
      Fe dhe Drite      
 Më mirë të ndezim një dritë se të mallkojmë errësirën  

   
Shoqata Fe dhe Drite – Provincia Kimata    

Pjesë e Lëvizjes Ndërkombëtare Foi et Lumiére  
segretaria@fedeeluce.it 

 
 
 

 
O magnum mysterium et 
admirabile sacramentum 
ut animalia viderent 
Dominum natum 
iacentem in praesepio. 
 
 
 
O mister i madh  
dhe sakrament i admirueshëm, 
që kafshët panë Zotin e porsalindur  
të shtrirë në grazhd. 
 
 

 
 
Sa misteri i madh është Krishtlindja! Zoti që bëhet njeri dhe manifestohet në botë, i varfër dhe i 
brishtë. Fjala u bë mish, shkruan Shën Gjoni në fillim të tregimit të tij: tashmë në lindjen e Jezusit 
gjithçka është mbyllur mesazhi i Ungjillit. Zoti dërgon Birin e tij, Jezu Krishtin, Shpëtimtarin e botës 
dhe nuk e bën atë të veshë rrobat e një mbreti ose të një njeriu të fuqishëm, por ato të një të varfri, të 
huaji, të dëbuar dhe të refuzuar së bashku me familjen e tij. Është e vështirë ta njohësh dhe ta duash 
Jezusin. Të parët që janë afër Fëmijës janë kafshët dhe më pas barinjtë. Krishtlindjet duhet të na bëjnë 
të reflektojmë për këtë. Ne duhet të jemi si kafshë dhe si barinj, të gatshëm për të njohur Jezusin, për 
ta mirëpritur atë dhe për ta vendosur atë në qendër të jetës sonë; ta njohim Jezusin te njerëzit që janë 
më të brishtë, më të përjashtuarit, të fundit nga të fundit, ata të cilët nuk janë të dashur nga askush. 
Kjo është e vështirë, por ky është edhe mesazhi i Fesë dhe Dritës. 
 
Të dashur miq të Kimata, dëshira ime për këtë Krishtlindje, pra, është që të jem gjithmonë si kau, 
gomari dhe kafshët e tjera të krevat fëmijësh, me një pamje të ëmbël dhe mikpritëse drejt asaj fëmije, 
me zemër të hapur dhe të gatshëm ta njohim Jezusin në njerëz të vetmuar, të brishtë, të sëmurë, të 
përjashtuar, të refuzuar. 
 
Ju uroj të gjithëve një Krishtlindje e këndshme dhe paqësore, së bashku me familjet dhe miqtë tanë. 
 
Një përqafim për të gjithë ju! 
 

Fabio, koordinator i Provincës ‘Kimata’ 


