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Seminari Themelor “Si na drejton Perëndia Java 3 
 
Hyrje 
 
Mirë se keni ardhur te studimi i veçantë: Si na drejton Perëndia. 
 
Ne të gjithë themi që duam të marrim vendime sipas vullnetit të Zotit. Ne duam të 
dimë cili është vullneti i Zotit me kë do të martohemi, çfarë shkolle të shkojmë, çfarë 
pune të bëjmë, ku të banojmë dhe shumë vendime të tjera të rëndësishme. Por 
nëse Zoti do të na thoshte martohu me filanin apo filanen, a do të martoheshim  me 
të vërtetë me atë person? A duam ne me të vërtetë dimë vullnetin e Zotit? A do t’i 
bindeshim  ne Perëndisë nëse ai do të na tregonte me kë të martohemi?  
 
Shpresoj të gjithëve na kujtohet kur Perëndia dërgoi Samuelin të zgjidhte Davidin si 
mbret, Profeti Samuel ndaloi te personi që ai mendonte se personi e kishte 
zgjedhur. Samueli po shikonte bijtë e Isait dhe tha: “Me siguri i vajosuri i Zotit 
është para tij. Por Zoti i tha Samuelit: ‘Mos ia shiko as pamjen, as 
shtagjatësinë, sepse unë e kam refuzuar, sepse Zoti nuk shikon si shikon 
njeriu; njeriu shikon pamjen, kurse Zoti shikon zemrën ” (1 Samuelit 16:6-7). 
Perëndia kishte zgjedhur dikë krejtësisht ndryshe nga çfarë po mendonte Samueli, 
dhe Isai.  
 
A duam ne me të vërtetë të dimë se cili është vullneti i Zotit? Çfarë do të thotë kjo 
me saktësi? Si e dimë se cili është vullneti i Zotit? Si e dimë që jemi brenda vullnetit 
të Zotit? Çfarë ndodh kur dalim jashtë vullnetit të Tij? 
 
Sot jemi në javën e 3 të studimit: Si na drejton Perëndia. Tema për sot është 
pikërisht kjo: Çfarë është saktësisht vullneti i Zotit dhe çfarë lidhje ka me marrjen e 
vendimeve? 
 
Nëse mbani mend në mësimin 1, ne kemi folur për hapin e parë të marrjes së 
vendimeve: Vendimet tona ia shenjtërojmë Zotit. Për të kuptuar kontekstin më të 
gjerë në të cilin ne i marrim vendimet, javën e kaluar pamë doktrinën e providencës 
së Perëndisë. Sot ne do të flasim për e vullnetit e Perëndisë.  
 
Si fillim do të fillojmë me një pyetje djegëse: “Cili është vullneti i Perëndisë”? Dhe 
pastaj ta zbatojmë këtë në vendimet që ne duhet të marrim në jetë.   
 

 
I. Cili është vullneti i Perëndisë? 
 
Përpara se të përpiqemi t’i përgjigjemi kësaj pyetjeje se cili është vullneti i Perëndisë 
për çdo situatë, ne duhet të fillojmë me përkufizimin e termave. Kur ne shqyrtojmë 
Shkrimin, ne shikojmë që vullneti i Perëndisë është përdorur në kontekste të 
ndryshme dhe jo gjithmonë ka të njëjtin kuptim. Në mënyrë tradicionale, të krishterët 
i janë referuar vullnetit të Perëndisë në dy mënyra. 
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A. Vullneti i dekretuar i Zotit 
 

Kjo gjithashtu është quajtur edhe vullneti i providencës së Perëndisë dhe kjo 
ishte çfarë trajtuam gjerësisht javën e kaluar.  Perëndia gjithmonë bën çfarë Ai do 
dhe kjo është një gjë e mrekullueshme. Si e dini nëse është vullneti i Zotit që ju 
jeni martuar me atë person? Sepse jeni i/e martuar me të. Si e dini nëse është 
vullneti i Zotit që ju të ndiqni këtë studim? Sepse ju po e ndiqni. Po është kaq e 
thjeshtë. Çdo gjë që ndodh, ndodh sipas vullnetit të dekretuar të Perëndisë dhe 
çdo gjë që ka dekretuar Perëndia, pa asnjë dyshim do të ndodhë. Ky është 
vullneti i dekretuar i Perëndisë.  

 
B. Vullneti i urdhëruar i Perëndisë 

 
Ky gjithashtu quhet vullneti i dëshirës së Perëndisë. Tek Ligji i Përtërirë 29:29, 
Mojsiu e përshkruan vullnetin e urdhëruar përgjatë vullnetit të dekretuar të 
Perëndisë.  “Gjërat e fshehta i përkasin Zotit, Perëndisë tonë, por gjërat e 
shfaqura janë për ne dhe për bijtë tanë përgjithnjë, me qëllim që të 
zbatojmë në praktikë tërë fjalët e këtij ligji.”  Ne nuk e njohim vullnetin e 
dekretuar të Perëndisë, pra çdo gjë që do të ndodhë. Por ne njohim urdhërimet e 
tij dhe është absolutisht vullneti i Perëndisë që ne t’ju bindemi atyre. 
 
Kështu ne lexojmë tek 1 Theselonikasve 4:3, që Apostulli Pal thotë: “Sepse ky 
është vullneti i Perëndisë: shenjtërimi juaj; të hiqni dorë nga kurvëria.” 
Kështu, ne shohim se vullneti i Perëndisë është të shenjtërohemi. 

 
Kështu kur ju bëni pyetjen, “cili është vullneti i Perëndisë” ju duhet të jeni i qarte 
se për çfarë e keni fjalën. Nëse e keni fjalë “cili është vullneti i dekretuar i 
Perëndisë”, ju në thelb po thoni: “cila është e ardhmja?” Dhe kjo nuk është diçka 
që Perëndia e shikon si më e mira për ne që ta dimë, të paktën jo në mënyrë 
normale.  
 
Në fakt, tek Jakobi 4 Perëndia na qorton që supozojmë që ne e dimë të 
ardhmen. Kjo i takon Perëndisë dhe nuk është puna jonë. Por nëse ju po thoni: 
“Cili është vullneti i i urdhëruar i Perëndisë” atëherë përgjigja është shumë e 
qartë: shiko te Bibla, Fjala e vetme e Zotit. Ashtu siç Apostulli Pal shkruan tek 2 
Timoteut 3:16, Shkrimi është çfarë ne jemi nevojë për të qenë “të përkryer, të 
pajisur për çdo vepër të mirë.” Bibla na jep të gjithë këshillën e vullnetit të 
Perëndisë. 
 
Por sigurisht, në zemrën tuaj po mendoni, “Ah! Nuk po bëj një pyetje teologjike; 
unë thjesht dua të di nëse është vullneti i Perëndisë të martohem me filanin ose 
jo.” 
 

     Dëgjoni se si një autor i përgjigjet kësaj pyetje: 
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Nëse pyesim, “Si mund ta di vullnetin e Perëndisë?” ne mund të jemi duke 
bërë pyetjen e gabuar. Shkrimi nuk na urdhëron të gjejmë se cili është vullneti 
i Perëndisë për pjesën më të madhe të zgjedhjeve në jetë dhe as nuk ka 
ndonjë pasazh që na udhëzon se si mund të përcaktohet vullneti i Perëndisë… 
Megjithatë, ne këmbëngulim në kërkim të vullnetit të Perëndisë sepse 
vendimet kërkojnë të mendojmë dhe marrin energji. Ne kërkojmë lehtësim nga 
përgjegjësia e vendimmarrjes dhe ndjehemi më pak të kërcënuar duke qenë 
pasivë në vend që të jemi aktivë, kur jemi duke bërë zgjedhje të rëndësishme.” 

 

Kjo është pak e ashpër, duhet ta pranojmë. Ne  mund të mos bëjmë 
gjithmonë pyetjen: "Si mund të njoh vullnetin e Perëndisë" thjesht sepse ne 
jemi pasiv dhe dembelë (megjithëse ndoshta nganjëherë), por ai po diçka që 
duhet të konsiderojmë: Ne duhet të bëjmë pyetjet që Shkrimet na drejtojnë të 
pyesim. Dhe pyetja "A është vullneti i Perëndisë që ju të martoheni me 
Filanin/Filanen" mbase nuk është pyetja më e mirë. 
 

II. Çfarë nuk është vullneti i Perëndisë 
 

Përpara se të shkojmë më tutje, le të qartësojmë pak më tepër pikën e fundit 
duke përshkruar se çfarë nuk është vullneti i Perëndisë. Ne kemi parë se çfarë 
është, por le të shohim një keqkuptim të zakonshëm në lidhje vullnetin e 
Perëndisë. 
 
Me lejoni të lexoj për ju një përshkrim tipik se si shikohet vullneti i Perëndisë 
(Gerald Sittser): 

 
Mënyra e përgjithshme e të kuptuarit të vullnetit të Zotit e përkufizon atë si një 
shteg specifik që duhet të ndjekim për të njohur të ardhmen. Perëndia e di se 
cila është ky shteg që ne duhet të ndjekim dhe Ai e ka vënë përpara nesh që 
ta ndjekim. Përgjegjësia jonë është të zbulojmë këtë shteg, Planin e Perëndisë 
për jetën tonë … Nëse dhe kur bëjmë zgjedhjen e duhur, ne do të marrim 
favorin e tij, ne do të përmbushim destinacionin tonë hyjnor dhe do të korrim 
sukses në jetë … Nëse zgjedhim gabimisht, mund të humbasim rrugën tonë, 
të humbasim vullnetin e Perëndisë për jetën tonë dhe do të mbetemi të 
humbur përgjithmonë në një labirint të pakuptueshëm 1. 
 

Sipas kësaj mënyre të gabuar të kuptuarit të vullnetit të Perëndisë një njeri 
martuar thotë: Gjërat nuk po shkojnë mirë në martesë, unë nuk jam i/e lumtur, 
prandaj duhet të jem martuar me personin e gabuar. Si rrjedhim duhet të ndahem 
dhe të kërkoj për personin e duhur, apo siç thonë disa: jam në kërkim të shpirtit 
tim binjak.  

 
 Me pak fjalë, vullneti i Perëndisë nuk është: 
  

 
1 Gerald Sittser, The Will of God as a Way of Life: Finding and Following the Will of God (Grand Rapids: Zondervan, 2000), 17. 
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• Si të zgjedhësh librin tënd me aventura, ku nëse ti zgjedh rrugën e duhur, 
atëherë mund të vazhdosh në lavdi, por nëse futesh te faqja e gabuar, ju 
vdisni një vdekje të tmerrshme në një vullkan.  Perëndia nuk do të frenohet në 
vullnetin e tij për të na bërë mirë përmes të gjitha gjërave siç thuhet te 
Romans 8:28: “Perëndia bashkëvepron të gjithë gjërat për mirë për të 
gjithat ata që e duan Perëndinë dhe janë thirrur sipas qëllimit të Tij.” 
 
Së dyti, vullneti i Perëndisë nuk është:  

• Një përrallë e rehatisë dhe lumturisë. Siç do ta shohim pak më poshtë, 
Perëndia kujdeset më shumë për lumturinë tonë të përjetshme sesa për 
lumturinë tonë të përkohshme. Vetëm se ndodh diçka e keqe nuk do të thotë 
që ju disi keni humbur vullnetin e Perëndisë. Kur ndodh diçka në jetën tonë, do 
të thotë që Perëndia ka një të mirë në mendje për ne që ia vlen kostoja e asaj 
po përjetojmë. 
 
Së treti vullneti i Perëndisë nuk është:  
 

• Një shënjestër që ju disi nuk e godisni në shenjë. Ju mund të mos t’i bindeni 
vullnetit të urdhëruar të Perëndisë, por ju nuk mund t'i ikni vullnetit të tij të 
dekretuar. Si rrjedhim fakti që ju nuk ju bindët Perëndisë në një rrethanë, në 
asnjë mënyrë kjo nuk do të thotë që ke ngecur te një jetë që është opsioni 
dytësor më i mirë i Perëndia për ty. Po, patjetër që ka pasoja për mëkatin dhe 
marrëzinë, por madje edhe ato veprojnë vetëm brenda vullnetit dhe planit të 
madh, të përjetshëm, sovran të Perëndisë. 

 
Si rrjedhim, a dëshiron Perëndia që t’i të martohesh me Filanin/Filanen? Mendoj se 
mënyra e vetme për ta zbuluar është ta provosh. Nëse ia del të vish në atë pikë ku 
do të thuash: "Unë pranoj", atëherë mendoj se përgjigjja është po. "A duhet të 
martohem me Filanin" është një pyetje për vullnetin e dekretuar të Perëndisë, po jo 
për vullnetin e urdhëruar të Perëndisë, meqë Shkrimi në asnjë vend nuk të jep 
përgjigjen për këtë pyetje (përveç "JO" nëse filani nuk është i krishterë).  
 
Dhe përveçse në situata të pazakonta, Perëndia nuk na e tregon vullnetin e Tij të 
dekretuar. Si rrjedhim kjo mund të mos jetë pyetja më e mirë që mund të bëjmë. Një 
pyetje më e mirë do të ishte: “A është diçka e urtë që të martohem me Filan 
fistekun?” Me fjalë të tjera, a është martesa me Filanin mënyra më e mirë se si unë 
e shikoj që  “të kërkoj së pari mbretërinë dhe drejtësinë e Perëndisë?” Nëse po, 
atëherë vazhdo! Perëndia do të të ndalojë nëse nuk është vullneti i tij. 
 
Megjithatë le të mos keqkuptohemi. Shkrimi na paraqet parime sesi ne mund të 
marrim vendime të shëndosha, dhe për këtë do të flasim më shumë në javët e 
ardhshme. Por, ajo që dua të theksoj për tani është se nuk ka asnjë unazë të 
fshehtë deshifruese apo një  vullnet të fshehtë të Perëndisë për jetën tuaj që ju jeni 
përgjegjës për ta gjetur. Mënyra normale e Perëndisë për të drejtuar vendimet tona 
është urtësia që Ai na ka dhënë. Dhe një lutje e shkëlqyer për të gjithë ne është që, 
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me anë të hirit të tij, ne do të merrim vendime që rezultojnë të jenë më të urta se sa 
jemi ne. 
 
Ja sesi flet për këtë një autor: 
 

Unë asnjëherë nuk do ta harroj bisedën me shokun tim të dhomës në gjendje 
të mjerë të tronditur pasi ai kishte rrezikuar dhe i kishte një vajze të lezetshme 
që ai e pëlqente … Doli që ajo nuk ishte e interesuar ... Por në vend që 
thjeshtë ti thoshte "Unë nuk jam i interesuar" ose "Nuk më pëlqen ti" ... ajo u 
bë shumë shpirtërore ndaj tij duke i thënë: “Unë jam lutur shumë për ty dhe 
Fryma e Shenjtë më tha jo.”  “Jo?” tha shoku im i dhomës i ngatërruar? Ajo u 
përgjigj: “Jo…kurrë”  
 
I shkreti djalë, ai u refuzua, jo vetëm nga kjo vajzë e ëmbël, por edhe nga 
Fryma e Shenjtë. Personi i tretë i trinisë bëri pak pushim nga drejtimi i 
njerëzve tek Jezusi për t’i thënë kësaj vajze që të mos dilte me shokun tim të 
dhomës. Unë nuk e dija që kjo është një nga punët e Frymës së Shenjtë. 
 

Ky është një lloj zhargoni që ne duhet të evitojmë në përpjekjen tonë për t’iu 
shmangur përgjegjësisë që kemi ndaj të tjerëve. Nëse nuk je i interesuar të 
dalësh apo njihesh me dikë, apo çfarë do qoftë mjafton të thuash: “Jo 
faleminderit” ose “Jo për tani,” por ju lutem mos ia kaloni Perëndinë i keqi në 
mes të rrëmujave të marrëdhënieve tuaja.  

 
III. Vullneti i Perëndisë për njerëzit e tij 
 
 Pasi kemi parë deri tani cili është vullneti i Perëndisë dhe çfarë nuk është 
 vullneti i Perëndisë, tani është koha të shikojmë se çfarë është vullneti i 
 Perëndisë për ne.   
 

A. Vullneti i Perëndisë është që ne t’i bindemi Atij 
 

Gjoni 14:21 thotë: “Kush ka urdhërimet e mia dhe i zbaton, është ai që 
më do; dhe kush më do mua, Ati im do ta dojë; dhe unë do ta dua dhe 
do t'i dëftehem atij.”  Sigurisht ky është vullneti i urdhëruar i Perëndisë 
dhe nuk është vullneti i tij i dekretuar, meqë brenda providencës së tij 
sovrane, ne nganjëherë zgjedhim që të mos ti bindemi. Por është e sigurt të 
themi se për të gjithë ne, vullneti i Perëndisë është që ne t'i bindemi Atij. 

 
Tani, çfarë rrjedhimesh ka kjo për vendimet tona? Dy gjera: 
 

• Rrjedhimi i parë më qarti: Ne mund të kemi siguri të madhe se Perëndia 
asnjëherë nuk po na drejton të marrim një vendim që do të përfshinte 
mosbindjen ndaj Fjalës së tij. Sigurisht që ky është një rrjedhim i qartë, por 
besoj keni hasur dhe do të hasni të krishterë që janë ngatërruar në këtë 
pikë.  Ju do të dëgjoni: “Unë di që ajo nuk është e krishterë, por thjesht e 
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ndjej se Perëndia po më thërret të martohem me të. Mbase kjo është 
mënyra si Perëndia do që ajo të bëhet e krishterë!”. Dikush tjetër mund të 
thotë “Unë kam këtë ndjenjën e fortë që duhet ta pranoj këtë punë si 
recepsioniste t një klinikë aborti.”  Perëndia nuk do t'ju drejtojë ju asnjëherë 
që ju bëni diçka që bie ndesh me Fjalën e tij. 
 
 

• Së dyti, është e rëndësishme të shikojmë se si bindja ndaj gjërave të qarta 
na rrit ne në urtësi për të kuptuar se si të ndjekim Zotin edhe drejtime të 
paqarta. Dëgjoni Jobin 28:28, “Ja, të kesh frikë nga Zoti, kjo është dituri, 
dhe t'i largohesh së keqes është zgjuarsi.”  Ose Romakëve 12:2, “Dhe 
mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të 
ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri 
dhe i përsosuri vullnet i Perëndisë.”   
 
Vini re lidhjen midis bindjes dhe urtësisë. Ndërsa ne transformohemi në 
vend që të konformohemi me këtë botë, ne do të jemi në gjendje të 
dallojmë më mirë vullnetin e Zotit. Shumë shpesh nuk është e lehtë të dimë 
se cili shteg është shtegu i bindjes. Si mund të flas me kolegun tim të punës 
që ai gënjen shefin? Si mund të kujdesem për prindërit e mi të moshuar 
dhe gjithashtu t'i përmbush përgjegjësitë e mia të besëlidhjes ndaj kësaj 
kishe?  
 
Çfarë na duhet për të dalluar se si duket bindja? Ne kemi nevojë për urtësi.  
Si e marrim urtësinë? Duke u bindur. Binduni Perëndisë në vendet që e 
shikoni të qartë dhe Ai do t'ju japë urtësi të dalloni bindjen në fushat që për 
tani duket më pak e qartë. Anasjelltas, nëse ju refuzoni të bindni në 
drejtime që ju e shikoni qartë që duhet të bindeni, mbase nuk duhet të 
habiteni aq shumë që vullneti i Perëndisë duket aq i turbullt dhe i paqartë. 

 
B. Vullneti i Perëndisë është që ne të jemi të shenjtë 

 
1 Thessalonians 4:3-4, “Sepse ky është vullneti i Perëndisë: shenjtërimi 
juaj; të hiqni dorë nga kurvëria; që secili prej jush të dijë ta mbajë enën e 
vet në shenjtëri dhe me nder…” 
 
A po na jep Apostulli Pal një shembull të vullnetit të dekretuar të Perëndisë 
apo të vullnetit të tij të urdhëruar? Përgjigjja: të dyja.   
 
Perëndia na urdhëron të shenjtërohemi, ku përfshin edhe vullnetin e tij që ne 
të bindemi. Por Perëndia gjithashtu dekreton që nëse me të vërtet jemi në 
Krishtin, atëherë ne do të shenjtërohemi. Lexoni Filipianëve 2:12-13, “Prandaj, 
të dashurit e mi, ashtu sikur keni qenë gjithnjë të bindur jo vetëm kur 
isha i pranishëm, por edhe më shumë tani që jam larg, vëreni në veprim 
shpëtimin tuaj me frikë e me dridhje, sepse Perëndia është ai që vepron 
në ju vullnetin dhe veprimtarinë, sipas pëlqimit të tij” [vullneti i dekretuar].] 
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Nëse me të vërtet jeni i krishterë, ju do të shenjtëroheni. Puna e shenjtërimit  
nuk do të përfundojë në këtë jetë, por absolutisht që do të ketë progres në 
këtë jetë. Nëse nuk shihni fryt të shenjtërisë në jetën tuaj, ju keni arsye të mirë 
për të pyetur veten tuaj nëse jeni vërtet në besim (2 Kor. 13:5). 
 
Tani, pse Perëndia të na zbulojë vullnetin e tij për diçka relativisht të 
parëndësishme si të bërit të shenjtë, ndërkohë që të mos na zbulojë vullnetin e 
tij për gjëra me të vërtetë të rëndësishme, si me kë duhet të martohem, ku 
duhet të dilni në pension, ose çfarë pune duhet të bëni? 
 
Mbase sepse ne kemi bërë një punë të dobët për të vlerësuar se cilat vendime 
janë me të vërtetë të rëndësishme. Kevin DeYoung e shpreh këtë të vërtetë në 
këtë mënyrë: 

 
Çështjet më të rëndësishme për Perëndinë janë pastërtia morale, besnikëria 
teologjike, dhembshuria, gëzimi, dëshmia jonë, besnikëria, mikpritja, dashuria, 
adhurimi dhe besimi. Këto janë shqetësimet e Tij të mëdha. Problemi është se 
ne priremi të përqendrojmë pjesën më të madhe të vëmendjes sonë mbi 
gjithçka tjetër. Ne jemi të fiksuar mbas gjërave që Perëndia nuk i ka 
përmendur dhe mund të mos i përmendë kurrë, ndërkohë, përkundrazi, ne 
harxhojmë pak kohë me të gjitha gjërat që Perëndia na ka zbuluar tashmë në 
Bibël.2 

 
Mbani mend: Perëndia lavdërohet më shumë, ndërsa puna jonë tregon punën e 
tij. Ajo që ju bëni për punë mund të mos jetë aq e rëndësishme në vlerësimin e tij 
se sa mënyra se si ju bëni punë. Me kë ju martoheni mund të mos jetë aq e 
rëndësishëm sa mënyra se si e jetoni atë martesë. Ku do të banosh kur të dalësh 
në pension, mund të mund të jetë aq e rëndësishëm për Perëndinë, sesa mënyra 
se si administroni kohën e pensionit tuaj. Nëse e shpenzojmë energjinë tonë 
mendore te vullneti i Perëndisë që  Ai na ka zbuluar, ne mund ta gjejmë veten të 
shqetësuar për gjëra krejtësisht të ndryshme. 
 
Tani, bashkojeni këtë mendim me Romakët 8:28-29 dhe sytë tanë do hapen me 
të vërtetë se çfarë është e rëndësishme në këtë jetë: 
 

Dhe ne e dimë se të gjitha gjëra bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan 
Perëndinë, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij. Sepse ata që ai i ka 
njohur që më parë, edhe i ka paracaktuar që të jenë të ngjashëm me 
shëmbëlltyrën e Birit të tij, kështu që ai të jetë i parëlinduri në mes të shumë 
vëllezërve. 

 
Perëndia po bashkëvepron për të mirën e atyre që e duan Atë të gjitha gjërat. 
Por, duhet të jemi të sinqertë me ty. Mund të ketë pasur apo do të ketë raste në 

 
2 Just Do Something pages 42-43. 



P a g e  | 8 

 

jetën tonë që ne nuk jemi në gjendje të dallojmë se si çfarë është duke ndodhur 
në jetën tonë është për të mirën tonë. Problemi është se koncepti ynë për të 
mirën nuk përputhet me konceptimin e Perëndisë për të mirën. Unë e barazoj "të 
mirën" me rehati, qetësi dhe kënaqësi. Por, nëse i hedhim një vështrim më të 
afërt Romakëve 8:28-29, ne shikojmë se çfarë po thotë Apostulli Pal, kur thotë se 
Perëndia bashkëvepron të gjitha gjërat për të mirën e atyre që e duan atë, ne 
zbulojmë se Perëndia barazon “të mirën tonë” me transformimin tonë në 
shëmbëlltyrën e Jezusit. Kjo mënyrë të menduari e ndryshon të kuptuarit tonë që 
çfarë do të thotë se është "e mirë" apo jo?! Jezusi, në fund të fundit, ishte një 
njeri i pikëllimeve, dhe kështu që të bëhemi si Ai do të thotë të njihemi me 
pikëllimin dhe vuajtjen, por megjithatë duke qëndruar të bindur deri në fund. 
 
Si rrjedhim shpesh, kur ne flasim që nuk duam të humbasim vullnetin e 
Perëndisë për jetën tonë, ne kemi në mendje një jetë të lirë nga dhimbja dhe 
problemet, një jetë në të cilën nëse bëjmë zgjedhjen e duhur çdo herë, atëherë 
do të jemi në vullnetin e Perëndisë, dhe jetët tona do të shkojnë mirë pa 
probleme. Por kjo, jo vetëm që është një gënjeshtër, por ajo i shpëton plotësisht 
të mirës që Perëndia ka në mendje për ne.  
 
Kur hasim sprova të çdo lloji, nuk duhet të frikësohemi se po ndëshkohemi sepse 
kemi humbur vullnetin e Perëndisë për jetën tonë përmes ndonjë gabimi që kemi 
bërë. Jo, nëse Perëndia është sovran dhe qëllimet e tij nuk mund të prishen, 
atëherë Ai mund të përdorë madje edhe vendimet tona të gabuara për të 
përmbushur qëllimet e tij, që të na bëjë ne si Krishti. A e mbani mend se cili është 
vullneti i Perëndisë për ju?  Sipas 1 Thes 4:3, që ne të shenjtëroheni. Që ju të 
jeni të shenjtë. 
 
 

C. Vullneti i tij është që Krishti të lartësohet 
 
Le të lexojmë së bashku Efesianëve 1:5-10. 
 

“duke na paracaktuar që të birësohemi në veten e tij me anë të Jezu 
Krishtit, sipas pëlqimit të vullnetit të vet, për lëvdim të lavdisë së hirit të 
tij, me të cilin na bëri të pëlqyer në të dashurin Birin e tij, në të cilin kemi 
shpengimin me anë të gjakut të tij, faljen e mëkateve sipas pasurisë së 
hirit të tij, të cilin e bëri të teprojë ndaj nesh me gjithë urtësinë dhe 
mençurinë, duke bërë të njohur tek ne misterin e vullnetit të tij sipas 
pëlqimit të tij, që ai e kish përcaktuar me veten e tij, që, kur të 
plotësoheshin kohërat, t'i sillte në një krye të vetëm, në Krishtin, të gjitha 
gjërat, ato që janë në qiejt dhe ato që janë mbi dhe.” 

 
Ne shohim që vullneti i Perëndisë shfaqet së pari në këtë pasazh si birësimi ynë 
si bij e bija, dhe në fund fare, vullneti i Tij i punës së madhe të Perëndisë  është si 
sjellë të gjitha gjërat në Krishtin, si në qiell ashtu edhe në tokë. 
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Cili është vullneti i Perëndisë? Që Krishti të lartësohet. “Prandaj edhe Perëndia 
e lartësoi madhërisht dhe i dha një emër që është përmbi çdo emër, që në 
emër të Jezusit të përkulet çdo gju i krijesave (ose gjërave) qiellore, 
tokësore dhe nëntokësore, dhe çdo gjuhë të rrëfejë se Jezu Krishti është 
Zot, për lavdi të Perëndisë Atë” (Fil. 2:9-11). 
Çfarë rrjedhim ka kjo për vendimmarrjen tonë? Vendimmarrja jonë duhet të 
përputhet me vullnetin e Perëndisë! Kjo është çfarë synon Perëndia në mënyrë 
përfundimtare. Ai do të bëjë një emër për vete, për Birin e tij. Dhe ndërsa 
mendojmë në lidhje me vendimmarrjen e krishterë, ne gjithashtu dëshirojmë që të 
vëmë në të njëjtën vijë çdo vendim që marrim me qëllimet e mëdha, të 
pandalshme të Perëndisë për të sjellë të gjitha gjërat, në qiell edhe në tokë, së 
bashku nën një emër: Jezu Krishtit. 

 
IV. Si të bëjmë vullnetin e Perëndisë 
 

Tek sa përfundojmë, disa prej jush mund të jeni duke menduar tani "A e di  
Genc, e gjitha kjo doktrinë është e mirë, dhe unë jam i lumtur që i kam mësuar 
ato, por çfarë duhet të bëj me këto çfarë kam mësuar? E kam fjalën, Meqë 
Perëndia i vepron të gjitha gjërat dhe planet e tij nuk mund të pengohen, a duhet 
që thjesht të rri këmbë përmbi këmbë dhe të le Perëndinë të bëjë të gjithë 
punën?” Në fakt…nuk është kështu. Megjithëse nuk ka ndonjë vullnet të fshehtë 
të Perëndisë për jetën tuaj që ju duhet të gjeni, ekziston një mënyrë që ju të bëni 
vërtet vullnetin e Perëndisë. Pra, nëse po ndiqni studimin, ne jemi te pjesa e 
fundit: ‘Si të bëjmë vullnetin e Perëndisë’… dhe në mënyrë që mësojmë se si të 
bëjmë vullnetin e Zotit, ne do të shikojmë pasazh të rëndësishëm në lidhje me 
vullnetit e Perëndisë. 
 
“Prandaj po ju them: mos u shqetësoni për jetën tuaj, për atë që do të hani 
ose do të pini, as për trupin tuaj, për atë që do të vishni. A nuk është vallë 
jeta më me vlerë se ushqimi dhe trupi më me vlerë se veshja? Vini re 
zogjtë e qiellit: ata nuk mbjellin, nuk korrin dhe nuk mbledhin në hambarë; 
megjithatë Ati juaj qiellor i ushqen. A nuk vleni ju shumë më tepër se sa 
ata?” (Mateu 6:25-26) 

 
Neve nuk duhet të na shpëtojë atë që po thotë Jezusi në lidhje me shqetësimin dhe 
ankthin.  Vini re vargun 30. Ai thotë që shqetësimi dhe ankthi ynë vijnë si rezultat i 
mungesës së besimit tonë  “ju njerëz besimpakë.” Për Jezusin, shqetësimi është një 
çështje shpirtërore që duhet luftuar me besim. Ne duhet të luftojmë që të besojmë 
se çfarëdo problemesh ndeshemi sot, Perëndia na jep hir dhe mëshirë që të 
përballemi me to. Ky është i njëjti Perëndi që ndau detet, solli manën nga qielli, bëri 
që të dilte ujë nga shkëmbi dhe e dërgoi Birin e tij në botë të vdiste për mëkatet 
tona. Ai nuk do t'ju lërë jui atëherë kur ju keni nevojë. Ai do t'ju japë gjithçka që ju 
nevojitet për të jetuar. Mënyra e Perëndisë nuk është që të na tregojë të ardhmen, 
por në vend të kësaj të bëjë që të shkojmë tek Ai çdo ditë, duke na treguar nevojën 
tonë për Perëndinë dhe që ne të varemi te Ai.  
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Atëherë, si ta bëjmë vullnetin e Perëndisë? Ne i besojmë Atij për të ardhmen. Dhe 
me anë të besimit, ne përdorim urtësinë që Ai na ka dhënë për të marrë vendimet 
më të mira që mundemi. Por çfarë na drejton ndërkohë që marrim këto vendime? 
Shikoni vargun 33. 
 
Çfarë thotë? “Por para së gjithash kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe 
drejtësinë e tij …” 
 
Njohja e vullnetit të Perëndia nuk ka asnjë lidhje me përpjekjen për të dëgjuar zërin 
e Perëndisë, apo të interpretojmë shenja, ëndrra ose ndjenja subjektive. Njohja e 
vullnetit të Perëndisë është të duam Perëndinë, duke gjetur gëzim në urdhërimet e 
tij dhe duke ndjekur shenjtërinë me çdo pikë energjie që kemi. Ne nuk e gjejmë 
vullnetin e Perëndinë duke pyetur "Cili është vullneti i Perëndisë për jetën time?" 
ose "Si mund ta njoh planin e Perëndisë për jetën time?" Në vend të kësaj, ne e 
gjejmë vullnetin e Perëndisë duke pyetur: "A po kërkoj para së gjithash 
mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij?" Ky është vullneti i Perëndisë për 
jetën tuaj. 
 
V. Konkluzion 
Ndërsa po mbarojmë, doja të lexoja një citim nga libri i udhëzimeve të Kevin 
DeYoung që unë mendoj se përmbledh mirë atë që kemi menduar sot. Ai thote, 

 
E thënë thjeshtë, vullneti i Zotit është rritja juaj në ngjashmëri me Krishtin. 
Perëndia premton bashkëveprojë të gjitha gjërat së bashku për të mirën tonë 
që të mund të bëhemi në shëmbëlltyrën e Birit të tij. Në atë shkallë që ky 
mund të duket si një premtim çalaman, në po atë shkallë ne preferojmë gurët 
dhe akrepat e kësaj bote, në vend të bukës së vërtetë nga qielli. Perëndia 
asnjëherë nuk na jep siguri që do të kemi shëndet, sukses ose lehtësi. Por Ai 
na premton diçka shumë më të mirë: Ai premton të na bëjë të dashur, të 
pastër dhe të përulur si Krishti. Me pak fjalë, vullneti i Perëndisë është që ju 
dhe unë të jemi lumtur dhe të shenjtë në Jezusin…Zinxhirët e vetëm që 
Perëndia do që ne të vëmë, janë zinxhirët e drejtësisë - jo zinxhirët e 
subjektivizmit të pashpresë, jo prangat e jetesës pa risk, as vargonjtë e 
vendimmarrjes sipas horoskopit - thjesht zinxhirët që i shkojnë për shtat një 
shërbëtori të Krishtit Jezus. Vdis ndaj vetes. Jeto për Krishtin. Dhe atëherë 
bëni atë që dëshironi dhe shkoni atje ku të dëshironi, për lavdinë e Zotit. 
 

 
[Lutje] 


