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Paqja qoftë me ju! 
                                         (Gjn 20,19) 

______________________________________ 
Parajsa do të jetë paqe! 
Heaven will be peace! 
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Të dashur miq të fjalës, 
 
 „...dhe tani gjyshi yt është lart në qiell“ u themi ne fëmijëve, kur flasim me ta për 
vdekjen dhe tregojmë me gishtin lart nga qielli. Por, a është Zoti, në të cilin ne besojmë me të 
vdekurit tanë, me të vërtetë „lart në qiell“? „Parajsa/Qielli është midis nesh“, mund të lexohet 
në një libër. A duhet të shikojmë „lart“ apo „midis nesh“?  
 
 Më kujtohet shumë mirë vdekja e një prifti të moshuar. Gjatë javës së fundit të jetës së 
tij e vizitoja çdo ditë. Ai vuante nga frymëmarrja. Etapa e fundit e jetës së tij ishte një luftë 
për të, sepse ai duhet të luftonte për të marrë ajër. Në fillim flisnim shumë me njëri - tjetrin 
dhe luteshim. Ai dëgjonte me dëshirë. Gjatë ditëve të fundit ishte e mundur vetëm t’i mbaje 
duart dhe në heshtje të uleshe afër tij dhe të duroje vuajtjet.  Një mëngjes erdhi lajmi se ai 
kishte vdekur. Menjëherë unë shkova tek ai. Ai ishte i shtrirë. Në lutje qëndroja pranë tij. Për 
një kohë të gjatë vështroja fytyrën e tij. Një paqe dilte nga ai. Një siguri e thellë më 
përmbushi, të cilën unë e thashë me zë të lehtë: „ti ke mbërritur! Ti je i pranuar në misterin e 
Zotit.“ Me gjithë pikëllimin që kisha, u largova i ngushëlluar nga arkivoli i tij me një paqe të 
thellë në shpirtin tim. 
 
 Të dashur miq të fjalës, pas vdekjes së tij Jezusi iu shfaq shokëve të tij përsëri. Ai, i 
vdekuri, jetonte. Dhe ai nuk u lodh asnjëherë së treguari shokëve të tij çfarë kishte përjetuar 
„në qiell“, pra në boten përtej jetës njerëzore: PAQEN. Në një takim ai thotë tre herë: „Paqja 
me ju!“ Këtë paqe unë e pashë në fytyrën e priftit të ndjerë. Kjo paqe na pret ne – lart, apo 
ndokund tjetër, nuk ka rëndësi. E rëndësishme është të bëjmë gjithçka sot, në mënyrë që kjo 
paqe të mund të jetë tek unë dhe midis nesh. Nëse e ndjejmë atë, atëherë përjetojmë që sot, 
çfarë në fund do të jetë e pakufinj: PAQJA. Parajsa do të jetë Paqe! – Heaven will be 
peace! 
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