
Intervistë me veprimtarin e shquar të 
çështjes kombëtare dhe fetare, z. Marjan 
Cubi
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Rauf Dhomi, krijues 
i devotshëm i një 
bote të magjishme 
muzikore
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Shkruan:
Akil Koci

Në Amerikë mbahet gjallë 
jeta shpirtërore, kulturore e 
kombëtare e shqiptarëve
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Simbolet e Krishtlindjes

Meshtarëve, rregulltarëve dhe rregulltareve, besimtarëve katolikë, 
si dhe të gjithë njerëzve vullnetmirë,

“Populli që ecte në errësirë pa një dritë të madhe”

-

-

-
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Akademi solemne kushtuar 
NënësTereze me rastin e  
30-vjetorit të laurimit të saj me 
Çmimin Nobel
FAQE 10-11 

“Vallë, a nuk është 
ky Jezusi, biri i 
Jozefit?” (Gjn 6, 42)
FAQE 8
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Dodë Gjergji

Prizren, 5 dhjetor 2009

Kopling 
Kosova

 
Kolpingu

Kopling 
Kosova  

Kolping Kosovës

Ndihem i  lumtur dhe shumë i 
gëzuar  pasi sot na bashkojnë  dy 
ngjarje të rëndësishme, dita e 
përkujtimit të Adolph Kolpingut, si 
dhe ndërtimi i  shtëpisë së Kolping 
Kosovës , me të cilën duhet të 
mburremi. 

. 
të 

lumtur 

( Jozef Krasniqi)
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(Seminaristët - Prizren)
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(Klodina Gashi)
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  (Dritapress)
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(Don Robert Jakaj)
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Mesha në kishën e shën 
Mëhillit
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 (Përgatiti: Pjetër Gjoni)

Misioni Katolik Shqiptar në Luzern, është Misioni i parë që u hap në Zvicër nga Don Aleksandër Kola. Pas punëve të shumta të meshtarëve të tjerë, më në 

fund u realizua dëshira e kamotshme për të pasur një qendër të re, e para e këtij lloji,  që i plotëson nevojat pastorale të Misionit. Fal Zotit, njerëzve vullnet 

mirë dhe angazhimit tonë kjo tani u bë realitet.
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1. Kur e keni prezantuar 
albumin e parë, objektivi 
kryesor ishte “të ungjillë-
zosh nëpërmjet muzikës”. A 
e keni arritur qëllimin?

-

2. Në misonin tuaj në 
famulli dhe detyra të tjera 
a është ndjerë mungesa e 
prezencës tuaj?

-

-

3. Ipeshkvi juaj nuk e gjykon 
këtë si të ishte diçka e 
tepruar?

-
-

4. Në albumin e dytë që 
e keni kompunuar, keni 
zgjedhur vargje që i takojnë 
situatave të kohës bash-
këkohore. E keni ndjerë si 
detyrim?

-
-

-

-

5. Por njerëzit e shekullit 
XI ju degjojne nëse flisni 
për një qetesi të mbren-
deshme edhe për pranimin e 
vdekjes?
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Fjalim i Papës Benedikti XVI 
në audiencën më Fortlum-
turinë e Tij, kryepeshkopin 
Anastasios Janullatos:
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Përshëndetja e Kryepeshko-
pit të Tiranës, Durrësit dhe 
të gjithë Shqipërisë, Anas-
tasios Janullatos drejtuar 
Papës Benedikti XVI:
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Përgatiti: Don Pal TUNAJ



PËRGATITI:
Don Marjan MARKU
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Mt Mk Lk
-

ta’am

-

-

-

Mk
“Të shkojmë 

edhe ne të vdesim bashkë me të” 

-

-

-

: »ju jeni 
në zemrën tonë dhe se vdesim e je-
tojmë së bashku« Kor

-

-

»Ku shkoj 
unë, ju e dini rrugën« 

»Zotëri – Ne s’dimë kah po shkon. 
Si, pra, mund ta dimë udhën?« 

»Unë jam Udha, e Vërteta dhe Jeta« 
-

-

-

-

-
»Pa e parë në duart e tija vra-

jën e gozhdave e pa e vënë gishtin 
tim në vend të gozhdave; pa e 
shtirë dorën time në kraharorin e 
tij, kurrë nuk besoj.«

-

-

»Shtjere gishtin tënd këtu 
e qe, shihi duart e mia! Ma jep 
dorën tënde e shtjere në kraharorin 
tim dhe mos ji njeri që s’beson, por 
besimtar!«

»Zotëria im 
dhe Hyji im!«

-

In 
Ioann

»Pse po 
më sheh, po beson.«

-

“Lum sytë që 
shohin çka po shihni ju!”

-

In Ioann
-

“një mënyrë pasjeje të 
sendeve që shpreson, mjet të njihen 
sendet që nuk shihen” Hebr

-
-

-

-
-

-

-

Hist. eccl

 
-

“Emri i tij rrjedh prej gjuhës 
hebraishte, »ta’am«, që do të 

thotë  »çift« apo »binjak«. Në realitet, 
në ungjillin e Gjonit shumë herë quhet 
edhe me emrin grek »Didymus« (krah. 
Gjn 11,16; 20,24; 21,2), që do të thotë 
»binjak«. ”



SHKRUAN:
Atë Bernard Caruana O.P.

Jozefi: Njeriu i Drejtë

-

-

-
Hyji i ka përqendruar në 

Shën Jozefin të gjitha shkëlqimet e 
të gjithë Shenjtërve

-
-

Çfarë dimë për Shën 
Jozefin?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
Jakobit i lindi Jozefi, fati 

i Marisë, prej së cilës lindi Jezusi që 
quhet Krisht

-
Lindja e Jezu Krishtit 

ndodhi kështu: Maria, nëna e tij, 
pasi u fejua me Jozefin, para se të 
banonin së bashku, u gjend shtatzë-

në për virtyt të Shpirtit Shenjt

nëna e 
tij […] u gjend shtatzënë për vir-
tyt të Shpirtit Shenjt,

-

“Fëmijët nuk i 
përkasin mar-

tesës, vetëm sepse të lin-
dur nëpërmjet saj, por 
sepse në martesë prano-
hen dhe edukohen” Shën 
Tomë Akvini”



-

-

-
“Ja, do të 

mbetesh shtatzënë e do të nxjerrësh 
në dritë një djalë e ngjitja emrin 
Jezus -

-
-
-

-

-

-

-

τέκτων

faber

-

-

-

-

-

-

e vërtetë e përkryer 

vir-
gjëri e përkryer

kusht 
pastërtie

-

-

-

Shën Jozefi, baba kujdestar 
i Jezusit

-

-

-

“fëmijët nuk 
i përkasin martesës vetëm sepse të 
lindur nëpërmjet saj, por sepse në 
martesë pranohen dhe edukohen” 

“kjo martesë 
(e Jozefit me Marinë) qe rregul-
luar veçanërisht për këtë qëllim, 
domethënë që ai fëmijë ( Jezusi) të 
pranohej dhe të edukohej”
“Jozefi është në të njëjtën kohë aq 
baba i Krishtit sa i fejuari i Marisë, 
jo për virtyt të bashkimit të mishit, 
por të lidhjes martesore”

-

-

Jozefi jo vetëm e pa Jezusin, 
por me të ka banuar e me dashuri 
atërore e ka përqafuar dhe puthur 
dhe për më tepër e ka ushqyer

“ushtronte detyrën e babait për Je-
zusin” “edhe 

pse ai nuk ishte babai i tij, pati për 
Jezusin, për një dhuratë të veçantë 
qiellore, gjithë dashurinë natyrore, 
gjithë kujdesin e përzemërt që një 
zemër babai mund të njohë”

“Jezusi përpara 
njerëzve u denjua të konsiderohej 
bir i Jozefit dhe iu nënshtrua”

-

-

-
-

Benedikti XVI tregon në 
shenjtin, emrin e të cilit mban, 
shembull për priftërinjtë, 
rregulltarë dhe laikë.
“nuk është babai biologjik i Jezusit, 
tregon, që me gjithë këtë, mund 
të ushtrohet “një atësi e plotë dhe 
e tërë. Të jesh baba është para së 
gjithash të jesh shërbëtor i jetës dhe 
e rritjes. Sh. Jozefi ka dhënë provë 
në këtë kuptim, të një përkushtimi 
të madh”

-

 

-

-

-

“Edhe pse ai nuk ishte babai i tij, 
pati për Jezusin, për një dhu-

ratë të veçantë qiellore, gjithë dashuri-
në natyrore, gjithë kujdesin e përzemërt 
që një zemër babai mund të njohë”.  
Papa Piu XII”



SHKRUAN:
Don Albert JAKAJ
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“Sot në emër të kishës, të 
falënderoj ty, Shqipëri e dashur, për 
këtë bijë të tokës tënde e të popullit 
tënd.”

“Nënë Tereza e mahniti botën 
me luftën e saj unikate. Ajo nuk 
kishte asnjë armë, asnjë forcë, asnjë 
metodë detyrimi ndaj të tjerëve.” 

“Ky është një moment shumë i 
mirë për të promovuar edhe nismat 
e marra nga Këshilli Organizativ 
për vitin jubilar-100 vjetorin e 
lindjes së Gonxhes së Bojaxhinjve” 

“S`mund të jetë popull i vogël 
ai që e ka dhënë një Nënë kaq të 
madhe, Nënë Terezen.” 



“Vatra”, për shumë vjet 
ka luajtur rol të rëndë-
sishëm në veprimtarinë 
kombëtare dhe kultur-
ore

“Drita”: Zotëri Cubi, edhe 
pse jeni emër mjaft i njohur 
në opinionin tonë, e  kon-
siderojmë të arsyeshme që 
për lexuesit tanë të na jepni 
një pasqyrë të shkurtër për 
biografinë tuaj.

Marjan Cubi:
-

-

-

-

-

“Drita”: Ka shumë vite  që 
jeni veprimtar i shquar në 
Amerikë. Në cilat veprimtari 
shquhet aktiviteti dhe anga-
zhimi juaj, qoftë kombëtar, 
po ashtu edhe fetar?
Marjan Cubi: -

-

-

-

Drita”: Pra, shoqëria “Va-
tra”, e cila për shumë vjet 
ka luajtur rol të rëndësi-
shëm në veprimtarinë kom-
bëtare dhe atë të kulturës, 
çfarë keni mundësi të na 
prezantoni rreth  rrugës së 
veprimtarisë së kësaj sho-
qërie, e cila  në Amerikë ka 
një traditë të begatë dhe e 
cila ka luajtur rol të rëndë-
sishëm në shumë fusha të 
jetës? 
Marjan Cubi: -

-
-

-

-

-

Mërgata shqiptare 
në Amerikë ka kryer 
obligimin e vet karshi 
çështjes së Kosovës

“Drita”: Zotëri Marjan Cubi, 
mërgata shqiptare në Amer-
ikë ka dhënë një kontribut 
të jashtëzakonshëm në 
sensibilizimin e çështjes se 
Kosovës dhe shqiptarizmës 
në përgjithësi. Çfarë mund 

Këto ditë, për revistën “Drita”, bëmë këtë intervistë me veprimtarin e shquar të çështjes kombëtare dhe fetare, z. Marjan Cubi, i cili jeton 

dhe vepron në Amerikë, përkatësisht në Nju Jork.

“
Kisha-Katolike-Shqiptare “Zoja e 
Shkodrës” ka qenë dhe është një 

qendër shpirtërore dhe kulturore, por edhe 
kombëtare, sepse Kisha ka organizuar shumë 
shënime të rëndësishme, si 300- vjetorin e 
vdekjes se Imzot Pjetër Bogdanit, 50- vjeto-
rin e vdekjes së Atë Gjergj Fishtës, 600- vje-
torin e lindjes së Gjergj Kastriotit - Skënder-
beu, 100- vjetorin e Kongresit të Manastirit 
dhe për çdo vit shënohet përvjetori i “Nënës 
Tereze” e tjera.”



të na flisni rreth kësaj dhe 
angazhimeve konkrete të 
personaliteteve të veçanta? 

Marjan Cubi: -

-

-
-

-

-
-

-

-

“Drita”: Jeni i angazhuar 
edhe në publicistikë, cilat 
janë ecjet tua në këtë lëmi? 
Marjan Cubi:

-

“Drita”: Çfarë temash dhe 
motivesh keni ngërthyer në 
këtë libër? 
Marjan Cubi:

-

-

-
-
-

“Drita”: Përveç angazhimit 
tuaj në këtë shoqëri kultur-
ore dhe atdhetare, veprim-
taria juaj nuk ka pushuar as 
në kuadër të veprimtarive 
që ka zhvilluar Kisha Shqip-
tare Katolike në Nju Jork, 

çfarë mund të  thoni lidhur 
me aktivitetin tuaj në kua-
dër të këtij institucioni? 
Marjan Cubi: -

-

-

-

-

-

-

-

Kisha Shqiptare Kato-
like ka luajtur dhe luan 
rol shumë të rëndësi-
shëm në jetën e shq-
iptarëve në Amerikë

“Drita”: Si qëndron orga-
nizimi i Kishës Katolike 
Shqiptare në Amerikë, 
përkatësisht në Nju Jork?

Marjan Cubi: -

-

-

-

-

“Drita”: Kisha katolike 
“Zoja e Shkodrës” në 
Nju Jork, përkatësisht në 
Hartsdale  gjatë tërë kohës 
së funksionimit të saj ka 
luajtur rol shumë të rëndë-
sishëm; ka qenë një vend-

takim shpirtëror e kulturor 
për shqiptarët në Amerikë.  
Marjan Cubi: -

-

-
-

-

Për Katedralen “Nëna 
Tereze” nga komuniteti 
shqiptarë në Amerikë 
janë grumbulluar rreth 
1 milion euro

“Drita”: Në kuadër të kësaj 
Kishe  është themeluar edhe  
Fondi për grumbullimin e 
mjeteve për ndërtimin e 
Katedrales “Nënë Tereza” 
në Prishtinë. Ju njëkohësisht 
jeni edhe kryetar i këtij 
Fondi, çfarë keni mundësi të 
na pasqyroni punën dhe të 
arriturat e këtij fondi?
 Marjan Cubi:  

-

-

-

-

-

-

-

-

 “Drita”: Sa jeni të kënaqur 
me grumbullimin e këtyre 
mjeteve  në Amerikë dedi-
kuar ndërtimit të Katedrales 
në Prishtinë?
Marjan Cubi:

-

-

-

“Drita”: Në Nju Jork botohet 
edhe revista fetare, kultu-
rore dhe informative “Jeta 
katolike”, çfarë keni mundë-
si të na thoni rreth konceptit 
të kësaj reviste dhe rolit të 
saj në fushën informative e 
kulturore?
Marjan Cubi: 

-

“Drita”: Cili është mesazhi 
juaj për  lexuesit të revistës 
sonë “Drita”?
Marjan Cubi: -

-
-

-
-

-



SHKRUAN:
Akil KOCI

-

-

-

-

-

-

-
-

Mesha nr.1 kompozuar më 
1966, si Mesha e parë shqipe 
në Kosovë e ritit katolik 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

Vlera të ndërliqshme este-
tike muzikore 

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

Kompozitori i parë i Meshës shqiptare në Kosovë të ritit katolik

“Kompozitorin Rauf Dhomi e konsideroj si një nga figurat më të rëndësishme të muzikës serioze shqiptare”,Zhani Ciko,drejtor i teatrit të operës dhe baletit 

të Tiranës



-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

Krijimtaria e Rauf Dhomit, e 
pasur dhe larmishme 

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-
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SHKRUAN:
Don Lush GJERGJI

gjendet drita e vërtetë e 
misterit të njeriut” /krh. GS 22/.

I Prituri i 
njerëzimit dhe Shëlbuesi i botës” /
AG 8/.

“Jezusi ka ardhur për t’na 
zbuluar dhe dhuruar Atin. Në 
Besëlidhjen e Vjetër Zotin e njohim 
si Hyjin e frikës, të ndëshkimit 
dhe të hidhërimit. Ardhja e Jezu 
Krishtit e ka ndërruar tërësisht 
këtë botëkuptim. Në Jezu Krishtin 
Hyji është Dashuri dhe Falje...

 Unë dhe ju duhet të përdorim 
atë çka na ka dhuruar, për çka Ai 
na ka krijuar...

Zoti na ka krijuar për gjëra të 
mëdha: për të dashur dhe për të 
dhuruar dashuri..., për t’ua dhuruar 
të tjerëve vetë Jezu Krishtin... 

Njerëzit nuk kanë uri për ne, 
për veprat tona, për mirësinë tonë. 
Njerëzit kanë uri për Zotin, për 
Jezu Krishtin, për Eukaristinë. 
Kjo është dashuria në vepër, ose 
dashuria aktive...

Ne në tokë nuk mund ta shohim 
Jezusin, dhe mu për këtë nuk 
mund t’ia shprehim apo dhurojmë 
dashurinë tonë. Mirëpo për çdo ditë 

i shohim dhe jetojmë me të afërmit 
tanë... dhe do të duhej të kemi për 
ata atë dashuri dhe atë gatishmëri, 
çka do të ishim të gatshëm ta bënim 
për vetë Jezu Krishtin, po të ishte 
sot i pashëm apo i dukshëm në 
botë...

Ta zbatojmë dashurinë dhe vetëm 
atëherë pritjet e botës nuk do të jenë 
më zhgënjim, dështim, pakënaqësi, 
sepse nëpërmjet dashurisë do ta 
gjejnë DASHURINË – JEZU 
KRISHTIN...

Paratë nuk mjaftojnë për ta 
shuar etjen dhe urinë e njeriut. 
Të varfrit e mi kanë nevojë për 
Dashuri, që t’i duam me zemër 
dhe që t’i shërbejmë me duart tona. 
Jezusi shërbehet me mua, me ju, si 
me ndonjë “vegël” për t’na lidhur 
me të varfër. Kudo që shkoj  hetoj  
se njerëzit kanë nevojë për Zotin 
dhe shi për këtë me anë të dashurisë 
t’i duam njerëzit dhe nëpërmjet 
saj t’ua dëshmojmë dhe dhurojmë 
Hyjin...

Koha e Ardhjes është si koha 
e pranverës për natyrë, kur çdo 
gjë përtërihet, lulëzon, gjallëron. 
Ardhja e Jezu Krishtit do të 
duhet t’i plotësonte në ne  këto 
pritje, mundësinë e mishërimit 
dhe të jetësimit të Jezu Krishtit, 
të dashurisë dhe pranisë së Tij në 
botën e sotme...”.

“Lindja e Jezu Krishtit në 
shpellën e Betlehemit solli gëzim në 
botë dhe në zemrën e çdo njeriut. 
I njëjti Hyj bëhet Fëmijë – Njeri 
dhe vjen shpesh në zemrat tona 
nëpërmjet Kungimit...

Unë nuk mund të paramendoja 
asnjë ditë dhe orë pa Jezusin, sepse 
Ai është jeta ime, dashuria ime, 
gjithçka për mua. Ai erdhi në botë 
për t’na dhuruar Lajmin e Gëzuar 
se Hyji na do, se Zoti është Dashuri, 
që na do mua dhe ty, dhe që edhe 
ne lypset të duhemi me të njejtën 
dashuri, si na ka dashuri dhe na do 
Ai ne të gjithëve...

Kur e shikojmë shpellën e 
Betlehemit, atëherë e kuptojmë sa 
dhe si na ka dashur duke u flijuar. 
Kur e meditojmë Kryqin, kuptojmë 
si na ka dashur: vdiq në kryq, sepse 
na deshi paskajshmërisht... Kur 
e adhurojmë Jezu Krishtin në të 

Shenjtërueshmin Sakrament, në 
Kungim, atëherë e kuptojmë sa na 
do sot dhe gjithnjë...

Përvuajtëria është rruga në e 
sigurt kah shenjtëria, që Zoti të 
mund të bëjë vepra të mëdha me 
ne, si bëri me Virgjërën Mari... Të 
gjithë njerëzit janë të ftuar në këtë 
bashkim me Krishtin i cili është 
Drita e botës...”.

Gjëja më e bukut që bëri Virgjëra 
Mari, pasi e kishte pranuar Jezusin 
në kraharorin e saj virgjëror, ishte 

udhëtimi i saj në shpejtësi  drejt  
shtëpisë së Elizabetës, për t’ia 
dhuruar asaj Jezusin, si dhe birit të 
saj të palindur, Gjonit...

 Maria ishte misionare e vërtetë 
dhe nuk pati frikë për të qenë 
shërbëtorja e Zotit... Ajo është 
modeli si si duhet të jetojmë dhe 
të veprojmë, që ta mishërojmë dhe 
dhurojmë Jezusin të tjerëve, mbarë 
njerëzimit...

Shërbim që Virgjëra Mari e 
bëri për Elizabeten, e bëri edhe për 
mbarë njerëzimin, duke e bartur, 
lindur dhe dhuruar Jezu Krishtin 
të gjithëve...”.

ZOTI E DO SOT BOTËN

Zoti e do sot botën nëpërmjet nesh...

Ai na ka dashur ashtu

Sa që  në kryq ka vdekur për ne.

Aq shumë na ka dashur

Saqë për çdo ditë bëhet Buka e Jetës.

Edhe ne lypset të duam,

Edhe ne duhet të dhurohemi deri në dhembje...

Sepse Zoti e do botën nëpërmjet nesh.

Ai vazhdon ta dashurojë botën

Duke na dërguar në botë

Që të jemi Dashuruia e Tij,

Drita e Tij, 

ngushëllimi i Tij.

Mësomë të dua /Lehre mich zu lieben/, 

DASHURIA

Nëse dëshiroj ta di sa e dua Krishtin,

Nëse dëshiroj ta di a jam vërtet e dashuruar në Zotin,

Duhet shikuar si veproj

Në punën që Ai ma ka besuar

 Dhe sa dashuri kam në këtë veprim.

A sheh, thirrja jonë nuk është veprimi,

Misioni ynë është t’i përkasim tërësisht Jezusit,

Me siguri të plotë se asgjë s’do t’na ndajë prej dashurisë së 

tij.

S’ka rëndësi se çka punojmë

Apo sa punojmë

Por sa dashurojmë dhe sa dashuri kemi në punën

Që na është besuar.

Atë çka ti vepron

Ndoshta unë s’mun ta punoj...

Atë çka unë veproj

Ndoshta ti s’mund ta punosh...

Por të gjithë së bashku bëjmë

Diçka të bukur për Zotin.

Poezi dhe Uratë,
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shtatë dimensione

Dimensioni anatomik-bi-
ologjik.
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tërësinë e trupit 
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Dimensioni religjioz-i 
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shëndosh 

Disa shkaqe psikologjike për 
përmbajtjen para martesës
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P. Shtjefën Dodes SJ)

(vazhdon)

“
Edukata e krishterë shton edhe një 
element që është karakteristik për 

të: përvoja e faljes. Vetëm aftësia të dish të 
falësh jep rast që jeta gjithmonë të mund të 
fillojë përsëri.”
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Gjoni atë ditë u kthye vonë në 
banesën e vet, e cila ishte e ftoftë, 
e parregulluar; gjësendet e hedhura 
nëpër dysheme. U ul në poltronë 
dhe filloi të mendojë për vetminë e 
vet, jetën që po e bënë, për të gjitha. 
Ishte i lodhur, sepse edhe sot si çdo-
herë më parë me shoqërinë e vet 
ishte kthyer pas punës në restorant. 
Me biznesin që merrej, shpesh herë 
duhej të udhëtonte nëpër vende të 
ndryshme. Disi filloi ta urrente 
vetveten, sepse edhe ato pak gëzime 
që ia sillte jeta me plot aventura, 
filluan t`i mërziten!  Asgjë më nuk 
e bënte të lumtur! Nuk shkonte më 
as te miku i vet Pjetri, sepse e vër-
ente që ai kishte familjen e vet të 
cilës i kushtonte aq shumë kujdes.

Përpara kur për herë të parë 
kishte ardhur në këtë shtet, diku 
para 10 viteve, dhe kishte gjetur 
një punë të mirë, gjithçka i dukej 
ndryshe. Atëherë ishte i ri dhe mer-
rte të gjitha nga jeta, pa marrë 
parasysh ishte e mirë apo jo?! Edhe 
pse edhe atëherë vërehej se ky njeri 
po ik prej dikujt dhe po fsheh diç-
ka?  Më vonë, kur miku i tij Pjetri 
u martua dhe u bë njeri familjar, 
Gjoni filloi të mendojë gjithnjë e 
më shumë për veti dhe jetën e vet. 
Megjithatë, me punë të përditshme 
dhe i dhënën pas shoqërisë së keqe, e 
ngulfate zërin e ndërgjegjes.

Vitin e kaluar për Kërshëndella, 
si çdo herë tjetër, Pjetri e thirri mi-
kun e vet Gjonin për drekë. Gjoni 
me ta  shkoi edhe në kishë… Dhe 
në të diçka filloi të thyhet. Vërejti se 
si ato ditë të kësaj feste të hareshme 
dhe jeta familjare e mikut të vet 

Pjetrit, i flisnin edhe Gjonit: 
Jeta jote, Gjon, është atje ku e ke 
familjen si miku yt Pjetri, atje ku 
e ke lënë Marinë tënde, disa muaj 
pas martesës. Dhe fëmija që ka ar-
dhur në botë pas shkuarjes sate në 
kurbet, tash mund t`i ketë 10 vjet. 
A thua ku janë ata? 

Ajo që u thye në zemrën e Gjonit 
për Kërshëndellat e kaluara, këtë vit 
u aktualizua edhe më tepër. Shumë 
mirë i kujtohet Gjonit kur erdhi tek 
Pjetri dhe u solli dhurata fëmijëve 
të tij. Sa u ngashërye kur i pa fëmi-
jët e tij të gëzuar. Nuk mundi më 
të duronte dhe filloi disi të rrëfehet: 
Edhe unë në vendlindjen tonë kam 
familjen, të cilën e kam braktisur. 
Dëshiroi të vazhdonte më tutje, 
por Pjetri e ndërpreu duke u mun-
duar ta qetësonte: Mos, Gjon, ne  e 
kemi ditur se ty diçka është kah të 
mundon! Ne nuk kemi mundësi të 
të ndihmojmë, por ne lutemi për ty 
çdo ditë. Ti ndoshta nuk e kupton, 
por lutja mundet me të ndihmue. 
Lutu edhe ti Gjon!

Lutja ishte fjalë e huaj për 
Gjonin. Tani, për deri sa qëndronte 
i ulur në dhomën e vet të ftoftë, iu 
kujtuan prindërit e tij, se si me ta si 
fëmijë shkonte ne meshë të dielave. 
Iu kujtuan edhe Kërshëndellat, sa 
gëzim dhe hare të shkosh në Meshë 
të mesnatës. Iu kujtuan edhe shumë 
çaste gëzimi në rrethin familjar Iu 
kujtua edhe martesa me Marinë, 
një vajzë e bukur. Iu kujtua edhe 
kundërshtimi i tij, sa herë që bash-
këshortja Maria i thoshte që të 
shkojnë në Meshë të dielave. Duke 
menduar në këtë mënyrë, Gjoni 
e vërente se duhet të ndërmarrë 
diçka, sepse kështu më nuk mundet. 
Ndoshta do të shkojë edhe në kishë. 
Nuk mundem më! Jam lodhur nga 
udhëtimet, miqtë, aventurat, nga 
jeta. A thua vërtet është kjo jetë? 
Jo, kur e shoh Pjetrin se sa i lumtur 
është, jeta ime nuk mund të quhet 
fare jetë, mendonte në zë Gjoni.

Vërtet Gjoni edhe kishte dashur 
të jetë si Pjetri, por nuk pati forcë 
t`iu kundërshtonte ngashënjimeve 

të jetës në Perëndim. Por pse ai e 
kishte lënë Marinë e vet të dashur? 
Ah, kurbeti?! Kishte ardhur vetëm 
për pak kohë për të punuar dhe për 
të siguruar një ardhmëri më të 
lumtur për familjen e vet. Mirëpo, 
me ardhjen e vet në kurbet, asn-
jëherë nuk i shkroi letër familjes. 
Disa herë e thirri në telefon Mari-
në. Herën e fundit ishte kur Maria 
me gëzim i tha se është shtatzënë. 
Kjo Gjonin aq shumë e hidhëroi? 
Ai dëshironte të kënaqej në këtë 
jetë, dhe i hidhëruar i tha: Mari, 
ne jemi të rinj, nuk kemi kohë tani 
për fëmijë. Të lutem pastrohu sa 
ma parë prej tij, për fëmijë e kemi 
tërë jetën. Pas një pauze të shkurtër 
u dëgjua zëri i Marisë: Gjon, ti 
nuk ke të drejtë me kërkua një gjë të 
tillë…Ne të presim Gjon… E dëg-
joi edhe një herë duke qarë Marinë 
dhe u ndërpre lidhja.

Të presim… të presim…i je-
honte në vesh zëri i bashkëshortes 
Marisë. Ishte dëshpëruar: Mua 
të më presim kaq shumë vite? Iu 
kujtua kurorëzimi, premtimi i 
besnikërisë dhe dashurisë deri në 
vdekje: Po, si mundet Maria të më 
pret mua që nuk e meritojë një gjë 
të tillë?! Jo unë nuk kam të drejtë 
një mirësi të tillë, nuk e meritojë 
dashurinë e saj! Ah, kthimi për 
mua nuk ka kuptim..

Ishte i dëshpëruar. U ngrit nga 
kolltuku dhe shkoi për të pirë siç 
zakonisht vepronte në këto situata! 
Megjithatë diçka e ndali: Jo, Gjon, 
mos pi alkool! Më mirë pi kafe, edhe 
kështu u bë mëngjes dhe ti duhet të 
shkosh në punë! Edhe pak ditë dhe 
erdhën Kërshëndellat, festa e gëz-
imit, e unë këtu jam i vetmuar, i 
pikëlluar në këtë mjerim të mëkatit 
dhe dëshpërimit. Duhet diçka me 
veprua! vazhdimisht pëshpëriste 
Gjoni.

Gjoni të nesërmen, në vend që 
të shkonte në punë, shkoi në kishë. 
Hyri ngadalë dhe menjëherë afër 
vërejti një pikturë dhe një qiri të 
ndezur. Ishte vizatuar Krishti me 
duar të shtrira. Shkoi drejt saj dhe 

pa dashje ra në gjunjë. Edhe pse 
nuk dinte as të lutej, megjithatë 
sytë i shkuan në fjalët e shkruara 
pranë duarve të Krishtit Ejani të 
unë të gjithë ju që jeni të lodhur 
dhe unë do t`iu ç`lodhë! Pastaj 
shkruante edhe: Eja, miku im dhe 
më thuaj çka kërkon? Vuan apo ke 
humbur rrugën? Më thuaj! Unë 
i mbushi zemrat tuaja me gëzim 
dhe iu fshijë lotët, unë jam forca e 
të lodhurve!

Gjoni i gjunjëzuar, duke shi-
kuar figurën dhe pas leximit të 
këtyre fjalëve mendoi në veti: Këto 
duar të Krishtit, të shtrira, a thua 
do të më ngritin edhe mua, mua 
që kam humbur rrugën e jetës!? 
Gjonit nuk i kujtohet kur ka qarë 
kështu në zë. Qante duke u lutur në 
zë: O Jezu, unë kam humbur, unë 
i kam shkelur premtimet të dhëna 
njerëzve që kanë pasur nevojë për 
mua, unë e kam përbuzur dashuri-
në e atyre që më së shumti më kanë 
dashur të gruas dhe të fëmijës. Nuk 
mundipër të folë deri në fund fjalën 
fëmijë. Por unë as që kam drejt më 
me thënë: gruaja ime dhe fëmija 
im! Unë i kam braktisur ata. Jezu, 
unë jam i lodhur prej të gjitha! Më 
fal! Më fal..

Gjoni u tremb, sepse pranë tij 
u afrua meshtari që kishte dëgjuar 
lutjen e tij. Miku im, qetësohu, të 
është falur mëkati! Shko atje, atje 
ku të presin. Gjoni ngadalë u ngrit 
në këmbë dhe mezi i tha meshtarit: 
dëshiroj të rrëfehem. I lumtur doli 
nga kisha. Por tani atij iu dukej 
vetja se po fluturon. Prapë i jehoi 
në veshë zëri i Marisë: Gjon ne të 
presim!Vraponte drejt banesës, ku 
më të shpejt i mori pak gardërobë 
dhe duke shikuar banesën iu dukej 
aq e mbrapsht sa edhe vet mëkatet 
e tij. E lajmëroi edhe mikun e vet 
Pjetrin; Po kthehem te familja ime, 
kurrë nuk kam qenë më i lumtur. Të 
lutem më arsyeto në punë. Makinën 
dhe banesën i ke në dispozicion! Më 
në fund unë jam i lirë, Pjetër!

-

-

-

Don Albert Demaj
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Bredhi i Krishtlindjeve

Historia e  
“Baba Dimrit” 

(Përgatiti don Jeton Thaqi)

Ylli polar 

Kambanat 

-

-
-

Kurora e Adventit

Tre mbretërit (dijetarët) 

Betlehemi

Një legjendë përkitazi me festat e Krishtlindjes
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Jam mik i Kishës Katolike 
dhe dua ta ndihmoj 
ndërtimin e Katedrales 
“Nëna Terezë” në Prishtinë!

Gjithë juve miq dhe bamirës 
të dashur, ju mundësojmë ta 
jepni kontributin përmes  
xhirollogarive bankare.

Faleminderit!

Tash mund të jeni abonues të revistës kulturore të Kishës 
Katolike në Kosovë “Drita”. Për vetëm 12 euro në vit (ose 
1 euro për secilin numër), ne do t’ju dërgojmë me postë 
“Dritën” (vetëm brenda territorit të Kosovës).
Plotësoni formularin e mëposhtëm, dhe na e dërgo-
ni bashkë me vërtetimin e pagesës në adresën tonë:          
Rr. Gjon Pali II 1, 20000 Prizren.
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Mbiemri:

Adresa:

Qyteti:

Kodi postar:

Numri i telefonit:

E-mail:

Pagesa prej 12 eurosh mund të deponohet në Raiffeisen 
Bank Kosovo, në llogarinë 1502 0310 0086 0188. Ju lutemi, 
mos harroni ta futni fletëdeponimin në zarf bashkë me 
këtë formular. Ju faleminderit!

Për informata më të hollësishme, ju lutemi të na kontaktoni në 
numrin e telefonit: 029 241 933/14, me faks: 029 241 232 ose me 
email: revistadrita@hotmail.com ose revistadrita@yahoo.com.

ABONONI  “DRITËN”


