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MESAZHI I PAPA FRANÇESKUT PËR PASHKËT:
TË JETOJMË PRANË NJËRI-TJETRIT NË PAQE!

Papa Françesku kreu ceremonitë solemne të 
Javës së Shenjtë për të dytin vit radhazi pa turmat e 
zakonshme të pelegrinëve dhe turistëve, të kufizuar 
në udhëtime dhe në vizita për shkak të masave anti-
COVID.

Françesku tradicionalisht udhëheq një procesion 
të së Dielës së Palmave përmes Sheshit të Shën 
Pjetrit dhe më pas kremton një meshë të hapur për 
dhjetëra mijëra besimtarë. Por Françesku e 
udhëhoqi këtë shërbim edhe këtë Të  Diel të 
Palmave këtë vit,  brenda Bazilikës së Shën Pjetrit 
ashtu siç bëri pranverën e kaluar, kur shpërthimi i 
COVID-19 u përhap në Itali.

VATIKAN– Mesazhi i Papa Françesku në këtë 
ditë feste është që të jemi në paqe me njëri-tjetrin. 
Në ditën e kremtimit të Pashkëve, Papa Françesku u 
shpreh se 4 prilli është dita botërore për paqen. Ai 
tha se jeta e shenjtë e se ka familje që kanë të afërmit 
e tyre në spitale, duke u lutur për këta të fundit që të 
gjejnë shërim.

“Falenderojmë të gjithë ata që mbështesin. Ata 
që strehojnë pikërisht ata që janë larguar nga vendet 
me konflikt, kryesisht sirianët. Duke qenë kështu 
edhe toka e bashkëjetese për të gjithë ata që duken se 
kanë më pak fat se ne dhe jetojnë mes konfliktit. Të 
gjithë njerëzit tani po jetojnë në kushte të vështira. 
Kemi parë luftë Të gjitha palët e përfshira duhet 
patjetër të përfundojnë konfliktin. I kërkojmë zotit 
paqe dhe siguri në këto ditë të vështira. Të jetojmë 
pranë njëri-tjetrit në paqe. Të gjitha vendet që kanë 
një konflikt të gjejnë rrugën e paqes. Të gjitha 
familjet që kanë të afërmit e tyre në spitale të gjejnë 

shërim. Për të marrë parasysh dhënien fund të 
terrorizmit. Vazhdojnë përpjekjet për të gjetur 
zgjidhje paqësore, edhe për faktin që jeta është e 
shenjtë. Urojmë për një botë më të mirë. Të hiqen 
kufizimet, të jetojmë lirisht,” përfundoi mesazhin e 
tij Papa Françesku.
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Urim

PASHKËT FILLIMI I NJË JETE TË RE!

Por gjithashtu edhe këtë vit dora provanore e Zotit 
i shtyu besimtarët e tij për të përshkuar shkretëtirën 
kreshmore “për të arritur të përtërirë në festën e 
pashkëve” (lutja e të enjtes së javës së IV të 
Kreshmëve); 

Të dashur vëllezër dhe motra, duke qenë e 
pamundur të jem i pranishëm personalisht në mesin 
tuaj për shkak të sëmundjes që po më detyron të 
qëndroj në Spital, gjë që po zgjatë tashmë më shumë 
se një muaj, dëshiroj të jem i pranishëm me këtë 
mesazh për të reflektuar së bashku mbi dhuratën 
pashkore të Krishtit të Ringjallur, shpresa jonë e 
vetme.

Tingulli i natës së këmbanave të të gjitha kishave i 
bën me dije botës që diçka e re ka ndodhur dhe diçka e 
re po bëhet gati të fillojë. Janë Pashkët e ringjalljes, 
aty ku Krishti i ringjallur nga të vdekurit përfaqëson 
risinë për të gjithë ata që aspirojnë jetën e re.

Është gjithmonë dora e Zotit që na shtyn për të 
ecur, për të braktisur siguritë tona që  t'i hapemi së 
resë. Njeriu, në fakt, nuk shëlbohet vetëm: sikur të 
varej nga ne, do tu kënaqnim në zakonet tona, në 
“kështu është bërë gjithmonë”, dhe do të qëndronim 
në një gjendje vdekjeje të parakohshme, pa shpresë, 
pa aspirata, por vetëm me ato gjëra që ndodhin 
përpara syve tanë për të kënaqur nevojat e 
menjëhershme të mbijetesës.

Na ka bërë imitues të atit tonë Abrahamit i cili 
braktisë gjithçka për ecjen që do ta çojë në takim me 
Hyjin i cili premton risinë e jetës; Imitues të etërve 
tanë në ikje nga Egjipti me shpresë që të arrijnë tokën 
e premtuar;

Mesazhi për Pashkët, 2021

Imitues të Zotit tonë Jezu Krisht, solidar me ne në 
shkretëtirën e zhveshjes, ku njerëzimi ynë vihet 
përballë tundimit që të dalim fitimtarë, të forcuar me 
Fjalën e Zotit, shpëtimin e vetëm kundër së keqes. 
Dhe ja tani Pashkët, oazë freskie që shuan etjen tonë 
në këtë fazë të jetës; të gatshëm për të filluar 
rrugëtimin, pas zhytjes freskuese në ujërat e 
Pagëzimit, nga i cili jemi rilindur në jetë të re: “Me anë 
të pagëzimit, pra, bashkë me Të jemi varrosur në 

vdekje që, sikurse Krishti u ngjall në lavdinë e Atit prej 
të vdekurve, po ashtu edhe ne të jetojmë në jetën e re” 
(Rom 6, 4).

Pashkë të Shenjta

Imzot Angelo Massafra

Pashkët, në fakt, nuk janë përfundimi i 
Kreshmëve, por fillimi i një jete të re, pasi që i kemi 
rënë mohit të keqes dhe mëkatit të futur në natyrën 
tonë; mohimi i së cilës Kreshmët kanë qenë një 
simbol, por edhe një rrugë konkrete.

Një jetë të lirë nga mëkati sepse është e 
palëkundshme në dashurinë e “Atij që kurrë nuk bëri 
mëkat, Hyji për ne e bëri mëkat, në mënyrë që në Të 
ne të bëhemi drejtësi e Hyjit” (2 Kor 5, 21); Një jetë 
në përputhje me vullnesën e Hyjit dhe në shenjtëri, 
në shembullin e Krishtit, i cili duke ardhur në botë 
thotë: “Ja, unë po vij për të bërë vullnetin tënd. (...) 
Prej këtij vullneti, ne jemi shenjtëruar me anë të 
kushtimit të trupit të Jezu Krishtit, që u bë një herë e 
përgjithmonë”. (Heb 10, 9-10 ); Një jetë të shënuar 
nga bamirësia, në shembullin e Atij që “e përshkoi 
vendin duke bërë mirë e duke shëruar të gjithë ata që 
kishin rënë nën pushtetin e djallit, sepse Hyji ishte 
me të”. (Vap 10, 38b); Një jetë nën veprimin e 
Shpirtit të mëshirës të dhënë nga Ai që, i Ringjallur, 
hukati mbi dishepujt natën e Pashkëve dhe tha: 
“Merrni Shpirtin Shenjt! Atyre që jua falni mëkatet, 
u falen, e atyre që nuk jua falni, nuk u falen”. (Gjn 
20, 22b-23); Dhe me Shën Palin unë ju bëj thirrje: 
“Nëse, pra, u ngjallët bashkë me Krishtin, kërkoni 
çka është lart, ku gjendet Krishti ndenjur në fron në 
të djathtën e Hyjit”. (Kol 3, 1).

Dhe në fund, dëshiroj të falënderoj të gjithë, pa 
dallim: ju më keni mbështetur në këto Kreshme të 
veçanta për mua. Krishti i Ringjallur ju bekoftë, 
gjithashtu edhe unë ju bekoj dhe ju kërkoj që të 
vazhdoni lutjen tuaj për mua dhe për të gjithë të 
sëmurët. 

Por cili nga ne mund të thotë më të vërtetë se është i 
aftë për të bërë, në mënyrë të përsosur, zgjedhje për 
një ndërrim rrënjësorë? Gjithmonë ndihemi nevojtarë 
për të filluar nga e para, për të përshkuar shtigje 
mohimi, shkretëtireje, për të arritur oaze freskuese të 
cilat japin shpresë për të vazhduar ecjen. 

Ecja që na vihet përpara, pra, ka shijen e jetës së re; 
dhe ky është urimi im i Pashkëve të Shenjta për këtë 
vit, 2021.
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DOM VLASH PALAJ

JEZUSI ËSHTË NGJALLUR:  JA DISA NGA FAKTET!

Ngjallja e Krishtit përbën të vërtetën themelore 
dhe njëkohësisht, çështjen kulmore të besimit në 
Krishtin. Pa ngjallje, Krishtërimi si besim, 
religjion, nuk do të kishte kuptim. Prandaj, Shën 
Pali thotë: 

Krishterimi do që të jetë një përgjigje e vërtetë e 
njeriut, e pikëpyetjeve të tija më ekzistenciale, e 
çështjeve më jetike. Themi kështu, përderisa ai e 
merr përsipër t'i përgjigjet realitetit të së keqes 
(mëkatit), vuajtjes, vdekjes dhe ngjalljes; sidomos 
kësaj të fundit, përderisa Jezusi, Fjala që u bë mish 
(u bë njeri), vdiq dhe u ngjall. 

Itinerari kohor i Krishterimit vërtitet mes 
mishërimit dhe ngjalljes; pra pikëmbërritja nuk 
është kryqi...; krishterimi nuk ndalet aty, 
përndryshe nuk do të ishte më shumë se një opinion, 
një doktrinë filozofike, një moral, një leksion 
interesant, një filozofi natyrore, shoqërore apo një 
stil jete. Përkundrazi, forca dhe e vërteta më e 
madhe e Krishterimit është ngjallja e Krishtit, sepse 
aty zbulohet, krejtësisht, e vërteta e Tij dhe aty 

zbulohet ngadhënjimi i jetës mbi vdekjen. 

 Rruga e tretë: Ekzistenca (ex contingetia). - Çdo 
gjë është sepse në fillim është një Ekzistencë 
fillestare e vetëmjaftueshme dhe që ka në vetvete të 

“Në qoftë se Krishti me të vërtetë nuk është 
ngjallur, [atëherë] i kotë është predikimi ynë, i kotë 
besimi juaj. Atëherë edhe ne do të ishim dëshmitar 
të rrejshëm...!” (1Kor 15, 14-15) .

Cilat pra janë faktet kyçe që duhen njohur, 
hetuar mbi Jezusin dhe veprën e Tij? Të kujtojmë se 
Krishterimi bazohet mbi të vërtetat natyrore dhe ato 
të zbuluara. Të parat, flasin mbi ekzistencën e Zotit, 
praninë dhe njohjen e shenjave të zbulimit të Tij. 
Këto të fundit janë të arritshme edhe nga vetë 
arsyeja. Prandaj, Shën Agostini thotë: “Homo 
capax Deo!” (që do të thotë; njeriu është i aftë të 
njohë, të arrijë Zotin). Shën Toma i Akuinit flet për 
pesë rrugët e arsyes që të çojnë tek e vërteta e 
ekzistencës së Zotit:

 Rruga e dytë: Shkak-Pasojë (ex Causa). - Çdo 
shkak ka një pasojë dhe anasjelltas. Prandaj 
origjina nuk mund të jetë tjetër veçse një shkak 
fillestarë veprues që është Hyji, shkaku i pashkak. 

 Rruga e parë: Lëvizja (ex moto). – Çdo gjë e 
universit është në lëvizje dhe çdo lëvizje buron nga 
një Lëvizës fillestarë që vetvetiu nuk ka nevojë të 
lëvizë Ai është si një Motor i palëvizshëm por që vë 
në lëvizje çdo gjë dhe që nuk mund të jetë tjetër 
përveç Hyjit. 

(Për mua..., për ata që kanë dyshime...! 
Sintezë, meditim mbi Liturgjinë e Fjalës gjatë kësaj Kohë Pashkësh; 

kryesisht nga Veprat e Apostujve).
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 Përhapja e shpejtë e Krishtërimit

 Rruga e katërt: Shkallët e përsosmërisë (ex 
gradu). - Çdo gjë merr pjesë dhe dëshmon 
përsosmëri por ndërmjet gjerave ekzistojnë edhe 
shkallët, hierarkia e përsosmërisë, i vetmi, 
krejtësisht i përsosur është vetëm Hyji njëkohësisht 
origjinë dhe arsye e çdo përsosmërie. 

Çështja e varrit bosh. 

Hipoteza e zhdukjes së trupit, marrjes tinëz. 

Kthehemi tek faktet e përgjithshme

gjitha arsyet për të qenë dhe nuk mund të mos jete, 
dhe nga e cila rrjedh çdo ekzistence tjetër. 

Të vërtetat e zbuluara, si ato të Trinisë, 
mishërimit, kryqëzimit, ngjalljes, mbeten të pa 
demonstrushme logjikisht, prandaj kanë nevojë për 
dritën e fesë. Feja, si dhuratë nga Zoti nuk mund të 
jetë e verbër deri në atë pikë sa t'i kundërvihet 
arsyes, nuk mund të reduktohet thjeshtë një moral 
apo kritikë, por duhet të jetë në përkim me të 
vërtetat e zbuluara. Pra, nëse flasim për misteret e 
fesë, që nuk mund të provohen, nuk do të thotë se 
janë në kundërshtim me arsyen, por e tejkalojnë atë. 
Do të thoshte Paskal: “Arsyet e zemrës i tejkalojnë 
ato të mendjes; mendja pranon ekzistencën e tyre 
dhe njëkohësisht, pranon se ato e tejkalojnë.” Ose 
kur flet për limitet e arsyes: “Hapi i fundit i arsyes 
është të pranojë modestish se ekzistojnë pafundësi 
arsyesh tjera që e tejkalojnë atë”. P.sh., Misteri i 
dashurisë për Zotin deri në martirizim (Shën 
Shtjefni); misteri i dashurisë mes nënës dhe fëmijës 
së saj (E Lumja Gianna Beretta Molla, nënë dhe 
infermiere që pak para lindjes i duhet të përballohet 
me dilemën e jetës, ajo apo foshnja duhet shpëtuar? 
Zgjedh që të jetojë foshnja e saj. Ajo vdiq, ndërsa 
vajza e saj jeton sot e kësaj dite); Ai i një dashurie 
totale të dhuruar për tjetrin, në Zotin (At' 
Masimilian Kolbe, në kampin e përqendrimit 
nazist, zë vendin e një babait që do të pushkatohej, 
zgjedh të vdes si meshtarë për të shpëtuar një 
prind), logjikisht mund të mos qëndrojnë por 
faktikisht ka ndodh dhe nuk përbejnë problem për 
arsyen. 

 Rruga e pestë: Qëllimi i universit (ex fine). - 
Çdo gjë synon një qellim përfundimtar dhe ai është 
Hyji, inteligjencë e përkryer, drejt së cilit çdo gjë e 
natyrës orientohet. 

Ngjallja hyn tek të vërtetat e zbuluara, prandaj 
duhet të vërtetojmë besueshmërinë e saj. Kemi disa 
fakte të përgjithshme dhe disa të tjera specifike të 
besueshmërisë mbi të Ngjallurit e Krishtit. 

Përhapja e shpejtë e Krishtërimit.
Konvertimet në Krishtërim, edhe pse nën 

persekutim.
Dëshmitarët e të ngjallurit janë të gatshëm të 

pranojnë martirizimin. 

Fakte specifike:

Fakte të përgjithshme: 

Hipoteza mitologjike

Hipoteza e halucinacionit

Duke pasur parasysh situatën religjioze të 
Palestinës së asaj kohe, ata që vendosnin të 
konvertoheshin në të krishterë e dinin se ky vendim 
mund t'u rrezikonte jetën. Persekutimet nuk do të 
jenë vetëm në Romë, gjatë viteve 60, nën 
perandorinë e Neronit, por edhe në Palestinë, 
menjëherë pas festes së Zbritjes së Shpirtit Shenjtë 
mbi Apostuj, ku të njëjtit që kryqëzuan Krishtin, do 
të persekutojnë edhe nxënësit. Martirizimi i Shën 
Shtjefnit (martiri i parë i krishterimit), i vrarë me 
gurë, ndodhi gjatë fillimit të predikimeve të 
apostujve. Nëse lexojmë me kujdes Veprat e 
Apostujve, me lehtësi do të vërejmë që shumica e 
konvertimeve në Krishtërim ndodhën si pasojë e 
mrekullive që shoqëruan aktivitetin e apostujve dhe 
që përforcuan bësueshmërinë e predikimit. Për 

Shumë njerëz mbështesin idenë se kjo përhapje 
e shpejtë ishte si pasojë e jehonës, kuriozitetit që 
provokoi predikimi, mësimi i Krishtit. Kjo mund të 
jetë e vërtetë, por nuk është shpjegimi i vetëm. Mos 
të harrojmë se vetë Judaizmi nga ku vjen Jezusi, me 
monoteizmin që besonte, me kujdesin për personin 
njerëzor, barazinë përballë Zotit, mund të themi se 
nuk ishte shumë ndryshe. Në fakt, as Krishti nuk 
pretendoi të tjetërsonte një doktrinë të tillë. Mund të 
konstatojmë se Jezusi nuk ju kundërvu asnjëherë 
ligjit Judaik, por problemin e kishte me ata që e 
interpretonin ligjin. Këtu mund të lindë pyetja: Si 
ka mundësi që Judaizmi, duke qenë kaq i ngjashëm 
me mësimin e Krishtit, nuk u përhap ashtu siç u 
përhap, me shumë shpejtësi, Krishtërimi? Përgjigja 
është e qartë dhe e thjeshtë; Judaizmi nuk është se 
kishte një prospektivë universale dhe as nuk i 
interesonte ta kishte. Kjo gjë kuptohet nga vetë 
nxënësit e Krishtit, në momentin e dërgimit për t'u 
shpallur të gjithë popujve Lajmin e mirë. Ata nuk e 
kishin kuptuar mirë këtë gjë dhe prandaj, mendonin 
se Lajmi i Mirë ishte i rezervuar vetëm për popullin 
e Izraelit. Do të jetë Shën Pali ai që do t'u predikonte 
paganëve dhe pas tij, të gjithë nxënësit e tjerë. 
Kështu që e veçanta e përhapjes nuk qëndron në 
faktin e të vërtetave doktrinare, por më shumë tek 
dy fakte të veçanta që Judaizmi nuk i kishte, pra 
Mishërimi dhe Ngjallja. 

 Konvertime në Krishtërim, edhe pse nën 
persekutim
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shembull, shërimi i të paralizuarit përballë derës së 
bukur të tempullit, nga ana e Shën Pjetrit, vë në 
dukje forcën e emrit të Jezusit. Pra, aty ku Jezusi 
shpallet me fe, pikërisht aty, ndodh mrekullia.

 Dëshmitarët e të ngjallurit janë të gatshëm të 
pranojnë martirizimin

Ky është një tjetër fakt suprem dhe i veçantë. 
Pjetri e Gjoni, kur gjenden përballë Sinedrit, të 
akuzuar për predikime në emrin e Jezusit, do të 
shpallin:

Përveç kësaj, siguria shtohet kur sheh se nuk 
është një i vetëm ai që sillet kështu, por të gjithë 
nxënësit dhe që të gjithë do të martirizohen, duke 
mos e mohuar kurrë të vërtetën e të Ngjallurit. 

“Gjykoni ju vetë a është e drejtë para Hyjit: të 
dëgjojmë më parë ju se Hyjin? Ne, veç, nuk mund të 
mos flasim për çka kemi parë e dëgjuar!” (Vap 4,19-
20). 

 Çështja historike e varrit bosh
Kjo përbën një fakt të fortë historik. Nëse i 

referohemi ungjijve, të parat që zbuluan varrin bosh 
ishin gratë. Për kohën, gruaja nuk mbahej 
juridikisht e besueshme, nuk i njihej e drejta e fjalës 
apo dëshmisë. Nëse nxënësit kishin përgatitur këtë 
“gënjeshtër” do të kishte qenë ma mirë dhe më e 
besueshme që burrat të shkonin e të tregonin varrin 
bosh. Fakti që ungjilltarët thonë që ishin gratë, 
kërkojnë të vënë në qendër të vëmendjes 
sinqeritetin e tyre, pra për t'i qëndruar besnik 
realitetit të fakteve. 

Le të analizojmë hipoteza që i kundërvihen 
fakteve të ngjalljes së Jezusi.

Motivet specifike

 Hipoteza mitologjike
Këtë ide e mbështesin kryesisht historianë si dhe 

ekspertë të religjioneve. Kjo hipotezë mbështet 
idenë që ngjallja e Krishtit është produkt i 
vizioneve mitologjike që tregojnë idenë e disa 
Zotave të vdekur e të ringjallur. Në fakt, ideja e një 
Zoti të vdekur e të ngjallur nuk ekziston tek asnjë 
mitologji. Gjejmë idenë e miteve apo të Zotave të 
çdo aspekti jete, por kurrë idenë e një Zot që ia lejon 
vetes të vdesë për të larë mëkatet e njerëzimit dhe 
pastaj të ngjallet. Tek asnjë mitologji nuk gjejmë 
diçka të ngjashme me ngjalljen e Krishtit. 

Lidhur me atë që kanë parë dhe dëgjuar 
(dëgjuar, jo vetëm nga të tjerët, por sidomos nga 
Jezusi), nxënësit janë të gatshëm të pranojnë edhe 
martirizimin. Blaise Paskal thekson: “Të 
besueshme (të pranueshme), vetëm faktet e jetës së 
atyre që janë të gatshëm të vdesin, sepse nuk 
pranojnë të mohojnë të vërtetën që besojnë.” Rasti i 
apostujve është prapë më ndryshe, sepse nuk janë 
nga ata që besojnë ngultazi; këtë e dëshmon e 
shkuara e tyre. Apostujt nuk mund të mohojnë, për 
shkak se kanë parë dhe dëgjuar. Ata janë krejtësisht 
të vendosur dhe nuk kanë frikë asgjë, jo thjeshtë për 
faktin se kanë parë mrekulli apo diçka të 
jashtëzakonshme, metafizike, por kanë takuar vetë 
Jezusin e ringjallur. Prandaj, kjo është situata; 
Nxënësit ose e kanë parë Jezusin e ringjallur dhe 
janë të gatshëm të vdesin për të, ose nuk e kanë parë, 
pra, që i bie të mos e rrezikojnë jetën e tyre për diçka 
që nuk ekziston. Të vdesësh për asgjë! 

Dikush tjetër mund të thotë se qëndrimi i 
apostujve është i njëjtë me atë që jep jetën për një 
ideal. Më kujtohet, që gjatë komunizmit njerëzit 
betoheshin mbi idealin e partisë, si shprehja më e 
lartë e besnikërisë dhe vërtetësisë. Ndoshta, 
ekziston ndokush nga ata që vdesin për një ideal të 
rremë, në fakt, nëse analizojmë rastin e një 
terroristi, një fundamentalisti, do vërejmë se ashtu 
është. Rasti i Apostujve është krejtësisht ndryshe, 
sepse ata nuk pranojnë martirizimin thjeshtë për një 
ideal, por për atë që kanë parë e dëgjuar; pra, ata 
kanë takuar Jezusin ngadhënjyes mbi vdekjen. 

Pas asaj që thamë më sipër është e vështirë të 
pajtojmë lidhjen mes disa peshkatarësh dhe miteve. 
Nxënësit e Krishtit nuk dinin asgjë lidhur më 
mitologjitë dhe për më tepër, ishin judeas që 
shquheshin për refuzimin e trillimeve, miteve e 
sidomos idhujve. Dikush mund të thotë që falë 
misionit, nxënësit ranë në kontakt më botën Helene 
dhe mësuan nga mitet greke, por kjo nuk qëndron, 
sepse kur ata kaluan nëpër Greqi, tashmë 
predikonin Krishtin e ngjallur. Në fakt, kalonin 
andej për të predikuar ngjalljen, prandaj, nuk besoj 
se apostujt kishin kohë të uleshin e të studionin 

Terroristi pranon të vdesë për idenë, sepse beson 
verbërisht dhe nuk ka as hije dyshimi për 
mundësinë e falsitetit të saj, por e pranon si diçka që 

nuk ka alternativë, pra absolute. Apostujt, sikur ta 
kishin shpikur ngjalljen e Krishtit do të ishin 
krejtësisht të vetëdijshëm se do vdisnin për një 
gënjeshtër. D.m.th. për një shpikje banale. Nuk 
besoj se ka njeri që vendosë të vdesë, duke e ditur, 
se është një ide false. Në rastin Apostujve, kjo nuk 
qëndron, pasi ata kishin rast të vdisnin, nëse 
dëshironin të tregonin besnikëri ndaj Jezusit, në 
momentin e kryqëzimit ose të vdisnin për shkak të 
urrejtjes ndaj mizorëve. Edhe njëherë, momenti i 
arrestimit të Jezusit mund të ishte edhe i tyri, 
përkundrazi ata patën frikë dhe si burracakë ikën. 
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 Hipoteza e zhdukjes së trupit 

Diçka tjetër e rëndësishme dhe njëkohësisht e 
çuditshme është fakti që Apostujt ikën në momentin 
e mundimit, kryqëzimit, pra si është e mundur, që 
në aq pak kohë, ndryshuan kaq shumë qëndrim? Si 
mund të trimërohen apo të kthehen tek Ai, ata që në 
ditën më të vështirë të jetës, atë të fundit, e 
braktisin? Nëse është kështu dhe nëse jeta kishte 
marrë fund, atëherë do ishte me të vërtetë idiotësi 
kthimi. Si mund të kthehesh tek dikush që tashmë 
vdiq, nuk ekziston më? Si mund të shndërrohen nga 
frikacakë, në guximtarë kaq shpejt (dhe në rastin e 
nxënësve nuk është njëri, por të gjithë). 

mitologjinë greke. Po rastin e nxënësve të tjerë, që 
nuk patën kontakt me botëkuptimin Helen, si ta 
marrim? 

Pra, ndokush mund të mbështesë idenë se trupin 
e vdekur të Krishtit e nxorën nga varri dhe e 
zhdukën, për të dalë më pas dhe për të predikuar se 
gjoja u ngjall. Si fillim, mund të themi, se zhdukja e 
trupit nuk është e domosdoshme për të predikuar 
ngjalljen. Besëlidhja e Vjetër flet për Mesinë që 
duhet të vijë dhe të përmbushë, pikërisht, atë çka 
Jezusi bëri, por nuk flet se duhet të ngjallet. Nëse 
ngjallja do të ishte kushti bazë që vë në dukje 
autoritetin e tij si Mesi, pra e bën Atë të besueshëm, 
atëherë po që do të ishte e domosdoshme. 

Nxënësit i vërejmë shumë guximtarë, edhe nëse 
do të kishin fshehur trupin e Jezusit. Nëse ata do të 
fshihnin trupin e Jezusit dhe po të zbuloheshin, do 
të dënoheshin me vdekje. Ligjet e perandorisë së 

kohës ishin tmerrësisht të ashpra në këto raste. Nuk 
dimë kush nga perandorët, ndoshta Klaudio, 
vendosi që të ishte absolutisht e ndaluar të 
prekeshin kufomat. Pra, ai që plaçkiste varrin apo 
fshihte kufomën, sipas urdhrit të perandorit, 
dënohej me vdekje për shkak të dhunimit të 
kufomës dhe varrit. 

 Hipoteza e halucinacionit

E zëmë, se ata e zhdukën trupin! Atëherë, pse 
Apostujt nuk u akuzuan, pse nuk u dënuan për këtë 
krim dhe jo për tjetër? Tek rasti i dënimit të Shën 
Shtjefnit, kjo gjë as nuk përmendet. Ishin farisenjtë 
që mbështetën këtë akuzë, por më pas e braktisën, 
sepse nuk arritën të kishin prova. Apostujt do të 
gjykohen për përhapjen e doktrinave, jo në përkim 
me ligjet e Moisiut. 

Pastaj për të fshehur trupin nevojiten më shumë 
se dy-tre persona, atëherë pse askush nuk e ka 
nxjerrë këtë fakt? Nëse kjo gjë do të vërtetohej, i bie 
që të gjithë të vdisnin për një kufomë. 

Dikush tjetër mbështet idenë se Apostujt janë 
nga ato që mendojnë se kanë parë, por në fakt nuk 
kanë parë asgjë. Ky është një halucinacion. Pra, në 
mënyrë që të ndodhë një dukuri e tillë kemi nevojë 
për një gjendje të veçantë, për një situatë të rënduar 
psikike-patologjike, kronike, zakonisht ndodh në 

E zëmë se ishin farisenjtë ata që fshehën trupin e 
Jezusit. Për çfarë qëllimi do ta bënin? Nuk ka arsye! 
Përndryshe do ta zbulonin fshehjen në momentin 
kur predikimi i nxënësve mbi Krishtin e ringjallur 
kishte shumë sukses!
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 Padër Gjon Shllaku: pushkatue me 4.III.1946. 

 Seminarist Mark Çuni, pushkatue me: 
4.III.1946.

Si mund të shpjegohet që janë kaq të gëzuar 
nën persekutim? 

 Don Mikel Beltoja pushkatue me 10.II.1974. 

Le të lexojmë ngjashmërinë e dëshmisë së Shën 
Shtjefnit me ato të martirëve. 

“I thirren Apostujt (Këshilli i Lartë gjykues, 
Sinedri), i rrahën me frushkull, u urdhëruan që të 
mos flasin më në Emër të Jezusit dhe i lëshuan. 
Apostujt e lëshuan Këshillin plot gëzim (të gëzuar, 
jo sepse dolën nga burgu, as se po ktheheshin në liri, 
as në shtëpi, por sepse qënduan në persekutim dhe 
mund kthehen në mision) pse qenë çmuar të denjë të 
durojnë ndonjë fyerje (në fakt nuk ishin thjeshtë të 
fyer, por të rrahur me frushkull...!) për nder të emrit 
të Jezusit. Dhe çdo ditë, si në Tempull ashtu edhe në 
shtëpi, nuk pushonin duke mësuar dhe shpallur 
Lajmin e mirë mbi Jezusin Mesi” (Vap 5, 40-42). 

“Tashmë e kam rradhen unë, por mjerisht s'jam i 
pari as i fundit. T'i lutemi Zotit të na japë forcë e 
guxim për të përballuar martirizimin” Pak para 
pushkatimit tha: ”Lamtumirë m'i thoni shokëve 
Françeskanë dhe të gjithë të njohurve. Rrnoftë 
Krishti mbret! Rroftë Shqipnia.”

stade terminale shëndetësore, ku personi është 
krejtësisht nën ndikimin e delirit të vuajtjes, të 
sëmundjes. Gjithashtu, ndonjë mirazh klasik si ai i 
shkretëtirës ku mungon uji, dielli djeg, frika se je 
ende shumë larg, energjitë që shterohen dhe 
papritmas, në horizont nuk sheh tjetër veçse ujë, 
edhe ky është një rast halucinacioni . Në rastin e 
nxënësve mungojnë të gjitha këta elementë, pasi 
askush nga ata nuk priste ngjalljen. Këtë e pohon 
edhe fakti se ndonjëri nga ata u kthye në 
normalitetin e jetës para se të njihnin Jezusin. 

Më shumë se rëndësia e fakteve , ka vlerë 
përvoja personale e atyre me Jezusin e ngjallur, për 
shembull, tek Veprat e Apostujve mund të vërejmë 
frushkullimin e tyre nga Sinedri, ndërsa ata ishin të 
gëzuar që i rezistuan torturës:

“Dhe ndërsa po e mbytnin me gurë, Shtjefni lutej 
e thoshte: O Jezus Zot, merre shpirtin tim! Atëherë 
ra në gjunjë dhe bërtiti me zë të madh: O Zot, mos ua 
merr për mëkat! Posa i tha këto fjalë, ndërroi jetë”. 
(Vap 7, 59-60). 

 Padër Giovani Fausti, pushkatue me 4.III.1946.

”I fali të gjithë ata qi më kanë gjykue, dënue, si 
edhe ata që do të më ekzekutojnë. Rrnoftë Krishti 
Mbret! Rrnoftë Shqipnija!

“O Jezu Krisht! Zoti em, më jep forcën e fundit, 
o Shenjtja Mari, Nana e eme e përjetëshme për të 
fundit herë po të kërkoj, fali vëllaznit e mij, kij 
mëshirë për ta, se nuk dinë çka bajnë! Fali o Krisht! 
O Zot ndihmoje Shqipninë me shpëtue nga këta 
kriminelë komunistë. Zoja e Bekueme, Nana e 
Krishtit dhe e gjithë Botës, lutju Birit tand, Zotit 
tonë Jezu Krishtit, që të më pranojnë në Mbretninë 
Qiellore, ndër duert Tueja të Bekueme ardhët 
Shpir t i  em!…Rrnof të  Shqipnia ,  Rrnof të 
Krishti!…” 

Që nxënës i t  nuk  janë  në  n jë  g jendje 
halucinacioni dhe që nuk kanë parë ndonjë 
fantazmë, bie poshtë më faktin kur Jezusi ulet dhe 
ha me ata, ose kur Tomës do t'i thotë; bjere dorën 
tënde e preki plagët e mia. Këto elemente, vënë në 
dukje raportin fizik të nxënësve me Jezusin e 
ngjallur. Edhe njëherë, nëse nxënësit do ishin në një 
gjendje halucinacioni, atëherë farisenjtë do të kishin 
treguar varrin e Krishtit, trupin e tij për te mbyllur 
këtë iluzion. 

 At' Mati Prennushi, pushkatue me: 11.III.1948.
“Jam i pafajshëm, po vdes në krye të detyrës 

s'eme. Rrnoftë Krishti Mbret, Rrnoftë Papa, 
Rrnofshin Katolikët, Rrnoftë Shqipnija! U baj 
hallall gjyqit dhe atyne që do të shtijnë mbi trupat 
tonë të pafajshëm!” etj, etj. 

Dëshmia e jetës së martirëve të Krishtit, nxjerr 
në pah kryesisht shpresën që kanë në Jezusin e 
ngjallur. Si përfundim, mund të themi se është më e 
lehtë dhe e logjikshme për të radhitur arsyet pro 
ringjalljes së Krishti, se sa ato kundër. Si të thuash, 
duhet më shumë fe për mos besuar se Jezusi nuk 
është ngjallur, sesa për të besuar ngjalljen. Nëse 
Krishti nuk është ngjallur duhet të verifikohen 
ngjarje absolutisht të paimagjinueshme. Nga kjo, 
arrijmë në konkluzionin që të vërtetat e fesë sonë 
janë të arsyeshme dhe të besueshme. Kur themi të 
besueshme, do të thotë më shumë si fakte që 
qëndrojnë, por që nuk mund të provohen dhe kurrë 
nuk kundërvihen arsyes. Besimi në Krishtin kërkon 
arsye dhe sidomos shumë fe. 

 Shën Shtjefni fal përsekutorët e tij.

Të mrekullon lidhja logjike mes fjalëve të fundit 
të Shën Shtjefnit me ato të martirëve tanë Shqiptarë. 
Janë fjalët mes vëllezërish, që flasin nën ndikimin 
njëjtit Shpirt.

 Padër Daniel Dajani, pushkatue me 4.III.1946.

”Jam kondend se vdekja po më vjen tue krye 
detyrën teme. Dërgoni shëndet Jezuitve, xhakojve, 
Apostolikve dhe Argjipeshkvit. Rrnoftë Krishti 
Mbret!”

”I fali ata qi më kanë ba keq. Jam kondend se po 
vdes i pafajshëm, ma mirë se fajtor. T'i japin prindët 
(far'e fisi), Pader Zef Shllakut me pasë me më thanë 
dy meshë.” 
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Në shekullin e II-të fillon të kremtohet në 
mënyrë solemne vjetori i Pashkëve të Krishtit, diela 
e parë e pranverës me hënë plotë për Kishën e 
Romës. Fshehtësitë e Pashkëve i kremtojmë me 
“Treditëshin i shenjtë i Pashkëve”, kurse kulmi 
është nata e Pashkëve, ku populli i Zotit dhe 

Shpëtimtari i pritur rri në ulësen për ta 
realizuar premtimin e Zotit dhe shenja të bëhet 
realitet. Në tryezën e tij ishin të gjitha elementet e 
darkës hebraike: qengji, barishtat e hidhte, vezët, 
haroshet , gota e besëlidhjes dhe bukët e pabrume, 
kurse neve na i lënë dy shenjat e fundit: bukën, që 

është Korpi i tij, që flijohet për neve si fli, dhe 
kelkun (kupa) me verë, kelku i gjakut të tij, i 
besëlidhjes së re dhe të amshuar. Që do të derdhet 
për të gjithë njerëzit në shpërblim të mëkateve. Kjo 
në të ardhmen do të bëhen darka e Pashkëve të 
Izraelit të ri “prej gjitha gjuhëve, njerëz dhe 
popujve”. Dhe urdhëron që bëhet në përkujtimin e 
tij. 

Duke Kremtuar Eukaristisë, Pashkët e reja 
edhe ne sot e kësaj dite shprehim realitetin e 
trefishtë: kujtimin se Jezusi vdiq dhe u ngjall për 
neve, edhe sot e kësaj ditët ai është i gjallë në mesin 
tonë, si dhe e presim ardhjen e tij si Çlirimtarë i të 
gjithë njerëzimit. “Kumtojmë vdekjen tënde, o Zot, 
shpallim ngjalljen tënde dhe presim ardhjen tënde 
me lumturi”.

Në prag të festes së Pashkëve hebrenjtë sjellin 
qengjin në tempull për ta flijuar dhe për të kremtuar 
kremten e Pashkëve, në mënyrë figurative Jezusi 
është “Qengji i Zotit” që flijohet në Malin e 
Kalvarit, për t'ia hapur Izraelit të ri rrugën nëpër 
mes detit vdekjes duke kaluar në lirinë e plotë në 
jetën e pasosur. Kurse ne jemi të ftuar të shkojmë 
pas tij.

Pashkët nuk janë asgjë tjetër përveç kalimi i 
mistershëm i Jezu Krishtit nga jeta tokësore nëpër 
mes vdekjes në jetën e pasosur. Kjo festë krishtere 
rrjedh nga festa hebraike “pasha” (“peseh”), 
përkujtimi i madhështor i kalimit etërve të tyre nga 
skllavëria e Egjiptit, nëpër Detin e kuq, në liri kah 
toka e premtuar. Ndodhia e Besëlidhjes së vjetër 
është përfytyrimi i çlirimit i njeriut nga skllavëria e 
mëkatit, vdekjes, varrit, shkatërrimit të përjetshëm. 
Nuk mbet fjala e fundit e varrit as rrasës së varrit por 
jetës nëpërmes Jezu Krishtit.

Hebrenjtë duke kremtuar Pashkët e presin 
edhe çlirimin përfundimtar që Hyji do ta realizojë 
nëpërmes Mesisë (Shpëtimtarit). Me tjera fjalë 
Pashkët hebraike e kanë domethënien e trefishtë: 
kujtimin e çlirimit nga skllavëria e Egjiptit, së dytit 
përkujton se Hyji është në veprim në popullin e vetë 
dhe së tretit, zgjohet shpresa se do të vijë çlirimi 
përfundimtar nëpër mjet Mesisë (Shpetimtarit). 
Kurse natën e Pashkëve e kremtofshin në shenjë të 
pritjes: një ulëse ishte e zbrazët; që e pretë Mesinë, 
dhe dyert e hapura që mos të kalojnë. Po ashtu edhe 
Jezusi e ka kremtuar për çdo vit, veçanti para 
mundimeve ishte e fundja. 

NOSH GJOLAJ
Podgoricë PASHKA- DARKA E FUNDIT E JEZUSIT

Pashkët – Kalimi (kapërcimi) nga Skllavëria në liri nga vdekja në jetë,
nga errësira në dritë!
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Ungjilltarët i kanë kuptuar mirë qëllimet e 
Jezusit dhe i nxjerrin në dritë me ngjyra të 
ndryshme. 

Përveç Pashkës të së dielës, për 
të krishterët ka edhe një kremtim 
vjetor që i jep Pashkës izraelite një 
përmbaj t je  t je tër :  hebrenj të 
kremtonin çlirimin e tyre nga 
zgjedha e huaj dhe pritnin një mesi 
çlirimtar kombëtar; të krishterët e 
festojnë çlirimin e tyre nga mëkati e 
nga vdekja, bashkohen me Krishtin 
e kryqëzuar e të ngjallur për të ndarë 

me të jetën e pasosur dhe e sjellin shpresën e tyre 
kah paruzia e tij e lavdishme.

Sinoptikët përshkruajnë Darkën e Fundit të 
Jezusit (edhe në qoftë se ka qenë kryer në vigjiljen e 
Pashkës) si një ngrënie pashkore: Darka e Fundit 
merret brenda mureve të Jerusalemit; ajo 
shoqërohet me një liturgji që përmban mes të 
tjerash, recitimin e Halelit (Mk 14,26 par). Por kjo 
është sofra e një Pashke të re: mbi bekimet rituale, 
të caktuara në bukë e në verë, Jezusi sharton 
themelimin e eukaristisë; duke dhënë trupin e tij për 
të ngrënë e për të pirë gjakun e tij të derdhur, ai 
përshkruan vdekjen e vet si flinë e Pashkës, ku ai 
është Qengji i Ri (Mt 14,22-24 par). Gjoni 
parapëlqen ta nënvizojë këtë fakt, duke futur në 
ungjillin e vet disa aludime për Jezusin-Qengj (Gjn 
1,29.36) e duke bërë që të përputhet, në pasditen e 
14 nisanit, flijimi i qengjit (Gjn 18,28;19,14.31.42) 
me vdekjen në kryq të viktimës së vërtetë të 
Pashkës (Gjn 19,36). 

besimtarët e kremtojnë të zgjuar fitoren e Krishtit, 
për të pasur pjesë edhe ne në Jetën e Krishtit. 

I kryqëzuar në prag të një të shtune (Mk 15,42 
par; Gjn 19,31) Jezusi ngjallet të 
nesërmen e kësaj së shtunë: dita e 
parë e javës (Mk 16,2 par). Në këtë 
ditë të parë gjithashtu, Apostujt e 
gjejnë përsëri Zotërinë e tyre të 
ngjallur: ai u shfaqet atyre gjatë një 
ngrënieje që përsërit Darkën e 
fundit (Lk 24,30.42 v; Mk 16,14; 
Gjn 20,19-26; 21,1-14; Vap 1,4). 
Bashkësitë e krishtera do të 
mblidhen, pra, ditën e parë të javës 
për thyerjen e bukës (Vap 20,7; 1 
Kor 16,2). Kjo ditë do të marrë së 
shpejti një emër të ri: Dita e Zotit, 
“Dies Domini”, e diela (Zb 1,10). 
Ajo u kujton të krishterëve ngjalljen 
e Krishtit, i bashkon me të në 
eukaristi, i kthen drejt pritjes së 
paruzisë së tij (1 Kor 11,26).

Prandaj festa e ngjalljes së Krishtit bëhet 
shumë shpejt momenti i privilegjuar i pagëzimit, 
ringjallje e të krishterëve, në të cilën jeton përsëri 
misteri i Pashkës.

Po ashtu për të krishterët, misteri i Pashkës do 
të përfundojë me vdekjen, ngjalljen e takimin me 
Zotin. Pashka tokësore përgatit për ata këtë “kalim” 
të fundit, këtë Pashkë të botës së përtejme. Në të 
vërtetë fjala Pashkë nuk tregon vetëm misterin e 
vdekjes dhe të ngjalljes së Krishtit, as ritin e 
eukaristisë javor apo vjetor, por ajo tregon edhe një 
banket qiellor, drejt të cilit ecim të gjithë. Zbulesa 
na i ngre sytë drejt Qengjit që mbart ende damkat e 
kryqëzimit të tij, por i gjallë e në këmbë; i veshur 
me lavdi ai i tërheq pranë vetes martirët e tij (Zb 
5,6-12; 12,11). Sipas fjalëve të tij, Jezusi e ka kryer 
plotësisht Pashkën me anë të blatimit eukaristik të 
vdekjes së tij, me ngjalljen e tij, me sakramentin e 
përjetshëm të flijimit të tij e më në fund me paruzinë 
e tij (Lk 22,16), që duhet të na bashkojë për harenë e 
banketit përfundimtar, në mbretërinë e Atit të vet 
(Mt 26,29).
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Motër MARJETA GJOKA
Punëtore e Vogël e Zemrave të Shenjta

ANTROPOLOGJI BIBLIKE - NJERIU NË SHKRIMIN SHENJT

«Megjithatë, ati ynë je, ti o Zot, jemi argjilë e ti je vorbëtari ynë,
të gjithë jemi vepër e duarve të tua (Is 64, 7)"

në pluhurin e formuar nga vetë Ai, dhe bën atë 
një qenie "të gjallë", ndryshe nga të gjitha krijesat e 
tjera (krh. Zan 2, 7).  Siç vihet re nga mënyrat e 
shumta shprehëse mbi njeriun  është një përpjekje 
për të dhënë një ide të veçantë statusit unik, të njeriut. 
Në Bibël, në të vërtetë gjejmë një larmi të pasur 
shprehjesh, të metaforave dhe koncepteve, të cilët 
synojnë të ndriçojnë misterin e një qenie të bërë nga 
toka, edhe pse është i pajisur me potencial, "hyjnor". 
Nga dhurata buron edhe

Në Shkrimin Shenjt, në librin e Zanafillës 
përdoret imazhi i "frymës" së Hyjit i cili, depërton

"thirrja" e qenies njerëzore, e kuptuar si detyrë 
personale dhe e përbashkët për tu aktualizuar në 
histori, gjithmonë nën dëgjesën dhe vullnetin e 
Krijuesit. E gjithë kjo na zbulohet nga Hyji, në 
mënyrë që njeriu të ndriçohet mbi të vërtetën e 
natyrës së tij të mrekullueshme. Le të shohim tani se 
si motivi, i sapo përshkruar, është trajtuar në traditat 
e ndryshme letrare të Shkrimit Shenjt. 

Në kohët e fundit Papa Françesku ka ftuar që të 
bëhet një pakt edukativ, në mënyrë që të krijohet një 
njerëzim më vëllazëror, nëpërmjet një angazhimi për 
të rinjtë e me të rinjtë.

Fryma e Hyjit tek njeriu

Është një nga temat që kam theksuar edhe në 
numrin e mëpërparshëm të revistës dhe nuk dua të 
zgjatem më tej. Por ajo çfarë më inkurajon në këtë 
artikull është qenia njerëzore, sepse njeriu ka një rol 
thelbësor në historinë e krijimit, ai që nga origjina e 
tij ka qenë i thirrur për të pasur një relacion me Hyjin 
dhe me të tjerët. Nuk mund të lë në errësirë thelbin e 
qenies tonë e cila është krijuar përmes ndërveprimit 
Trinitar, e nëse ka lindur nga një ndërveprim nuk 
mund të jetë si diçka e mbyllur në  vetvete jo 
frytdhënëse dhe e pajetë. Ja dhe shqetësimi i Atit të 
Shenjtë, njeriu i kohërave të sotme ka nevojë të 
kthehet në origjinën e tij, duke ju larguar "egos"  së 
përqendruar për të rivazhduar një ndërveprim "un" 
dhe "Ti", vetëm kështu mund të krijohet një njerëzim 
më vëllazëror, me njeriun dhe për njeriun të 
realizohet e gjithë kjo. Kjo qenie që vetë Hyji e ka 
krijuar, me të cilin ka qenë gjithmonë në ecje, ku 
gjatë ecjes së tij në histori i është larguar udhës së 
duhur, duke ndjekur një udhë të përshtatur sipas 
vetvetes. Duke harruar se ajo çfarë e vë në lëvizje 
dhe e mban në jetë është fryma hyjnore. 

   

Motivi i njeriut si një "krijesë" e Hyjit është e 
kujtuar shpesh në shkrime, pikërisht për të theksuar 
ndryshimin e tij të madh nga Krijuesi, duke nxitur 
kështu në një përvujtëri të zemrës si një udhë e së 
vërtetës. 
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Njeriu i krijuar në shëmbëlltyrën e Hyjit 
Rrëfimi i  parë që na bëhet mbi krijimin tek  

Zanafilla 1, 26-27, na zbërthen me një shprehje tjetër 
atë çfarë na është thënë në Zanafillën 2,7, përmes 
imazhit të "frymës" së Hyjit, ku njeh në fakt natyrën 
e veçantë dhe dinjitetin e jashtëzakonshëm të 
personit njerëzor duke deklaruar se njeriu ishte 
"krijuar në imazhin dhe përngjasimin e Hyjit", dhe 
kjo na lë të kuptojmë që njeriu mbart brenda vetes 
tipare hyjnore. Me pak fjalë autori i librit të 
Zanafillës dëshiron të theksojë ngjashmërinë e 
privilegjuar midis qenies njerëzore dhe Krijuesit, që 
përbën themelin origjinal të dialogut historik midis 
dy subjekteve, që Hyji dëshironte të krijonte ādām 
në imazhin e tij, do të tregonte, me fjalë të tjera, që Ai 
synonte të hynte në një marrëdhënie besëlidhjeje 
personale me të, dhe për të arritur këtë marrëdhënie 
nuk mund ta bënte përveç se më të ngjashmin e Tij. 
Në tërësi i gjithë Shkrimi Shenjt vendos në dukje 
madhështinë e qenies njerëzore, kjo qenie e cila 
është fillimi, vazhdimi dhe përmbyllja e një histori 
dashurie me Hyjin, ja çfarë na thotë libri i Siracidit: 
«Veprat e dashurisë janë si vula para tij dhe e ruan si 
beben e syrit veprën e mirë të njeriut», (Sir 17, 18). 
Edhe psalmisti shprehet: «Dijeni mirë se vetëm Zoti 
është Hyj: Ai na krijoi e atij i përkasim: jemi populli i 
tij dhe delet e kullosës së tij»,(Ps 100, 3). E gjithë kjo 
na pohon që i përkasim vetëm Hyjit sepse Ai na 
krijoi por mbi të gjitha duhet të kemi të qartë 
gjithmonë se si Ai na ka krijuar duke na dhënë një 
dinjitet të pakrahasueshëm me krijesat e tjera. Vihet 
re me qartësi edhe në vazhdim të librit të Zanafillës, 
se ādām në cilësinë e tij si sovran, është i pajisur me 
fuqi që të mbarështojë të gjitha qeniet e tjera të gjalla. 
Ky dimension i rëndësishëm konfirmohet menjëherë 
pas, dhe pothuajse me të njëjtat fjalë, si një 
aktualizim i bekimit hyjnor, «Hyji i bekoi dhe u tha: 
shtohuni e shumojuni e mbusheni token dhe 
sundojeni atë! Bëhuni zotëruesit e peshqve të detit, të 
shpendëve të qiellit dhe të çdo gjallese që lëviz 
përmbi tokë!» (Zan 1, 28). 

Atëherë lind pyetja, si shprehet konkretisht kjo 
aftësi sovrane dhe ky mision për të "dominuar" 
kafshët, dhe për t'u përjashtuar që dominimi është 
sinonim i "skllavërimit" të nevojave njerëzore sepse 
kjo nuk i përgjigjet mënyrës se si Hyji vepron. Për të 
kuptuar më mirë sundimin sipas modelit hyjnor, 
është e përshtatshme të marrësh një këndvështrim 
simbolik dhe të përdorësh imazhin e "bariut", të cilin 
e gjejmë në tekste të ndryshme biblike për të 
kualifikuar veprimin e Zotit ndaj njerëzve (Is. 40,11; 
Jer. 31,10; Ez. 34,11-16; Sir 18,13; Gjn. 10,1-18); në 
mënyrë të ngjashme, njeriu është thirrur të përdorë të 
gjithë potencialin e tij për t'u kujdesur për gjallesat që 
i janë besuar, duke vepruar me butësi të plotë, në 
mënyrë që secila kafshë, sipas specieve të saj, të 
mund të jetojë në marrëdhënie harmonike me të 
gjithë krijimin. Kjo nënkupton mençuri të madhe për 
njeriun, me respekt për punën hyjnore, me një 
përgjegjësi ekologjike që në histori, e veçanërisht 
kohëve të fundit, nuk është nderuar gjithmonë. 

Siç e kemi theksuar edhe më sipër,  në librin e  
Zanafillës 1, 27 përsëritet dy herë se «Hyji e krijoi 
ādām  në imazhin e Tij», duke e përcaktuar, si objekt 
të veprës hyjnore, qenien njerëzore pa dallim të 
gjinisë, prejardhjes ose kulturës. Pikërisht sepse ai 
është i ndryshëm nga kafshët, të krijuara «secila 
sipas llojit të tyre» (Zan 1, 21.24-25), nga fakti se ai 
është unik në natyrën e tij, njeriu është shëmbëlltyra 
e një Hyji të vetëm (Lp 6,  4). Autori i shenjtë më pas 
shton një sqarim, duke befasuar në këtë kontekst: «ai 
i krijoi mashkull dhe femër»; në këtë mënyrë 
prezantohet aspekti i shumimit, me sqarimin e 
identitetit të larmishëm gjinor, ku secili person do të 
jetë në imazhin e Hyjit në një modalitet specifik 
trupor, të ndryshëm nga vetvetja. Siracidi na tregon 
se Hyji i krijoi «të gjitha gjërat dy nga dy, njëra 
përballë tjetrës", në mënyrë që "njëra të konfirmojë 
meritat e tjetrës» (Sir 42, 24-25); atëherë për çdo 
subjekt njerëzor, referenca për seksin tjetër do të 
kujtojë kufirin e shënuar, dhe në të njëjtën kohë do të 
sjellë thirrjen për të qenë një trup i vetëm nga ku 
rrjedh jeta, një akt në të cilin realizohet një aspekt i 
rëndësishëm i të qenit në shëmbëlltyrën e Hyjit. 
Njeriu është gjithashtu i ngjashëm me Hyjin, sepse 
është i aftë të japë jetë në dashuri dhe nga dashuria: 
gjenerimi njerëzor nuk mund të përshkruhet thjesht 
si fryt i marrëdhënies së tyre, sepse është në gjendje 
të shprehë një cilësi më të lartë që është ajo  

Dominimi i njerëzve mbi kafshët, universale 
dhe ekskluzive, nuk mund të identifikohet me një 
despotizëm të centralizuar dhe të dhunshëm, sepse, 
në këtë rrëfim paradigmatik, të gjitha qenieve të 
gjalla u jepet bari i fushave si ushqim (Zan .1, 29-30), 
dhe mbi të gjitha sepse arroganca nuk do të përputhej 
me shëmbëlltyrën e Hyjit, në fakt, Krijuesi ushtron 
autoritetin e tij për të mbrojtur dhe promovuar jetën e 
krijesave të tij, duke u dhënë atyre ekzistencë, 
ushqim, begati dhe një instinkt të dobishëm për 
mbijetesën e tyre, (Krh. Ps 36, 7; Zan 7, 1-3; Ps .145, 
9; Sir. 18, 13;Ur 11, 24). Njeriu, si imazh e 

përngjasim  i Hyjit në tokë, merr detyrën  për të 
mbështetur veprimtarinë hyjnore të favorshme për 
qeniet e tjera të gjalla.

Njeriu i thirrur për të gjeneruar jetën
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«[…] Çka është atëherë njeriu që ta kujtosh, biri 

Adamit që të kujdesesh për të? E pra, e bëre pak më 

të vogël se engjëjt, e kurorëzove me lavdi e 

shkëlqim, i dhe pushtet mbi veprat e duarve të tua. 

Gjithçka vure nën këmbët e tija[…]», (Ps 8, 5 – 7).

"hyjnore" kur ndodh sipas mënyrës në të cilën Hyji i 
jep jetë secilit person, në mirësinë e Tij të pamasë.

Njeriu bir i Hyjit
Raporti midis imazhit të Zotit dhe veprimit të 

gjenerimit është konfirmuar nga një kalim tjetër i 
Zanafillës. Duke vazhduar historinë e origjinës, 
rrëfyesi i shenjt përsërit edhe një herë se «kur Hyji e 
krijoi njeriun, e krijoi në përngjasimin e Hyjit» (Zan 
5, 1). Dhe kjo deklaratë prezanton ngjarjen e brezit 
njerëzor, të paraqitur me të njëjtat terma që 
karakterizuan veprimin  hyjnor në Zanafillën 1, 26, 
Adami […] lindi (Setin ) në ngjashmërinë e tij, ( Krh, 
Zan. 5, 3). Këtu duket qartë se cilësia e "imazhit të 
ngjashëm" është ajo që fëmija merr nga babai në 
lindjen e tij; secili individ në të vërtetë mbart 
gjurmën e prindit në trupin e tij. Dhe në këtë shënim 
shumë të shkurtër jepet motivi i njeriut në realitetin e 
tij si "bir i Hyjit" (Lk. 3,38; Vap. 17, 28-29), të cilin - 
siç do ta shohim - do të marrë një zhvillim të 
jashtëzakonshëm në Shkrimin Shenjt aspekti 
antropologjik dhe rëndësia teologjike.  

Njeriu si një qeneje e lirë, përgjegjës për 
jetën 

Në përmbylljen e asaj çfarë kemi thënë, 
theksojmë që njeriu duhet të jetë  në bashkëpunim 
me Hyjin në gjithçka që i është besuar nga vetë Ai. 
Siç thotë psalmisti Hyji i beson njeriut dhe i jep 
përgjegjësin e veprave të duarve të Tija, por 
gjithmonë i siguron edhe mbrojtjen e Tij.  

Nëse vërejmë me kujdes në Librin e Zanafillës 
kuptojmë që njeriu në vend që të jetë përgjegjës për 
gjithçka që Hyji i kishte dhuruar, pikërisht, ai 
rrezikon që ti japë fund asaj që vetë Hyji ka 

projektuar, (Zan 6, 5) nga keqpërdorimi i lirisë. 
Qenia njerëzore është e thirrur që ti japë jetë dhe ta 
mbrojë mbarë Krijimin, gjithmonë duke u drejtuar 
me liri për të përmbushur këtë thirrje. Siç shprehet 
edhe tek Katekizmi i Kishës Katolike, liria është 
fuqia, e rrënjosur në arsye dhe vullnet, për të vepruar 
ose jo, për të bërë këtë apo atë, për të bërë veprime të 
qëllimshme nga vetvetja. Falë vullnetit të lirë, të 
gjithë kanë veten e tyre. Liria është tek njeriu një 
forcë për rritje dhe pjekuri në të vërtetën dhe 
mirësinë. Liria arrin përsosmërinë e saj kur është e 
drejtuar te Hyji, që është lumturia jonë. Njeriu duhet 
të përqendrohet përfundimisht në të mirën e saj 
përfundimtare që është Hyji. Liria nënkupton 
mundësinë e zgjedhjes midis së mirës dhe së keqes, 
dhe rrjedhimisht atë të përparimit në rrugën e 
përsosjes ose të dështimit që e drejton në mëkat. 
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Deklaratë

KISHA KATOLIKE I KONSIDERON TË RËNDËSISHME ZGJEDHJET

Deklaratë e Konferencës Ipeshkvore të Shqipërisë për zgjedhjet e 25 prillit 2021

Më pas, na shqetëson niveli i mësimdhënies në 
shumë zona të vendit si dhe kushtet e jetesës në disa 
fasha të popullatës. Shumë familje akoma po 
vuajnë pasojat e tërmetit të vitit 2019: një prej 
prioriteteve me siguri se duhet të jetë rindërtimi, që 
ka nevojë të përparojë me ritme akoma më të 
shpejta.

Shqipëria mund të ketë një të ardhme të mirë nëse 
angazhohemi të gjithë së bashku, qytetarët e 
politika aktive. 

Një tjetër sfidë, me gjithë hapat që janë bërë përpara 
në këto 30 vite, mbetet integrimi evropian i 
Shqipërisë.

Si ipeshkvij, nuk na duket e rastit të votohen ata 
kandidatë me një të kaluar të dyshimtë. Integriteti 
moral duhet të jetë një conditio sine qua non, që 
zgjedhësi të mund të zgjedhë në liri dhe në qetësi.

Në rrafshin politik, është urgjente që reforma në 
drejtësi, aktualisht në letër, të bëhet realitet sa më 
shpejt të jetë e mundur. Forcimi i mëtejshëm i 
institucioneve dhe efektiviteti i tyre, përbën një 
detyrë primare për të zgjedhurit e ardhshëm në 
Parlament.

Nevojitet një angazhim i të gjithëve për të eliminuar 
korrupsionin, që sikurse e kanë nënvizuar edhe në 
ditët e kaluara institucionet ndërkombëtare, mbetet 
sërish një grackë e rrezikshme në institucionet dhe 
në shoqërinë tonë në përgjithësi.

Ne urojmë që me datë 25 prill, secili ta ushtrojë të 
drejtën dhe detyrën e votës duke pasur parasysh të 
mirën e përbashkët, që është edhe qëllimi i çdo 
veprimtarie politike. Në të njëjtën kohë, i lutemi 
Zotit, që me ndërmjetësinë e Nënës së Këshillit të 
Mirë, t'i ndihmojë shqiptarët në këto momente të 
rëndësishme për jetën e vendit.

Së dyti, ashtu sikurse e kemi ritheksuar edhe në 
deklarata të mëparshme, fenomeni i shitblerjes së 
votës është një plagë e madhe që duhet të zhduket 
medoemos, në çdo rast. Kush e shet votën me para, 
ka shitur dinjitetin e vet dhe atë të familjes, si dhe 
nuk ka më zë për të kërkuar llogari. Po ashtu, kush e 
blen votën me para, duke përfituar nga varfëria e 
votuesve, nuk është i denjë të ulet në detyrën për të 
cilën kërkon që të votohet. E papranueshme më pas 
është fakti që, bashkëngjitur shitblerjes së votës, i 
shtohet edhe betimi në librat e shenjtë. Gjithashtu 
është e papranueshme që votimi të vijë nën formën 
e kërcënimit ose pas premtimeve të vendit të punës. 
Puna është fryt i meritokracisë dhe jo i partitizmit 
ose kahjes partiake.

Votimi për zgjedhjet e përfaqësuesve në Parlament, 
paraqet një mundësi konkrete për të shprehur 
pjesëmarrjen tonë në jetën demokratike të vendit. 
Sfida e çdo procesi zgjedhor është garantimi i 
zgjedhjeve të ndershme dhe transparente, në të cilat 
respektohet çdo votë dhe çdo votues, ashtu sikurse 
edhe rezultati final. Kisha Katolike i konsideron të 
rëndësishme zgjedhjet, kur ato zhvillohen sipas 
parimeve demokratike dhe me pjesëmarrjen e të 
gjitha forcave e aktorëve politikë. Sikurse edhe në 
rastet e mëparshme, në vigjilje të zgjedhjeve të 25 
prillit 2021, ne Ipeshkvijtë e Kishës katolike, në 
sajë të përgjegjësisë që kemi në udhëheqjen e 
popullit që na është besuar, dëshirojmë t'u 
drejtohemi të gjithë besimtarëve katolikë dhe 
njerëzve vullnetmirë. 
Jemi të vetëdijshëm që të zgjedhurit e rinj do të 
ndodhen përballë sfidave të ndryshme. Fillimisht, 
pandemia e COVID-19-ës që vendi ynë po kalon. 
Një falenderim duhet t'ua japim të gjithë 
p u n o n j ë s v e  t ë  s h ë n d e t ë s i s ë :  m j e k ë v e , 
infermierëve, sanitareve dhe gjithë pjesës tjetër të 
personelit shëndetësor, si dhe familjarëve të të 
sëmurëve, të cilët ndonëse duke rrezikuar, kanë 
punuar ditë e natë përkrah tyre. Porse, nga ana 
tjetër, kërkohen strategji të mirëfillta psiko-sociale 
që të dalim faqebardhë nga kjo pandemi. 

Në rrafshin social, nuk mund të mos evidentojmë 
plagën e madhe të të rinjve dhe të familjeve të reja 
që po e braktisin Shqipërinë. Është e nevojshme një 
përkujdesje e veçantë ndaj të gjitha zonave të 
vendit, nga Veriu në Jug, në zonat rurale e në zonat 
urbane, ku shpeshherë vërehen situata ekstreme 
varfërie, mungesë infrastrukture dhe shërbimesh të 
domosdoshme, sidomos rrugë e shërbime 
shëndetësore.

Në vigjilje të zgjedhjeve, pra ne, Udhëheqësit 
Shpirtëror, do donim para së gjithash t'i ftonim të 
gjithë të merrnin pjesë në këtë moment të jetës 
demokratike të vendit. Sipas Doktrinës Shoqërore 
të Kishës, është një detyrë dhe një e drejtë e çdo 
qytetari për ta ushtruar sipas ligjeve në fuqi dhe me 
liri të plotë. Prandaj, pjesëmarrja në votime, është 
një detyrim moral pavarësisht preferencave që 
secili do të shprehë.

Tiranë, më 15 prill 2021
Ipeshkvijtë katolikë të Shqipërisë
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DON NOSH GJOLAJ
Podgoricë

CIKLI I NATËS DHE AI I DITËS, DUHET TË RESPEKTOHET
(Fund)

Heshtja është momenti i thellë i njeriut që e 
shpie deri te dialogu apo te biseda e brendshme, e 
cila komunikon jo vetëm me arsyen e mendjes por 
edhe me ndjenja, emocione, me pasionin, me 
shpirtin krijues që sjellë krijimtari edhe pse individi 
si i tillë nuk e thotë asnjë fjalë në zë. Ja një shembull 
nga Princi i vogël që ngritët në një kodër të lartë. E 
vetmja kodër që e kishte takuar në udhëtimet e tija 
të gjata (në planetin Blu). Mendonte me vete prej 
kësaj kodrës do ta mund me një shikim ta shoh në 
tërësi planetin dhe njerëzit e saj. Por e befasuar nga 
shkëmbinj me thepat e shumta.

Vetvetiu nga mirënjohja përshëndet me fjalën e 
bukur: “Mirëdita”. “Mirëdita.. mirëdita... 
mirëditaaa...” ia kthen jehona. “Kush jeni ju?” pyet 
me kureshtje Princi i vogël. “Kush jeni ju... kush 
jeni ju... kush jeni juuu..?” ia kthej jehona. “Ju 
lutëm bëhuni miqtë e mi, sepse jam aq i vetmuar” 
thotë Princi i vogël. “Jam aq i vetmuar... jam aq i 
vetmuar... jam aq i vetmuar...” ia kthej jehona.

Nganjëherë ndoshta na duket humbje kohet, por 
e harrojmë fjalët, zhurma është pengesa kryesore e 
komunikimit, sepse zhurma, zëri nganjëherë 
krijojnë ambientin e pavolitshme, të rënd, të 
padurueshëm, të mbyllur, e ngritin tensionin apo 
konfliktin. Menjë fjalë është shkaktar i grindjeve, 
mosmarrëveshjeve, konflikteve, dhunimeve, 
imponimeve mos të themi kanibalizmit shpirtëror. 
Përderisa heshtja, e cila nuk është e ngarkuar me 
paragjykime, por është e natyrshme, spontane u 
ndihmon t'i sjellin arsyen e mendjes së shëndoshë, 
ndjenjat, emocionet, pasionin e brendshëm në 

sipërfaqe , ashtu që individit ia ndërron dispozitën 
dhe ija lehtëson përcaktimin, sepse përcaktimi 
është paka a shumë nga sfera e emocioneve, ashtu 
gjërat do ta marrin atë pamjen reale dhe krijuese.

Të respektohet heshtja

 “Sa planet i çuditshëm qenka!” Thotë me vete 
Princi i vogël. “Vetëm shkretëtirë, vetëm thepa 
shkëmbinjve, vetëm zbrazëti, vetëm thatësi. 
Njerëzit qenkan pa imagjinata. Vetëm e përsëri tisin 
jehonën e vetvetes... Në shtëpinë time trëndafili i 

gëzohet gjithherë fjalës së bukur...” (Antoine de 
Saint-Exupery).

Sa herë na ndodhë, që flasim shumë dhe fjalët 
tona ishin të zbrazëta, pa domethënie por më 
tepër e hutojmë dhe e dëmtojmë tjetrin se sa 
ndërtojmë urat e dashurisë. Nganjëherë e 
përjetojmë se kemi humbur kohën e çmueshme 
në bisedat e kota dhe të shkatërruese jo vetëm për 
individin por edhe për bashkësinë martesore, 
edhe pse ishim ndoshta të vetëdijshëm se kjo 
ishte rasti i fund për t'i sqaruar disa hesape apo 
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Çdo individ mund të  zbulojnë gjatë ditës 
mënyrat e shumta të dialogut, që zhvillohet në 
heshtjen e plotë, si për shembull, kur del në shëtitje 
së bashku me dashnore dorë për dorë, kur lozë me 
flokët e partnerit, kur e shikon sy në sy. Në rastet e 
shumta ndalohemi në mënyrën e kuptimit, që është 
artificiale apo embrional dhe nuk e shfrytëzojmë 
mundësit e dhuratës. Kur vendosim për heshtjen e 
vetëdijshme, pothuajse me një kthjelltësi e freski 
bëhen ato momente, e koha, e dialogut të heshtjes, 
që e vërejmë çdo imtësi, që e respektojmë deri në 
fund, që nuk është asgjë tjetër përveç një pasurie e 
brendshme që nuk mund të përshkruhet. Heshtja 
është mënyra më e lartë e komunikimit, që njeriun e 
nxitë dhe depërton deri te pika e fundi të personit 
apo unit të tij.

Tregohet për një çift i ri, të cilët jo vetëm se e 
duan njëri tjetrin, por në të kundërtën ata garojnë 
mes vetes se kush i pari i shpreh tjetri botën 
emocionale të dashurisë. Po ashtu edhe ara disa 
muajve, para martese, ata bëfshin gara se cili do t'ia 
shpreh fjalët :”të dua, shpirti imë dhe zemra ime!” 
Po ashtu ishin edhe në gara se cili prej tyre do t'i 
thonjte tjetrit më shumë herë në ditë “të dua!”. Ose i 
cili do të jetë më origjinal dhe interesant  për t'ia 
shprehur ndjenjat e dashurisë. Ashtu jeta në dashuri 
nuk ishte fare monotone, por freskuese dhe 

Heshtja e shpie njeriun deri të të filloi ai të 
mendoi, ta rishikojnë veten dhe brendinë e tij dhe 

mundohet ta zbulojnë se çfarë pasoja ia ka lërë 
partnerit të vet me fjalët e pamatura. Deri te 
mosmarrëveshja në rastet e shumta nga mungesa e 
aftësisë të komunikimit, ose qëndrojmë për ballë 
problemit për të cilin nuk dëshirojmë të 
ballafaqohemi dhe as ta zgjedhim.

Poeti do të thotë, fjalë është “për gjuhen e 
shenjtë”. Ndoshta edhe diçka edhe më tepër: 
nderimi më i lartë i respektit ndaj vetes, të një 
hershmërisë, unik pa ndonjë zbukurim e pa ndonjë 
vegël që e zbe ndjenjat apo i shpërnda pjesë -pjesë. 
Kush vendos për heshtjen e tillë, do të arrijnë deri te 
thesari i pashtershëm, të cilin nuk e ka njohur, do të 
vij deri te një botë për të cilën nuk e ka njohur, do të 
përjetojnë se do të përjetojë edhe pjesën e tjetrit, 
duke mos e humbur identitetin e vetes që është për 
jetën e bashkëshortore e rëndësishme.

Heshtja nuk është vetëm koha për të medituar 
apo për të dëgjuar por është një prej mënyrave të 
shprehjes së individit. Kur dëshirojmë, që partneri 
të na e kuptojnë porosinë në mënyrë të drejtë, 
mundohemi t'u shmangemi çdo lloj bisedave, që 
është shpeshherë plot e përplot me dykuptimte, 
dyshime dhe të paqarta. Po ashtu kjo është mënyra 
për ta kapërcyer apo tejkaluar frikën, ankthin dhe 
panatyrshmen.

Komunikimi për një çift martesor është 
momenti më i rëndësishmi. Partnerët duhen të 
edukohen për momente e heshtjes për të qenë të 
disponuam njëri-tjetrit, ashtu ta rrisin besnikërinë, 
kuptimin, freskinë dhe aftësinë për ta dëgjuar zërin 
e zemrës deri në fund. Mund të kuptohemi njëri me 
tjetrin siç thonë psikologët nëpër mes lëvizjes së 
trupit apo mimikës, pantomimës krijuese duke 
përdorur muzikën, vizatimin apo heshtjen. Çdo 
individ e ka nevojë momentet e heshtjes së 
thellësive të brendshme për t'i vëzhguar, për t'u 
rikthyer në vetvete e ashtu për ta pasur sa më qartë 
qëndrimin e vet e ashtu për ta kuptuar thelbin e 
porosisë, që ia shpreh partneri.

Ja si e paraqet heshtjen një eremit: Tregohet për 
një eremit (murg) i cili jetonte në një shpellë të një 
shkretëtirës. Një ditë prej ditët mysafirët që kishin 
ardhur për tu këshilluar me të. Disa prej mysafirëve 
e pyeten eremitin: ”Ku qëndron kuptimi i jetës 
tënde këtu në heshtje të shkretëtirës?” murgu u 
buzëqesh, dhe në atë rast ishte duke nxjerr uji nga 
thellësia e pusit me një kove, dhe ju përgjigjet 
kureshtareve:” Afrohuni dhe shikoni pusin! Çka po 
shihni atje poshtë në pus?”

Njerëzit u afrohen pusit dhe shikojnë me 
vëmendje, dhe përgjigjen: ”Nuk shohim asgjë 
përveç dridhjen e sipërfaqes së uji.!

Pas një kohet, që u qetësua uji, eremiti rishtas i 
fton mysafirët që të afroheni pusit dhe ta shikojnë  
ujin e pusit: ”Çka shikoni tani në pus?” Njerëzit 
rishtas i afrohen pusit dhe shinon me vëmendje. 
Mysafirët tani përgjigjen: ”Tani e shohim vetveten, 
fytyrën tonë!”

Shpeshherë e ndërlidhim heshtjen me 
vështirësitë e jetës, pakënaqësitë, mbyllja në 
vetveten apo tërheqja duke e refuzuar partnerin apo 
atë tjetrin. Në këtë rast është momenti, që nxitë 
shpirtin e njeriut të shkapërderdhur, ankthin, frikën, 
stresin, depresionin dhe mosmarrëveshjen. Shumë 
në momentet e tilla e ndjenë veten të plaçkitur nga 
diç kahja, janë të vetëdijshëm për situatën e rënd 
dhe dëshirojnë në çdo mënyrë ta përballojnë, e 
shpeshherë me fjalët e shëmtuar, të palogjikshme, 
të pakuptueshme, vetëm për vet ta largojnë ankthin, 
që nuk mund ta bartin.

llogari që janë ringjallë në bashkësinë e martesës.

Pastaj eremiti e shpjegon domethënien e ujit në 
thellësinë e ujit:” Fillimisht unë me kovën e ujit e 
kam shqetësuar sipërfaqen e ujit. Pasi uji është 
qetësuar . Kjo është përvoja e heshtjes: ta shish 
vetveten.”
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Kaluan një muaj ditë, pas këtyre ngjarjeve

Papritmas bashkëshorti çohet në këmbë dhe e 
shkëputë heshtjen: ”Më ra ndërmend diçka! Të 
shkojmë dhe ta mbjellin një latë për shembull një 
qershi  në kopshtin tonë, dhe ta quajmë 'qershia e 
jon'! Në qoftë se për tre muajt e ardhshëm do të 

t h a h e t  a t ë h e r ë  d o  t ë  s h k u r o r ë z o h e m i 
(divorcohemi). Një qoftë se qershia kapet dhe rritet 
si edhe zhvillohet, atëherë , ne duk do ti lejojmë 
vetes të mendojmë në divorc. Për këtë kohë 
mundemi të flemë ndaras, çdo njëri në dhomën e 
vetë. Çka mendon? A je për këtë ide?” pyet 
bashkëshorti bashkëshorten me një shikim të 
pasigurt, duke pritur përgjigjen..

Në momentin e parë ishte diçka e çuditshëm për 
gruan e tij, si një lloj çmendurie e – një qershi për ta 
përcaktuar fatin e një martese, çfarë besëtytnie - Pas 
pak ajo mendoi si edhe   e kuptoi se më mirë është 
ky propozimin, për situatën e pakrye dhe kaotike si 
edhe në fund edhe ajo u pajtua.

Qershia, cila e shpëtoi kurorën e martesës!

Një natë prej netëve të lodhur dhe të rraskapitur 
nga situata e krijuar, vendosen si njëri ashtu edhe 
tjetri për të biseduar mbi gjitha gjërat që i 
ngarkojnë, për ta gjetur ndonjë zgjedhje që do të 
ishte e nevojshme për dy palët.

krijuese. Dukej se ata të dy e duanë shumë njërin 
tjetrin, si të janë të lindur njëri për tjetrin, duke ia 
shprehur kënaqësinë si dhe ndjenjat e dashurisë 
njëri tjetrit.

Në një moment papritur diçka ndodhi, ashtu 
martesa ndërroj krejtësisht fizionominë e vetë. 
Kohët e fundit  jeta e përditshme martesore ishte aq 
e tendosur, një xixë më e vogël e ndezte shamate, 
fyerjet, poshtërimin njëri tjetrit ashtu mjafton 
vetëm një fjalë për një grindje dhe luftë pa 
kompromis kundra njëri tjetrit. 

As njëri prej tyre nuk dëshironte divorcin por në 
njëjtën kohë ishin të vetëdijshëm se kështu nuk 
mund të ecet përpara, sepse nuk mund të jetohet në 

kanibalizmin martesor. Ishte shumë e qartë se nuk e 
kanë gjetur atë fjalën e duhur . Ashtu qëndronin 
njeri kundrejt tjetrit në heshtje të gjatë lidhur me 
kontradiktën shkatërruese të jetës së përbashkët për 
ta gjetur atë mënyrë për të dalë nga kjo rrugë qorre.

Të nesërmen së bashku shkuan në shitoren dhe e 
blenë një latë e quajtur qershia  dhe e sjellin në 
shtëpi. Së bashku kërkojnë vendin më të përshtatëm 
në kopsht për ta mbjell, duke i ndihmuar njëri tjetrit 
në mbjellën qershisë.

Një prej netëve takohen në befasi burri dhe 
gruaja te dyert e errtë, gati ishte një aksident. Në 
fytyrat e tyre fillimisht ishte një habi, për tu kthyer 
në një ngjarje gëzimi. Te dy bartin me vete kovën 
me ujë, që e ujitshin për çdo natë qershinë e mbjell 
në kopsht. 
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CARLO CASALONE S.I

VAKSINIMI: SI TË VENDOSIM ME PËRGJEGJËSI?

 “Vajuoli, me keqdashje e eliminon njeriun nga 
brendësia e botës dhe ndikon në specien njerëzore 
gati- gati për ta shkatërruar lindjen e tij. Ky mendim 
i trishtuar që ka nisur është hidhëruar nga masakra 
të vazhdueshme të sëmundjeve që mund të 
përqafonte çdo popull. Ai është përqafuar me 
transportin më të gjallë dhe është praktikuar me 
barazi. Është e domosdoshme vaksina. Kjo është 
një metodë sa e thjeshtë, po aq efikase dhe duke 
shkurtuar forcën helmuese të së keqes.”  Me këto 
fjalë shprehej Sekretari i shtetit, Ercole Consalvi, 
për hir të padre Pios VII, në një artikull të 1820-tës. 
Dokumenti, i lëshuar fill pas epidemisë në shtetin 
Papnorë, përdorte në rastin e epidemive, masa 
organizative të shëndetit publik (karantinim, 
izolim) dhe  praktika të vaksinimit (administrimi, 
regjistrat,certifikatat, furnizimi) që janë të 
detyrueshme dhe falas.Mjeku britanik Edward 
Jenner (1749-1823) kishte pohuar së fundmi, në 
1798, siguri dhe efikasitet të procedurës që 
injektonte lëng të infektuar të bagëtive të sëmura. 
Ishte vëzhguar, se ai që vihej në kontakt me gjedhin 
e infektuar, të një shkalle më të ulët sesa ajo 
njerëzorja, nuk sëmurej në vazhdim, duke përfituar 
atë që ne sot e quajmë imunitet. Mund të braktisim 
kështu përdorimin antik, të përkatësisë së Lindjes 
së Mesme, që me të njëjtin qëllim, por që me rreziqe 
më të mëdha, përfshinte material të marrë nga 
njerëzit e sëmurë. Pas rreth 10 viteve praktikë, 
Jenner përfundonte që vaksinimi prodhon një 
sëmundje të shkurtë beninje e pa rreziqe, që nuk i 

ngjitet personave që jetojë me ty dhe në të njëjtën 
kohë të mbron mjaft mirë.       

Sigurisht, situata sot ka ndryshuar dukshëm. 
Shkaqet që kanë vendosur shpërhapjen e virusit dhe 
propaganda e Covid-19, në botën globale janë të 
panumërta. Të shumta janë çështjet për t'u marrë 
parasysh: familja njerëzore të mund të shërohet nga 
plagët që kriza ka shkaktuar.  Vaksinat nuk janë një 
ilaç, por mbajnë një peshë urgjente në këtë proces. 
Ato kanë njohur një zhvillim të madh në shekullin e 
fundit, duke qenë efikase për mjaft sëmundje. Janë 
rreth 25 milion të rënët që janë dalluar mes viteve 
2010 dhe 2020. Megjithatë, prezantohen si 

Parashikimi i Padre Pios nuk pati shumë 
sukses. Por, suksesi i Leone XII fshin detyrimin 
duke iu drejtuar pavlefshmërinë së insistimit, ashtu 
siç vëren padre Enrico Baragli. Në këtë revistë bie 
në sy filmi i vëzhguar i “Vitit të Zotit”. Ndonëse 
shënjohen shumë pasaktësi historike, si: 
përgjegjësia e një zgjedhjeje të tillë nuk qe as i atit të 
mbretërive të tyre,  pavarësisht paragjykimeve 
popullore dhe të vetë mjekëve, si dhe meshtarëve. 
Këto të fundit, konsideronin bezdisje, vështirësi 
dhe të urryeshme mbushjen e listave tremestrale të 
të lindurve, e mbi të gjitha, përhapjen e motiveve të 
mos bërjes së vaksinës, që thekson dhe më shumë 
inatin që përcillet. Edhe atëherë kishte dilema në 
bërjen e vaksinës.

Roli strategjik i  vaksinave edhe në 
pandeminë aktuale
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Ndërhyrje të largëta dhe të tanishme të 
Selisë së Shenjtë

instrumente aspak të thjeshta, nga pikëpamja si bio-
teknike, si mjekësore, si sociale, për mënyrën se si 
janë perceptuar.  Dhe historia që ato kanë mbi 
shpatulla është shënjuar jo vetëm nga sukseset, por 
edhe nga hijet, që kanë kontribuar në një ringjallje, 
të asaj që është quajtur “tërheqje ndaj vaksinimit”. 
Një fenomen i njohur mirë, i cili  shtrihet mbi një 
spektër,  shkon përtej disa tundimeve të vogla, 
madje deri në refuzimin total. Didier Fassin, mjek 
dhe antropolog i një fame botërore, është interesuar 
ndaj shëndetit publik dhe drejtësisë shoqërore. Ai 
kujton se si kampi i mjekësisë është një terren 
p r o d h u e s  p ë r  z h v i l l i m i n  e  d r e j t i m e v e 
“konspirative”, megjithatë është vënë në praktikë  
një dituri  e bazuar mbi një të vërtetë sot shumë të 
akredituar, si ajo shkencore, e mbi një profil etik të 
lartë, si ai i kërkuar prej atij, të cilit kujdeset për 
njerëz të sëmurë dhe të dobët. Të mendosh që 
shkenca u përdor për objektiva të fshehta dhe  
keqdashëse  dhe  që  mjekës ia  vepron  në 
kundërshtim me qëllimin e tij thelbësor: “primun 
non nocere”. Këtu shënjon në zemër e vërteta etike.            
Si murtaja në Treqindën, kolera në Tetëqindën, 
Aids në vitet '80 të shekullit të kaluar, edhe Covid 
ka provokuar një epidemi idesh konspirative. Hija e 
tij dëmtuese arrin edhe vaksinat. Tanimë duhet të 
përjashtohet kush është një planifikim i qëllimshëm 
me objektiva të ngjashme, megjithatë duhet që të 
njihet se efektet aksidentale i kanë sheshuar 
dyshimet dhe kundërshtimet ndaj vaksinës. Mund 
të përmendim shpërhapjen e Hepatitit C, të lidhur 
me një përdorim të pahijshëm të shiringave përgjatë 
fushatës së vaksinimit anti-trypanosomiaza, për  
shembull. Diskutimi mbi vaksinimin duhet që të 
marrë në konsideratë këto dimensione, nëse do që 
të na çojë në veprime që bazohen në zgjedhje të 
përgjegjshme. 

Afirmimi shpeshherë i përsëritur nga Papa 
Françesku na fton që të kemi parasysh vështirësitë e 
ndryshme që rrjedhin nga kjo çështje. Duke u 
përfshirë, ashtu siç e kemi parë, në linjën vijuese të 
shumë nga paraardhësit e tij: Pio VII, Leone XII, 
Gregorio XVI, Pio IX-, ato afirmojnë që vaksinimi 
kundër Covid -19 është një opsion etik dhe që 
mbrohet nga “mohimi vret”. Sot, një aksion etik 
është fryt, jo vetëm i një informacioni korrekt, por 
edhe i një bashkëpunimi kritik dyshimesh dhe 
frikërash. Që kjo të ndodhë, duhet që të mbahen 
distancat nga vetë reagimet e bazuara në ndjenja: 
duke njohur, verifikuar dhe ekzaminuar ku na 

çojnë, për të mos i lënë rrugë atyre. Një rezultat i 
vogël çorientues ose i parregullt, për të përdorur 
gjuhën e hyjit. Ato vëzhgohen veçanërisht edhe në 
lidhje me të mirën e personave të tjerë. Nga ana 
tjetër, duke parë më larg janë dhe çështjet e së mirës 
së përgjithshme dhe drejtësisë. Nëse ekziston 
mundësia e shërimit të sëmundjes me një ilaç, kjo 
duhet të jetë e pranishme për të gjithë, përndryshe 
krijohet një padrejtësi. Duhet të evitojmë 
padrejtësinë farmaceutike. Diferencat shoqërore 
dhe ekonomike në nivelin planetar rrezikojnë që të 
shënjojë rregullin e shpërndarjes së vaksinimit anti-
Covid. Me të varfrit janë gjithnjë të fundit dhe të 
drejtën për të pasur një shëndet të mirë që e gëzojnë 
të gjithë afirmohet fillimisht tek të pasurit. Ky 
veprim boshatis vlerën e saj e vërtetë. Për ta 
kompletuar këtë materie komplekse dhe për t'i 
dhënë përgjigje atyre që bëjnë pyetje mbi sigurinë, 
mbi efektet dhe ligjshmërinë e vaksinave, Selia e 
Shenjtë ka botuar dy vëzhgime që përballin 
aspektet e ndryshme.  

Vaksinimi dhe abortet
Dokumenti i parë i xhematit për Doktrinën e 

Besimit, ekzaminon një problem mjaft specifik, por 
të diskutuar qëkur, sidomos në ambientin e 
komunitetit kishtar: përdorimi i vaksinave, në të 
cilën përfshihen linja që kanë në përmbajtje 
ekstrakte të abortimeve me dëshirë. Një problem i 
ngritur edhe për disa vaksina të përdorura në moshë 
pediatrie, veçanërisht ajo kundër rubeolës, por më 
pas edhe ato kundër hepatitit A dhe tërbimit. 
Veçanërisht është në gjykim një linjë HEK293, e 
bërë në 1973, ku materiali u mor nga një abortim i 
dëshiruar në Holandë. Nuk dihet identiteti i 
prindërve, as arsyet përse çuan në ndalimin e kësaj 
shtatzënie, që duket se nuk ka lidhje me objektivin 
për të krijuar linja për laboratorët. Disa vaksina 
anti- Covid, përdorin një material të tillë biologjik 
në një apo disa faza të përgatitjes së tyre. Ato të 
aprovuarat më përpara në USA dhe Evropë, të 
prodhuara nga Pfizer – BioNTech me teknologjinë 
e RNA-së, nuk përdorin të tilla metoda për 
prodhimin, por vetëm për disa teste të verifikimit.          
Vëzhgimi i CdF-së e vë theksin mbi atë që 
theksuam më lart, ku theksohej mbi të gjitha se nuk 
mund të gjykojmë abortin e dëshiruar as për motive 
shëndetësore, qoftë për t'i ndihmuar laboratorëve 
për të prodhuar vaksina, cilado që të jetë arsyeja, në 
termat e principit moralisht nuk pranohet. 
Vëzhgimi tregon që në thelb të këtij kuadri të 
përgjithshëm ekzistojnë përgjegjshmëri të 
diferencuara edhe arsye të forta mund të 
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Në çështjen tonë ne duhet të marrim në 
konsideratë faktin që bashkëpunimi me abortin e 
1973, është një material, pasiv dhe i largët. Janë 
terma që dizenjojnë kushte të mirëvendosura. Mbi 
të gjitha, bashkëpunimi është atëherë kur nuk 
tregohet rrëfimi i atij që e ka kryer veprimin 
primarë: në këtë rast vrasja, që njihet si mohimi i të 
drejtës për të jetuar, për një të pafajshëm. Së dyti, ai 
është pasiv.  Në fakt, nuk merret pjesë në mënyrë 
aktive në kryerjen e aktit, që nga ana tjetër është 

edhe e pamundur, duke qenë se akti ka ndodhur 
qëkur. Është një aspekt i rëndësishëm për  të 
kujtuar, pasi një herë e evokuar, nuk kërkohet 
përsëritja e aborteve të tjera: për përgatitjen e 
vaksinës përdoren celula që gjenden në laboratorët 
e viteve 70-80. Së treti,  veprimi që kryhet është 
hequr, pra në një distancë të madhe kohore dhe 
periferike sa i takon bërthamës së domethënies të 
sjelljes së atij që i referohet. Këto kritere mund të 
n d i h m o j n ë  p ë r  t ë  d i f e r e n c u a r  e d h e 
përgjegjshmërinë e subjekteve të tjera që ndërhyjnë 
në kërkesën e kërkimit për këtë përgatitje vaksine. 

Siç vihet re, vlerësimi moral i abortit me 
dëshirë mbetet negativ dhe duhet të largohet çdo 
saktësim  për bashkëpunim me të, duke evituar 
kështu skandalin, duke iu përkushtuar rrugëve që 
prodhojnë një material tjetër biologjik. Por, në 
mungesë të alternativave dhe për shkak të 
ashpërsisë së situatës, përdorimi i këtyre vaksinave 
bëhet legale. Dhe në situata aktuale mund të ndodhë 
që të vijë një mundësi për të zgjidhur vaksinat , si 
për mungesë të dozave të pranishme, ashtu edhe për 
kufizimet e sistemeve sanitare, si edhe për një rast 
urgjent. Kujtojmë kështu që kohëzgjatja për të 
kryer vaksinën, çon në rritjen e mundësisë që mund 
të krijohen variante më  ngjitëse, më ligjore dhe më 

Përgjegjshmëria personale

proporcionohen moralisht për të justifikuar 
materialin biologjik.

Duke iu referuar situatës aktuale, pastaj CdF, 
shpjegon motivet e konditat në të cilat është 
moralisht e pranueshme që të përdoret vaksina anti-
Covid-19, që kanë përdorur linja që kishin në bazë 
fetuset e marra nga shtatzënitë e ndërprera, në 
procesin e tyre të kërkimit e prodhues. Argumenti 
që duhet të nënvizojmë është ai që diferencon 
mënyrën e bashkëpunimit me një veprim moralisht 
të paligjshëm dhe të kryer nga të tjerët. Fillimi 
paraqet një interes të madh, pasi përdor një 
instrument konceptual që tradita e teologjisë 
morale ka krijuar për të përballuar kompleksitetin e 
vendosshmërisë njerëzore, i cili nuk vihet asnjëherë 
në një hapësirë abstrakte, por është gjithnjë e 
gatshme për të vepruar në bashkëpunim me 
subjektet e tjera dhe në situata të ngatërruara.    
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rezistuese sesa vaksinat ekzistuese. Sa më shumë 
kohë t'i japim virusit për të replikuar, aq më shumë 
rriten mundësitë për të heshtur. Është e vërtetë që 
Covidi-19 është më i qëndrueshëm sesa viruset e 
tjera, si ai i gripit, së paku nga pikëvështrimi i 
antitrupave, duke qenë se ka një ndërtim shumë të 
mirë molekular, gabimet asimilohen. Variantet e 
njohura deri tani, si Anglia, Gjermania, jugu i 
Afrikës duken të ndjeshme ndaj vaksinave aktuale. 
Megjithatë nuk duhet që të përjashtojmë që 
përdorin format rezistuese.             

Por, ashtu siç u nënvizua edhe nga peshkopët e 
SHBA-së, në të njëjtën mënyrë sesi është e 
pranueshme vaksina kundër rubeolës, për mungesë 
të alternativave dhe për shkak të rrezikut të madh të 
shëndetit publik, kështu është e pranueshme dhe 
vaksina AstraZeneca. Peshkopët latino-amerikanë 
pohojnë: “Vaksinimi nuk mund të konsiderohet se 
është i barasvlershëm me të keqen, abortin, por 
lidhet me një akt që ka të bëjë me mbrojtjen e jetës. 
Shohim sesa vlen rëndësia e rrethanave në 
vlerësimin e të mirës për të bërë. Edhe sepse bëhet 
fjalë për shëndetin, jo vetëm vetjak, por edhe 
shëndetin e të tjerëve dhe i të mirës së përgjithshme.       
Dallohet një përgjegjshmëri e madhe, të gjithë 
duhet të vaksinohen: bëhet fjalë jo vetëm për 
mbrojtjen tuaj, por edhe të të tjerëve! Në fakt, 
vaksinimi nga njëra anë, pakëson takimin edhe të 
personave, që për arsye shëndetësore nuk mund ta 
marrin, të atyre që do të jenë të mbrojtur diku tjetër. 
Nga ana tjetër pakëson numrin e të sëmurëve, e 
rrjedhimisht të atyre të shtruar, duke mundësuar 
mos ngarkesën e tepërt të mjediseve sanitare. Ky 
grup, mund të marrë kurat që i duhen, pra pacientët 
me sëmundje të tjera. Kemi parë sesi në qytete të 
ndryshme është dashur që të racionalizojmë 
trajtimet, për mungesë burimesh. Mungesa e 
vaksinimit e ka kuptimin që të rrezikosh 
kategorikisht të mirat edhe të të tjerëve, në planin 
personal si edhe social. 

Duke pasur parasysh shpejtësinë e këtyre 
pasazheve, disa vënë në dukje efikasitetin, e mbi të 
gjitha, sigurinë e produktit. Por, fakti është që 
autoriteti rregullon, që pohon përdorimin e 
medikamenteve. Për të autorizuar vaksinat na 
garanton standardet që vlejnë për çdo medikament 
që përdoret edhe e konsumojmë në një mënyrë më 
se të natyrshme. Pa dyshim, situata në të cilën 
ndodhemi vë në lojë interesa të mëdha. Nga ana 
tjetër, presioni politik dhe opinioni publik për të 
përshpejtuar procedurat është mjaft e lartë. Po nuk 
janë të pakta rastet që balancimi mes rreziqeve dhe 
të mirave vlerësohet me vëmendje. Për shembull, 
testimet e disa të dhënave, që nuk na duken bindëse, 
kanë sjellë pezullimin e eksperimenteve dhe 
verifikimeve të reja. Duhet të jetë e rëndësishme të 
fusësh të dhënat, të cilat akoma nuk janë të 
mbledhura, duke monitoruar efektet e gjata të 
vaksinimit, sipas së cilës natyrshëm rrjedh nga faza 
e vëzhgimit ndaj efekteve të medikamenteve. 
Sigurisht, duke vënë re dimensionit botëror të 
pandemisë, koordinimin dhe rinjohjen reciproke 
nga entitetet e ndryshme që aprovojnë produktin, 
në mënyrë që të bashkëndajë sa mundet, rezultatet e 
marra dhe për të eliminuar humbjen e kohës, mund 
të na ndihmojnë shumë. 

Mbi aspektet që vihen re në konteste më të 
thella mbi shëndetin publik ashtu edhe mbi planin 
global, bie në sy vëzhgimi i bërë nga Komisioni i 
Vatikanit Covid-19, në Akademinë Papnore për 
Jetën. Teksti analizon ciklin e tërë jetësor të 
vaksinimit, dhe përtej saj, aspektet e cituara që më 
përpara rreth prodhimit dhe administrimit. 
Ekzaminohen implikimet etike të çdo pasazhi. 
Principet e referimit janë ato të doktrinës shoqërore 
të Kishës, duke filluar që nga dinjiteti njerëzorë, 

drejtësisë, qetësisë dhe bashkëpunimit. Këto 
evidentojnë linja të lidhjes mbi vlerat e ndara në 
mjekësinë e rasteve emergjente.  Kohërat mjaft të 
shpejta që e kanë karakterizuar vënien e theksit të 
vaksina të ndryshme prezantojnë një rezultat 
fantastik, të ardhur si rezultat i punës, mbi planin 
botëror, të kërkimeve dhe institucioneve publike 
dhe private, nga mundësia për të njohur zhvillime 
në kampin e sëmundjeve infektive dhe onkologjike, 
sforcimit ekonomik dhe thjeshtimit të procedurave 
administrative, me eliminimin e joefikasitetit 
burokratik. Është bërë e mundur edhe për të 
ndërtuar paralelisht faza të eksperimentimit që 
vijnë në vazhdim, pa nënçmuar zhvillimin 
shkencor. 

Hapësira ekonomike dhe shfrytëzimi 
komercial

Rreth dimensionit ekonomik, kemi asistuar një 
mobilizimi intensiv, që ka pasur financime të 
mëdha, ashtu siç në investimin e burimeve publike, 
nga ana e shteteve, po ashtu falë dhurimeve nga 
entitete private. Kështu, edhe rreziku i kërkimit 
është shpërndarë mes subjekteve të ndryshme. 
Vëzhgimi  2 mbështet argumentin për ta bërë 
vaksinën një të mirë publike, ashtu siç e kanë 
theksuar disa faktor në botën politike dhe 

Hapat e parë në rrugëtimin e vaksinimit : 
kërkimet edhe eksperimentet
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shkencore. Kjo tregon që vaksina nuk është një 
konkurrim i lirë, por që çmimi është fiksuar me 
kritere që konsistojnë një distribucioni të bazuar në 
efekte të nevojshme , sipas kritereve të barazisë dhe 
universale. Megjithë vaksinimi nuk është një burim 
natyror i dhënë më parë, ose e zbuluar, por është 
edhe një shpikje e prodhuar nga zgjuarsia 
njerëzore. Është e mundur që t'i dorëzohet 
disiplinës ekonomike që konsiston që të paguajë 
shpenzimet e kërkimeve dhe rrezikut që bizneset 
kanë vepruar. Duke u lidhur me funksionin e tij, 
është me shumë leverdi që të interpretojë vaksinën 
si një të mirë të të gjithëve, pa diskriminim.        
Për të pranuar një hyrje universale dhe një 
shpërndarje të ndershme,  ka  edhe si  qëllim për të 
hequr tagrat edhe nëse matja mund të ulë 
shpejtësinë e kërkimit dhe numrit të kompanive që 
po krijohen. Mund të imagjinohen limite dhe 
marrje lejesh të rregullta, në planin internacional 
edhe duke përfshirë instrumente financiare për 
rimarrjen e burimeve të shpenzuara. Programi 
global Covax, i cili vëzhgon te partnerëve të  tij 
edhe “Organizatën botërore të shëndetit” (OMS), 
merret parasysh pikërisht objektivi për të marrë leje 
nga të gjithë qytetet, duke evituar që të mbahen me 
hatër ato që janë më të pasur. Prioriteti duhet të jetë 
jo që të vaksinohen disa njerëz në të gjithë qytetin, 
por të gjithë njerëzit në të gjithë qytetin. Një 
objektiv që duhet të dëgjohet nga të gjithë, mes 
subjekteve të ndryshme. Duhet të ndiqet në mënyrë 
transparente dhe bashkëpunuese, duk evituar 
a n t a g o n i z m i n  d h e 
kompeticione që nënvizojë 
“nacionalizmin vaksinor”.

Ashtu siç po vërehet në 
këtë periudhë me vaksinën 
Pfizer BioNtech, objektivi 
është shumë larg nga arritja 
e tij, duke parë interesin në 
kamp dhe shumëfishimin 
dhe dimensionin e autorëve 
të përfshirë. Në një mënyrë 
analoge, vëzhgohet se sa 
është e vështirë të procedosh 
në logjikën e bashkëpunimit 
dhe subvencionit në fazat e 
prodhimit të vaksinës. Edhe 
ajo kërkon një lidhje më të 
m a d h e  m e s  s h t e t e v e , 
kompanive farmaceutike 
dhe organizatave të tjera, në 
mënyrë që vaksina të mund 
t ë  p rodhohe t  edhe  në 

territoret në të cilat duhet të dërgohet. Kjo do të 
konsistonte në rritjen e pranisë së dozave, e kështu 
shpejtësisë së administrimit, e jo vetëm të 
vlerësimit të burimeve lokale. Megjithatë dallohen 
rezistenca në këtë linjë, mbase të lidhura me 
menaxhimin e kohës.

Material i përkthyer nga revista kulturore 
– fetare “La civiltá cattolica”,  2021.

Nga konkurset në bashkëpunim

  Përktheu: Bernardina Shahini

Vëzhgimi 2 mbyllet me disa këshilla për 
veprime konkrete, të cilat mund të mobilizojë 
institucionet edhe rrjetet si civile ashtu edhe 
shtetërore, në fund për të kontribuar për një 
informacion korrekt, një sjellje të përgjegjshme 
edhe një pranim të ndershëm dhe universal të 
vaksinimit. Kjo thërret rëndësinë e vendimeve, të 
cilat merren në këtë fragment: më shumë sesa të 
shikosh objektiva dhe kura të menjëhershme. Mund 
të ketë efekte për një shoqëri më të drejtë, e cila 
vepron në një mënyrë më përfshirëse dhe të 
integruar. Edhe thirrja “Vëlla për të gjithë”, e 
pranishme që në parathënien e tekstit: “Nëse 
përgjigjet limitohen vetëm në planin organizativ 
dhe menaxhues, pa përmbushur premtimet që në 
kanë sjellë të tilla vështirësi, duke na bërë të gjithë 
të pranishëm në një bashkëbisedim të vërtetë; nuk 
do të kishim ato transformime shoqërie dhe të 
botës, për të cilën kemi një nevojë absolute”.
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New York

MONS. DR. ZEF OROSHI GJITHË JETËN I PËRGJUAR 
NGA DIKTATURA KOMUNISTE

(Pjesa e parë)

Përkujtojmë 32-vjetorin e kalimit në amshim të bariut shpirtëror dhe
 liderit të komunitetit tonë Mons. dr. Zef Oroshit,

Sapo mbërriti me avion nga Italia në SHBA dhe 
u vendos në shtetin e madh metropolitan të New 
York-ut, mons dr. Zef Oroshi iu vu detyrës fisnike 
me qëllimin e mirë për të mbajtur të bashkuar 
shqiptarët emigrantë rreth kishës katolike, që u 
kthyer për disa dekada në një vatër të ngrohë e 
shtëpisë së Zotit. Bariu ynë shpirtëror i përvuajtur 
Oroshi punoi dhe jetoi pranë grigjës së tij, të 
përbërë kryesisht nga emigrantët shqiptarë nga 
Shqipëria, Kosova dhe Mali i Zi. 

Mbas kalimit në amshim të mons. Oroshit, 
shumë personalitete shqiptaro amerikanë, 
intelektualë, njerëz të thjeshtë, sikurse edhe figura 
të shquara të diasporës shqiptare nëpër botë, 
asnjëherë nuk e lanë në harresë emrin dhe veprën e 
madhe patriotike dhe kulturore të mons. dr. Zef 
Oroshit, duke e përkujtuar atë shpesh me artikuj, 
kumtesa, libra, dokumentarë, etj., në përvjetore dhe 
takime të ndryshme mes bashkatdhetarëve tanë.

Këtë vit mbushën 32 vjet nga kalimi në amshim 
i bariut shpirtëror dhe liderit të shquar dhe të 
paharruar të komunitetit shqiptaro amerikanë 
Mons. dr. Zef Oroshit (1912-1989).

Monsinjori ynë, për herë të parë për lexuesit 
mbarëshqiptarë u zbulua me fakte dhe prova të 
botuara në 4 libra monografik nga biografi i tij 
studiuesi Tomë Mrijaj. 

Ashtu sikurse dje edhe sot komuniteti i madh 
shqiptaro amerikanë ruan kujtime të pashlyera për 
njeriun me zemër të mirë, meshtarin e përkushtuar 
për trinomin shumë shekullor Fe – Atdhe – 
Perparim, sikurse e thirrshin të gjithë dom Zef 

Oroshin, sepse ai ishte shumë i thjeshtë e i dashur 
me të gjithë bashkëatdhetarët e tij, pa dallim feje 
dhe krahine dhe me amerikanët me të cilët ai kishte 
kontakte të vazhdueshëm këtu. 

Në këtë 32-vjetor të kalimit në amshim të 
mons. dr. Zef Oroshit, sidomos këto 5 vitet e fundit, 
shumë rapsodë popullorë nga trevat e Miridtës edhe 
më gjërë e kanë përkujtuar me krenari dhe nostalgji 
të gjithë veprimtarinë patriotike të tij, përmes telave 
të çiftelisë, duke krijuar këngë që përmbajnë në 
esencë frymën e thellë atdhetare dhe fetare të 
bashkëatdhtarit tonë, që një jetë të tërë e kaloi në 
emigracion me mallin e zhuritur për Shqipërinë dhe 
vendlindjen e tij të dashur Mirditën.

Duke shfletuar me kujdes faqet e librave, del në 
pah fakti se ai kaloi një jetë të tërë i përgjuar 
vazhdimisht nga një Dosje e madhe, që kishin 
hartuar ndër vite, hetuesit, Ministria e Punëve të 
Brendshme, policia sekrete apo forcat e Sigurimit 
të Shtetit të diktaturës komuniste, me porosi direkte 
të diktatori Enver Hoxha dhe Kryeministrit 
asokohe Mehmet Shehu në Shqipëri nga vitit 1951 
dhe në vazhdim.

Libri me titull kuptimplotë: “Një jetë i 
përgjuar” (New York, 2020), marrë nga Dosja 
Origjinale e Sigurimit të Shtetit Komunist në 
Shqipëri, zgjon interest të madh tek populli shqiptar 
si brenda vendlindjes dhe jashtë kufijve të Atdheut. 
Libri në fajalë, është mirëpritur shumë mirë në 
komunitetin shqiptaro amerikanë, për faktin, sepse 
më parë ata kishin ndjekur me interes për herë të 
parë, përmes kanalit Youtube tre video me titull: 
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Në Dosjen origjinale me 450 faqe të dom Zef 
Çokut (Oroshi), që ruhet në Arkivin Qendror të 
Shtetit në Tiranë, në asnjë fletë të saj nuk thuhet se 
mons. dr. Zef Oroshi është arratisur i veshur si grua 
dhe ka dalë në mal pranë çetave nacionaliste 
antikomuniste, që vepronin në Mirditë. Po aty nuk 
ka asnjë fjalë edhe nga “deshmitarët” dhe akuzuesit 
e tjerë mirditorë se dom Zefi është arratisur i veshur 
me rroba gruaje. Komunistët do të ishin të lumtur të 
pohonin një gjë të tillë, për të ulur figurën e 
meshtarit patriot, duke sajuar një histori të rremë, 
sikurse u sajua nga producentët e videos në fjalë. 

Në këtë dokumentar historik u intervistuan 
djemtë e vëllezërve të mons. Oroshit, si: Gjon 
Prendi, i cili, kishte kaluar 10 vjet ne burgun 
famkeq të Spaçit dhe disa vite në kampet e 
tmerrshme të përqëndrimit të asaj periudhe dhe 
djali i vëllait tjetër Ndoit, i cili, pas 9 muaj në 
hetuesinë e tmerrshme të Shkodrës vdes në torurat 
më mizore, që u përdorën ndaj të burgosurve të 
pafajshëm, për të cilat deshmoi djali i tij Nikolla, që 
asokohe ishte në moshën 4-vjeçare. 

Kjo Dosje, qëndroi e fshehur në Arkivin e 
Shtetit (AQSH) nga viti 1951-2019. Ajo ishte 
hartuar me kujdes dhe zgjerohej dita-ditës me 
informacione dhe trillime absurde nga spiunët 
dashakeq, që ndodheshin si emigrantë të shitur në 
Europë dhe SHBA dhe vepronin për llogari të 
idhurit të tyre Enver Hoxhës, kundër nacionalistit 
dhe eruditit të kulturuar mons. dr. Zef Oroshit. Në “dokumentarin” e zhurmshëm thuhet se 

Lukja ishte në kishë kur Monsinjor Oroshi u arratis. 
Në fakt ajo ishte në qelë së bashku me nënën dhe 
antarët e tjerë të familjes. Vetë nipi i Monsinjor 
Oroshit, Gjoni, që askohe ishte 10 vjeç, ka 
deklaruar se “ne ishim të gjithë në qelën e priftit…”

nga shtetrrethimi i veshur si grua?!

Me interes u mirëprit në studio edhe mbesa e 
Kolonel Xhemal Laçit një nacionalist dhe aktivist i 
shquar në komunitetin shqiptaro ameirkanë, 
historiania e re investigative nga Shkodra, 
publicistja Leonora Laçi, e cila foli më gjerësisht 
për dokumentet që ajo kishte parë nga afër në 
AQSH. Më vonë këto dokumente, që përmbajnë 
Dosjen origjinale voluminoze të dr. Oroshit, sikurse 
na njoftoi studiuesi dhe publicisti Tomë Mrijaj, me 
insistimin e vazhdueshëm të tij, u tërhoqën nga 
studiuesja Leonora Laçi nga Tirana dhe iu dorëzuan 
atij. Mbi bazën e tyre studiuesi Mrijaj përzgjodhi, 
përgatit nën përkujdesin e veçantë dhe botoi me 
shpenzimet financiare të tij komplet Dosjen e 
diktaturës komuniste kundër mons. dr. Zef Oroshit. 

Monsinjor Oroshi nuk është arratisur

“Report TV: Dosja K – Monsinjor Zef Oroshi i 
përgjuar nga Sigurimi deri në vdekje”, për tre javë 
rresht të realizuar me profesionalizëm nga 
gazetarët investigativë të Radio Televizionit 
Shqiptare në Tiranë. 

Në “dokumentarin” e shkurtër me titull: 
“Arratisja spektakulare e Imzot Zef Oroshit”, 
publikuar në kanalin Youtube më 24 shkurt 2021, 
për 10 minuta e 12 sekonda, hartuesit e libretit 
(skenarit), në disa pika kryesore të përshkrimit të 
momentit të arratisjes së mons dr. Zef Oroshit ka 
pasaktësi, të cilat bien në kontradiktë me realitetin 
historik të kohës kur ka ndodhur ngjarja.

Ish i burgosuri politik Shkodran Bep Kuqani, 
që ka ndenjur si bashkëvuajtës në disa burgje me 
bashkëpunëtorë të mons. dr. Zef Oroshit, sikurse 
është edhe mirditori Ndue Jaku, nuk ka thënë 
asnjëherë se prifti trim Oroshi është veshur me 
rroba gruaje, për t'i ikur rrethimit të hekurt të 
forcave të ndjekjes së Sigurimit komunist. 

Kështu në videon e publikuar në Youtube, në 
lidhje me arratisjen e mons. Oroshit, ndër të tjera 
autorët thonë shprehimisht: “Ja se si u zhvillua 

ngjarja në prapaskenë në ato pak minuta me 
shpejtësi dhe fshehtësi e motra e priftit Lukja, 
kishte marrë në trastë një palë rroba gruaje nga qela 
dhe i qon në dhomën e veshjes së priftit. Ishte një 
aneks i kishës me dalje nga ana e pyllit. Ishin 10 
minutat e fundit të meshës dhe dom Zefi del nga 
altari i shenjt dhe nuk lë porosi për të kumtuar 
xhakoni apo murgesha në lidhje me katekizmin apo 
diçka tjetër jashtë meshës. Ai futet shpejt në kthinën 
e tij (vend i ngushtë) dhe vishet shpejt e shpejt si 
grua dhe përnjëherësh del nga dera e pasme dhe 
futet në pyllin e gështenjave, duke kapërcyer një 
përrua të vogël. Askush nuk i kushtoi rëndsi një 
gruaje, që doli nga ajo derë, pasi prifti kishte aty 
nënën dhe motrën dhe mund të vizitohej nga 
familjarët e tij në çdo kohë. Askujt nuk mund t'i 
shkonte ndër mend, se ai njeri i Zotit me atë veshje 
të bukur pozante me xhup nuk ishte një grua, por 
vetë dom Zef Oroshi, që nuk do të kthehej më në atë 
vend… Kurrë nuk kishte ndodhur, që prifti ta linte 
meshën pa e mbyllur, por kjo do të ishte një histori e 
rrallë mbushur me një vello mitike. Siç merret me 
mend, pati një shokim nga forcat e ndjekjes dhe 
hierarkia e shtetit se si ishte e mundur: A e kishte 
përpier dheu priftin!?...”

Shumë pjesëtarë të familjes së imzot Zef 
Oroshit me banime në Mirditë dhe Lezhës dhe 
mbarë fisi Çoku, janë shumë të indinjuar sot për 
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Pas librave me vlerë historike: “Mons. dr. Zef 
Oroshi – një jetë e shkrirë për fe e atdhe”, 
jetëshkrim, New York, 2009, “Abati i Mirditës – 
Imzot Frano Gjini - Martir i kishës katolike”, 2018, 
“Long Kuvendit – në trinomin Fe – Atdhe – 
Perparim” (New York, 2019) dhe së fundi doli në 
qarkullim libri i ri: “Një jetë i përgjuar" (New York, 
2020), e cila përbën Dosjen e plotë të Sigurimit të 
shtetit komunist për meshtarin mirditor mons. dr. 
Zef Oroshin.

4 libra monografikë dhe një dokumentarë 
historik me 3 pjesë realizuar nga RTSH

mënyrën se si disa pseudostudiues dhe producentë 
videosh, po mundohen të ulin poshtë personalitetin 
e shquar të botës shqiptare dhe komunitetin 
shqiptaro amerikanë këtu. Në video u përdor teoria 
e konsipiracionit, i vënë në gojë me hamendje të 
njërëzve, sipas së cilës dom Zef Oroshi ishte nisur 
në Gjader të Lezhës, për të hyrë në aeroportin e 
vogël ushtarak dhe për tu larguar drejt Italisë…  

Për të mbajtur të pashuar kujtimin dhe 
respektin e thellë për udhëheqsin shpirtëror të 
komunitetit shqiptar në SHBA, biografi i shquar i 
prelatit Oroshi, studiuesi i palodhur Tomë Mrijaj, 
shkroi 4 monografi shumë të vlefshme, duke 
zbardhur për herë të parë jetën dhe veprën e madhe 
të Monsinjorit dhe Patriotit tonë, duke ia paraqitur 
ato komunitetit  shqiptaro amerikanë dhe 
vendlindjes së tij të dashur nënës Shqipëri dhe 
Mirditës heroike, e cila ka nxjerrë nga gjiri i saj këtë 
figurë të madhe të botës shqiptare në vendlindje dhe 
diasporë.

Njeriu në ditët tona, shokohet kur sheh nga afër 
sesa të paskrupullt, në manipulime dhe trillime (të 
ngjarjeve dhe figurës historike të përsonit që ata 
përbaltnin papushim) ishin strukturat informative 
policore të fshehta apo forcat e Sigurimit të shtetit 
komunist dhe më saktë të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme në Shqipëri, gjatë harkut kohor të vitëve 
1944-1990. 

Ata arritën deri aty sa të sajojnë histori të 
rreme mbi mons. dr. Zef Oroshin, kur ai ishte 
larguar nga ferri burg komunist i Shqipërisë... 

Meshtari katolik dom Zef Oroshi, bën pjesë në 
ato personalitete historike, që nuk u pajtuan 
asnjëherë me fitoren e komunistëve. Ai nuk e 
pranoi as në atdhe dhe as në Shtetet e Bashkuar të 
Amerikës fitoren mashtruese komuniste. 

Bariu ynë shpirtëror, nuk ishte vetem një 
predikues i thjeshtë fetarë, por dhe një studiues i 
zoti, pendë e spikatur dhe e mprehtë e botës 
shqiptare. 

Vepra në fjalë, u përzgjodh, përgatit dhe u 
botua nën përkujdesin e veçantë dhe shpenzimet 
financiare të studiuesit e publiçistit veteran i 
komunitetit tonë Tomë Mrijaj.

Përmes larmisë së artikujve, ne tani njohim një 
përkthyes cilësorë; një gjuhëtar shqiptar të 
apasionuar; shkrimtar i shkollës së traditës gegë 
dhe stoik i papajtueshëm me regjimin ateisto 
komunist në Shqipëri etj.

Meshtari dhe personaliteti i shquar e i 
paharruar mons. dr. Zef Oroshi, rivjen mbas shumë 
dekadave para shqiptarëve kudo nëpër botë dhe 
komunitetin shqiptaro amerikanë, me një libër 
original me titull: “Një jetë i përgjuar" i mbushur 
plot me dokumente të Dosjes së tij keqdashëse, 
hartuar me dorë dhe makinë shkrimi, për dekada me 
radhë nga punonjësit e polcisë sekrete të Sigurimit 
të Shtetit socialkomunist, pranë Ministrisë së 
Punëve të Brendshme të Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë.

Libri në fjalë, është i bazuar në dokumente 
origjinale, të siguruara fatmirësisht nga Arkivi 
Qendror i Shtetit në Tiranë, që ishte kthyer 
fatkeqsisht në makinë automatike propagandistike. 
Në librin arkivor, përfshihen për herë të parë rreth 
450 dokumente, të hartuar dita - ditës nga punonjësit 

Veprimtaria e shumanshme e klerikut dhe 
intelektualit të shquar të botës shqiptare në diasporë 
mons. dr. Zef Oroshit, njihet shumë mirë, përmes 
librave monografikë, kujtimeve, artikujve kushtuar 
atij në përvjetore të ndryshme, të cilat janë shkruar 
nga autorë dhe studiues të ndryshëm për te, për 
shumë dekada me radhë deri në ditët tona.

Nga burimet e Dosjes, mësojmë se në Itali dhe 
SHBA ai përgjohej vazhdimisht këmba - këmbës 
nga hafijet e Sigurimit komunist shqiptar dhe 
informacioni mbi lëvizjet dhe takimet e tij në 
diasporë përgjohej dhe regjistrohej dhe më pas 
përcillej në Tiranën zyrtare komuniste, ku 
operativët e fshehtë komunistë hartonin tekstin e 
shpifjeve, duke krijuar kështu dora dorës Dosjen e 
Zezë për te.” 

Studiuesi Tomë Mrijaj, në shkrimin e tij 
analitik: “Dy fjalë hyrëse”, ndër të tjera shkruan: 
“Sapo përballesh me një Dosje të errët, të përpiluar 
me denigrime, trillime, shpifje dhe shkrime me 

paramendime direkte qëllimkeqe, të vetë 
punonjësve të Sigurimit të sistemit komunist, ju si 
lexues të kujdesshëm, duhet të jeni të përgatitur 
psikologjikisht të mësoni më shumë, se çfarë ju pret 
nga leximi, duke qenë të vetëdijshëm, sikurse edhe 
unë për këto “perla” të Dosjes, që mora në dorë.
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Kështu asokohe dikush nga banorët e informoj 
meshtarin e ri dom Zef Oroshin “se kisha ishte e 
rrethueme nga forcat speciale të Sigurimit”. 

Ky libër është i ve antë në llojin e vet, për faktin, ç
se i jep për herë të parë dokumentet (faksimile) në 
mënyrë origjinale, ku, lexuesit dhe studiuesit e rinj 
kanë mundsi dhe hapësirë të shohin dhe vërtetojnë me 
kujdes fantazinë e pro esverbaleve, raporteve, ç
akuzimeve pervese, dëshmi të rreme nga trathtarët 
dhe spiunët, përshkrimeve, thënieve të fabrikuara, 
dëshmitarëve shpifës sistematike të diktaturës 
komuniste dhe të hafijeve të Sigurimit të Shtetit ateist. 

Në një qarkore, që ipeshkvi imzot Bernardin 
Shllaku u dërgon dioqezave (shkruar nën torturë nga 
Sigurimi), tregohet sesa bujë kishte bërë arratisja e 
dom Zefit dhe jo vetëm Sigurimi ishte në kërkim të tij, 
por ishte ngritur dhe një komision kërkimi i përbërë 
nga Dekani i Tiranës, dom Mark Dushi, dhe 
Administratori Dioqezan i Lezhës dom Ndoc 
Sahatçija.

Asokohe vetë dom Ndoc Sahatçija, në nëntor të 
vitit 1952 merr rrugën për në Veri të Shqipërisë, për ta 
kërkuar vetë dom Zef Oroshin. (Referuar nga libri i 
dr. Markus Ë. Peters, “Përballjet e historisë së Kishës 
Katolike në Shqipëri 1919-1996”).

special të Sigurimit të Shtetit, të cilët kanë hartuar një 
Dosje me shpifje dhe trillime, të cilat studiuesi 
shqiptaro amerikanë Tomë Mrijaj, i ofron sot para 
lexuesve mbareshqiptarë.

Momenti i arratisjes së bujshme të mons. dr. Zef 
Oroshit, është kthyer në një legjend. Për ta bërë më 
reale dhe në mënyrë që të mos mitizohet më tej me 
këto fakte, i tregon nipi i mons. dr. Oroshit, Prend 
Gjoka, i cili, rrëfen pas shumë dekadave të vërtetën 
sesi dom Zefi i kishte shpëtuar arrestimit dhe ishte 
fshehur në mal deri sa u largua fillimisht në Europë e 
më pas në tokën e premtuar të SHBA-së.

N g a  T i r a n a ,  f o r c a t  e 
Sigurimit mbanin në dorë një 
Urdhër Arrestimi, të ardhur direkt 
nga Mehmet Shehu. Forcat e 
Sigurimit, po prisnin që mesha të 
përfundonte dhe prifti të dilte i 
fundit për ta arrestuar. Ata 
vëzhgonin me kujdes nga dera 
kryesore daljen e popullit. 

Kjo tregon se ai i shërbeu më mirë atdheut larg tij, 
duke qenë se Shqipëria u kthye në një burg të madh 
për intelektualët dhe ndrydhi jo vetëm dëshirat për tu 
arsimuar, por shtypi e burgosi pronën private, fenë 
edhe mendimet dhe fjalën e lirë. 

Prend Gjoka, rrëfen se halla e tij (motra e dom 
Zefit), Lukja përjetoi kalvarin nëpër burgjet e 
internimit. Ajo pas rënies së komunizmit në vitin 1990 
ka jetuar në shtëpinë e nipit deri në ditën kur ajo 
mbylli sytë. 

Plani ishte që të arrestohej në 
momentin e daljes së popullit nga 
kisha dhe dom Zefin ta arrestonin, 
që të mos mund të kundër-
përgjigjej… 

Motra e Monsinjori kishte qenë personi i fundit 
që dom Zefi kishte takuar para se të arratisej në mal… 
Ai në mal bashkohet me grupet antikomuniste, ku do 
qëndroj për tetë muaj deri sa kaloi në Kosovë e cila 
ishte pjesë e Federatës Jugosllave, me gjithë 
vështirësitë dhe i plagosur kalon në Mitrovicë e nga 
aty pas garancive që i dhanë Dera e Gjomarkut e 
personalisht Kapidan Ndue Gjomarku, shkojnë në 
Itali.  

  Në faqet e librit, janë emrat dhe mbiemrat e të 
gjithë hartuesve të Dosjës, punonjësit apo oficerët e 
Sigurimit të Shtetit, hetuesit, dhe punonjësit e tjerë 
spiunë të Ministrisë së Punëve të Brendshme në 
Tiranë, të cilët në bashkëpunim me njeri – tjetrin, ishin 
totalisht kundër meshtarit katolik shqiptaro 
amerikanë, kur ai ishte si meshtari i ri, në kishën e 
shën Maria Magdalenë, në Ungrej të Mirditës, kur 
arratiset në malet e Mirditës dhe gjatë gjithë aktivitetit 
të tij antikomunist në Itali, SHBA për dekada me 
radhë. 

Amerika, u bë atdheu i dytë 
për të dhe veprimtarinë e tij, atje la 
gjurmë të pashlyeshme, me 
themelimin e Kishës së Parë 
Katolike Shqiptare “Zoja e 
Këshillit të Mirë” (1962, sot 

“Zoja e Shkodrës”, në Hartsdale New York).

Mons. dr. Zef Oroshi, ishte dhe mbeti një ndër 
liderët kryesorë antikomunistë të diasporës sonë 
shqiptaro amerikane, i cili, gjithë jetën e tij ia kushtoi 
komunitetit këtu dhe luftës kundër diktaturës 
komuniste dhe diktatorit otoman Enver Hoxha.
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Don Lush GJERGJI
Prishtinë

“IN  MEMORIAM” TË INTELEKTUALIT ANTON SERREQI
22 dhjetor 1947  / 1 prill 2021

“Shkupi pa Anton Serreqin, më duket si një lloj “varri” i hapur”

“Njeri i komunikimit dhe bashkëpunimit” Ditët 
po kalojnë, koha po rrjedh, festat e Pashkëve erdhën, 
në këtë kohë pandemie, ku shpesh herë dëgjojmë 
vetëm lajme të kobshme: vdiq…! Po, Dikush vdiq 
dhe u ngjallë, për ne dhe për shëlbimin tonë – Jezu 
Krishti, dhe në dritën e ngjalljes së tij, me fe të gjallë 
dhe të fortë, edhe ne duhet ta pranojmë vdekjen – 
kalimin në amshim të miqve dhe vëllezërve – 
motrave tona, që sigurisht, tek ne shkaktojnë 
dhembje, pikëllim, zbrazëti, mangësi, por edhe 
shpresë, siguri, që prapë do të jemi së bashku – një, 
me Jezusin e ngjallur, dhe me njëri – tjetrin.

Me Anton Serreqin më lidhte një miqësi, 
vëllazëri, bashkëpunim, komunikim më se 50 vjeçar, 
nga koha kur unë isha famullitar në Ferizaj, ndërsa 
Antoni ishte një gazetar sportiv, aktivist, shqiptar, 
katolik i bindur dhe me jetë në Shkupin tonë. Në 
“kartotekën” e mendjes dhe zemrës time kam shumë 
kujtime dhe përjetime. Ja vetëm disa nga thesari ynë i 
përbashkët. Ishte diku viti 1980. Erdhi një djalosh dhe 
kërkoi një takim dhe bisedim. Si gjithmonë, e 
pranova, pa pyetur kush ishte dhe pse kishte ardhur. 
Më tha: “Jam Anton Serreqi, me rrënjë nga Ferizaji, 
nipi i martirit të lirisë, Gjon Serreqit. Erdha të njihemi 
dhe takohemi, dhe mundësisht të bashkëpunojmë për 

shumë çështje të hapura dhe të përbashkëta…” 
Takimi dhe biseda jonë ishte e këndshme dhe e 
dobishme, krijoi një urë miqësie dhe vëllazëri, që nuk 
u ndërpre më kurrë.

Hetova që Antoni ynë ishte një njeri parimor, me 
bindje dhe përcaktime të qarta, shqiptar dhe katolik 
në Shkup, në kohën e monizmit dhe të komunizmit. 
Të rrallë ishin aso kohe njerëzit tanë. Hetova që i 
përngjante axhës, Gjon Serreqit, për kah guximi dhe 
pikëpamja kombëtare, ndërsa fetarisht ishte një 
katolik me krejt qenien e tij, bashkëpunëtor i ngushte 
i të ndjerit Don Gaspër Gjinit. Në fund të takimit më 
tha në mënyre profetike: “Njerëzit tanë, mendoj 
shqiptarë dhe katolikë, që nga tërmeti i vitit 1963, u 
shkapërderdhën… Kemi mbetur pak dhe larg Zotit 
dhe njëri – tjetrit. Të lutëm, na ndihmo dhe na përkrah 
te Imzot Nikë Prela…” Pas Demonstratave në 
Prishtinë, Kosovë, të vitit 1981, takimet tona ishin 
shpeshtuar. Antoni kishte hetuar që “perdja e hekurt” 
po lëvizet dhe shkatërrohet… “E ne, a jemi gati për 
kohë të re dhe ngjarje të mëdha” ishte pyetja e tij.

Prishtinë, 11. Prill 2021

Çdo udhëtim dhe punë në Shkup, si pikë referimi 
kishte Antonin, “musteqakun” simpatik, i cili kishte 
tri dashuri: Zotin, Popullin Shqiptar dhe familjen. 
Bashkëpunimi ynë ishte thelluar me vizitat e Nënës 
Tereze në Shkup, në Kosovë, sidomos në vitet: 1979, 
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Edhe në jetën shoqërore dhe kulturore të 
Maqedonisë pati role dhe detyra me rëndësi të 
veçantë: ishte drejtori i Radio Maqedonisë, 
nëndrejtori i zyrës qeveritare për marrëdhënie me fe, 
kryeredaktor i programeve sportive… Të gjitha i 
kryente me përkushtim dhe dashuri, mbi të gjitha me 

Disa miq tanë të përbashkët, filluan të na quajnë 
“dueti” i Nënës Tereze, si e quanin dikur duetin 
Gonxhe dhe Age Bojaxhiun, “bilbilat e Shkupit” në 
korin e Tetarit të Shkupit, si dhe në korin e Katedrales 
së Zemrës së Krishtit. Një ngjarje paharrueshme dhe 
e përbashkët ishte Shpërblimi “Poslano za 2000 god. 
Majka Tereza” Dr. Don Lush Gjergji, nga Kryetari 
Maqedonisë së atëhershme. Boris Trajkovski. Motivi 
ishte ky: për humanizëm dhe kontribut në njohjen e 

jetës dhe veprës së saj në botë. Më dhuruan shtatoren 
në bronz, në miniaturë, që gjendet para Shtëpisë – 
Muze në Shkup. Më ftuan për një fjalë rasti në 
Kuvendin e Maqedonisë, në praninë e Kryetarit, 
shumë parlamentarëve, akademikëve, njerëzve të 
shkencës, kulturës, shkencës, artit. Fjala ime e parë 
ishte kjo: “Më falni, unë nuk e njoh gjuhën tuaj të 
bukur, maqedonishten. Prandaj do të flasë në gjuhën e 
Nënës Tereze, që është edhe gjuha ime, ndërsa Anton 
Serreqi do të përkthejë fjalën time…” Heshtje, befasi, 
mosbesim ndër pjesëmarrës. Mu kujtua thënia 
popullore: “Me një të ramë, dy të vramë.” Të 
nesërmit, të gjitha gazetat e Shkupit, shqip apo 
maqedonisht, si kryetitull e kishin këtë ngjarje: Në 
kuvend u fole gjuha shqipe!!! Nuk mund të 

anashkaloj gëzimin dhe ngazëllimin e tij për 
lumturimin dhe shenjtërimin e Nënës Tereze, punën 
rreth rivarrosjes së eshtrave të Kolë Bojaxhiut, babait 
të Nënës Tereze, simpoziumin kushtuar jetës dhe 
veprës së tij kombëtare, fetare, kulturore dhe 
shoqërore. Kemi pasur shumë intervista të 
pë rbashkë ta  r ad io  –  t e l ev iz ive  kush tua r 
Shenjtëreshës sonë, takime të shumta në Shkup, 
nëpër Maqedoni, në Letnicë, në Prizren, në Prishtinë.

1980, 1982, 1986. Ai, nëpërmjet shkrimeve të 
DRITËS, si dhe botimeve, sidomos Nëna jonë 
Tereze, ishte tashmë i lidhur me Nënën tonë të 
përbashkët, bënte hapa konkret për njohjen dhe 
pranimin e saj ndër Shqiptarë në Maqedoni, pa 
përjashtuar edhe të tjerët. Çdo meshtarë apo 
murgeshë shqiptare e Ipeshkvisë sonë dikur Shkup – 
Prizren, tash Prizren – Prishtinë, në Antonin kishim 
në “ambasador” për shumë punë, çështje, udhëtime, 
dokumente… Banesa e tij ishte shndërruar në 
“çerdhe” dhe strehimore për ne. Me mish e me shpirt 
ishte angazhuar në formimin e Shoqatës “Nëna 
Tereze”, në shumë ndihma humanitare, sidomos gjatë 
krizës së madhe në Kosovë gjatë viteve 1998 – 1999. 
Mirëpo, nuk e lente anësh as veprimtarinë kulturore 

dhe shpirtërore. Çdo seminar, simpozium, akademi 
kushtuar Nënës Tereze, ai e kishte “gishtin” e tij, ose 
si organizator, ose si pjesëmarrës. Mua më 
informonte për çdo gjë, ishte i lumtur, thënë të 
vërtetën, edhe unë isha i lumtur dhe shumë i kënaqur, 
kur ishim së bashku.
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Post scriptum

Anton i dashur, është tepër pak të them: 
faleminderit! Për çdo fjalë, vepër, nisje të mirë, Zoti 
të shpërbleftë, ndërsa unë kurrë nuk do të harroj në 
jetën dhe lutjet e mia! Pusho në paqe me Jezusin e 
ngjallur dhe jeto në amshim të lumtur!

Të gjithë jemi në dorë të Zotit…” Më 2 prill 2021, 
ditën e Premtes së Madhe, më telefonoi Dijana Toska 
nga Shkup. Më tha: “Antoni na la… Dje ka 
vdekur…” Ja shpreha ngushëllimet e mia asaj, 
nëpërmjet saj edhe familjes, miqve të përbashkët në 
Shkup dhe në Maqedoni, kudo gjetiu. Varrimi ishte të 
Shtunën e Madhe, më 3 prill 2021 në varrezat e qytetit 
“Butel”, me pjesëmarrje të dy meshtarëve, 
familjarëve dhe miqve të tij, kuptohet, në kushte të 
pandemisë. Gjatë këtyre Pashkëve gjithnjë me sillej 
në mend dhe në zemër jeta dhe veprimtaria e tij, e jona 
e përbashkët… Thjesht nuk mund ta bindi vetveten që 

Antoni ynë nuk është më në Shkupin tonë, ai që aq 
shumë e ka dashur Zotin, Kishën Katolike, Popullin 
shqiptar, çdo njeri. Më mungon shumë. Për mua 
Shkup, pas vdekjes së Don Gaspër Gjinit, priftit dhe 
historianit tonë të njohur, tash edhe Anton Serreqit, 
më duket si një lloj “varri” i hapur, që më shkakton 
zbrazëti, dhembje, pikëllim, mungesë, varrë…, që i 
përballoj vetëm me fuqinë e fesë dhe frymëzimin e 
dashurisë, me sigurinë e amshimit të lumtur me 
Krishtin e ngjallur.

t h j e s h t ë s i  d h e  s h u m ë 
përgjegjësi. Në çdo hap në 
Shkup, por edhe gjetiu në 
Maqedoni, të gjithë e njehnin 
dhe përshëndetnin, “Tonin 
t o n ë ”  s i  s h o k ,  m i k , 
bashkëpunëtor,  n je r i  të 
k o m u n i k i m i t  d h e 
bashkëpunimit. Çdo takim, 
ardhje e tij, për mua në 
Ferizaj ,  Binçë,  Prizren, 
Prishtinë, ishte festë, gëzim, 
begatim… Vuante shumë për 
gjendjen e mjerë të katolikëve 
shqiptarë në Shkup dhe në 
Maqedoni… Pyetja e tij e 
vazhdueshme ishte kjo: “Deri 
kur në Shkupin tonë, Shkupin 
e Nënës Tereze, do të jetë 
kështu?” As unë, askush prej 
nesh, nuk kishte ndonjë përgjigje konkrete. Unë e 
qetësoja atë, edhe vetveten, duke thënë kështu: 
“Anton i dashur, çka nuk varet prej nesh, nuk kemi 
çka të bëjmë…” Pastaj e citoja Nënën Tereze: “Jepe 
pjesën më të mirë të vetvetes – zemrën, dashurinë.” 
Para Nënës, ai thjesht dorëzohej, buzëqeshte dhe 
thoshte kështu: “Me ty gjithmonë e humbi duelin, 
sepse ti je njeri i Zotit dhe i Nënës Tereze… Mirëpo, 
mos harro që edhe duresa ka masë dhe skaj…” Po 
vijmë deri te ditët e fundit të jetës së tij tokësore. Më 
26 mars 2021 i shkrova kështu: “Shëndet ty, Anton i 
dashur, si dhe Reginës dhe Magdalenës…” Më 28 
mars, të Dielën e Larit, ia përcolla këtë porosi: 
“Lutëm dhe jam me ju! Ju ndihmoftë e Diela e Larit!” 
Më 29 mars prapë ia dërgova një urim dhe ilustrim të 
Javës së Madhe. Më 1 prill 2021, e Enjtja e Madhe, në 
thirrjen time telefonike, u përgjigj gruaja e tij, 
Regina. Zëri i saj ishte pikëllues, por edhe 
shpresëdhënës. Më tha kështu: “Nuk është Antoni në 
shtëpi. Ai gjendet në spital me Coronavirus dhe 
gjendja e tij është mjaft e vështirë. Edhe ne dyja jemi 
me virus, por pak më mirë… Lutu për Antonin dhe 
për ne…

Anton Serreqi u lind më 22 dhjetor 1947 në Shkup 

- Maqedoni. Prindërit: baba Mark Serreqi i lindur në 

Ferizaj dhe nëna Çiçilija e lindur në Prizren. Ishte i 

pagëzuar  në katedralen “Zemra e Jezus Krishtit” në 

Shkup. Ishte më prejardhje nga familja tradicionale 

katolike e Serreqve nga Shkodra.  Antoni prej 1962-

1966 ka krye gjimnazin në Shkup. Prej 1969 - 2006 ka 

punuar në televizion si gazetar i sportit si dhe 

kryeredaktor në radio Shkupi. Në vitet 1995-1998 

është kryeredaktor i emisioneve në gjuhen shqipe dhe 

1999 është drejtor i radio Maqedonisë. Ka marr disa 

vlerësime në nivel shtetërore si gazetar më i mirë i 

sporti në Maqedoni. Në vitin 1997 ka themelua 

shoqatën “Nenë Tereza” në Shkup. Antoni ka qenë 

anëtar aktiv pranë Qeverisë së Maqedonisë rreth 

organizimeve për lumturimin e shenjtërimin e Nenë 

Terezë të zhvilluar në Vatikan. 

Katedralja e Shkupit



ARQIPESHKVIA SHKODËR-PULT

Dom Nikolin Toma 

Pas 4 javësh, sipas protokollit të parashikuar për post-COVID 19, më në fund, sot 27 prill 2021, rreth 
orës 10.00, Imzot Angelo Massafra u largua nga qendra e rehabilitimit 'Maugeri' në Ginosa Marina 
(TA), tashmë i shëruar, për të kaluar disa ditë konvaleshence, në Kuvendin e Castellaneta-s, para se të 
kthehet në Shqipëri. Imzot Massafra falënderon sinqerisht stafin mjekësor-shëndetësor dhe atë 
fizioterapeutik për kompetencën dhe për kujdesin që kanë treguar ndaj tij. Gjithashtu falënderon të 
gjithë ju për lutjet dhe interesimin që keni pasur. Virgjëra Mari, Nëna e Këshillit të Mirë, dhe Shën 
Jozefi na ndihmofshin, na mbrofshin dhe na lirofshin nga pandemia. 

Vikar i Përgjithshëm

 

Buletini Shëndetësor i Imzot Angelo Massafra-s 
Dt. 27.04.2021 

SHPREHI AFËRSINË E SOLIDARITETIN E TË GJITHË
KISHËS KATOLIKE NË SHQIPËRI!

Tiranë, dt. 19. Prill 2021

Letra e Imzot Angelo Massafrës për kryetarin e Komunitetit Mysliman për ngjarjen në xhaminë 
e rrugës së Kavajës në Tiranë!

Shumë i Nderuar Zoti Bujar Spahiu

Mons. Angelo Massafra o.f.m.

I lutemi Zotit për ju të gjithë, që po jetoni edhe muajin e Ramazanit, për të plagosurit, për komunitetin 
tuaj e të gjithë shqiptarët që paqja dhe e mira të mbretërojë në zemrat tona e që ngjarje të tilla të mos 
përsëriten më. 

Lajmi i sulmit me thikë nga një individ në xhaminë e Dine Hoxhës në Tiranë ku kanë mbetur të 
plagosur disa besimtarë myslimanë na ka tronditur të gjithëve. 

Kryetar i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, 

Kryetar i Konferencës Ipeshkvore të Shqipërisë

Duke shpresuar që ngjarja të zbardhet sa më shpejt në të gjitha detajet e saj, ju shprehim juve, e 
nëpërmjet jush, të plagosurve e familjeve të tyre, afërsinë e solidaritetin e të gjithë Kishës katolike në 
Shqipëri. 

Zoti na bekoftë të gjithëve! 
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