulzim. Kanë për të pam edhe kujdesin qi ka pasë Zotynë kahë 
ana, e vet për rue na shelbuorn të gjithë; 

2) për me u diftiiein lumnija e Krishtit, i ci li, mbassi Im kene për 
buzë esalvuem në ketë shukull prei sh um nierz ish, lypset të njihet për iot 
prei së gjithë botës; 

3) për lavd e luinni të të niirëv<Jt e për turp e niarre t, të këqioet: 

4) e, n'e mbramë, qi korp i bashkë me shpirt të gjik ohct o për parrii 
o par ferr, sikur ta ket ineritueni. 
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I ·TETETI ARTIKULL: 

9. Besoj në Shpirtin shëjt, 

108. - Çka do ti/ besojmë përmbi Shpirtin Shejt? 
Do të besoj më se Sh pir ti Shej t asht i treti Yetë i s'ë Shëjt 
nueshmes 'I'rini; se rrjedhë prei Atit edhe prei Birit; e asht 
Zot i amëshuem, i pambaruern, i gjithëpushtetshëm, krijues 
e zotnues i të gjitha sendevet, porsi .Ati e Biri. 

109. · - Si rrjedhë Shpirti Shejt? 
. . . , 

Rrjedhë si dashtuni e pambarueme e Atit dhe e Birit. 

110. - Kush na meson se Shpirti Shëj! rrjedhë edhe 1,rei Birii : 
Krishti vetë n' Ungjfll, kur u thotë Apostujvet: "Une kam 
për të jua dërguem (Shpirtin Shëjt)", (Io. 16, 7.) 

- Pse i thonë Shpirt Sh~jt të tretit Vetë të së Shejtnueshmes Trini ? A 
n1'k janë shpirtën e shejtën edhe t0 gjithë Engjujt e të vJithë Shejtënt e lumë? 

Zotit i thonë Shpirt Sheil, për n rrësve pse asht hi.\m ti1a i madhi Shpirt 
heni She.it në shkallën 1rla,t:i naltën e pra ndej ama e të gjithë shpirtënvet 
ti~ k rijuumë dhe e o do shëjt nije , Edhe pse ka shnru nierz qi janë etën e shëjten 
o për zyre o për jetë të mirë, - sik urse janë shum Ipeshkvij të mirë, o Prif- 

• tën, o Rregulltarë - me gjithë ;1t? nuk i thoni, At Shëjt, veo Papës, pse ati 
i· përket ma me tr. drejtë ky ëmën, m bassi asht kryet e të gjitkë Etënvet 
tjerë, pse mbëk anrbsi i Krishtit. 

- Në ju përshtatët ky ëmin Shpirt Shëjt të Madhit Zot në shë] nuuihnije, 
pse e ihrrasim. me keië ëmën të tretin. vetë ? A nuk ashi Shpirt edhe She.it në 
shkallën md të nuliën edhe A ti e Biri ? 

Mbassi dy Vetët e pari~ e kanë emnin e yet, due me thanë: At e Bir, të 
tretit Vetë i asht lanë fimni i përgjitht.ë Sh.pir! Shejt, tne kenë se s ka rmën 
të vetin, për me e dalluem prei dy tjerësh, edhe me diftuem · mënyrën e 
veçantë të të rrjeclbunit të ti prei Jtit e prei Birit, qi asht si Frymë dnshtun ije , 

- Çkci don me thanë qi Shpir{i Shëjt pikeohe! si Pëlltmib, e sidomos përmbi 
të Lumin Jezii Krisht e mbi Zojën e Bekueme ? 

Shpirti She1t II ka k orp e s mund të shihet me sf të korpit, por pik 
" ohet ashtu jo veç se në trajtë të pël11 mbit u duk mbi kryet e Krishtit, 
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atëherë kur ky i Lumi u pagëzue prei Shën Gjinit; por edhe për me na 
bam të kuptojmë rrjedhimet qi përfton ndër. shp:irt~n. Prei se pëlln 
mbi asht i fjeshtë, i pastër, i zellshëm e prodhues," prandej pikzohet mbi Hi 
Lumin Jezu Krisht e mbi Zojtin e Bekueme, për të diftuom se kjenë mbushë 
me të gjitha hiret e dhuntit e Shpiri.it Shejt, o sidomos me fjeshtësi shëjte , 
zell )1ër .shëlbim të shpirtënvet e prodhësi shpfrtnore, me to »ilëu fituenë bij 
të panjehun, due me thanë të gjitlië bestarët e të krishtënët e mirë. 

- Çka don. me thanë qi mbi ApostU,j pilczohet Shpirti Shejt në trajtë gjuhësh 
ejarmi ? 

Pikzohct .ashtu, pse në ket- t•·njti; Shpirti S.1 ljt, dhetë dit mbassi hvpl 
Krishti në qiellë, erdh mbi Apo. t, rj e i mbushi me dije, me dashtuni e g,j 
tnrf , tue n mësuem a tynve me folii në t" gjitha gjuhët, ashtu qi të mund ta 
predikoj shin Fen Shëj te në të tn ni; b·,tr•n. E p -r ketri shej të këtvne rrje 
dhimeve të mërek ullnesh me bit n i t ·: rl n 1, eshin n 'o ~j uhë zj arm i; pse drita. e 
zjarrnit shënjon dijen, të nsetit e ti sh.lujo n pastrtn, e trajta e gjuM;s shi' 
njon gojtarin. E për arrësye se k (fo ka krnë nj i nderë e madhe te jet, qi i 
Nalti Zot desht me i bam Kishi-«. lutvt pi'r yjrtii ajo Festë e madhe ~i i 
thonë Rrëshajë (Pentekostes), a feda o Hh]}irtit Shëjt, (Beilarmitu: - Di 
chiar«zione pi't't copiosa clella Dottrina Cristiana, p. I, VIII.) 

111. - Kur zdrypi Shpirti Shëj! përmbi Apostuj ? 

Ditën e Rrëshajvzt, due me thanë pësëdhetë dit mbassi u 
ngjallë Jezu Krishti e dhetë die mbassi bypi ndë qiellë. 

112. - [( u ishin Apostujt ndër ato .dlieië diië para Rrëshajësh ? 

Ishin mbledhë në Çenakull bashkë me Zojen e Bekuerne e 
me dishepuj tjerë, e nuk ja dajshi n uratës, tue pritë Shpirtin 
Sbejt qi u a kishte prëmtuem Krishti. 

113. - Çka bani Shpirti Shëjt ndër Apostuj? 

I forcoi në Fe e i mbushi me dhunti të veta. 

114. - Shpirti Shëjt a kje dërqueui vetëm p?r Aposiuj ?> 

Sh pirni Shejt kje dërguem për të tanë Kish en e për setëci 
llin shpirt besnik. 

115 .. - Shpirti Shëji çka vepron në Kish» Shëjie ? 

Sikurse shpirti i ep jetë· trupit, ashtu Shpirti Sbejt i ep jetë 
Kishës Shëjte me hir e me dhunti të\ veta. 
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9. Shëj ten Kishë Katholike: Shoqnin e Shejtënvet; 
10. Të. ndimt e mëkatevet. 

SHEJJTJA KISHË KA THOLIKE. 

116. - Jeeu. Krishti a ka f hemeluem ndo 'i shoqni në keië tokë? 
Po, ka themeluem nji shoqnf, qi i thonë Kishë. 

117. _: Çka don me thanë këjo fjalë Kishë? 
Kishë (prei Grekishtes), don me thanë bashkim shum vetësb. 

118; - Çka asht pra Kisha ? 
Asht bashkimi i të gjithë atynve qi janë pagëzuem, e kanë 
bashkë F6, Ligjë, Sakramende, Kryetari e Parf të vume prei 
Krishtit. 

119. - Si njihet se Kisha e thenielueme prei Jezu Krishtit asht 
e o+ietë :i 

Njihet prei katër shëjesh së rreshtuerue në Besojmë qi ,tho 
het në :Meshë Shëjte: "E në Kishën r.ji, s hej te, katholike, 
a postu ll ike. 

120. - Pse Kisha asht uji ! 
Pse ka nji Pe, nji Ligjë, · të njajtat Sakramende qi i ka lanë 
"Krishti, nen nji Kryetar qi asht Papa i Rromës, 

121. - Pae Kisha asht shëjteP 
Pise kryet e sajë, Jezu Krishti, asht shëjt, pse ka nierz shej 
tën; ashtu .ka Fen, Ligjëri ~ Sakramendet shëjte, 

122. - Po jashla Kishe a ka shëjiën të vërtetë 1 
· Jashta Kishe ska as s mund të ket asnji shejt të vërtetë. 

123. - Oka don me thanë «kaiholike» f 
' «Katholike» don me thanë e gjithëmbarshme, 
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124. - Pse Kisha asht katholi ke 1 
Pse asht e shënjueme për botën mbarë, edhe ka në gji të 
vet popuj gJit.hë farë fisesh, kombesh e gjuhësh, e gjithëmonë, 
si kohën e Apostujvet, e gjithëkund, me të njajtën Fe, Ligjë, 
Sundim e Sakramende, 

U prën.toi Jezu Krishti Apostujvet: "Q<J se une jn m me j{t për ditë, 
deri në mbarim të botës" .. (Matth. 28, 120.) 

125. - Pse Kisha asht apostullike 1 
Asht apostullike, pse rrjedhë prei Apostujsh varg e varg pa 
u thyem rreshti kurr. 

(Shih: "Dishepujt e Krishtit ma tëparët", si n'Ungjillin mbas Shën Gjonit 
k; i, rr. 35-51 e n' Uttgjillin mbas Shen. Matheut k, 4, rr. 18-25 e k. 9, 
rr. 9-13; e"Dymbëdheti Apostujt", si në Historm e Mjedës, nr. 65.) 

126. - Pse Jezu Krishti e themeloi Kishën? 
E themeloi Kishën, për mujtë të gjithë nierzt me gjctë në 
te mjetet e shëlbimit të pasosun. 

127. - A mundet kush me u shëlbuem [ashta Kishës Shëjte ? 
Kurrkush nuk mundet me u shëlbuem jashta Kishe; njashtu 
si jashta arkës së Noehin, qi kje sbembëlltyra e sajë, kurrnji 
frymë nieriu -s i shpëtoi përmbytjes. 

Shih: Hisiortn e Mjedës '' Të mbytunt e dheut nd'ujë'' e '-'Noehi del prei 
barke", nr. 6 e 7. - Shih edhe Letrën I te Shën Pjeirii, s; 20-22.) 

- Po me 1t gjetë kush jashtçi, Kishe, pa faj të vetin, a mundet me u 
shëlbuem ? 

Ai qi gjindet ja shta Kishe pa faj të vetin e kujton se asht në N të vh· 
tetë edhe s ban mëkat mortar, mundet me u shiilbnei'u e shëlbohet, pse ky 
ka pag e z im in e d ishiri t e prandej j përket shp ittif tr, Kishës; njashtu si kush 
ka. pag+z iin in e uj it i përket trupit të saje. Prashtu, kush nuk i përket as 
shpirtit as trupit të Kishës, nuk ka si shëlbohet. 

- E njai qi iue kenë gjymtyrë e Kishës Katholike ntik veprnn mbas 
mësimesh së saja, a kishte me u shëlbuein ') · 

Nja i qi tue kenë gjymt~rrë e Kishës Katho like nnk vepron mbas mësi 
mesh së saja, asht gjy'uityrë e vdekuri; pse nieriut qi ku marrë mend e shqise 
nuk i mbaston:pagëzimi e feja, por lypen edhe veprat, mbassi ''Feja~pa vepra 
as\1t e vd,;knn" si thotë Shën Jakobi. ( Jae. 2, 26.) 

128. - Cilat Janë mjete: m11, të parat qi ka, Kisha për të fiiuesn 
jetën e pasosme t 
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Janë katër: 1) besimi i vërtetë; 2) hiri nëpër Sakramende; 
3) Shoqnija e Sbejtënvet; 4) të ndf mt e rnëkatevet. 

129. - Çka don me thanë Shoqnija e Shëjtënoet :' j) 
Don me thanë se të gjithë të krishtënët kanë pjesë ll!lër 
uratë e ndër tjer,~ vepra të mira qi bahen në Kishë Shëjte, 

Prandej , me gjithë se shuru katholikë gjinden ndër dheun të Iargta ena 
nuk i njohim, nj inj i Meshët, uratët, e tjerat vepra të mira qi i kryejnë ata 
na vëlejnë edhe ne: e jo vetëm në ketë tokë gjindet Shoqnija e Shëjtënvet; 
por Meshët tona, uratët e veprat, e mira u vëlejnë edhe atyne qi jnnë në 
Burgatuer; e matët e a tvne qi janë në Parr iz: na vëlejnë ne, edhe Shpir 
tënvet të Bnrgu tori t. (Bellarmino - "Dotfrina Crisiiana:', ·Pj. L) 

130. - Kush janë ata qi nuk i përkasin Sh.ëjies Kishë? 
Nuk i përkasin: të pafet, heretikët, shkjet, felëshuesët e të 
mallëkuemët. 

131. - Pse te pafet nuk i përkasin Shëjtes 'Kishë? 
Pse nuk janë të pagëzuemë. 

132. - Pae heretikët nuk i përkasin Shëjtee Kishë? 
Pse përbuzin e nuk besojnë ndonji artikull .feje. 

133. - Pse shkjet nuk i përkasin Shëjie« Kishë ? 
Pse nuk njohin pushteden e parin e Sbejtit L<\.t Papë. 

134. - Pse feliishuesët nuk i përkasin Shëjies Kishë? 
Pse kryekëput kanë braktisë fen e Jezu Krishtit. 

125. - Pse të mallëkuemëi nuk i përkasin Shëjtee Kishë? 
Pse për faje të randa fort kanë bam me kenë të ndamë 
prei soje. 
- A na cluhet m'e clrashtë mallëkimin e Shejtes Kishë? 
Ma fort se rrëfen; pse rnallëkirni për të gj:ill e ndan të kr ishtënin prei 

si; gjitha së mira-sh qi bahen e epen prei Shëjtes Kishë; ~shtu edhe për së 
deknni korpin e ti Kisha nuk e shtjeri në vend të bekuem. 

136. - Çka don me thanë të ndinit e mëkatevet? 
Don me thanë se Jezu Krishti ja ka dhanë Kishës Shëjte 

t) ·Këtu fjala Sh~jbiin, don ma tu'.l,në: pj e sba.r ë të Kishës sa Jern "Kr l s hbi t. Prandaj kemi: 
Kish/in ngadh,ijyese, qi janë sl:tejoënt në qiallii; Kis'iën. p sstru ese , qi janë ·sh.,irtaut 
e Bur~e.torit; Kis.',ën l1~ftinse, qi jemi na kaol:tolikët rubi ketij to.kij, 
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pushteden me zgjidhë nierzt prei mëkatesh. 
. \ 

(Shih: Ungjillin mbas Shën Lu,kës, 5, 17-26 ''Jerm Krishti shëiiclosh~ të 
pikuemin" .) 

U tha Jezu Krishti Apostujvet: 
''Merrnje Shpirtin SM.it.. K1ij të ja zgjidhni mëkatet, kanë për të ju 

zgjidh<.', o kuj të ja leni Iidhë, kanë për t'u mbetë lidhë, ( Jo. 20, 22 e 23 .) 

KISHA E PAGABUESHME. 

137. - A mund të gabojë" Kisha ndër sende qi na paraqet me i 
besuem ? 

Kisha s mund të gabojë ndër sende qi na paraqet me i be 
suem, pse, mbas fjalës qi ja ka dhanë Jezu Krishti, e kn, 
gjithëmonë për krah Shpirtin Shëjt, 

(Shih: Ungjillin mbas Shën Gjonit, 16, 5-15.) 
Koncilli ek umenik a i gjithëmbarësliëm a,sht uji kuvend i madhriueshë ru, 

k 11 thirren të gjithë Ipeshk vijt e botës, e Preletën tjerë të Shëjtes Kishë, 
prei Ipeshkvit të Rromës, qi asht Papa, i ci lli i rr in në krye, herë ai vetë 
11,ty përanë, herë nëpërmjet të Legetënvet të vet. Këti kuvendi, i cil li për 
faqëson të tanP- Kishën mësuese, i asht zotuem ndihma o Shpirtit Site.it; e ca k 
timet e tija n~ punë të fes e të z.akonev eb, in i p alq e i Shejti 1-~t Papë, janë 
të sigurta e. të pagtilmcslrnie, sikur vetë fjala e ,!,otit, qi shpallet me to. 

Koncilli i Joruzalëmit u bfi, vjetin 50 mbas Krishtit. S.hën Pjet ri mo 
Apostuj m nerën pjese. 

( Shih; Punët e Apostujvet, 15, 1-35.) 
20 janë koncillët okum en ikë qi janë ba,m deri s it. 'rue kfini\ se kouei 

llët marrin rmnin e qytetit k u mblidhen, ine i 'bushlcuen« iub« tubë rroket P, 

para të këtyne qyteteve, dalin njikëta euma, qi ndihmojnë me m hnj tf në mend 
ata ti'i k onoi.llë vet: Nikoë, Kal k oh o, Nikola, La la lu, Lulnviko, Eilntriva. 

1, Konci ll i i parë i Nikes - vjetin 325. - Shën Silv~stri I Pnpë. 
~ii ketë koncili kjeue 318 Ipeshkvi], ndër të c illët edhe Shrjti s1i·;11 

Në ko llë . Muor pjesë si anrrir nderi edhe Perandori i Rrnmf;s Konstant.inl i 
Madh. Ky koncill dënoi Arin qi mohonte hyjuiu e Krishtit. 

2. Konoi lli iparë i Konstantinopullit- vjet in 381. - Shën Da maz.iI Pa1>1', 
3. · Koncilli i Efesit - vjenin 481. --Shën Ce lestini I Papë. 
Ky koncil! dënoi Nestorin qi mohonte se Zoja e. Bek uerue asht Nana 

e 'I'inëzot, K6r,3200 Ipesh kvijt duelën prei Kishës si\ Madhe të qytetit, ku 
ishin mbledhun, mbarë populli qi pritëte~jashta, dere, prei gëzimit se kishin 
shpallë dogëm f eje se Zoja e Bek nome asht Na.un e vërtetë i 'I'inëzot, i për 
ouell me tlluga të ndezëne tmi brouoritë: ''Rru'.)fta Ma.rijn , Nana e Tinëzot ! '', 
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J. Koncilli i Kalcedonts - vjet in J51. - Shën Leoni I i Madh Papë. 
5. Koncilli i rlytë i Konsianiinopulli; - v je tin f53. - Vigili Papë. 
6. Koncilli i tretë i KonstantinopHUit - vjetin 680-681. - Shën Aga- 

thoni Papë. 
7. Konril li i cl ytë i Nikes - vjet in 787. - Hadriani I Papë. 
8. Kon'cilli i katërt i Konslantiuopullit - vjet.iu 869. - Hudr iani ll Papë. 

9. Koncilli i parë i Laieranii. - në Rrom« - vjet.in 1123. - Kalisti ll Papë 

10. Koncili i dytë i Laieranii - vjet iu 1139. - Inocenti II Papë. 

ll. Koncili i tretë i Laierani! - vjelin 1179. -'- Aleksandri llI Papë. 

12. Koncili i katërt i Latertuiii - vje tiu 1215. - Inoccnti Ill Papë. 

13. Konoi lli i parii i Lngdnnit (Lijou-F'r.mce) - vjet in 12-!5. - Iuooenti 
JV Papii. 

14. Konci l li i dytë i I1u.gclunit -- vjerin 127-!. - Gregori X Papë , N'ë 
ketë koncill .kje shpnllë dogeui feje se Shpi i-ti She.it rrjedhë edhe prei Birit: 

- e në ketë rasë Shkje! u hushkuonë me Kishën Katholi ke të Rrouiës. 

15. Konci lli i Yjeni·s (qvtot në Fru ncë) - vje.tin 1311. - Klomenti V. 
Papë. 

16. Koncilli', i Konstancës (në Svicër) - yj. HH-1418. - Martini V Pa në. 
17. Koncilli i Eirencëe -:..V.ietin H38-lH5. - Eugeni IV Papë. 
Rishtas edhe 111'. ketë Konci ll n cuk tue dog~m f'eje se Shpirti ShG.it rrjedhë 

edhe prei Birit: e rishtas në kcti.i rusë Shkjet. n bn sh kuenë me Kishën Kn.tho li k.s 
të Rroiuës. 

18. Koncilli i pesti.i i Laieranii - 1512-1517. - Juli Ul (t 1513) e Leoni 
X Papë. 

19. Koncil Ii i T•rentit - vjctiri 13-!5-1.363. - Pali llf, .Iul i 11[ c Piu IY. 
Ky Koncill dënoi prott>sta11frrn1in. 

20. Konril li i Vatika11it (ni.i Kishi• të Shi;11 I'jetr it ni; Rromë) - vjetin 
1869-1870. - Shkaku i ntlotlhjevet t'atync d i tve 11 d esht me i ki1pntë mb le- - . 
elbjet. - Pin IX Pu p,;. 

K:v Koncill me 18 Korrik 18~0 cn k tul dog-i;m feje' se Papa nsht i paga- 
bue sh m. 

' 

138. - Kush.:e p2rb<in pr« Kishën _mësuese? 
Kishën mësuese e përb'Ijuë: Papa Site.it i Rromës e Lpeshk 
vijt nen kryesi :të ti, hem shpsrud.im nëpër botë, hem 
mbledhuri në Koncill. 

139. - E kush e përban Kishën nzdnse ? 
Kishën nzfmse e përbftjnë të gjitha bestarët. 
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140. -, Kush e ka vCon kelë ndryshii_n në Kishë ? 
Jezu Krishti vetë e· ka vum. 
U tha Jezusi dishenujvet te\ vet: ''M'ilsht ki'në dha në të gjithë pushtedja 

ndë qiellë e në tokë. Shkoni pra c mësoni ti; gjit hi' popujt, tue i pRgëzuem 
n'emën t' Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shejt, tuo u n1jsm:rn n,tyne me mbajte 
gjithcoku kam urdhnnem. E qe se une jaru me j11 pi'r diti', deri në mbarim të 

~ · botës. ( Shën Matheu, 28, 18-20.) 

141. - Kisha mësuese e Kish:'- nzdnse a janë dl_; Kishe· të ndame ? 
· Kisha mësuese e Kisha nzanse nuk janë dy kishë, por dy 

pjesë të dallueme të s~ njajtës Kishë: sikurse në trup të 
nieriut kryet ~sht tjetët· prei ·gjymtyrësh tjera, me gjithë se 
përbën me 'to nji korp të vetëm. 

142. - A kemi detyrë' me i besuem të gjitha të vërtetat e fes qi 
na mëson Kisha 1 

Të gjitha kemi detyrë me i besuem, El Jezu Krishti na thotë 
çiltas: "Kush nuk beson, asht i dënuem". (Shën Marku; 16, 16.) 

I 
- Ku inbuhen të »crieia: • fes qi wi i mëson Kisha ? 
Mlia lien: 1) në Bib/je " por ndër ato letra shëite qi janë shkruam për 

dritë të Shp irrit She.jt; 21 në Trulilë a por në fjn l e t,'i 'I'iuozot qi ka dalë gojë 
mbë f.\'Ojë prei Apostujsh deri nIë r dit tona. 

- Bibija ase Stikriwi! Sf;/5,jt në sa pjesJ nclahet ? 
Ndahet ·n:i elf pjc-;ë: ndir l ibr.i t·s 'I'est.uu mrlit t:.i vjet-u: e nd ër Ilbra 

të 'I'estamendit të ri. 

- Cilët ja,nii ii/irat e Testa.inendit, të vjetër? 
Jan>: 1) Pentateuku ase pesë librat e Moizoh it: Genezi, Ek zodi, Lev itik u , 

Libri i Numra vet, Deuter onomi 2) Libri i .Toznehit. 3) Libri i Gjvqtarëvet, 
4) Libri i Rutës. 5) Ka.U;r librat t> Mbretënvet (dy librat e parë thirren edh o 
të Sauinelit.). 6) Dy Iibrut e Pura lipomonon. 7J Librat e Esrlres: i pari' e i 
.d vti (i dyti libër thirret edhe i Nehemfsi. 8) Libri i 'I'o his. 9) Libri i Juditës. 
10; Libri i Esthres. 11) Libri i Jobit. 12) Psalmot n Davidit, 13) Libri i Prover 
bavet të Sa l orn ou it , 1-! Libri i Ek lcszjust es. 15) Va lljn e Vul levet. e Salo 
monit. 16) Libri i Dii es. 17, Libri i Ek lezia st ikut.' 18) Librat e Profetënvet: 
Katër Profetët e mërlhaj: - Izaija , .Iorurn ijn , (me Baruk), Ezekjeli, Dunje li. 
Dyml>ic>dhet,i Profetët e vogje i: Oien, Joeli, Amos, Abdija , ,lonn, Miken, 
Nahum, Habu.knk, Sofonja , Ageu, Zakn rijn e Malak ija. 19) Dy librat e 
Ma.kab ej vet , 

- Cilë! ja,nii Librat e Testameiuiit të. rt ? 
.Lmi: 1) Kt~'.ir U 1gjijt: :\C 11s S tia H1thnt; m'11-; S t'iu Murkut: mbas 

Shën Lukës; mbas Shën Gjonit. 2) Punët e Apostujvet, shkruam prei Shën Lukës, 

KÊN
S



K.A.TEKIZ:M:I K.A.THOLIK 39 

3) Katërrubëdhetë Letrat a Shën Pulit e shtatë. Letrat e Apostnjvet tjerë. 
±) Apoka.lypsi i Shën Gjon it. 

Katërmbëdhetë Letrat ti Shën Pal it ja në: 1 Rromakëvet; 2 Kori ntha svet; 
1 Galatvet; 1 Ef'esinvet; 1 Filipasvet; 1 Kolosensvet; 2 Salonikasvet; 2 
Timotheut; 1 'I'ibit; 1 Filemonit; 1 Hebrejvet. 

. Shtatë Letrat e Apostujvet tjerë janë: 1 e Shën Jakobit; 2 të Shën 
Pjetrit; 3 të Shën Gjonit; 1 e Shën Judës (Tade). 

143. - A kemi detyrë me bcim gj'ithëçka na urdhnon Kisha ? 
Kemi detyrë, pse Jezu Krishti u tha barivet të Kishës: "Kush 
ndigjon ju, më ndigjon mue, e kush përbuzë ju, më për 
buzë mue". (Shën Luka,.10, 16.) 

PARIJA . .E KISHËS. 

144. - Kush. fanë. të parët e Kishës? 
Janë: Shejti · At Papë për Kishën mbarë e Ipeshkvijt ndër 
djeceze të veta. 

145. - Kush asht Papa ? 
Papa asht Nzëvendsi i Jezu Krishtit në tokë, Pasardhësi 
Shën Pjetrit në self të Rremës e Kryetari i dukëshem 
Shëjtes Kishë. 

Shëj ti At Papë asht Ipeshkvi i Ipeshkvij vet (Koncilll i Kalcedonjes). 
Nzevendsi i .Iez u Krishtit, Përforcuesi i· F(\S (Shën Hjeronvm i). Ipeshkvi 
i n~ltnem mbi skape të lartë të të gjithi; Anostuivet ( Shëu Cipria ni). Sunduesi 
mft i epërmi i shtëpis së Zotit, Rojsi i zgj net i vëneshth; së 'I'inëz ot (Kou 
cilli i Ks rt.hagut}. I umhli Krisht mbë t ikë (Shën Katrina prei Sjene). 

146. - Pap« Shejt a mundet me gabuem ? 
Papa s mundet kurr me gabuem, kur, porsi Bari e Mjeshtër 
i të gjithë krishtenimit, cakton nji mësim feje a zakonesh, 
qi do ta mbajë Kisha mbarë. 

I tha Jezn Krishti Shën Pjetrit: 
"Simon, Simon, shejtani sie llet rrrth jush për me ju shoshe , njashtu si 

brtjnë me gn'1nl;; por une jam lutë pi>r t.y qi mos ti; firoji' feja e jote: e ti, 
kur t'i prndohesh së li:eqes, forcoj nr fe vëllazënt e t u. (Shën Tnaea, 22, 31 e 32.) 

( Shih: "Teeu: Erishti i ep Shën Pjeirii fjalën e pushietlës ma së parës së 
çilcavet'·, si n'Ungjill mbas Shën ,1Iatheiit, 16, 13-19, e "Krishti e ban 
Shën Pjetrin Bari të përgjithrshem të Kishës", si n'l.l11gji/Un mbas Shën 
Gjonit, 21, 1-19.) 
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Thonë ee Papa asht i pagabuesliëm · e pse prei nji Pape· ~hjekë çka tje 

tri ka vum, bj. ti- festat? 
E vërtetë se Papa asht; i pagnbncshërn në nunë të fes o të. moralit: Ta 

shti festat qi. Papa ka hiekë us nuk i p"rlrnsin Besojmës, as Urdhnimevet të· 
'I'inëzot, por vetëm njn tvne urdl.nimeve qi, sikurse vetë i ka vflm, ash tu vetë 
Kisha mundet me i hje ke a me i ndërruem. - Ks tër janë sendet qi, po n 
ndërruen,· ndërron edhe feja; d.rn. th.: Besojrua , U rdhn imet e 'I'inëzot, Sa k ra 
mendet e Hjerarkija kishtare, ., këto Kisha as nuk i ka ndërruem kurr, as 
s ka për t'i n'dërruem se të jet j e ta, 

147. - Kush y'gnë Ipeshkoiji 'I 
Ipeshkvijt, marrun tok, janë pasardhsët e Apostuj vet. 

148. - Çka sun.don IP_eshkvi 'I 
Djecezin e vet sundon Ipeshkvi. 

149. - Ipes.hkviJt a janë edhe ata nen Papen r 
Edhe Ipeshkvijt janë nën. Pu pm. 
(Shih: Ltistorin. e JJfjeclës ,·nymUclltelë Aposti1jt", M', 65.) 

Ndryshimi kry{'..'3uer ndërmjet t' Apostuj vet 1-1 t' Ipeshkvijvet- asht ky: 
seicilli Apostull kishte, nl1n Pjetrin, pushte de në Kishën mbarë, kurse Ipeshk 
vijt sundojnë se ic i lli a të djccezin e vet. 

I tha Krishti Shën Pjetrit ''Kullot cielet e mija". (Jo. 21, 17.) 

150. -- A do ta duem Kishën Shëjte Eaihoiike ? 
Po, do ta duem me gjithë shpfrt, pse asht nana e të gjithë 
neve; do t'i besojmë gjithëmonë e do të jetojmë si na 
urdhnon e na mëson. 

I NjIMBËDHETËTI ARTIKULL: 

11. Të ngjallunt e korpit. , 

151. - Y. kem; për t'u ngjallë së vclekuni? 
Sigurisht kemi për t'u ngjallë së vdekuni. 
I Lumi Jezu Krisht tha: 
"'rash vjen koha ... o të gjithë ata qi jnnë ndër vone kanë për ta ndfm 

zanin e të Birit të Hyut: e ata qi veprnenë të mirën kanë· me n ngjallë për 
jetë të lume; e ata qi vepruenë tP lce qr-n , për jetë të dënueme. (Ungjilli 
mbas Shën Gjonit, 5, 25-29.) 
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Jobi në mes- dhimbash thonte: 
"E dij se Shpërb lyesi i im asht gj:ill e se <litën e mbrume Imm · për '\... 

të dalë i gjall prei dheut e për së ri kam për ta ngjeshë lëkurën teme e në 
mish tern kam prr tu pum Zotin tëru". (Job. 19, 25 e 26.) 

(~hih: 'I-listor'm e 11Ijeclës, nr. 29 e 30.) 

- A kanë për t'u ngjallë të gjithë nierei njij miinyr•? 
Jo; ndryshim i madh fort ka për të kenë ndërmjet të të m irë vet e të 

të këqivet, pse vetëm korpi i të mirëvet ka për t'u ngjallë i lumnuem, në 
gjasim të Krishtit të Ngjallun. 

- A din të më cliftojsh se si dsht korpi i lumnuem ? 
Korpi i lurunuem asht: 

1. i papësueshën»: prandej s ka për të nasë ma knrr smundje, as dhimba, as 
nevojë për hue, për pushim e për o do gja, tjetër; 

2. i ndritësh/im: prandej ka me shkëlqvom sl diel li e h yjt e qiellës; 
3. i lehtë: pra ndej ka për të mujtë me shkuem si vetirua e pa kurrfarë mu 

ndi prei nj ij vendi në tjetrin, o prei toke ndë qiellë; 
4. i hollë: pra ndej, pa kurrfarë pengimi, ka me të mujtë të përshkohet nëpër 

Q do korp, si bani .Tezu Krishti i ngja llun. 

152. - Çka ka me u ndodhë niereoei mbas gjyqi së gjithërnbarë 
shëm 1 

Mbas gjyqi së gjithëmbarëshërn të mirët kanë për të shkuem 
me shpirt e me k orp në parriz, të këq{t me shpirt e me 
korp kanë për të ram në ferr. 

(Shih: ''Gjyqi i mbramë"; 1~ga Ungjilli mbas Shën Jlatheut, 2!5, 31-46.) 

I DYMBËDHETËTI ARTIKULL: 

12. Jetën e pasosme. Amen. 

FERRI - P AHRIZI. 

153. - A ka ferr 1 
~iiurisht ka ferr. 
Nj ikejo asht e vërteta ma e mëndershmjn e fes .sanë, e jo mi të sigurtë 

Re ka ferr, si jemi të sigurtë se ka Zut. Nuk g jindct ndenji e vërtetë tjetër 
e zbuluomo ma çiltas prei Jezn Krishtit se k ëjo e ferrit, të c illën pesë1ube 
dhetë herë e përmendë n'Ungjill. 
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Edh1:1 arrësyeja na'. ndihmon mte kuptuem ketë të vërtetë. Sa horë e 
herë në ketë jetë s ka drejtë si: i miri vuen 0 kjan, i keqi apo i mbrapshti 
gëzon e këndon. 'I'ashti Zoti i drejtë do ta çojë të drejtën në vend: Qe rira 
ferri, ku i keqi a i mbrapshti ka për ta pasë ndeshk imin e merituem. 

'Prashtu ferri s kje mohnem as prei heretikësh, as prei .Indejsh, as prei 
muhametftjsh, e vetë pagajt, edhe pse në mes të sa li:'abimeve e kish in 
pështjelluem mënvren e të kënunit të tf, nuk e buerën k urr besimin në U. 
(Nga- "Il Dogma clell'inferno", P. Schuppes, k. I.) 

154. - Çka a.sht ferri ? 
Asht nji vend mundimesh (Luc. 16) 28), ku të dënuemët janë 
përgjithëmonë të ndamë prei Zotit e pësojnë me . djemën 
në nji zjarm qi s ka për t'u shkimë kurr. 

155. - Çka hiqet në ferr ? 
Në ferr nuk shihet kurr i Madhi Zot e hiqen mundime të 
të pasosuna, pa kurrnji të mirë. 

Tho0të Izaija Profetë: 
''Kn11h jush mund të banojë me zjarm qi shk rumon 1.Kush jush ka për 

të banuem në vapën e pamba rneme ?" (Is. 33, 14.) 
E Shën Pali: 
"Punë e mëndershme asht lite ram ndër dunë të Zo tit të gjall@". , 

(Acl Haebr. 10, 31.J 

156. - Kush bjen në ferr? 
Ai qi ban keq e des keq bjen në ferr. • 

157. - Sa ngjatë ferri ? 
Ferri ngjatë për gjithëmonë e jetës. 

158. - A mjafton edhe nfi mëkat mortar vetëm për të shkuem 
në ferr 1 

Edhe nji mëkat mortar vetëm mjafton për ferr. 
159. - Oka asht Parriei ? 

' 
Asht nji vend këndaqash, ku Engjujt e Shejtënt gëzojnë për 
gjithëmonë nji Imuni të plotë, tue e pame tue dashtë Zotin. 

160. - Çka gëzohet në Parris ? 
Të pamu e Tinëzot me të gjitha. të mirat, pa kurrnji të keqe. §,sht" . 

..,,. 
Shën Gjon Ungjilltari shkruen: 
'' Kemi me -i. përgiaru Ati (të Lnmit) e kemi pë r ta Jlrim sikurse i.\sht". 

(l Io. 3, 2.J 
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E Shën Pali: 
''Tash e shohim (Zotin) në pasqyrë, si në kashë e lashë; · por atëherë 

faqe faqas. (I Ad Cor. 13, 12.) 
Prap thotë Shën Pali: 
"Syni nuk ka pam, as veshi nuk ka ndim, as zemra • nieriut nuk mund 

të dishrojë çka ka bam gati i Madhi Zot për ata qi e duejnë''. (I Ad Cor. 2, 9.) 

Shkruen Shën Gjon Ungjilltari n'Apokalvps: 
''E ka me i Ishim krejt lotët prei sS,sh së tyne; as s ka për të kenë ma 

vdekje, as v aj, as brimë, as dhimbë s ka për të kenë ma". ( Apoc. 21, 4.) 

161. - Kush e fiton Parriein ? 
Kush des në hir të Zotit e fiton Parrtzin. 

162. - Sa ngjatë Parriei? 
Parrtzi ngjatë për gjithëmonë e jetës. 

163.' - A jemi krijuem të gjithë për Parris , 
Të gjithë jemi krijuem për' Parrlz, 
'I'hotë Shën Pali se Zoti: "Të gjithë nierzt don ml' i shelbusm , 11161 

bam qi ta njohin të vërtetën'<. ( I Ail Tim. 2, 4.) 

164. - Po pse pra nuk shkojnë të gjithë në Parriz ? 
Pse· shum nuk duenjme bam çka thotë, Zoti. 
Zotynë nëpër :gojë të.Salomonit tha: 
"Ju thirra e ju nuk deshtët: e zgjana dorën tem.e e nuk deshtët kurr 

in 'e shikjuem. I përbuztë të gjitha këshillet e mija, e kërcnimevet të mija 
nuk u vut vesh. Edhe vetë kam për të ju vum_në gaz e në shpoti". (Libri 
i Proverbaoei, 1, 24 - 26.) 

165. 1- Çka don fne thanë fjala hebraishte: Amen, në snbarisw të 
Besojmës ? 
Don me thanë: njikështu asht me të vërtetë; e une _ma parë 
ap jetën, se mohoj edhe nji artikull të vetëm të Besojmës, 
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4 Ndjesë për ata qi e mësojnë a e nzunë Katekizmin . 

Para thane 

_Të hymt: 
Katekizmi përgjithësisht 
BESOJMA ase Përmbledhja Apostnllike 

I pari e i dyti artikull: 
I Madhi Zot 
Rrnzullirni krijuem prei së Madhit Zot 

_ Kiijclesi i të Jfaclhit Zot për 1·1·HzuUi1n. 
E Shejtnneshmja . Trini 
I treti artikull: 
I Lumi Jez u. Krisht 
I katërti artikull 

. I pësti artikull 

I ~ja:.bti nr ti kull 

I shtarëti artikull: 
Vdekja - Gjyqi 
I tetëti artikull: 

I nandti e dhetëti artikull: 
•Shejtja Kishë Katlfolike · 
Kisha e pagabiieshme 
Parija e Kishës . . 
I njimbedhe tëti artikull 

I. dymbiidhetëti ar tik nll: 
Ferri - Parrtsi . 
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£rra ta Corrtge 

Faqe 9 rresht! 3t Can. 13,S Can. 1335 

' . la (( 23 s 22 Dija .... p r e l Zotit; "Dija .... prei Zof:.il" 

u « 7 Io.-1,fill Io. 1,48 

« H (( in Përsjanëvet e Përsjctniiv~t 

(( 14 (( 20 Io. 14., 24 Io. 4, 24 

« 1,i (( 2 Ps. 31; 9 Ps. 32, li 

(( l:i (( 11 Is. 37, 2G ls. 37, 36 

« 15 (( 24 p. I, D p. I, q. 
I 

17 (( 2 posë "posë 

(( 17 (( X2 I Petri, G, 12 I Pelt-i, 4, 13 

«. 20 (( 34 a sa e sa 
(( 22 (( 3~ Arl Rgm, e, 28-,lO Acl llom. 8, 17 e 11 

22 (( 34 Zotit i Zotit 
(( l (( H4 Io. 8,30 Io. 10, 30 
(( 211 «. l e dbetiiti e i dheiëti ; 

« 23 (( 32 paçë paçë- 

« a, (( l:i për m ujbë · për të nmjtë 

« R5 « 27 prei prei gati ~ KÊN
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