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Kurr s e harroj: Nji ditë vere, pak muej e
m has ~leshe së parë, ish em tue shkuem n' oborr te fëmijët qi më p ritshin, kur :\Iisjonari i
përmendun, At Frano Genovizz i, më ndalë e,
me atë gojë të marrun prei pike:
"A ~ din jetën e Shëjtit tand." më pyetë
".Jo", i përgjegj.i, tue pri tun ndenji lajm të mirë.
"Pra ta kam gjeti). Hajde n'odë teme''.
E, kambë për kambë
të ndjerin At, kapemi tu dhoma, e ti n'anën e të smfitëvet.
Nji libër i trashë me kartuç të kuq, botim
i ri e i dlirët me ftyrëzime, në gjuhë spanjolishte. Ishte i katërti ble i veprës '' El santo

me

K

de cacla dia' '.
Çilë librin Ati tu shëji qi kishte vfim: del

Jetëshkrimi i pajtorit tim.
Si të m'u hapte nji horizont i ri: e para
herë qi shihshem Fuguren e vizn tueme të Shëjtit; qi kishem rast me dijtun diçka mbi jetën
p, ti.
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"A din spaniolishts" vazhdoi Ati. "Ndonji
fjalë nëpër te".
"An1, ma këputi, merre e bashkë me ndonjënin këtu të shtëpia, qi e din spaniolishten,
mos rri pa e bam nji nërrubledhe të jetës së
Shëjtit në gjuhë shqipe;"
Me ndimën e njij Ati Jezuit, qysh aso· here
e pregnrita ketë përmblodhe të shkurtë.
Por, në · kaqë, ditët kaluen e dorëshkrimi
mbet dekun ndër letra. Sod mbas i11a se gjashtë
vietsh, shi ndër .këto dit qi nuk më binte as
ndër mend për ta., nji nzitje e papr itrine më
shtvni të ja epshëm Drejtimit të Kumbonës
për botim.
Ndoshti shpirti i bardhë i At Genoviz sit qi
sheh lumnin e Shën Ernestit ....
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Shkoclër, 9-1-1943.
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Vjeti 1124. 'I're vëllazën familje bujare, Oktoni, Adalberni, Ernesti, po
ndryheshin n' Abatsfn e Zwifuldes, në
W.iirtemberg, për ti shërbyem vullëndetisht të Gjiithpushtetshmit si rregulltarë.
Djelmt e Baronit të Sturzlingen.
Edhe pse
të vogjël me vjet, dy të
mbrëmët kishin hyern përpara vëHaut të madh në mungade, pse prindt

ma

I

i kishin pasë shtim n'.atë' strehë' shëjte,
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jo vetëm për shtitrim të nevojëshëm,
por sidomos me qellim të lartë qi me
i ruejtun ndikimesh së liga së botës ..
Prandej, sa shkelën në kuvend, muerën
rrugën e jetës benediktine, tue ndjekun
rregullat e oblatvet.. të përshtatu na përmoshë e gjendje të tyne, e tue veshun
petkun e urdhni t.

Ernesti abat .
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Natyrë e mirë e e dashtun, Ernesti,
qysh i ri, përparoi ndër mësime. Si i
kreu këndimet, hyeni u'urdhën të Shën
Benediktit. U dha me biti e përkushti
tue shfrytzuem cehën e çëmueshme të
Shkrimit Shejt, sidomos m bassi bani
kushtet rregulltare, e në: pak kohë
mbrrijti me dalë profesuer shkencash
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kishtare. Urtija,_ përshpirtnija, butësija,
aftësija shkencore, me nji fjalë . virtytet
-e mungarit qi shkelqejshin në te, banë
qi të gjithë njij zani të ja epshin votin
per Abat mungadje, në vjetin 1141.
Komuniteti, qi e kishte zgjedhon me
këndaqësi të madhe, ishte ndër ma të
. randsishëmt e urdhnit: 70 profess kori,
nji çetë e mirë vëllazensh laj q.
Ernesti kishte edhe në kujdes sundimin e njij ku vendi t'afërm qi perbahej
prej nja 60 rregulltarësh: Kështu qi do
të drejtonte ma se 200 shpirten.
Ma së miri e ushtroi per gjashtë
vjet Rregulltari zelltar rangën e vish. tirë t' Abatit, tue u orvaturi të mbahei
pikërisht dlshiplina e mungades.
Karakter fisnik e përmbi çdo vogëfsf shpirtnore, jetoi gjithëherë në godi të
7

madh me mungarët e afërm të Nerescheinit e ushqei gjithëherë evari te
gjanë për princa e ill bretën bamirës.

Ernesti kryqtar.
'
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· Në shekullin XII m bretnija e Palestinës gjindei ngusht fort. Mbreti foshnje,
dasma të · mbrendëshme,
të mësyme
turqish.
Eugeni III shpalli Kryqatën II e
ngarkoi Shën Bernardin ta predikonte.
Ky, me fjalën e vet të flaktë, kaq fort
i ndezi zemrat e Frengvet e mandej
të Germanvet, sa me u sajue ·dy ushtri
të rregullta.
Në ketë kohë Ernesti shkroi nji librec
me titull: "Laodimi i mariurëoei", qi
s ishte tjetër veç nji nzitje e nzehtë
per të ndjekun të njajtën rrugë heroizmi
8
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predikuem nga Shën Bernardi. Edhe
Shejti At Papë, i cilli bani ç mos me i
dhanë Kryqatës nierz qi jo vetëm ti
sjellshin dobi por ma tepër ti fitojshin
Krishtit shpirtënt e të pafevet, mendoi
per Abatin e Zwifuldes, Ernestin: i
urdhnoi të gatohei për të marrun pjesë
në Kryqatë e i dha titullin: Dijetar i
Geniilcei. Me gazmend të pamasë e
pranoi rangën si Kryq tar paq tues, e
bashkë me Arqipeshkviu, Oktonin e
Frisinges, të vellan e Konradit III peranduer, hartoi planin e ungjillzimit të
Saracenvet
në Palestinë.
~
Hoq dorë nga zyrja e Abatit, tue ja
lëshuem mungarit Bertold, e u nis per·
t'u bashkuam me Kryq tatë, m bassi jau
tëfaqi. bashkëvëllazënvet të vet Gë dush.
tun dishirin e ndezun të martyrizimit.
9

Nuk trazohei të mendojë se me ç
farë martyrizuui do ta derdhte gjakun.
per daslrtuni të Krishtit.
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· Sikur· 'dihet, këjo Kryqatë, prei shumice së shtegtarëvet qi dy nshtrft kishin ngrehuri mbas vetit, prei dredhis së 'I'urqvet e, veçanisht, nga trath·tija e popullit dhe e perandorëvet grekë,
nuk mujt me ja dalun qellimin të vet.

Ernesti rob.

K

Edhe Emesti i dau vuejtjet e idhnimet e udhtimit bashkë me Kryqtarë
tjerë.
Nji pjesë · e ushtris todeshke, mbas
urdhni s' Oktonit, kaloi në pararojë ·e
tue Lujtuem se po i epte· fund udhti. mit, kapi nji rrugë tjetër. Me ta gji-·
ndei edhe Ernesti.
10
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Po pushojshin nji të dielle prei mundi
së sa ditve, kur, pa pritë pa, krtjtue
u gjeten të rrethuem prei njij morije
ushtarësh me patërshana në dorë, qi
mbreti persjan Ambroni · i kishte organizuem kundra Kryqatës, nen komanden e njij Emiri. Këta fanatikë të
tërbuem e shfryen barbarizmin e vet
mbë kryqtarë, tue i mbytun pa dhimbë
ata qi kërkojshin me ikë.
Vetem Oktoni i Erisinges bashkë me
disa shokë mujt me shpëtuem tue u
futun në nji barkë.
Ernesti nuk diq në plojë, por mbet
i varruem e i nzftnun rob bashkë me
tetë mi kryqtarë. Shi n'at vend kjenë
kryqzuem shum vetë e tjerët mbaruan
të nëpërkambun prei anëmiqsh.
Popujt lindorë kishin doke me· i
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zgjedhuu disa rob për të ja "dhuruem
mbretit. Emesti, i mveshun me shëjzen
meshtarake, përsonë e randësfshme, kje
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ndër ma të parët qi e tërhoq shikimin
e Emirit, e, pa vonesë, bashkë me 400
shokë tjerë, u desht me marrë udhtimin per. Mekë.
Në ketë kryeqytet gjind ei mbreti persjan Am breni, pak per devocjon qi kishte për besim të rrejshëm e ma tepër,
ndosbti për të gjetun strehë të sigurtë po u çuen ndonji herë -të krishtenët.
Udh tim i i rob vet të shkretë deri në
kryeqytetin e largtë , t' Arabis kje i
gjatë e i mundshem fort.

Brnesti deshmuer ·

,~

Sikur kingjat

qi çohen me u prern

qashtu i kjenë paraqitë robt Ambronit ..
"l\rlos drueni, nuk due me ju ba kurr-
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gja të keq, madje jam gati me ju lanë
të lirë me shkue kah të dueni e do të
ju mbushi me pasuni e nderime, mjaft
qi të hyeni në besimin tern. "Kështu
A mbroni".
E kupëtoi Ernesti se shëjza moshtarake qi kishte e detyronte me ju gjetë
shokëvet të vet, prandej i qortoi me
zell të madh qi ma parë të bajshin
<lekën si martyrë se me i ram mohit
fes së vërtetë.
Zemra e trimneshë e Ernestit përftoi idhnimin e mbretit të pa fe. Me të
parën u kje lëshue në dorë ushtarëvet
të pashpirtë, ·ku do të hiqte mundime qi
vetëm mizorija asht e zoja me i hartuem.
E këto mundime të pandame vazhduen,
.
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,-për disa javë, deri në martyrizim.
Përpara kësi kobi, i ropën lëkurën e
-'tonsurës e mbassi e daltuen me thadrime të thella, ja çilën barkun.
Ende nuk kishte dekë, Ja lidhën atëherë zorrët qi i kishin dalë jashtë për
nji thupër e, tue ja ngrehun mizorisht,
ja suellen rreth e rreth shtatit si t'ishin konop, deri sa ra vdekun per tokë.
Qikështu, sikur na ba,n dishmf besni.kisht Marsili meshtar, i erdh mbarimi
i lumnueshëm Shën Ernestit, i dejë,
sikur thotë nji auktuer, me kenë ku.noruem rië qiell me tr,£ keze: të virgjinis, të dijetarit, të martyrit.
Flakruem prei trim nis s' Abatit, edhe
-tetë rob tjerë dhanë , je'tën si burrat
per dashtunf të Krishtit,
Marsili, . të cilli t do të ja dij më per
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ish te meshtar katholik armen qi e dotefort kishën rromake. Per tridhetë monedha ari nzuer korpin e Shën Ernestit e libëroi njimbëdhetë rob qi i
shpëtuen tërbimit të turkut. Të libëruemt ishin tedeshk e, tue u kthyem
n' atdhe, shkuen tu Abati i Zwifuldes,
Bertoldi, e i diftuen për fille e për pe
gjithë martyrizimin e parardhësiu të tf
të lumnueshëm; dhe i paraqitën nji letër të Marsilit të naltpërrnendun, në të
cillën ishin rreshtuem shkurtas të gji-tha këto ndodhje.
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nderë relaejonin e këtyne mizorive,

Ernesti ngadhnjyes ..

M-artyrizimi i Shën Ernestit ndodhi,
si na diftojnë nekrologft e martyrologjt e ruejtun n' Abatsin, e Zwifuldes,
1S

me 7 Nauduer 1148. "Pak kohë mbassi
e · patën vorruem, korpi shëjt i Er-
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nestit kje çuem prei së kështënësh n' Antijoki, ku gjindet i vorruem në shëjt. nore afer kishës s' Apostujvet Shën Simonit e Shën Tadeut, e vorri i ti ka
za të· madh prei mrekullish Sf3 mëdha
.qi ndodhin
Por këta nuk kje ma të rnbramt të
bart un.
Në ditë të sodshme, në qytetin e
Salzburg-ut, tu lteri i Zojës së Bekueme
në Kishën e Shëjtes 'I'rini, qi i përket
Seminarit Kishtar,· gjindet nji rrelikvjar i · madhnueshëm · qi ka qiketë
shkrim të shkurtë: Ossa S. Ernesti
Martyris: Eshtënt e Shën Ernestit
martyr.
Dihet se i pat çuem dhunti princi

Anton Florjani, arqipeshkvi i Salzburgut, me 20-IX-1594, e se kjene pritë
me gëiim e festim të madh, tue kënduem "Te Deum", në sa bataret e qy-

K

ÊN

S

t<:,tit përshëndeteshin mbrrijtjen e tynve.
Akti i dhurimit, rreshtnem me të
gjitha formalitetet e rasës në Romë me
6 Qershuer 1694 e shënjuam me vulë
të Kardinallit Vikar, thotë se korpi
kje nzjerrë në përani të Shëj tit At
Papë prei "vorri së Shën Helenes".
, Mjerisht do të dishmojmë se nuk e
dijmë se si kaluen të m be tat e çëmueshme · të Shejtit prej Antijokije e në
vorrezë të Shën H elenës: porse këta
nuk na ndalon të besojmë, me gjasë të
madhe, se korpi qi nderohet në Salzburg asht per njimend korpi i Abatit
Shejt të Zwifuldes. E pështesim ketë
17
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opinjon përmbi. çka shkruem e përmbi
faktin se qysh se · s mbahet. mend i
asht ba1n nderim botuer dhe emni i
ti përmendet ndër martirologj vendas
e lutet ndër litani të Shejtënvet.
Disa kalendarë të huejë kremten e
Shën Ernestit e venë me 7 Nanduer,
shi ditën e dekës. · Këtu në Shqipni
lutet me 12 Kallënduer .
.A rrësyeja pse kremtohet në .ketë
ditë duket se nuk asht tjetër veç pse
e ;iu~ëte Imzot Ernest Cozzi, i pari
Delegat Apostullik në Shqipni. Ndoshti
pse atje në 'I'irol, prei kahë kje ky
Prelat misjonar, populli e Kisha e feston
atë ditë kushdi se për ç farë arrësyeje.
*

Lezues i nd-rëshem, qi për të parën
herë, tue kaluem këta pak rreshta,
18
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pate rast me njohuri nji Deshrnuer të
rf, mos rri, sidomos ndër dlsa ç~sta,
jete, pa ju sjellun këtf Shejti Abat, i
sugurtë se atje në Qiellë ku gëzon lutet e i përkrahë të devoçëm t e vet qi
vuejnë e luftojnë· mbi ketë tokë.
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