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Fjala jote është në këmbët e 
mia një fener, një dritë për 
rrugët e mia              (Ps 119,105)                                                 
______________________________________           

Fjala jote – Dritë për mua! 
Your words – light for me! 
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Të dashur miq të fjalës, 
 
 Ti zgjohesh. Vë re, që nuk je në shtëpi. Është errësirë. Ti nuk shikon asgjë. Gjithashtu 
nuk di ku është çelsi që ndez dritën. Zgjohesh me kujdes dhe sillesh nëpër dhomë, duke 
prekur me duar dhe këmbë. „Ah sikur të kisha dritë!“ të vjen ndër mend. Më në fund gjen 
derën. E hap atë. Nga jashtë bie dritë në dhomë. Faleminderit Zotit! Në këtë dritë ti gjen 
menjëherë rrugën tënde! 
 
 „Unë mendoj për ty!“ Kjo fjalë, që na e thonë njerëzit, është si një dritë për ne. Në orë 
të errëta jetojmë nga këto fjalë. E dimë që nuk jemi vetëm! Të njëjtin premtim na e bëri Zoti. 
Kush je ti? E pyeti Moisiu: Përgjigja e tij: 
„Unë jam ai: Unë-jam-aty!“ Unë jam aty- për ty, kur ti shpërthen nga gëzimi, kur je i 
mërzitur, kur nga frika fshihesh, kur çdo gjë të del nga duart, kur turpërohesh, kur vuan, kur 
nuk di më asgjë… Unë jam aty- për ty, sepse të dua.  
 
 Një burrë i ri troket në derën time, i dëshpëruar. Ai kishte humbur fëmijën e tij. Gruaja 
e tij erdhi, gjithashtu duke qarë. Një errësirë totale! Dashuria më la të kuptoja: Lëre gjithë 
punën që ke dhe ji për ta aty. Pas shumë shqetësimesh dhe pritjesh e gjetëm fëmijën me 
ndihmën e policisë. Ngadalë u largua tensioni në zemrat e prindve të rinj. „ Faleminderit, që 
ishe aty!“ më thanë pasi u larguan. 
 
 Të dashur miq të fjalës, çdo fjalë e Zotit na dhuron dashuri dhe na thërret të duam, 
sepse Zoti është dashuria. Çdo fjalë e tij na thotë: unë jam aty – për ty, në atë moment kur 
është errësirë! Le ta zbulojmë përsëri: Fjala jote – dritë për mua! Your words – light for 
me! 
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