
Uri          Vend 
        një thirrje e zjarrtë për 
      predikimin ekspozUes

Stivën J. Llasën

në   



Përktheu: Arta Cesula 
Redaktoi: Loreta Memaj

Shtypur nga Vernon Publishing
Tiranë, Shqipëri, 2007
Tirazhi: 200 kopje

 



për 

James Montgomery Boice 

Predikues mjeshtër i Shkrimit 
autor dhe mësues i talentuar

i rangut të lartë, 
dhe 

një burrë i hirshëm që pranoi 
ftesat e mia për të predikuar 

kur isha një pastor i ri 
dhe në ato vizita 

pati ndikim të madh në jetën dhe në  
shërbesën time.

Ardhtë Reformimi 
për të cilin ai bëri thirrje!





Po të përbej, pra, përpara Perëndisë dhe Zotit Jezu Krisht, 
që ka për të gjykuar të gjallë e të vdekur, në dukjen e tij dhe 
në mbretërinë e tij: prediko fjalën, ngul këmbë me kohë e pa 
kohë, kritiko dhe qorto, këshillo me çdo durim e doktrinë. 
Sepse do të vijë koha kur njerëzit nuk do ta durojnë doktrinën 
e shëndoshë, por, sipas ëndjeve të veta, do të mbledhin 
grumbull mësues për të gudulisur veshët dhe do t’i largojnë 
veshët nga e vërteta e do t’i sjellin drejt përrallave. Por ti rri 
syçelë në çdo gjë, duro vuajtjet, kryeje punën e ungjilltarit, 
përmbushe plotësisht shërbesën tënde.

2 Timoteut 4:1-5
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parathënie 

D i s a  v ë z h g u e s  m u n D  t ë  m e n D o j n ë  që lëvizja ungjillore është më 
e madhe dhe më e shëndetshme se ç’ka qenë ndonjëherë. Në fund të 
fundit, ka më shumë kisha të mëdha se ç’ka pasur ndonjëherë, disa 
që mburren se kanë shifra mbi 20,000 njerëz në javë. Grumbullime 
masive plot gjallëri, festivale kënge të stërmëdha, takime me 
njerëz me përmasa stadiumesh janë bërë gjëra të zakonshme në 
kulturën moderne ungjillore. Muzika bashkëkohore e krishterë është 
segmenti me rritje më të shpejtë i regjistrimeve dhe i industrive të 
transmetimeve. Botimet e krishtera janë bërë një biznes i rëndësishëm. 
Disa novela ungjillore madje kanë arritur të dalin në majë të listës së 
librave më të shitur të Nju Jork Taims. Ungjillorët, si një grup, duket 
se kanë më shumë ndikim dhe largpamësi se kurrë. 

Megjithatë, thotë Stiv Lawson, ka një uri shpirtërore në vend. 
Një mungesë e predikimit biblik e ka lënë lëvizjen ungjillore të 
dobët, duke vdekur urie për të vërtetën shpirtërore dhe të prekshme 
nga shkatërrimet e armikut. 

A ka të drejtë ai? Jam i bindur që po. Të dhënat duken tronditëse. 
Predikimi vetë është në rënie në disa drejtime. Një numër i 
madh kishash, duke përfshirë disa nga më të mëdhatë dhe më të 
mirënjohurat e kanë ulur shërbesën e podiumit në një status të klasit 
të dytë. Theksi i shërbesës së adhurimit në shumë kisha ungjillore 
sot është muzika, skeçet, multimedia, ose një shumëllojshmëri 
tjetër argëtimesh. 
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Megjithëse akoma paraqitet predikimi, rrallë është predikim 
biblik. Tendenca sot është drejt mesazheve tematike që fokusohen 
në çështjet kohore, marrëdhëniet njerëzore, suksesi, si të ndihmosh 
veten, si të marrësh veten nga varësitë, ose tema të ngjashme me 
këto. Predikuesi tipik sot dëshiron të jetë më shumë një folës 
motivues, sesa një eksegjetik. 

Stiv Lawson është një nga përjashtimet e rralla dhe të çmuara. 
Ai është i pasionuar për predikimin biblik dhe e kupton që 
ekspozimi i kujdesshëm biblik nga podiumi është nevoja e madhe 
e kishës sot. Vetë shërbesa e predikimit e Stivit është shembullore. 
Si një predikues besnik për shumë vjet, ai është vlerësuar gjerësisht 
për guximin, qartësinë dhe kujdesin me të cilin e trajton Shkrimin. 
Edhe shkrimet e tij janë një model i metodës eksegjetike. Uri në 
Vend është një trajtim thellësisht biblik i temës së predikimit. 
Është një përmbledhje e shkëlqyer e disa prej udhëzimeve më të 
rëndësishme dhe bazë të Biblës për predikuesit. 

Këtu është një kundërhelm i mrekullueshëm për të gjithë 
predikuesit e rinj që janë të ngatërruar nga gjithë theksi modern 
mbi stilin përkundrejt përmbajtjes. Lawson na kthen te Shkrimet 
për të na treguar se si predikimi biblik është urdhëruar dhe ilustruar 
në vetë Biblën. Uri në Vend është rifreskues, i drejtpërdrejtë dhe 
i plotë. Është edhe sfidues, edhe inkurajues. 

Gjëja më e mirë është që pasioni i Stivit për ekspozimin 
biblik është si një sëmundje ngjitëse. Ai demonstron kategorikisht 
që predikimi ekspozues është modeli biblik për shërbesë. Ai 
gjithashtu, nxjerr nga teksti biblik shumë këshilla praktike se si 
të predikosh biblikisht. 

Ky është një burim i pasur dhe i paçmuar për pastorët që 
dëshirojnë të ushqejnë tufat e tyre, ashtu si na ka porositur Bariu i 
Madh. Jam mirënjohës që e shoh këtë libër të printuar dhe lutem që të 
ketë një ndikim të gjerë te pastorët, drejtuesit e studimeve të Biblës, 
shërbesat ungjillore dhe mbi anëtarët e uritur të tufave tona. 

Xhon MekArthër 



Falënderime  

n ë s e  D o  t ë  m ë  p y e s n i t : “Sa kohë të është dashur për të shkruar 
këtë libër?” përgjigjja ime nuk do të matej vetëm me muajt e fundit, 
por me shumë vitet e shpenzuara duke kuptuar, përpiluar dhe duke 
i jetuar këto të vërteta mbi predikimin. Për një përgatitje të tillë më 
është dashur kohë, një jetë. Në kuptimin më të vërtetë të fjalës, për 
të shkruar këtë libër, Uri në Vend, është dashur e gjithë jeta ime. 

Një re dëshmitarësh më ka rrethuar, predikues, të gjallë dhe 
të vdekur, që më përbetojnë jo vetëm të predikoj Fjalën, por ta 
bëj këtë në një mënyrë që e nderon Perëndinë. Duke përfunduar 
këtë libër, ndihem i detyruar të falënderoj njerëzit e ndryshëm 
që kanë pasur një ndikim të drejtpërdrejtë dhe pozitiv në jetën 
time, burrat që kanë mprehur më shumë të kuptuarit tim mbi 
predikimin. 

Sa për të filluar, dua të falënderoj tre ish-pastorë, predikimin 
biblik e të cilëve e kam dëgjuar të dielë pas të diele, dhe që 
kanë qenë model për mua se çfarë duhet të jetë podiumi. Adrian 
Roxhers i Kishës Baptiste të Belvju [Bellevue Baptist Church] 
në Memfis, Tenesi, W.A. Kriswell i Kishës së Parë Baptiste 
[First Baptist Church] në Dallas, Teksas dhe S. Luis Xhonson në 
Kishën e Besimtarit [Believer’s Chapel] në Dallas, Teksas, kanë 
qenë model i ekspozimit biblik për mua në vitet e formimit tim. 
Përkushtimi i tyre për të predikuar Fjalën e frymëzuar nga Perëndia, 
të pagabueshme dhe të besueshme ka qenë model i këndvështrimit 
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tim mbi predikimin. Secili prej tyre u bë për mua mishërim i gjallë 
i asaj që Perëndia më ka thirrur të bëj. 

Më tej, dua të falënderoj ish-profesorë të mi në Seminarin 
Teologjik të Dallasit. Hadon Robinson dhe Duane Litfin më kanë 
mësuar predikimin ekspozues në klasë, mësime që nuk do t’i harroj 
kurrë. Profesorë të tjerë në Dallas, burra si Haward Hendriks, J. 
Duajt Pentekost, Xhon Hanah dhe Stanli Tusant kanë lënë gjurmët e 
tyre në jetën time. Mbi të gjitha, dua të falënderoj Roi Zak, i cili jo 
vetëm më ka mësuar ekspozimin e Biblës, por edhe më ka kërkuar 
të shkruaj katër artikuj mbi predikimin ekspozues për Bibliotheca 
Sacra, që formojnë bazën e këtij libri. Çdo faqe e këtij libri, në një 
mënyrë, ose në një tjetër, është rrahur në kudhrën e shërbesave të 
tyre ekspozuese. 

Gjithashtu, R. C. Sproul, një nga profesorët e mi në Seminarin 
e Reformuar Teologjik, më ka udhëzuar më tej në pikat më të 
mprehta të komunikimit. Të gjitha mësimet e tij ishin të mbushura 
me pasionin e tij për të përçuar të vërtetën e Shkrimit dhe akoma 
ngelen të freskëta dhe të paharrueshme në mendjen time. 

Për të tepër, dua të shpreh mirënjohjen për predikimin ekspozues 
të Xhon MekArthërit, pastor-mësues i Kishës së Komunitetit të 
Hirit në San Valli, Kaliforni. Kërkimi i vazhdueshëm për kuptimin 
e tekstit biblik dhe predikimi i tij me pasion i atij pasazhi, me një 
fokus të përqendruar te Perëndia ka formuar gjithë këndvështrimin 
tim mbi podiumin. Ky njeri i Perëndisë ka themeluar për mua 
dhe për një brez të tërë, standardin më të lartë se si duhet të jetë 
predikimi biblik. 

Jo të gjithë mentorët janë gjallë. Shumë burra vazhdojnë të 
ndikojnë tek unë shumë kohë pasi kanë dalë nga skena. E kam 
fjalën për Reformuesit, burra si Martin Luteri dhe Xhon Kalvini; 
Puritanët, në veçanti Tomas Watson dhe Xhon Owen; dhe të tjerë 
të fuqishëm në podium që kanë ndjekur gjurmët e tyre, predikues 
të fuqishëm si Xhorxh Witfild, Xhonathan Eduards, Çarls Spërxhën 
dhe së fundi, Martin Lloid-Xhons. Leximi i predikimeve të tyre 
dhe studimi i jetëve të tyre më ka ndryshuar rrënjësisht. Faqet e 
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këtij libri rrjedhin nga ndikimi i gjithë këtyre burrave. 
Gjithashtu, jam mirënjohës për skuadrën e Botuesve Mudi, 

veçanërisht për Mark Tobin, që besoi në mesazhin e këtij libri 
dhe Xhim Vinsent, redaktimi i talentuar i të cilit e ka thurur këtë 
dorëshkrim në një mantel të patëmetë për lavdinë e Perëndisë. 

Me plot kuptimin e fjalës, për të shkruar këtë libër më është 
dashur e gjithë jeta ime. Secili nga pastorët dhe profesorët e 
sipërpërmendur, si dhe figura të ndritura të shekujve të kaluar, 
kanë ndikuar drejtpërsëdrejti në formimin e jetës sime në lidhje me 
podiumin, një ndikim i përhershëm që, besoj, do të rrjedhë përmes 
printimit të këtij libri. E përdortë Perëndia të gjithin për lavdinë e 
Tij dhe për të mirën tonë. 

F a l ënderime 





hyrje 

ditët e thatësirës 

D r .  D .  m a r t i n  L L o i D - X h o n s ,  ekspozuesi i famshëm i Kishës 
Westminster në Londër, ndërsa po jepte leksion mbi predikimin 
në Seminarin Teologjik Westminster, tha: “Nevoja më urgjente në 
Kishën e Krishterë sot është predikimi i vërtetë; dhe duke qenë se 
është nevoja më e madhe dhe më urgjente në kishë, është nevoja 
më e madhe edhe e botës, gjithashtu.”1

Nëse diagnoza e doktorit është e saktë dhe ky shkrimtar beson se 
është e saktë, atëherë një kthim te predikimi, te predikimi i vërtetë, 
predikimi biblik, predikimi ekspozues, është nevoja më e madhe 
në këtë orë kritike. Nëse një reformim do të vijë në kishë, duhet të 
paraprihet nga një reformim i podiumit. Si të jetë podiumi, ashtu 
do të jetë edhe kisha. 

Profeti Amos paralajmëroi për një uri që do të mbulonte vendin, 
një nevojë për të dëgjuar Fjalën e Perëndisë (Amosi 8:11). Teologu 
Walter Kaiser është një ndër të shumtët që kanë deklaruar që uria 
tani është këtu dhe ka pllakosur prej kohësh: “Uria e Fjalës vazhdon 
në përmasa masive në shumicën e vendeve në Amerikën e Veriut.”2 
Në fakt, po jetojmë në ditë të tilla thatësire, një kohë kur shumë 
forca po e mbytin predikimin biblik. Tani më shumë se kurrë, 
pastorët duhet t’i kthehen thirrjes më të lartë, urdhërit hyjnor për 
të “predikuar fjalën” (2 Tim. 4:2). 
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Çfarë është tamam predikimi ekspozues? Ne jemi e kemi të 
vështirë të gjejmë një përkufizim më të mirë se ai që është dhënë nga 
J.I. Paker në Perëndia Ka Folur: “Ideja e vërtetë e predikimit është 
që predikuesi duhet të bëhet një zëdhënës për tekstin, ta ekspozojë 
dhe ta zbatojë si një fjalë nga Perëndia drejtuar dëgjuesve të tij, 
duke folur vetëm me qëllim që teksti vetë të flasë dhe të dëgjohet.” 
Pakeri shkroi që predikuesi duhet “[të nxjerrë] çdo pikë nga teksti 
i tij në mënyrë të tillë që” [duke cituar nga fjalori i Westminsterit] 
“dëgjuesit të dallojnë se si Perëndia po na e mëson atë gjë nga aty.”3 
Kjo është natyra e vërtetë e predikimit. Është njeriu i Perëndisë që 
hap Fjalën e Perëndisë dhe shtjellon të vërtetat e saj, në mënyrë 
të tillë që zëri i Perëndisë të dëgjohet, lavdia e Perëndisë të shihet 
dhe njerëzit t’i binden vullnetit të Perëndisë. 

Duke folur shekuj më parë, Reformatori gjenevas Xhon Kalvin 
u shpreh që predikimi përfshin shpjegimin e Shkrimit, duke 
shpalosur kuptimin e tij të natyrshëm dhe të vërtetë, dhe duke 
treguar zbatimin në jetën dhe në përvojën e besimtarëve të kishës.4 

Me fjalë të tjera, ekspozimi përfshin shpjegimin dhe zbatimin, 
ose me fjalë të tjera, shpjegimin me kujdes të Fjalës dhe lidhjen 
e saj praktike me jetën. Kalvini më tej shprehu: “Predikimi është 
ekspozimi publik i Shkrimit nga njeriu i dërguar nga Perëndia, në 
të cilin Perëndia vetë është i pranishëm në gjykim dhe në hir.”5 

Kjo vërtet shpjegon se si duhet të jetë me të vërtetë predikimi 
ekspozues. Është predikimi i Biblës, duke shpjeguar kuptimin e 
vërtetë të Shkrimit në një mënyrë të tillë që të sjellë gjykim hyjnor, 
nëse refuzohet dhe hir hyjnor, nëse pranohet. Në këtë kuptim, 
argumenton Kalvini, Perëndia është i pranishëm në mënyrë të 
pazakontë në predikimin e Fjalës së Tij. 

Kjo është dinamika mbinatyrore e predikimit ekspozues. Kur 
Bibla flet, Perëndia flet. 

Kohët e fundit, Meril Unger e përkufizoi ekspozimin biblik si 
komunikimi i “kuptimit të vërtetë dhe thelbësor” të një pasazhi 
të Shkrimit “siç ekzistonte në mendjen e shkruesit specific biblik 
dhe siç ekziston në dritën e gjithë kontekstit të Shkrimit.”6 “Është”, 
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shpjegoi ai, “Fjala e Perëndisë e bërë e qartë dhe e zbatuar për 
nevojat aktuale të dëgjuesve.” 

Ungeri shtoi: “Në mënyrë kategorike nuk do të thotë të 
predikosh për Biblën, por të predikosh Biblën. ‘Çfarë thotë Zoti’ 
është alfa dhe omega e predikimit ekspozues. Fillon me Biblën dhe 
mbaron në Bibël dhe gjithçka që është në mes del nga Bibla. Me 
fjalë të tjera, predikimi ekspozues është predikimi i përqendruar te 
Bibla.”7 Ose siç J. I. Paker shkruan, është thjesht “ta lësh tekstin të 
flasë.”8 Ky është kuptimi i vërtetë i predikimit ekspozues dhe kjo 
është nevoja kritike sot. 

Uri në Vend është një zgjerim i një serie me katër pjesë të 
botuara fillimisht në Biblioteca Sacra në 2001-2002.9 Disa nga 
materialet e përgatitura për seritë Bib Sac, që janë lënë pa botuar 
për shkak të kufizimeve për hapësirë, janë rivendosur në këtë libër. 
Këto shtesa do të sjellin një efekt më polemik dhe provokues. 
Kapitujt vetë janë ekspozime të Shkrimit, duke modeluar në fakt atë 
gjë për të cilën ato bëjnë thirrje, që është një mesazh i fokusuar te 
Perëndia i nxjerrë nga teksti biblik. Kjo metodë e drejtuar nga teksti 
do të lejojë Fjalën e Perëndisë të përcaktojë vendin që predikimi 
ekspozues duhet të ketë në kishë sot, si dhe të japë një përkufizim 
se si duhet të predikohet Fjala. 

Qëllimi i këtyre faqeve është të forcojë aleancën e gjithë atyre që 
shpallin Fjalën, qoftë pastorë, mësues, ungjilltarë, profesorë seminari, 
ose profesorë në kolegje biblike, si dhe studentë që përgatiten për 
shërbesën e predikimit. Ky libër ka si qëllim të bashkojë të gjithë ata 
që janë në llogore duke predikuar dhe mësuar Shkrimin me besnikëri 
që të dallojnë dhe të shmangin kërcënimet e shumta që janë ngritur 
në këtë kohë të tanishme ndaj shtjellimit të këshillës së plotë të 
Perëndisë. Po ashtu, është shkruar për të inkurajuar të gjithë ata që 
ulen në kishë që e duan predikimin besnik të Fjalës së Perëndisë, 
duke i sfiduar ata, t’i mbështesin ata që i ushqejnë me një dietë të 
vazhdueshme dhe të qëndrueshme të Shkrimit. 

Uri në Vend adreson direkt atë që unë besoj se është nevoja 
serioze e tanishme, në mënyrë specifike, që podiumi i ditëve 
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moderne të kthehet në lavdinë e ditëve të mëparshme të brezave 
të kaluar, ditë kur e vërteta e Perëndisë shpallej pa frikë, ditë kur 
qartësia doktrinare, precizioni teologjik dhe zbatimi i Shkrimit i 
shoqëruar me hetimin e zemrës, dikur buronte nga podiumet. 

Ky libër del me lutjen që në këto ditë urie në gjithë vendin, 
kreu i kishës, Zoti Jezu Krisht, edhe një herë do të nxjerrë burra 
të perëndishëm që, me besnikëri dhe pa frikë, do të predikojnë 
Fjalën. Qoftë i kënaqur Perëndia që të na japë një reformim kaq 
të fuqishëm dhe të rizgjojë kishën e Tij për lavdinë sovrane të 
emrit të Tij të bekuar. 
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Ata ishin ngulmues në zbatimin e mësimit të apostujve, në 
bashkësi, në thyerjen e bukës dhe në lutje. 

Dhe të gjithëve u kishte hyrë druajtja; dhe shumë shenja e 
mrekulli bëheshin nga dora e apostujve. Por gjithë ata që besonin 
rrinin bashkë dhe çdo gjë e kishin të përbashkët. Dhe i shisnin 
pronat e pasuritë dhe ua ndanin të gjithëve, sipas nevojës së 
çdonjërit. Dhe ngulmonin me një mendje të vetme çdo ditë në 
tempull dhe, duke e thyer bukën nga shtëpia në shtëpi, merrnin 
ushqimin me gëzim dhe me thjeshtësi zemre, duke lavdëruar 
Perëndinë dhe duke gëzuar simpatinë e gjithë popullit. Dhe Zoti i 
shtonte kishës çdo ditë ata që ishin shpëtuar.

     Veprat 2:42-47 



“Podiumi është froni për Fjalën e Perëndisë.” 

Martin Luter 



1
Festë, apo Uri?

përparësia e predikimit biblik 

n D ë r s a  k i s h a  p ë r p a r o n  në shekullin e njëzetenjëtë, theksi për 
të prodhuar shërbesa të suksesshme kurrë nuk ka qenë më i madh. 
Të ndikuar nga shkrirja e korporatave, e qiellgërvishtësve gjigandë 
dhe e ekonomive në zgjerim, gjërat e mëdha perceptohen si më të 
mira dhe askund nuk është më i dukshëm mentaliteti i Wall Street 
se në kishë. Është e trishtueshme të themi që presioni për të sjellë 
rezultate të matshme i ka bërë shumë shërbesa të flijojnë thelbin e 
predikimit biblik në altarin e pragmatizmit të fokusuar te njeriu. 

Po del një mënyrë e re se si “bëjmë” kishë. Në këtë ndryshim 
radikal të paradigmave, ekspozimi është zëvendësuar me zbavitjen, 
predikimi me performancën, doktrina me dramën dhe teologjia me 
teatralizmin. Podiumi, që dikur ka qenë fokusi i kishës, tani po 
errësohet nga një shumëllojshmëri teknikash për rritjen e kishës, 
çdo gjë, që nga stili i adhurimit në modë, te prezantimet që bien 
në sy dhe te shfaqjet madhështore me këngë, kërcime e me skeçe. 
Duke u përpjekur të fitojnë avantazh në rritjen e kishës, një valë 
e re pastorësh po e rishpik kishën dhe po e ripaketon ungjillin në 
një produkt për t’ia shitur “konsumatorëve.”1

Çdo gjëje që thuhet që funksionon në një kishë, po i jepet një 
e drejtë e veçantë në “tregje” të ndryshme jashtë vendit. Ashtu 
siç kur u zbulua ar në kodrinat e Kalifornisë së Veriut, po kështu 
edhe ata që janë në shërbesë vrapojnë drejt pragjeve të kishave të 
mëdha dhe konferencave super të fryra ku është dëgjuar “zbulimi” 
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i fundit. Për fat të keq, ari i saponxjerrë shpesh del që është pirit. 
Jo gjithçka që shndrit është në të vërtetë ar. 

pUna e perëndisë, sipas mënyrës së perëndisë 

Pa dyshim, pastorët mund të mësojnë nga kishat që rriten dhe 
nga shërbesat e suksesshme. Megjithatë, puna e Perëndisë duhet 
bërë sipas mënyrës së Perëndisë, në mënyrë që të njohë bekimin. 
Ai siguron fuqinë dhe vetëm Ai duhet të marrë lavdinë, por kjo do 
të ndodhë vetëm kur ndiqet plani i tij hyjnor që ai na ka dhënë për 
shërbesë. Kur ndiqen skema të fokusuara te njerëzit shpesh duke 
imituar dërdëllitjet e botës, mishi siguron energjinë, dhe njerëzit, 
jo Perëndia, merr lavdinë. 

Në gjithë historinë e kishës, predikuesit që kanë pasur një 
ndikim të përhershëm në kishë, kanë ditur që, sipas fjalëve të 
Mikael Horton, “shpallja e rregullt e Krishtit përmes ekspozimit 
të saktë të Shkrimit [është] më përshtatshme për të krijuar një 
komunitet që adhuron dhe shërben, sesa kauzat politike, kryqëzatat 
morale dhe shërbesat zbavitëse.”2 Megjithatë, në shumë kisha 
ungjillore, ekspozimit biblik po i jepet statusi i klasit të dytë. Në 
një shtrembërim të çuditshëm, predikimi i Kryqit tani është marrëzi, 
jo vetëm për botën, por edhe për kishën bashkëkohore. Rezultati 
ka qenë një uri për predikimin biblik në tokën tonë. 

Kjo uri në podiume në gjithë vendin zbulon një humbje të 
besimit në Fjalën e Perëndisë për të kryer punën e saj të shenjtë. 
Ndërsa ungjilltarët pohojnë pagabueshmërinë e Shkrimit, shumë, 
siç duket, e kanë braktisur besimin e tyre në mjaftueshmërinë e 
tij për të shpëtuar dhe për të shenjtëruar. Në vend që ta shtjellojnë 
Fjalën me fuqi në rritje, shumë po u kthehen strategjive më të 
parëndësishme duke u përpjekur të ringjallin shërbesa të vdekura. 
Por me çdo risi që sapo shtohet, shtjellimit të drejtpërdrejtë të 
Shkrimit po i jepet një rol dytësor, duke e lënë kishën akoma më 
tej të vdesë urie. Të bësh punën e Perëndisë sipas mënyrës së 
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Perëndisë, kërkon një përkushtim të palëkundur për t’i ushqyer 
njerëzit me Fjalën e Perëndisë përmes predikimit dhe mësimit 
biblik me këmbëngulje. 

një paradigëm për shërbesë 

Duke qenë se ka shumë shërbesa që po e braktisin dietën e 
qëndrueshme të ekspozimit biblik, ku mund të gjendet një model 
efektiv në të cilin predikimi dhe mësimi i Fjalës së Perëndisë është 
pjata kryesore? Çfarë ndodh kur kishës i shërbehet mishi i Fjalës 
së Perëndisë? Nuk duhet të shikojmë më larg se te kisha e parë në 
Jerusalem, që lindi në Ditën e Rrëshajëve dhe që u mboll e patundur 
në tokën e besimtarëve të sapokthyer në besim. Drejtuesit e kishës 
sot do të bënin mirë ta rivizitonin këtë kishë dhe të rizbulonin 
strategjinë e drejtuesve të saj të hershëm dhe të apostujve. 

Pasi apostulli Pjetër i predikoi me guxim turmës së mbledhur 
për Rrëshajë, tre mijë shpirtra u prekën në zemër, u shpëtuan dhe u 
pagëzuan. Në një formë të përmbledhur Veprat 2:42-47 portretizon 
jetën e fuqishme të këtij grupi besimtarësh të sapoformuar. Këto 
vargje përmbajnë përbërësit kryesorë të jetës dinamike të kësaj 
kishe të parë, mësimi i apostujve, bashkësia, adhurimi, lutja, 
shërbesa dhe ungjillizimi. Këtu janë gjashtë mjetet përmes të 
cilave Fryma e Perëndisë pulsoi përmes besimtarëve dhe ndikoi në 
mënyrë dramatike në botën rreth tyre. Secila prej këtyre disiplinave 
shpirtërore është vendimtare për shëndetin e çdo kishe që përpiqet 
të nderojë Perëndinë tërësisht. 

I listuar me qëllim në faqet e para të këtij pasazhi, mësimi i 
apostujve do të jetë fokusi i këtij kapitulli, që shqyrton vendin 
strategjik, modelin specifik dhe fuqinë mbinatyrore që një mësim 
i tillë zuri në këtë kishë të parë. Ky studim është një thirrje ndaj 
kishës bashkëkohore për ta bërë predikimin biblik gjënë më 
themelore, ashtu siç bënë apostujt dy mijë vjet më parë, për të dalë 
nga uria e tanishme në një festë në të ardhmen. Kisha e hershme 
përjetoi gjallëri shpirtërore, jo për shkak të teknikave me marifete, 
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por sepse u fokusua në përparësinë e mësimit biblik. Në të njëjtën 
mënyrë, Veprat 2:42-47 demonstron rolin që Perëndia i ka caktuar 
doktrinës së apostujve. 

përparësia e mësimit të apostUjVe 

I listuar i pari në këtë grup shërbesash, mësimi i apostujve 
ishte shërbesa kryesore e këtyre drejtuesve të parë të kishës. Së 
pari dhe më së shumti, apostujt dhanë mësim. Më specifikisht, ata 
u mësuan doktrinë besimtarëve. Shërbesa e tyre e mësimit u solli 
jetë të gjitha aspekteve të tjera të kishës së parë. Nuk është rastësi 
që mësimi ishte i pari.3 Gjithmonë duhet të jetë i pari. Në jetën e 
krishterë, parimi vjen para praktikës, doktrina para detyrës dhe 
ekspozimi para përvojës. Ashtu siç e ka thënë mirë Xhon Filips: 
“Përvoja gjithmonë duhet vënë në provë me anë të doktrinës, jo 
doktrina me anë të përvojës.”4 

Xhon Stoti vëzhgoi që këta “besimtarë të rinj nuk po përjetonin 
një përvojë mistike që i bëri të përçmonin mendjen e tyre, apo të 
përbuznin teologjinë.... Anti-intelektualizmi dhe plotësia e Frymës 
reciprokisht nuk shkojnë me njëri-tjetrin, sepse Fryma e Shenjtë është 
Fryma e së vërtetës.”5 Kjo do të thotë që Fryma e Shenjtë veproi 
fuqishëm në këtë kishë të parë duke i drejtuar apostujt të ishin të 
frytshëm në shërbesën e tyre të mësimdhënies. Doktrina e shëndoshë 
pasuroi çdo aspekt të jetës së kësaj kishe. Çdo strategji dhe shërbesë 
buronte nga burimi i pastër i së vërtetës biblike. Si aktiviteti kryesor 
i apostujve, mësimi i tyre ishte parësor dhe ndikues në mënyrë të 
fuqishme, një model që s’njeh kohë, që u modelua në shërbesën e 
Jezusit, na u urdhërua në Porosinë e Madhe, u praktikua në kishën 
e hershme dhe u përforcua në Letrat Pastorale. 

I Modeluar në ShërbeSën e JezuSIt 

Ndërsa Apostujt mësuan këtë tufë të parë, ata duhet të ndiqnin 
atë që kishin parë që Jezusi Krishti bëri. Për më shumë se tre vjet 
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Krishti Vetë i kishte mësuar ata dhe ata kishin qenë dëshmitarë të 
shërbesës së tij publike. Ata kishin kuptuar rëndësinë thelbësore 
që ai i kishte dhënë mësimit. Që nga koha kur Krishti i thirri ata 
për ta ndjekur, deri kur Ai u ngjit në qiell, mësimi ishte gjëja me 
të cilën Ai merrej më shumë. Nuk ka dyshim që dishepujt-në-
trajnim e vunë re këtë përparësi në shërbesën e Tij. Shërbesa e Tij 
e mësimdhënies ishte kaq e rëndësishme, saqë Të Dymbëdhjetët 
e quajtën “Mësues” (Gjoni 13:13), dhe Ai i quajti secilin prej tyre 
“dishepujt” e Tij (Mat. 10:24-25; Lluka 6:40), një fjalë që përdorej 
për çdo nxënës që ishte nën një mësues dhe përvetësonte mësimin 
e tij.6 Terma të tillë tregojnë qartë vendin parësor të mësimit në 
shërbesën e Krishtit. 

Ndërsa Jezusi filloi shërbesën e Tij publike, Ai erdhi “duke 
predikuar ungjillin e mbretërisë së Perëndisë” (Marku 1:14). 
Shumë shpejt pas kësaj, Ai hyri në sinagogë në Nazaret dhe lexoi 
nga Isaia: “Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi për të 
ungjillizuar të varfërit; ai më dërgoi për të shëruar ata që e kanë 
zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin e të burgosurve” (Lluka 
4:18). Kështu ai deklaroi që predikimi i Tij përmbushi profecinë e 
Isaisë. Kur një numër i madh njerëzish erdhën tek Ai për t’u shëruar, 
Ai u tërhoq nga ata duke thënë: “Le të shkojmë në fshatrat e afërm 
që të predikoj edhe atje” (Marku 1:38). 

Asgjë nuk do ta largonte Atë nga shërbesa e Tij kryesore e 
predikimit dhe e mësimit, madje as shërimi me dhembshuri i të 
sëmurëve. Kur turmat erdhën, “Ai hapi gojën dhe i mësoi” (Mat. 
5:2). Në gjithë shërbesën e Tij publike shpallja e së vërtetës së 
Perëndisë mbeti gjëja kryesore. Edhe natën para se të kryqëzohej, 
Jezusi mblodhi dishepujt e Tij në një dhomë të sipërme të vetmuar 
dhe i mësoi (Gjoni 13-16). 

Pas ringjalljes, fokusi i shërbesës së Jezusit mbeti i njëjtë. 
Ndërsa po ecte në rrugën për në Emaus, Ai iu shfaq dy dishepujve 
dhe “u shpjegoi atyre në të gjitha Shkrimet gjërat që i takonin 
Atij” (Lluka 24:27). Kur dishepujt u takuan në Dhomën e Sipërme, 
Jezusi u shfaq në mes tyre dhe “ua hapi mendjen, që të kuptonin 
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Shkrimet” (v. 45) në lidhje me “të gjitha gjërat që janë shkruar” për 
Të “në ligjin e Moisiut, në profetët dhe në psalmet” (v. 44). Dhe 
tamam para se Jezusi të merrej në qiell, Ai akoma po i udhëzonte 
dishepujt e Tij (Veprat 1:1-9). 

Ky fokus jetik në shërbesën e Krishtit, domethënë predikimi 
dhe mësimi, lanë një gjurmë të thellë te dishepujt e Tij. Ndërsa 
Të Dymbëdhjetët filluan punën e tyre pastorale si barinj, ashtu siç 
është thënë te Veprat 2:42, ata thjesht po imitonin atë që kishin 
vëzhguar që bëri Jezusi, duke përsëritur shembullin që kishin parë 
tek Ai. Ndërsa u kujdesën për këtë kishë të parë në Jerusalem, ata 
menjëherë filluan t’i mësonin të tjerët, sepse kjo ishte ajo që Jezusi 
kishte bërë me ta. Çdo përparësi tjetër për shërbesë do të kishte 
qenë një largim nga shembulli i qëndrueshëm që kishin parë në 
shërbesën e Vetë Krishtit. 

I urdhëruar në PoroSInë e Madhe 

Veç kësaj, apostujt i mësuan këta besimtarë të rinj, sepse kjo 
ishte ajo që Jezusi i kishte urdhëruar të bënin. Në Porosinë e Madhe 
që u dha vetëm disa ditë më parë, Jezusi i kishte ngarkuar ata: 
“Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar 
në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë, dhe duke i mësuar 
të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë 
jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës” (Mat. 28:19-20). 

Në këtë urdhër me autoritet, të shkonin, të bënin dishepuj, t’i 
pagëzonin dhe t’i mësonin, përgjegjësia e tyre thelbësore kulmohej 
në këtë përgjegjësi të fundit “duke i mësuar”, sepse ishin udhëzuar 
t’u bënin të njohur besimtarëve të rinj gjithçka që Ai u kishte 
mësuar atyre. Ashtu siç Jezusi i kishte mësuar ata, tani Ai po i 
drejtonte ata të bënin të njëjtën gjë me të tjerët. Në fakt, mësimi 
është kaq i rëndësishëm për përmbushjen e Porosisë së Madhe, saqë 
Jezusi i identifikoi ndjekësit e Tij të ardhshëm si “dishepuj,” ose 
nxënës. Së pari dhe më së shumti, apostujt duhet të bënin nxënës, 
jo “njerëz për bashkësi”, thyes të bukës, apo njerëz që luteshin. 
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Megjithëse këto disiplina të tjera shpirtërore të bashkësisë me 
njëri-tjetrin, të bashkësisë me Krishtin, dhe lutja ndaj Perëndisë 
janë pamohueshmërisht të rëndësishme, ato do të bëheshin realitet 
vetëm ndërsa këtyre ndjekësve të rinj së pari do t’u mësoheshin të 
vërtetat thelbësore të besimit të krishterë. Kështu duke iu bindur 
asaj që Krishti u kishte urdhëruar në Porosinë e Madhe, apostujt i 
mësuan besimtarët e rinj. 

I PraktIkuar në kIShën e herShMe 

Fakti që këta besimtarë të rinj ishin “ngulmues në zbatimin e 
mësimit të apostujve” (Veprat 2:42, korsivet janë shtuar) nënkupton 
që Të Dymbëdhjetët po i mësonin besimtarët rregullisht dhe 
vazhdimisht. Shërbesa e predikimit dhe e mësimit e apostujve është 
përmendur më shumë se çdo aktivitet tjetër në të cilin ata ishin të 
përfshirë (Veprat 2:42; 3:11-26; 4:1-2, 8-12, 19-20, 31, 33; 5:20-
21, 29-32, 42; 6:2, 4, 7-10; 7:1-53). Kaq mahnitëse është ky fakt, 
saqë mund të arrish në konkluzionin që Veprat është kryesisht një 
regjistrim i predikimit dhe i mësimit apostolik. Xhon MekArthër 
konkludoi: “Kisha e hershme ndoqi nga afër shërbesën e mësimit 
të apostujve, mësimi i të cilëve, tani i shkruar në faqet e Shkrimit 
të Dhiatës së Re duhej dhënë mësim nga të gjithë pastorët.”7 

Pavarësisht se ku ishin, apostujt predikonin. Qoftë në tempullin 
e Salomonit (3:11-26; 5:20, 42), në grumbullimet publike (4:2, 
33), para Sinedrit (4:8-12; 5:27-32), ose shtëpi më shtëpi (5:42), 
ata mësuan me guxim në emër të Krishtit. Edhe përballë rreziqeve 
që u kërcënonin jetën, apostujt refuzuan të rrinin në heshtje, duke 
deklaruar, “ne nuk mund të mos flasim për ato që kemi parë dhe 
dëgjuar” (4:20). Kur kërkesat e shërbesës u bënë më komplekse, 
ata nuk u shpërqendruan nga detyra e tyre qendrore e mësimit. 
Ata thanë: “Nuk është mirë që ne të lëmë fjalën e Perëndisë për 
të shërbyer nëpër tryeza” (6:2). Për t’u vënë re është fakti që kur 
përshkruhej zgjerimi i suksesshëm i shërbesës së tyre, matej me 
termat për përhapjen e “fjalës së Perëndisë” (v. 7). Në ngjashmëri 



30                   U r i  n ë  V e n d

me këtë, kur ata që merrnin mësimin e tyre, burra si Stefani dhe 
Filipi, u futën në shërbesë, ata mësuan “fjalën” me efektivitet të 
jashtëzakonshëm (7:2-50; 8:5-6, 25-35, 40). Në fakt, dishepujt e 
parë e mbushën gjithë Jerusalemin me mësimin e tyre (5:28). Pa 
asnjë dyshim, mësimi i apostujve ishte shumë i rëndësishëm në 
kishën e hershme. 

I Përforcuar në letrat PaStorale 

Përparësia e mësimit të apostujve ishte tema qendrore e 
Letrave Pastorale. Apostulli Pal i inkurajoi Timoteun dhe Titin 
të përkushtoheshin ndaj shërbesës së predikimit dhe të mësimit 
të Fjalës së Perëndisë. Detyra e parë me të cilën Pali e ngarkoi 
ndihmësin e tij të ri, Timoteun ishte të “udhëzonte” kishën për 
doktrinën e duhur (1 Tim. 1:3), e cila është “shtylla dhe mbështetja 
e së vërtetës” (3:15). Timoteu duhej të ishte “i ushqyer me fjalët 
e besimit dhe të mësimit të mirë” (4:6) dhe të “urdhëronte këto 
gjëra dhe të mësonte këto gjëra” (v. 11). Ai duhej t’i kushtohej 
“leximit, këshillimit dhe mësimit” (v. 13), të mos linte pas dore 
“dhuntinë” e tij të mësimit (v. 14). Ai duhej të “kujdesej” dhe “t’i 
kushtohej tërësisht” mësimit që do të jepte duke “ruajtur veten” 
dhe “mësimin” e tij (v. 15-16). Të gjithë pleqtë, shkroi Pali, duhet 
të “mundohen me fjalë e me mësim” (5:17), duke udhëzuar (6:17) 
dhe duke mbrojtur të vërtetën (v. 20). 

Te 2 Timoteut, Pali e përforcoi këtë temë me birin e tij të ri në 
besim. Timoteu duhej të “ruante modelin e fjalëve të shëndosha” (2 
Tim. 1:13), ta “mbronte” atë (v. 14) dhe t’ua “jepte” të tjerëve (2:2). 
Ai duhej t’ua “kujtonte” të tjerëve të vërtetën (v. 14), “të thoshte 
drejt fjalën e së vërtetës” (v. 15) dhe të “ishte i aftë të mësonte të 
tjerët” (v. 24). I përbetuar [nga Pali] solemnisht para Perëndisë 
Timoteu duhej të “predikonte fjalën” “me çdo... doktrinë” (4:2). 

Pali, gjithashtu, e inkurajoi Titin të shërbente me Fjalën e 
Perëndisë. Çdo pastor duhet të jetë “në gjendje me doktrinën e 
shëndoshë të këshillojë dhe bindë ata që kundërshtojnë” (Titi 1:9). 
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Ai i tha Titit, “shpall ato që përkojnë me doktrinën e shëndoshë” 
(2:1). Pali e ngarkoi atë: “Mësoju këto gjëra, këshillo dhe qorto 
me çdo pushtet! Askush mos të përçmoftë” (v. 15). 

Kështu në këto tri Letra Pastorale, apostulli Pal konfirmoi 
rëndësinë primare të shërbesës, që është të përhapte me efektshmëri 
mësimin e apostujve. 

përgjegjësia kryesore

Predikimi bilik duhet të zërë gjithmonë vendin e parë të ndikimit 
në jetën e çdo kishe. Në zemër të çdo kishe të shëndetshme është 
ekspozimi energjik i Fjalës së Perëndisë. 

Megjithatë, për fat të keq, shumë pastorë po largohen nga roli jetik 
i predikimit ekspozues dhe i mësimit doktrinar. Por duke bërë kështu, 
ata nuk arrijnë të kuptojnë që të sapokthyerit në besim, së pari dhe 
më së shumti, kanë nevojë që t’u mësosh të vërtetën e Perëndisë. Si 
rezultat, shumë gjëra të tjera konkurojnë dhe madje edhe zëvendësojnë 
rolin primar të predikimit biblik në kishë. Koncerte të krishtera, drama, 
shfaqje, festivale, shfaqje muzikore, programe me folës të veçantë dhe 
filma fetarë po fitojnë terren në jetën e kishës bashkëkohore. Disa nga 
këto aktivitete mund të kenë një vend në kishë, por ato kurrë nuk duhet 
të konkurojnë as t’i zënë frymën shpalljes së Fjalës së Perëndisë të 
fuqizuar nga Fryma brenda një kishe. 

Duke diagnostikuar sëmundjet e theksimit të këtyre medotave 
ndihmëse, Martin Lloid-Xhons vajtoi: “Gjithë këto duhet të jenë 
veçse dytësore, shumë shpesh, madje as dytësore, shpesh të padenja 
që të kenë ndonjë vend ndopak... Detyra kryesore e Kishës dhe e 
predikuesit të krishterë është predikimi i Fjalës së Perëndisë.”8 Ai 
jehonte fjalët e zërit kryesor pastoral të Zgjimit të Madh, Xhonathan 
Eduardsit, që deklaroi: “Rëndësia kryesore e pastorit është të jetë 
një predikues ekspozues.”9 

Kishat ungjillore kanë një nevojë të madhe për t’u kthyer te 
përparësia e mësimit të apostujve. Predikimi është përgjegjësia më 
e madhe e predikuesit dhe e kishës. 
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modeli i mësimit të apostUjVe 

Meqë mësimi i apostujve ishte kaq i rëndësishëm, çfarë mësuan 
ata saktësisht? Cila ishte përmbajtja e doktrinës së tyre? 

Ata shtjelluan të vërtetën e pastër të zbulesës hyjnore, duke i 
themeluar fort besimtarët e rinj në parimet themelore të besimit 
të krishterë. Të paktën tri gjëra mund të vëmë re për shërbesën e 
tyre: ishte e rrënjosur në Dhiatën e Vjetër, e fokusuar në Jezusin 
dhe e përqendruar në mësimin doktrinar. 

e rrënJoSur në dhIatën e VJetër 

Predikimi i Pjetrit në Ditën e Rrëshajëve demonstron sa shumë 
merrnin apostujt nga Shkrimet e Dhiatës së Vjetër dhe sa shumë 
përmendnin në mësimin e tyre (Veprat 2:14-36). I mbushur me 
citime biblike, mesazhi i parë i krishterë ishte një ekspozim biblik 
i disa pasazheve kyçe të Dhiatës së Vjetër (Joeli 2:28-32; Ps. 
16:8-11; 110:1). Edhe kur Pjetri qëndroi më vonë para Sinedrit, 
ai citoi nga Dhiata e Vjetër (Veprat 4:6-10; kr. Ps. 118:22; Isa. 
28:16). 

Si rrjedhojë, besimtarët e rinj që morën mësimin e apostujve në 
mënyrë të vazhdueshme përdorën Dhiatën e Vjetër. Për shembull, 
pasi Pjetri dhe Gjoni u liruan nga Sinedri, ata u kthyen te besimtarët 
dhe u treguan çfarë kishte bërë Perëndia (Veprat 4:23). Si përgjigje 
ndaj kësaj, besimtarët spontanisht ngritën zërat e tyre te Perëndia 
në lutje (4:24-31), duke cituar disa pasazhe nga Dhiata e Vjetër 
(Eks. 20:11; Ps. 2:1-2; 146:6). 

Edhe Stefani, një nga dishepujt e hershëm që studioi nën 
mësimin e apostujve (Veprat 6:3, 5), iu drejtua Sinedrit (7:2-53), 
duke cituar shumë nga Dhiata e Vjetër. Lista e mëposhtme përfshin 
vetëm disa nga shumë citimet dhe aluzionet që Stefani bëri në lidhje 
me Dhiatën e Vjetër në predikimin e tij. 
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MeSazhI I StefanIt referenca nga dhIata e VJetër 

VePrat	 7:3	 Zanafilla 12:1
	 7:5	 Zanafilla 12:7; 17:8
	 7:6		 Zanafilla 15:13
 7:7 Eksodi 3:12
 7:18 Eksodi 1:8
 7:27-29 Eksodi 2:14-15
 7:30-34 Eksodi 3:1-10
 7:37 Ligji i Përtërirë 18:15, 18
	 7:40 Eksodi 32:1, 23
 7:42-43 Amosi 5:25-27
 7:49-50 Isaia 66:1-2

Duke qenë se ishte rritur si jude, Stefani pa dyshim e njihte 
mirë Dhiatën e Vjetër, por është pothuajse e sigurtë që kishte 
marrë mësimin e apostujve. Si një besimtar në Krishtin, ai i tha 
Sinedrit që profetët e Dhiatës së Vjetër “paralajmëronin ardhjen e 
të Drejtit” (Veprat 7:52).

Filipi, një dishepull tjetër që siç duket që kishte marrë mësimin 
e apostujve (6:3, 5), tregoi goxha kompetencë në shpjegimin e 
Dhiatës së Vjetër. Për shembull, kur eunuku etiopas i kërkoi t’i 
shpjegonte Isainë 53:7-8, Filipi menjëherë i dha interpretimin 
e saktë (Veprat 8:25-35). Ky trajtim i saktë i Shkrimit është një 
argument i pagabueshëm për rolin themelor të Dhiatës së Vjetër në 
mësimin e apostujve. Kështu, Dhiata e Vjetër ishte themeli kryesor 
i doktrinës së tyre. 

e fokuSuar në Jezu krIShtIn 

Tema kryesore e shërbesës së mësimit të apostujve ishin fjalët 
dhe veprat e Jezu Krishtit. Për më shumë se tre vjet, ata kishin qenë 
dëshmitarë okularë të jetës së Tij të përsosur dhe studentë të etur 
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të mësimit të Tij të frytshëm. Ata ishin kaq të lidhur me Atë, saqë 
të tjerët e vunë re që ata “kishin qenë me Jezusin” (4:13). Është e 
kuptueshme që mësimi i tyre apostolik fokusohej në Zotin, në jetën 
e Tij, hyjninë, fjalimet, shëmbëlltyrat, premtimet, bisedat, ftesat, 
akuzat, vdekjen, ringjalljen, ngjitjen në qiell dhe kurorëzimin. Është 
thënë: “Fjalët dhe veprat e Jezusit... përbënin peshën e mesazhit 
të Apostujve.”10

Predikimi i Pjetrit në Ditën e Rrëshajëve (2:15-36) ishte një 
prezantim konciz dhe i lidhur mirë i Zotit Jezu Krisht, duke përvijuar 
jetën dhe mrekullitë e Tij (v. 22), vdekjen (v. 23), ringjalljen (v. 
24-32) dhe lartësimin (v. 33-36). Në Dhomën e Sipërme, Ai u 
kishte premtuar apostujve se do të dërgonte Frymën e Shenjtë, që 
do t’i mundësonte t’i kujtonin të gjitha ato që u kishte mësuar. Ai i 
siguroi apostujt: “por Ngushëlluesi, Fryma e Shenjtë, që Ati do ta 
dërgojë në emrin tim, do t’ju mësojë çdo gjë dhe do t’ju kujtojë të 
gjitha këto që ju thashë” (Gjoni 14:26). Tani, duke përmbushur këtë 
premtim, Fryma kishte ardhur dhe i kishte mundësuar të kujtonin 
fjalët e shumta të Krishtit. Pra, kur apostujt jepnin mësim, ata po 
“mësoni[n] në atë emër” (Veprat 5:28), që do të thotë flisnin “në 
emër të Jezusit” (v. 40). Mësimi i apostujve fokusohej qartë në 
jetën, shërbesën dhe mësimin e Jezu Krishtit.  

e ShPaloSur Me MëSIM doktrInar

Po kështu, mësimi i apostujve qartësoi shumë nga temat e 
Dhiatës së Vjetër. Didache, fjala greke për “mësim” i referohej 
përmbajtjes së mesazhit të tyre, ose tërësisë së të vërtetës që 
buronte nga mësimi i tyre. E shfaqur tridhjetë herë në Dhiatën e 
Re, didache shpesh i referohet tërësisë së fiksuar të doktrinës siç 
ia kishin mësuar apostujt kishës. Në shërbesën tokësore të Jezusit, 
didache i referohej përmbajtjes së predikimit dhe të mësimit të 
Tij (Marku 1:22, 27; 11:18; 12:38), duke përfshirë fjalimet e Tij 
të shumta, si Predikimi në Mal (Mat. 7:28), si dhe ekspozimin që 
Ai i bëri Ligjit (22:33).11 Në librin e Veprave didache përfshinte 



35P ë r P a r ë s i a  e  P r e d i k i m i t  B i B l i k

ekspozimin e fjalëve të Jezusit nga apostujt. Kjo dëshmi e apostujve 
ndaj Jezu Krishtit u bë e njohur si “mësimi i apostujve (Veprat 2:42), 
“doktrina e Zotit” (13:12), ose “kjo doktrinë e re” (17:19).12 

Ndërsa kisha u rrit, mësimi i apostujve u identifikua si  “të gjitha 
fjalët e kësaj jete” (5:20) dhe “gjithë këshilla e Perëndisë” (20:27). 
Përfshinte Dhiatën e Vjetër, jetën dhe mësimin e Jezu Krishtit dhe 
mësimet doktrinare të pasura që do të regjistroheshin në Dhiatën 
e Re. Everet Harrison e quajti mësimin e apostujve si “model 
udhëzimi i përkufizuar mirë për besimtarët e rinj.” Ai shtoi: 

Duhet të ketë përfshirë pikat kulmore të jetës dhe të 
veprave të Jezusit; mësimin e Tij etik, siç është ruajtur në 
Predikimin në Mal; një vlerësim i sfondit profetik të Dhiatës 
së Vjetër për shërbesën e Tij, ashtu siç Ai ua kishte kujtuar 
të njëmbëdhjetëve pas ringjalljes së Tij. Një përmbledhje 
detyrimesh ndaj njëri-tjetrit, veçanërisht brenda familjes 
dhe ndaj të tjerëve jashtë vathës; dhe një paralajmërim për 
mundësinë e përndjekjes dhe të sulmit të mësimit të rremë.... 
Ata kishin nevojë... për mençuri për karakterin epokal të 
epokës së re në të cilën kishin hyrë për shkak të veprës së 
përfunduar të Krishtit dhe ardhjes së Frymës.13

Kështu, mësimi i apostujve mbulonte shumë aspekte të së 
vërtetës së zbuluar hyjnisht, duke përfshirë të vërtetat historike 
(jetën dhe veprën e Jezusit), të vërtetën etike (zbatimin praktik), të 
vërtetën profetike (sfondin e Dhiatës së Vjetër), të vërtetën teologjike 
(doktrinën e sistemuar), të vërtetën e brendshme (përgjegjësitë 
reciproke) dhe të vërtetën eskatologjike (për epokën që do të vijë). 
Mësimi i apostujve ishte plani i Perëndisë për shpengimin me në 
qendër Jezu Krishtin: fakti që (1) Ai është pika qendrore e gjithë 
pikësynimeve të Perëndisë në tokë, (2) njerëzit mund ta njohin Atë 
dhe si të jetojnë për Të, dhe (3) mbretëria e Tij po vjen. Duke mos 
qenë aspak një kurs i thjeshtë fillestar për Krishtërimin, mësimi i 
apostujve përfshinte të vërtetat gjithëpërfshirëse që janë regjistruar 
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në Dhiatën e Vjetër, fjalët që zgjerojnë mendjen dhe ndryshojnë 
jetën që Krishti nxori nga goja dhe doktrina e pasuruar, e shtjelluar 
nga apostujt në detaje të hollësishme. 

uShqIM Për bebe nga PodIuM 

Për fat të keq, shumë nga ai që quhet predikim biblik sot 
është shumë larg nga standardet e apostujve. Shumë pastorë 
duken të kënaqur vetëm duke u dhënë ushqim shpirtëror me 
pikatore foshnjave shpirtërore, në vend që t’u mësojnë të 
gjithë këshillën e Perëndisë. Shumë predikues ungjillorë kanë 
rënë poshtë dhe prezantojnë diskutime të zjarrta, që ngjajnë si 
të botës, diskutime motivuese që kanë si qëllim të lehtësojnë 
nevojat e çastit të blerësve të kishës nervoze, ose më keq të 
qetësojnë ndërgjegjet fajtore të anëtarëve të kishës që s’janë të 
rilindur. Në vend që të shtjellojnë thellësitë e Fjalës së Perëndisë, 
shumë predikues që e besojnë Biblën kanë zgjedhur shtegun 
e betejës më të lehtë, të kënaqur vetëm që kanë gërvishtur 
sipërfaqen e shpirtrave të cekët dhe kanë gudulisur veshët e 
dëgjuesve të përgjumur. Rezultati është që kishat po vdesin 
urie, megjithëse shumë nga të uriturit as që e marrin vesh, duke 
u kënaqur me ushqim shpirtëror të ëmbël e të mëndafshtë, por 
krejt të pamjaftueshëm për ta. 

Nëse duam që njerëzit të vijnë në besimin shpëtues në Krishtin 
dhe të piqen shpirtërisht, pastorët duhet t’u mësojnë atyre një 
mesazh biblik të plotë që është i rrënjosur si në Dhiatën e Re, ashtu 
edhe në atë të Vjetër, të fokusuar në Krishtin dhe plot me mësim 
doktrinar. Ku janë podiume të tilla sot? 

pastërtia e mësimit të apostUjVe 

Apostujt nuk shpallën spekulimet e tyre sipas stilit të tyre; 
mësimi i tyre ishte mesazhi autoritar i Perëndisë Vetë. Si i tillë, 
ishte standardi më i lartë në kishë, plumbçja e pandryshueshme 
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me anë të së cilës matej çdo gjë tjetër. Tre faktorë duhen vënë re 
në lidhje me autoritetin e mësimit të tyre. 

deklaruar SI e Vërteta e PerëndISë 

Si zëdhënësit e zgjedhur nga Perëndia, apostujt ishin mjete 
të caktuara hyjnisht përmes të të cilëve komunikohej e vërteta e 
Tij. Mesazhi i tyre ishte mesazhi i Perëndisë, jo mesazhi i tyre; 
si rrjedhojë, vinte me autoritet hyjnor. “Para se të ngjitej në qiell, 
Ai ua dha këtë autoritet apostujve, të cilët folën në emrin e Tij,” 
shkroi komentues Simon Kistemaker.14 Fjala greke për “apostull” 
(apostolos) do të thotë lajmëtar, dikush që është dërguar në një 
mision”.15 Sipas Fjalorit Teologjik të Dhiatës së Re, “Gjithmonë 
tregon një njeri që është dërguar dhe është dërguar me autoritet të 
plotë.”16 Prandaj një apostolos ishte dërguar si një lajmëtar zyrtar me 
autoritet për të folur në emër të atij që e kishte dërguar. Në Dhiatën 
e Re, fjala u referohet kryesisht dymbëdhjetë burrave të cilët Krishti 
i kishte caktuar ta përfaqësonin Atë duke i transmetuar mesazhin 
e Tij si botës, ashtu edhe kishës. Këtyre përfaqësuesve të zgjedhur 
Krishti u dha autoritetin e Tij për të predikuar mesazhin e Tij. F. F. 
Brus me zgjuarsi vëren: “Mësimi apostolik... kishte autoritet, sepse 
ishte mësimi i Zotit i komunikuar përmes apostujve.”17 

Rëndësia e postit apostolik shihet në mënyrën se si u zgjodh 
zëvendësuesi i Judës (Veprat 1:21-26). Duhej të plotësoheshin disa 
kërkesa në mënyrë që të ishe apostull. Së pari, një apostull duhej 
të kishte qenë me Krishtin që nga ditët më të hershme të shërbesës 
së Tij dhe duhej të kishte qenë dëshmitar okular i ringjalljes së 
Tij (v. 21-22). Kjo kërkesë ishte vënë për t’u siguruar që ai ishte 
i ekspozuar si dhe kishte një bindje të thellë për jetën, mësimin 
dhe ringjalljen e Zotit. Së dyti, një apostull duhej të ishte dikush 
që Zoti Vetë e kishte caktuar specifikisht në këtë pozitë (v. 24-25). 
Edhe mes njerëzve të shumtë që kishin dëgjuar mësimin e Tij dhe e 
kishin parë Atë pas ringjalljes, Zoti nuk i zgjodhi të gjithë si apostuj. 
Vetëm një numër i kufizuar u zgjodhën si apostujt e Tij; përmes 
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këtyre burrave, me cilësi të veçanta dhe të zgjedhur hyjnisht, do 
të fliste Ai me autoritet hyjnor. 

Në këtë rol të caktuar nga Perëndia, apostujt i shpallën kishës 
zbulesën hyjnore. Kështu, shërbesa e kishës do të ishte “ndërtuar mbi 
themelin e apostujve dhe të profetëve, duke qenë Jezu Krishti vetë guri 
i qoshes” (Ef. 2:20). Mësimi i apostujve u bë themeli i pandryshueshëm 
dhe i palëkundur i kishës. Ashtu siç shkroi Pali, “sepse askush nuk 
mund të hedhë themel tjetër përveç atij që është hedhur, i cili është Jezu 
Krishti.” (1 Kor 3:11). Mësimi i apostujve drejtohet vetëm drejt Jezu 
Krishtit, i vetmi themel i vërtetë për çfarëdolloj kishe të Dhiatës së Re.18 
Për shkak se një themel mund të hidhet vetëm një herë, në fillim të një 
projekti ndërtimi, mësimi i apostujve u dha fillimisht kur u vendosën 
“piketat” e kishës së shekullit të parë, që të mos përsëriteshin me çdo 
brez pasardhës. Në epokën e tanishme të kishës, të gjitha shërbesat 
duhet të ndërtohen mbi të njëjtën tërësi të pandryshueshme të së 
vërtetës, mbi mësimin e apostujve, i cili “u qe transmetuar shenjtorëve 
një herë e përgjithmonë” (Juda 3). 

dokuMentuar nga fuqIa e PerëndISë 

Si e dinte kisha e hershme me siguri që këta burra ishin apostuj 
të vërtetë? Si e kishin sigurinë besimtarët që këta burra flisnin 
me autoritet hyjnor? “Dhe shumë shenja e mrekulli bëheshin nga 
dora e apostujve” (Veprat 2:43). Perëndia i vërtetoi apostujt si 
përfaqësuesit e Tij duke u dhënë atyre fuqi të mbinatyrshme për 
të kryer mrekulli (Mat. 10:1; 2 Kor. 12:12). Çdo mrekulli pohonte 
që ata ishin njerëz të Perëndisë që flisnin të vërtetën e Perëndisë. 
“Mrekulli” i referohet mahnitjes që njerëzit përjetuan kur panë këto 
mrekulli të Perëndisë të kryera nga Të Dymbëdhjetët. “Shenjat” 
tregojnë fuqinë e Perëndisë prapa këtyre mrekullive, duke vërtetuar 
që apostujt flisnin si lajmëtarë të Perëndisë, duke mbajtur të vërtetën 
e tij të përjetshme, Fjalën e Perëndisë. 

Të vëna në veprim nga Fryma e Shenjtë, vepra të tilla të 
fuqishme u kryen përmes apostujve (Veprat 2:43; 5:12-16) si dhe 
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nga ndihmësit e tyre (6:8), për të vërtetuar që mesazhi i tyre ishte 
nga Perëndia. Shenja të tilla dolën nga skena nga fundi i shekullit të 
parë, por fuqia e Perëndisë për të ndryshuar jetët sot sjell konfirmim 
të pagabueshëm për autoritetin hyjnor të mesazhit të predikuar. 

detaJuar në fJalën e PerëndISë 

Nga fundi i shekullit të parë, mësimi i apostujve u regjistrua 
në mënyrë të përhershme në njëzet e shtatë librat e Dhiatës së 
Re. Çdo libër i kanonit, ose ishte shkruar nga një apostull, ose 
i mbështetur nga një apostull. Shumica e letrave të Palit dhe dy 
letrat e Pjetrit, për shembull, fillojnë me një pohim të faktit që 
shkruesi ishte apostull. I ruajtur në faqet e Dhiatës së Re, mësimi 
i apostujve mbetet standardi më i lartë i autoritetit dhe i vetmi 
burim doktrine në kishë sot. Çdokush dhe çdo gjë në kishë duhet 
t’i dorëzohet autoritetit të Dhiatës së Re. Çdo vendim, drejtim, 
praktikë, shërbesë, qëndrim dhe motiv duhet të jetë në përputhje 
me mësimin e tyre. 

Fjala e gjallë, Jezu Krishti, në kohën e tanishme sundon mbi 
kishën e Tij përmes Fjalës së Tij të shkruar, Shkrimeve. Kështu, 
gjithçka duhet të jetë në përputhje me Fjalën e Perëndisë. 

duhet ShPallur Me autorItet 

Në kishë sot ka nevojë të madhe për një predikim të tillë me 
autoritet. Ndërsa shumë kisha po plotësojnë tekat e një brezi që 
kërkon të kënaqë veten, të gjithë ata që dalin para kishave duhet të 
mbajnë lart standardin e pandryshueshëm të mësimit të apostujve 
dhe të konfrontojnë çdo dëgjues me të vërtetën e pandryshueshme të 
Fjalës së Perëndisë. Sundimi sovran i Perëndisë në jetët e njerëzve 
do të realizohet në të njëjtën masë që do të shpallet Fjala e Tij me 
autoritet dhe do të përqafohet me dëshirë nga ata që e dëgjojnë. 

Me fjalët që zbatohen për të gjithë predikuesit sot, Pali e ngarkoi 
Titin “Mësoju këto gjëra, këshillo dhe qorto me çdo pushtet! 
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Askush mos të përçmoftë.” (Titi 2:15). Predikimi i vërtetë biblik 
është autoritar në natyrë dhe shpall me guxim Fjalën e Perëndisë 
pa kompromis dhe pa kërkuar ndjesë.  

Predikuesi nuk del para njerëzve për të ofruar sugjerime, ose 
alternativa që mund të pranohen, ose të hidhen poshtë, por për të 
shpallur urdhërime me autoritet nga Fjala e Perëndisë që duhen mbajtur 
dhe zbatuar. Në një kohë kur kaq shumë predikues janë strukur që të 
kënaqin njerëzit, ku janë predikuesit e tillë me autoritet sot? 

pasioni për mësimin e apostUjVe 

Si e morën besimtarët mësimin e apostujve? Ndërsa besimtarët 
e kishës së hershme mblidheshin së bashku, ata kishin një etje të 
pashuar dhe një oreks përpirës për t’u ushqyer me të vërtetën e 
Perëndisë. Xhon Stoti ka vënë re këtë gjë për besimtarët e hershëm: 
“Ata uleshin te këmbët e apostujve, të uritur për të marrë mësim 
dhe për të ngulmuar në të.”19 Për kishën e parë të përshkruar në 
Veprat 2, Luka shkroi që ata “Ata ishin ngulmues në zbatimin 
e mësimit të apostujve” (v. 42). Këto foshnje shpirtërore, të tre 
mijë vetët, vinin vazhdimisht te apostujt që të ushqeheshin me të 
vërtetën shpirtërore. Nuk kishte nevojë për marifete të ungjillit, 
apo për aktivitete të veçanta shpirtërore për t’i nxitur të vinin, 
sepse këta shpirtra të uritur për vdekje dëshironin fort qumështin 
e pastër të Fjalës. 

I dëShIruar nga zeMrat e urItura 

Konsidero se si besimtarët e kishës së hershme “ishin 
ngulmues në zbatimin e mësimit të apostujve.” Forma e foljes 
“ngulmues,” proskartereo, do të thotë “besnikëri këmbëngulëse 
dhe e pashpërqendruar për një drejtim veprimi të caktuar.”20 Kjo 
fjalë ngjyruese është një fjalë e përbërë, në të cilën folja kartereo 
bashkohet me një parashtesë (pros) që shërben për ta përforcuar 
veprimin. Kartereo do të thotë “të jesh i fortë, këmbëngulës 
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dhe gjithashtu të bësh diçka vazhdimisht duke qenë përballë 
kundërshtimit,”21 dhe pros do të thotë “të jesh pranë, afër, në.” 
Kështu, fjala e përbërë do të thotë të dëshirosh diçka me forcë, ose 
të ndjekësh me agresivitet një gjë që e dëshiron. Kjo fjalë është 
përdorur edhe për të përshkruar përkushtimin e fortë dhe dëshirën 
e palëkundur të njëqindenjëzetëve që ishin mbledhur në Dhomën 
e Sipërme për t’u lutur pas ngjitjes së Krishtit në qiell (1:14). Më 
vonë kjo folje u përdor për të karakterizuar përkushtimin e vendosur 
të apostujve për lutjen dhe shërbesën e Fjalës (6:4). Te vargu 2:42, 
folja përshkruan dëshirën e palëkundur të këtyre besimtarëve të rinj 
për t’u ushqyer me Fjalën e Perëndisë nga apostujt. Kjo dëshirë e 
zjarrtë për Fjalën “shpreh një aspekt të fuqisë dhe të gjallërisë së 
Krishtërimit primitiv.”22 

Në lidhje me urinë shpirtërore, pastori dhe autori Kent Hjus 
shënoi: “Aty ku mbretëron Fryma, mbretëron një dashuri për 
Fjalën e Perëndisë.... Kur Fryma mbretëron, njerëzit e Perëndisë 
vazhdimisht përkushtohen ndaj studimit të Fjalës së Tij.”23 Martin 
Lloid-Xhons shkroi për dëshirën e besimtarëve për Fjalën e 
Perëndisë: “Nëse burra dhe gra kanë rilindur dhe janë bërë të 
krishterë, është e paevitueshme që të duan të dëgjojnë Fjalën. Një 
foshnje... ka një instinkt për qumësht. Ai e do patjetër!... Ai është 
gjallë dhe do qumështin e së ëmës dhe me të drejtë. Ajo që dua të 
them është e qartë. Nuk është e mundur që dikush të jetë i krishterë 
dhe të mos ketë dëshirë për njohuri të kësaj të vërtete. Është e 
pamundur.”24 Kisha e parë kishte një uri të madhe për mësimin e 
apostujve, sepse ata ishin kthyer me të vërtetë në besim. Ky është 
modeli i Krishtërimit! 

Me qëllIMIn Për Jetë në rrItJe 

Mësimi i apostujve kishte qëllim të ushqente besimin e 
besimtarëve të rinj. Ata që “ishin ngulmues në zbatimin e mësimit 
të apostujve” (2:42) ishin po ata që kishin marrë më parë fjalët e 
Pjetrit për shpëtim dhe ishin pagëzuar (vër re vargun 41). Kështu, 
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të gjithë ata që besonin ishin pagëzuar, i ishin shtuar bashkësisë së 
besimtarëve dhe kishin mirëpritur mësimin e apostujve. Ata po vinin 
vazhdimisht te apostujt për të mësuar të vërtetën e Perëndisë. Këto 
mbledhje të para të kishës kishin si qëllim ndërtimin e besimtarëve, 
jo ungjillizimin e jobesimtarëve. Pa dyshim, ata po arrinin të 
pashpëtuarit me ungjillin, sepse “Zoti i shtonte kishës çdo ditë ata 
që ishin shpëtuar.” (v. 47). Por ky “shpërthim ungjillizimi” ishte 
rezultati i mësimit të tyre, jo qëllimi i caktuar i tij. Ata mblidheshin 
për t’u ndërtuar dhe shpërndaheshin për të ungjillizuar. 

Fokusi kryesor i takimeve të tyre së bashku për adhurim, ishte 
për ndërtimin e besimtarëve, jo për të fituar për Krishtin ata që 
po kërkonin të vërtetën. Kur kjo përparësi përmbyset dhe kisha 
mblidhet kryesisht për të shpëtuar të humburit, mësimi i apostujve 
shumë shpejt kompromentohet dhe thjeshtëzohet. 

kU është mishi? 

Kisha bashkëkohore duket se po bëhet copë për të prezantuar 
një mesazh joofendues, për nevojat e çastit, që është një largim 
i trishtueshëm nga modeli i paraqitur te Veprat. Shpallja e një 
mesazhi të thjeshtëzuar, të fokusuar te njeriu, vetëm e vonon 
urinë shpirtërore të besimtarëve të vërtetë për mishin e Fjalës 
së Perëndisë. Në vend që të japin një drekë të plotë të Fjalës së 
Perëndisë, shumë pastorë ungjillorë e kanë zgjatur këtë dëshirë 
shpirtërore të dobët duke ofruar karamele e patatina shpirtërore të 
filozofive njerëzore dhe të të menduarit të botës. Një ushqim i tillë 
shpirtëror që është plot me “lloj-lloj substancash kimike artificiale 
dhe ... zëvendësuesish jonatyrorë,” shkroi Valter Kaiser, ka çuar 
në një uri shpirtërore në gjithë botën [për shkak të] mungesës së 
plotë të shpalljes së vërtetë të Fjalës së Perëndisë.”25 

Fatkeqësisht, shumë pastorë sot po u plotësojnë dëshirat 
njerëzve të tyre, nganjëherë nën maskën sikur po arrijnë të 
humburit, në vend që t’i ushqejnë me biftekun e Shkrimit. Pastorët 
duhet ta shmangin këtë prirje me qëllim të mirë, por që prihet 
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në drejtimin e gabuar. Ata duhet të përqendrohen që të mbushin 
podiumin, jo ndërtesën. 

Kur predikojnë, burrat e Perëndisë duhet të luten me zjarr për 
fuqinë e Frymës së Shenjtë për të krijuar një oreks të pashuar për 
Fjalën në zemrat e besimtarëve. Drejtuesit shpirtërorë duhet të luten 
me zjarr për gjendjen shpirtërore të tufave të tyre, duke i kërkuar 
Perëndisë të nxjerrë në pah çdo mëkat që po mbyt urinë e tyre për 
Fjalën e Perëndisë (1 Pjetrit 2:1-3). Predikuesit edhe një herë duhet 
t’u shpallin të vërtetën, të gjithë të vërtetën, dhe asgjë tjetër përveç 
së vërtetës, zemrave të etura që presin të ushqehen me pasuritë e 
pahulumtueshme të Krishtit. Çdo gjë më pak është kompromis. 

FUqia e mësimit të apostUjVe 

A mund të rritet një kishë me dietën e qëndrueshme të 
ekspozimit biblik? A mundet predikimi biblik të stimulojë me të 
vërtetë rritjen e kishës? Patjetër! Mësimi i apostujve e pasuroi 
shumë jetën shpirtërore të kësaj kishe të parë si dhe shtoi numrin 
e tyre. E vërteta e Perëndisë nuk është asnjëherë një qëllim në 
vetvete, por gjithmonë është një mjet për një qëllim më të madh, 
që është t’i drejtojë njerëzit e Perëndisë në adhurim të vërtetë, 
në pjekuri shpirtërore, në shërbesë shpirtërore dhe në fushata 
ungjillizimi. Veprat 2:42-47 tregon ndikimin e shumanshëm të 
mësimit të apostujve. 

baShkëSI Plot energJI 

Ndërsa këta besimtarë të rinj u rritën në të vërtetën, ata u rritën 
në Zotin, dhe, si rrjedhojë, u afruan më shumë me njëri-tjetrin. 
Të farkëtuar së bashku në kudhrën e së vërtetës së Perëndisë, 
marrëdhëniet në Krishtin u formuan dhe u brumosën përmes 
përkushtimit të tyre të përbashkët ndaj mësimit të apostujve. “Ata 
ishin ngulmues në zbatimin e mësimit të apostujve, në bashkësi” 
(2:42). Këto dy aktivitete, mësimi i apostujve dhe bashkësia, janë 
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të lidhura ngushtë, nënkuptojnë që predikimi biblik i apostujve 
ndikoi drejtpërdrejt në cilësinë e marrëdhënieve personale të 
besimtarëve të rinj. Koinonia, fjala greke e përkthyer “bashkësi” 
do të thotë “shoqërim, bashkësi, miqësi, marrëdhënie e afërt.”26 
Tregon “unanimitetin dhe unitetin që Fryma kishte sjellë.”27 

Këta besimtarë të rinj që kishin marrë besimin shpëtues në 
Jezu Krishtin kuptuan edhe që ata ishin vëllezër dhe motra në 
familjen e përjetshme të Perëndisë. Sa më shumë që mësonin për 
marrëdhënien e tyre të përbashkët me Krishtin, aq më e afërt, më e 
thellë dhe më e pasur bëhej bashkësia e tyre në Të. Ndërsa Fjala e 
Perëndisë pastronte zemrat e tyre, cilësia e dashurisë që ata kishin 
për njëri-tjetrin u bë edhe më e fortë. Kështu, mësimi i apostujve i 
jepte jetë bashkësisë së tyre. Kështu do të jetë edhe sot: Një kishë 
e ushqyer me Fjalën do të jetë një kishë që ka bashkësi. 

adhurIM I ngazëllyer 

Ndërsa “ishin ngulmues në zbatimin e mësimit të apostujve” 
besimtarët e kishës së hershme ishin të përfshirë edhe në “në 
thyerjen e bukës” (2:42). Në lidhje me shprehitë e tyre të hershme 
të adhurimit, F. F. Brus komentoi: “‘Thyerja e bukës’ ka të ngjarë 
që tregon më shumë se të ngrënët së bashku: duhet të ketë qenë 
mbajtja e rregullt e asaj që u quajt më vonë Darka e Zotit.”28 Ndërsa 
mësonin të vërtetat e pasura për veprën e mbaruar të Krishtit në 
kryq, përvoja e tyre e adhurimit në Darkën e Zotit intensifikohej. 
Sa më thellë gërmonin në Fjalën, aq më lart ngriheshin zemrat e 
tyre në adhurim të zjarrtë. 

Lavdërimi dhe adhurimi i vërtetë nuk ndodh asnjëherë në një 
boshllëk intelektual, por është gjithmonë një përgjigje nga zemra 
ndaj së vërtetës biblike. Kur Jezusi tha: “Perëndia është Frymë, dhe 
ata që e adhurojnë duhet ta adhurojnë në frymë dhe në të vërtetën” 
(Gjoni 4:24), ai donte të thoshte që adhurimi i vërtetë ndodh kur 
një besimtar ka një përgjigje të brendshme ndaj së vërtetës së 
Perëndisë. Me fjalë të tjera, teologjia çon në doksologji. E vërteta 
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biblike ndez zemrat dhe jetët me një dashuri të zjarrtë me pasion 
për Perëndinë. 

Sa më shumë të vërteta për Perëndinë mëson dikush dhe i 
zbaton personalisht, aq më qartë, ai, apo ajo, do ta shohë, do t’i 
nënshtrohet dhe do ta adhurojë Atë. Duke vënë re këtë lidhje të 
pandashme, Pali shkroi, “Fjala e Krishtit banoftë në ju me begatinë 
e vet; në çdo dituri, mësoni dhe këshilloni njëri-tjetrin me psalme, 
himne dhe këngë frymërore, duke i kënduar Zotit me hir në zemrat 
tuaja! ” (Kol 3:16). Një kishë e mbushur me Fjalën do të jetë një 
kishë adhuruese. 

lutJe të fuqIzuara 

Ata që “ishin ngulmues në zbatimin e mësimit të apostujve” 
ishin të përkushtuar ndaj “lutjes” (Veprat 2:42). Brus shpjegon: 
“Sa për lutjet në të cilat ata merrnin pjesë, referenca kryesore 
është pa dyshim për kohët e caktuara që kishin për lutje së bashku, 
megjithëse ne e dimë që apostujt merrnin pjesë edhe në shërbesat 
e lutjeve judaike në tempull (kr. 3:1).”29 Kjo nënkupton që mësimi 
i apostujve ndezi një pasion për lutje. Kjo është forca e mësimit 
të vërtetë. Sa më shumë që mësojnë besimtarët për Perëndinë, aq 
më shumë kuptojnë varësinë e tyre tek Ai në lutje. 

Krishti kishte dhënë udhëzime specifike për qëndrimin e duhur 
në lutje, si dhe metodën e duhur dhe gjërat për të cilat duhej të 
luteshin (Mat. 6:1-14). Duke i mësuar apostujt të ishin këmbëngulës 
në lutje, Jezusi tha që besimtarët duhej të lypnin, të kërkonin dhe të 
trokisnin gjithmonë (7:7-11). Ai u mësoi atyre të luteshin si një mik 
këmbëngulës (Luka 11:5-10), si një bir i uritur (11:11-13) dhe si një 
vejushë në nevojë (18:1-8), duke ia sjellë kërkesat Perëndisë në emër 
të Jezusit (Gjoni 14:13-14). Pa dyshim, mësimi i apostujve përfshinte 
atë që Jezusi kishte thënë për lutjen, ndërsa i drejtonin këta besimtarë 
të parë të luteshin me zjarr (Veprat 3:1; 4:24-31; 12:5, 12). 

E njëjta gjë do të jetë e vërtetë edhe sot. Predikimi biblik duhet 
të çojë gjithmonë në lutje me guxim. Këto shkojnë bashkë si dy 
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anët e një monedhe. Ndërsa Fjala përhapet, lutjet duhet të shkojnë 
lart. Një kishë që predikon do të jetë një kishë që lutet. 

ShërbeSë e PaSuruar 

Ndërsa të krishterët e rinj merrnin mësimin e apostujve, ata 
“rrinin bashkë dhe çdo gjë e kishin të përbashkët. Dhe i shisnin 
pronat e pasuritë dhe ua ndanin të gjithëve, sipas nevojës së 
çdonjërit” (2:44-45). Në lidhje me këtë dashuri të re për njëri-
tjetrin, C. K. Barret shkroi: “I kishin të gjitha gjërat të përbashkëta 
do të thotë që ata që zotëronin diçka shitën pronat e tyre.... Luka 
po përshkruan një gjendje që zgjati për ca kohë.”30 Predikimi i tyre 
biblik zgjoi një shqetësim të madh, dhembshuri dhe përkushtim në 
zemrat e tyre për njëri-tjetrin. Jezusi i kishte mësuar dishepujt t’i 
ndanin pronat e tyre me ata që ishin në nevojë (Mat. 5:42). Ai i mësoi 
që nuk mund t’i shërbenin Perëndisë dhe zotërimeve materiale në 
të njëjtën kohë, sepse jeta nuk është në gjërat që dikush ka (5:19-
34). Në shëmbëlltyrën e Samaritanit të mirë, Jezusi i urdhëroi ata 
të donin të afërmit duke plotësuar nevojat e atyre në nevojë (Luka 
10:30-37). Predikimi i apostujve pa dyshim shtjelloi fjalët e Jezusit 
për ta dashur dhe për t’i shërbyer njëri-tjetrit. Si rezultat, shfaqje të 
sinqerta të dashurisë menjëherë rodhën nga zemrat e besimtarëve 
për njëri-tjetrin. E vërteta i bëri thirrje dashurisë që kishin për 
njëri-tjetrin, që ata e dhanë pa kushte. Edhe sot kështu është. Një 
kishë që mëson do të jetë një kishë me dashuri. 

gëzIM I PërhaPur

Mësimi i apostujve gjithashtu, ndezi një atmosferë gëzimi që 
përhapej te të tjerët. “Dhe ngulmonin me një mendje të vetme 
çdo ditë në tempull dhe duke e thyer bukën nga shtëpia në shtëpi, 
merrnin ushqimin me gëzim dhe me thjeshtësi zemre” (Veprat 
2:46). Për bashkësinë e tyre, Barret shkroi: “Vaktet që përmenden... 
nuk ishin përkujtime të përjavshme të ringjalljes së Zotit, por më 
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shumë mbase, vaktet e përditshme të nevojshme, që besimtarët 
hanin bashkë.”31 Predikimi i apostujve, që madhështonte hirin e 
Zotit Jezu Krisht, ndezi një gëzim shpërthyes që u përhap te të 
gjithë, ndërsa takoheshin shtëpi më shtëpi. 

Kur merret me besim, Fjala e Perëndisë gjithmonë sjell gëzim, 
duke i mbushur zemrat me hare. Jezusi tha “Këto gjëra jua kam 
thënë që gëzimi im të qëndrojë në ju dhe gëzimi juaj të jetë i plotë.” 
(Gjoni 15:11). Kur predikohet dhe pranohet, Fjala e Perëndisë jo 
vetëm që nuk është e mërzitshme, por i frymëzon njerëzit me një 
entuziazëm të madh. Një kishë e mbushur me Fjalën do të jetë një 
kishë e mbushur me gëzim. 

ungJIllIzIM I zJarrtë 

Mësimi i apostujve çoi në kthimin në besim të shumë individëve. 
Ndërsa të krishterët rriteshin në besim, ata ndanin ungjillin. Ata 
gëzonin “simpatinë e gjithë popullit. Dhe Zoti i shtonte kishës çdo 
ditë ata që ishin shpëtuar.” (Veprat 2:47). Duke qenë se Fjala e 
Perëndisë rridhte në jetët e këtyre besimtarëve të rinj, ata e ndanin 
Fjalën me ata që nuk e kishin Krishtin dhe kjo çonte në kthimin e 
përditshëm në besim të shpirtrave të humbur. Ashtu si uji që rrjedh 
në një tub, mësimi i apostujve u derdh mbi këta besimtarë të rinj dhe 
pastaj përmes tyre në jetët e të tjerëve. Ungjillizimi lulëzoi, sepse 
besimtarët ishin të fortë në Fjalën e shkruar. Me një siguri në vetvete 
që rritej, ata ndanin lajmin e mirë të Krishtit me njerëzit rreth tyre. 
Ekspozimi i apostujve ndezi një shpërthim ungjillizimi. Një kishë 
e përqendruar në Fjalën do të jetë një kishë që dëshmon. 

atëherë, si dUhet të predikojmë? 

A kanë akoma besim ungjillorët që predikimi i Fjalës së 
Perëndisë do të krijojë përgjigje të tilla pozitive. Në kishën 
e parë, këto dinamika të shëndetshme shpirtërore, bashkësia, 
adhurimi, lutja, shërbesa, gëzimi dhe ungjillizimi, të gjitha 
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ishin pasuruar nga mësimi i apostujve. Dhe kështu duhet të jetë 
edhe sot. Fjala e Perëndisë, e shpallur në fuqinë e Frymës së 
Shenjtë, është akoma e fuqishme për të sjellë të njëjtin ndikim 
të mbinatyrshëm. 

Veprat 2:42-47 thekson përparësinë e predikimit biblik. Mësimi 
i apostujve e ndezi këtë kishë të parë dhe do të bëjë të njëjtën gjë 
sot në kishat që janë të përkushtuara ndaj ekspozimit biblik. I listuar 
i pari në shërbesat e kësaj tufe të parë, mësimi i apostujve ishte 
dinamika tërheqëse e kësaj kishe të parë, katalizatori që stimulonte 
rritjen shpirtërore. 

E pyetën J. Duajt Pentekostin, profesor veteran i ekspozimit të 
Biblës në Seminarin Teologjik të Dallasit, se çfarë këshille do t’u 
jepte të diplomuarve nga seminari që po bëheshin pastorë. Ai dha 
një përgjigje të cilës duhet t’ia vënë veshin me kujdes, jo vetëm 
burrat e rinj që po hyjnë në shërbesë, por edhe predikuesit e vjetër 
dhe mësuesit me përvojë. 

Nevoja e madhe në mbarë lëvizjen ungjillore është ekspozimi 
i Shkrimeve. E ndjej që ka një largim nga kjo, edhe mes disa 
të diplomuarve tanë, që po zbavitin njerëzit, duke u dhënë 
atë që ata duan, ndërsa ne jemi thirrur t’u mësojmë Fjalën. 
Është Fjala ajo që është fuqia e Perëndisë për shpëtim, është 
Fjala ajo që është fuqia për jetën e krishterë dhe dua që ata 
ta bëjnë Fjalën qendrën e shërbesës së tyre. Mund të mos 
jetë e famshme, mund të mos ndërtojë mega-kisha, por do 
të përmbushë atë gjë, të cilën ata janë thirrur të bëjnë në 
shërbesë.32

Kishat sot duhet të kthehen te përparësia e predikimit të Fjalës 
së Perëndisë. Uroj që Perëndia të ngrejë një brez të ri ekspozuesish 
biblikë, të cilët, si ata të kishës së hershme, do të jenë krejtësisht 
të përkushtuar për shpalljen pa turp të mësimit të apostujve. Tani 
më shumë se kurrë, predikofshin Fjalën! 
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Fjala e Zotit iu drejtua Jonas për herë të dytë, duke thënë: 
“Çohu, shko në Ninive, qyteti i madh, dhe shpalli atij 

mesazhin që po të urdhëroj”. Kështu Jona u ngrit dhe shkoi në 
Ninive, sipas fjalës të Zotit. Ninive ishte një qytet shumë i madh 
përpara Perëndisë, që donte tri ditë rrugë për ta përshkuar. Jona 
nisi të futet në qytet në një ditë rrugë dhe duke predikuar tha: 
“Edhe dyzet ditë dhe Ninive do të shkatërrohet”.

Atëherë Niniveasit i besuan Perëndisë, shpallën një agjërim dhe 
u veshën me thes, nga më i madhi deri te më i vogli nga ata. Kur 
lajmi i vajti mbretit të Ninives, ai u ngrit nga froni, hoqi mantelin 
e tij, u mbulua me thes dhe u ul mbi hi. Me dekret të mbretit dhe të 
të mëdhenjve të tij, shpalli dhe përhapi pastaj në Ninive një urdhër 
që thoshte: “Njerëzit dhe kafshët, kopetë dhe tufat të mos kërkojnë 
asgjë, të mos hanë ushqim dhe të mos pinë ujë; por njerëzit dhe 
kafshët të mbulohen me thes dhe t’i thërresin me forcë Perëndisë; 
secili të kthehet nga rruga e tij e keqe dhe nga dhuna që është në 
duart e tij. Ku ta dish në ktheftë Perëndia, në u pendoftë dhe lëntë 
mënjanë zemërimin e tij të zjarrtë, dhe kështu ne nuk vdesim”.

Kur Perëndia pa atë që bënin, domethënë që po ktheheshin 
nga rruga e tyre e keqe, Perëndia u pendua për të keqen që kishte 
thënë se do t’u bënte dhe nuk e bëri.

     Jona 3:1-10



“Nuk mund të luajmë me predikimin. 
Predikojmë për përjetësinë.” 

Çarls Hadon spërxHën 



2 
neVoja e ditës 

FUqia e predikimit biblik 

p j e s a  m ë  e  m a D h e  e  p r e D i k i m i t  u n g j i L L o r  është bërë gjithnjë 
e më tepër e pafuqishme dhe, për fat të keq, shumë pak vetë e 
kuptojnë këtë. Ashtu si Sansoni, nga i cili u largua Fryma dhe ai 
nuk e kuptoi, shumë pastorë duket se janë pak në dijeni që fuqia e 
Perëndisë është zhdukur nga podiumet e tyre që dikur kanë qenë 
dinamikë. Në vend që të predikojnë me një zell të ripërtërirë, janë 
të zënë duke investuar energjitë e tyre në strategji dytësore, si për 
shembull, të ndjekin programet e fundit për rritjen e kishës, stile 
adhurimi alternative dhe plane të përbashkëta marketingu për të 
ndërtuar kishat e tyre. Ndërsa disa nga këto zhvillime mund të kenë 
një rol dytësor në kishë, nevoja vajtuese e tanishme është që fuqia 
hyjnore të ringjallet në podiumet ungjillore.1 

Në thelb të kësaj krize është një mungesë besimi në fuqinë e 
Perëndisë për të përdorur Fjalën e Tij. Ndërsa shumë i përmbahen 
pagabueshmërisë së Shkrimit, disa pastorë duket sikur nuk janë 
të bindur për mjaftueshmërinë e Shkrimit kur predikohet për të 
sjellë rezultatet që Perëndia dëshiron. Ata arsyetojnë që predikimit 
biblik i ka ikur koha dhe është pa lidhje. Në disa kisha, dramat, 
dialogjet, pjesë nga filmat dhe mjete të tilla të ngjashme po zënë 
vendin e ekspozimit të fortë të Biblës. Kur janë shumë të mira, këto 
mjete alternative të përçimit të së vërtetës qëndrojnë shumë poshtë 
predikimit biblik; kur janë shumë të këqija, ato janë të rrezikshme 
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për predikimin ekspozues. Por këto mjete më pak të rëndësishme 
të komunikimit të së vërtetës biblike gjithmonë duhet të zënë vend 
në prapavijë në lidhje me predikimin e vërtetë ekspozues biblik, 
që ngelet sot e kësaj dite rruga më e lartë që Perëndia ka caktuar 
për të përçuar Fjalën e Tij. 

Pastorët bëjnë mirë të rivizitojnë shërbesat e shërbëtorëve të 
Perëndisë në Shkrimet dhe t’ia vënë veshin shembullit të tyre si 
shpallës së Fjalës së Perëndisë. Një njeri që vlen ta dëgjosh është 
profeti Jona. 

një njeri, një mesazh, një metodë 

Rezultatet e jashtëzakonshme të predikimit të Jonës mund 
të jenë të veçanta për ditët në të cilat jetonte, por mënyra se si e 
shpalli mesazhin nuk është e veçantë. Jona shkoi në një kulturë 
pagane, ku njerëzit kishin pak, ose aspak njohuri të mëparshme 
për të vërtetën biblike dhe fitoi vëmendjen e njerëzve që, për nga 
njohja e Shkrimit, ishin analfabetë, diçka që shumë vetë duket sikur 
mendojnë se nuk mund të ndodhë. Fryti i shërbesës së Jonës ishte 
i pashoq, duke qenë se ai ka përgjigjen më të madhe pozitive që 
është regjistruar ndokund tjetër në Bibël. Pa zbavitje, apo argëtim 
dhe pa një skemë marketingu apo fushatë reklamimi, Jona thjesht 
predikoi. Strategjia e Perëndisë për të fituar këtë kulturë të tërë 
ishte që shërbëtori i Tij të predikonte. 

Libri i Jonës është tregimi i famshëm i një njeriu (Jona), 
i pajisur me një mesazh (të Perëndisë), i përkushtuar ndaj një 
metode (predikimit), që solli një ndryshim të madh shpirtëror. Nuk 
është ndryshe sot. Puna e Perëndisë duhet bërë sipas mënyrës së 
Perëndisë, nëse duam që të marrë bekimin e Perëndisë.

thirrja për predikimin biblik 

Së pari, fuqia e predikimit biblik është e rrënjosur dhe e 
themeluar në thirrjen sovrane të Perëndisë të shërbëtorit të Tij 



57F u q i a  e  P r e d i k i m i t  B i B l i k

të zgjedhur. Kjo thirrje qiellore është baza për një predikim të 
fuqishëm. Ata që Perëndia i thërret për të predikuar Fjalën e Tij 
duhet të dinë që janë zgjedhur hyjnisht për të kryer detyrën që Ai 
u ka ngarkuar. Jona ishte një njeri i tillë. Perëndia i foli “Fjala e 
Zotit iu drejtua Jonas për herë të dytë, duke thënë: “Çohu, shko në 
Ninive, qyteti i madh, dhe shpalli atij mesazhin që po të urdhëroj”. 
(Jon. 3:1-2). 

nJë PerSon SPecIfIk 

Kjo skenë fillon me thirrjen e Perëndisë ndaj një personi 
specifik, Jonës. Më parë profeti e kishte kundërshtuar thirrjen e 
Perëndisë për të predikuar në Ninive (1:3), por Perëndia me hir e 
thirri përsëri. Në njëfarë kuptimi, Jona ishte tani aty ku kishte filluar 
në fillim.2 Ky ringarkim me detyrë i Jonës tregon përkushtimin e 
vetë Perëndisë për të kryer vullnetin e Tij, madje duke vepruar 
pavarësisht nga dështimet e shërbëtorëve të Tij. 

Thirrja e Perëndisë për të predikuar gjithmonë u është bërë 
individëve të zgjedhur hyjnisht, asnjëherë masave të njerëzve në 
mënyrë të paqartë. Nga gjithë Izraeli, Perëndia zgjodhi Moisiun që 
të ishte zëdhënësi i Tij (Eks. 3:1-8). Në mënyrë të ngjashme, Zoti 
i tha Jeremisë që, para se të kishte lindur, ai ishte ndarë mënjanë 
hyjnisht për të shpallur fjalën e Tij (Jer. 1:5). Kur Gjon Pagëzori 
ishte akoma në barkun e nënës së tij, Perëndia e caktoi që të ishte 
zëdhënësi i Tij (Luka 1:15-17). Zoti Jezus personalisht zgjodhi 
dymbëdhjetë dishepujt që t’i dërgonte të predikonin (Marku 3:13-
14). Apostulli Pal u zgjodh, gjithashtu, nga Perëndia “që nga barku 
i nënës” për të shpallur pasuritë e pahulumtueshme të Krishtit 
(Gal. 1:15-16). 

E njëjta gjë është e vërtetë sot. Perëndia Vetë akoma thërret 
instrumentat e zgjedhura nga Ai për detyrën e predikimit dhe pastaj i 
fuqizon për të bërë një gjë të tillë. Çdo person që predikon mesazhin 
e Perëndisë duhet të dijë që ai është zgjedhur hyjnisht nga Krishti 
për ta përfaqësuar Atë në këtë detyrë solemne. Në fakt, bindja e 
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thellë për thirrjen në shërbesë është një shtyllë e fortë mbështetjeje 
gjatë kohërave të vështirësive. Thirrja për të predikuar duhet t’i 
forcojë të gjithë ata që Perëndia ka zgjedhur për shërbimin e Tij. 

nJë Vend SPecIfIk 

Jona ishte ngarkuar me detyrë nga Perëndia për të predikuar 
në një vend specifik, Ninive. I gjendur në Lumin Tiger, ky qytet 
shërbente si kryeqyteti i Asirëve të fuqishëm.3 Tre herë Ninive është 
përshkruar si një “qytet i madh” (1:2; 3:2; 4:11) dhe një herë si një 
“qytet shumë i madh” (3:3). Ky metropol i dyndur mburrej me një 
popullatë prej të paktën 120,000 banorësh (4:11). Po ta krahasojmë, 
Samaria, kryqyteti i mbretërisë së veriut të Izraelit kishte vetëm 
një popullatë prej rreth tridhjetë mijë banorësh dhe Jerusalemi, 
kryeqyteti i mbretërisë së jugut, ishte akoma më i vogël. Ky qytet 
i madh, Ninive, mbrohej nga një mur i lartë që ishte 16.7 metra 
i gjerë, tridhjetë metra i lartë dhe rreth trembëdhjetë kilometra 
rrethim. Një linjë e dytë mbrojtjeje, një mur i jashtëm rrethonte 
fushat dhe qytetet e vogla në periferi.4

Një nga qytetet më të liga në botën e lashtë, Ninives ia kishin 
frikën për mizorinë me të cilën ushtarët e saj trajtonin robërit e 
kombeve fqinje. Niniveasit ishin të njohur për flijimin e fëmijëve 
të tyre ndaj hyjnive pagane dhe nuk kishin aspak turp për 
mosrespektin që kishin për jetën njerëzore. Nuk është e çuditshme 
që njihej si “qyteti i përgjakur” (Nah. 3:1). Sot arkeologjia moderne 
ka dokumentuar brutalitetin e lig të asirëve si një popull barbar, 
veçanërisht për mënyrën se si i trajtonin të burgosurit e luftës.5 Ky 
qytet rebel nuk ishte një vend i lehtë për t’i shërbyer Perëndisë. 
Të shërbeje në këtë “qytet të madh” ishte detyra më sfiduese për 
Jonën. 

Të mos keqkuptohemi, nuk ka vende të lehta sot në të cilat 
Perëndia dërgon shërbëtorët e Tij për të predikuar. Ashtu si për 
Jonën, çdo detyrë në shërbesë është e vështirë dhe kërkuese. Për 
shkak se mëkati është shtrirë në gjithë racën njerëzore, aty ku ka 
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njerëz do të ketë shthurje njerëzore. Për më tepër, Satani i mban 
të gjithë jobesimtarët robër të vullnetit të tij (2 Tim. 2:25-26). “Ne 
dimë se jemi nga Perëndia dhe se gjithë bota dergjet në ligësi.” 
(1 Gjonit 5:19). Bota, mishi dhe djalli i kundërshtojnë predikuesit 
në çdo vend me fuqi të liga, mbinjerëzore, armike të shpalljes së 
ungjillit. Aty ku janë shërbëtorët e Perëndisë, i pret fushëbeteja e 
luftës shpirtërore. 

nJë qëllIM SPecIfIk 

Për më tepër, Perëndia e thirri Jonën me një qëllim specifik 
gjithashtu, të predikonte. Perëndia tha: “shpalli atij mesazhin që 
po të urdhëroj” (3:2). Kjo përfshinte si mënyrën (“shpalli”) (aK*q*) 
ashtu edhe mesazhin (“mesazhin”). Perëndia do t’i thoshte çfarë 
të thoshte dhe si ta thoshte. Fjala në hebraisht për “shpall” do të 
thotë “thërras, kërkoj, shpall, ose bëj thirrje,” sipas Fjalorit të Ri 
Ndërkombëtar të Teologjisë dhe Eksegjezës së Dhiatës së Re [New 
Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis]. Kjo shpesh 
i referohet një shpalljeje të bërë në një kohë nevoje kritike, me 
qëllim për të marrë një përgjigje vendimtare (Ps. 34:6; 81:7).5 “Në 
literaturën profetike folja רק* është një term teknik për shpalljen e 
vullnetit të Jehovait.”7 Shumë më shumë se sugjerime të thjeshta, 
apo opinione të kota, kjo fjalë do të thotë të shpallësh një mesazh 
profetik (1 Mbretërve 13:32) në kuptimin e një shpalljeje autoritare 
(Zan. 41:43; Eks. 32:5; Gjyq. 21:13; Est. 6:9). Pra, mesazhi i Jonës 
duhej të jepej me autoritet hyjnor. 

Në lidhje me vetë mesazhin, Perëndia i referohet atij si “mesazhi 
që po të urdhëroj” (Jon. 3:2). Me fjalë të tjera, mesazhi fillonte me 
Perëndinë Vetë, jo me profetin. Fjala “mesazhin” (hZyd]q4) sugjeron 
një lloj lajmërimi formal që bëhej nga një lajmëtar zyrtar, ose nga 
një ambasador, që i jepte besueshmëri rëndësisë së mesazhit.8 Hju 
Martin, pastor i shquar i shekullit të tetëmbëdhjetë i Kishës së Lirë 
të Skocisë, shkroi: “Ai duhet të jetë një ambasador në kuptimin më 
strikt të mundur. Ai thjesht duhet të bëjë të ditur vullnetin dhe Fjalën 
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e Perëndisë.”9 Me fjalë të tjera, Jona duhej të ishte besnik për të 
shpallur mesazhin e Perëndisë, jo mendimet e trilluara nga vetja. 

Në përgjigje të thirrjes së Perëndisë, Jona këtë herë u bind. Ai 
tani ishte i vendosur të shpallte mesazhin e Perëndisë. “Kështu Jona 
u ngrit dhe shkoi në Ninive, sipas fjalës të Zotit. Ninive ishte një 
qytet shumë i madh përpara Perëndisë, që donte tri ditë rrugë për ta 
përshkuar” (v. 3). Jona mund të ketë qenë në këmbë diku afër bregut 
të Detit Mesdhe, duke qenë se peshku duhet ta kishte vjellë aty në 
atë kohë (2:10). Më shumë se pesëqind milje larg shtrihej qyteti i 
Ninives dhe kështu Jonës duhet t’i jetë dashur afërsisht një muaj për 
të arritur atje.10 Herën e mëparshme kur Perëndia e thirri Jonën, ai u 
nis për në perëndim; por këtë herë ai u nis për në verilindje. Qyteti 
ishte kaq i gjerë, duheshin “tri ditë në këmbë” për ta përshkuar me 
një perimetër prej rreth nëntëdhjetë e gjashtë kilometrash. Megjithatë, 
një qytet i tillë madhështor nuk e ndrydhi përkushtimin e Jonës për 
të predikuar. Tashmë ai nuk po ikte larg pranisë së Perëndisë, por i 
kishte vënë vetes qëllim të shkonte atje ku Perëndia donte që ai të 
shkonte, dhe të bënte atë që Perëndia donte që ai të bënte. 

plani parësor i perëndisë sot 

Predikimi ishte strategjia e Perëndisë për të fituar Niniven dhe 
mbetet plani i tij parësor për të pasur ndikim në qytete sot. Me një 
guxim të shenjtë për të predikuar Fjalën e Tij, predikuesit në kohët 
e sotme duhet të jenë të bindur të shkojnë aty ku janë dërguar për të 
shpallur mesazhin shpëtues të Perëndisë. Një bindje e tillë supreme 
ndaj Zotit nga predikuesit e Tij është gjithmonë e domosdoshme. Një 
burrë i thirrur nga Perëndia, i armatosur me një mesazh të dërguar nga 
Perëndia, i përkushtuar ndaj një metode të përshkruar nga Perëndia, 
ndaj predikimit, është gjithmonë i mjaftueshëm për çdo situatë. 

Xhon Noks ishte një burrë i tillë. Megjithëse do të bëhej më vonë 
drejtuesi i Reformimit Protestant në Skoci, Noksi hyri në shërbesë 
me gjysmë zemre. Rëndësia e përgjegjësisë për të predikuar Fjalën 
ishte shumë e madhe, kështu ai nuk mund ta merrte lehtë. Për këtë 
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reformator në proces, podiumi ishte një tryezë e shenjtëruar, si të 
shkelje në tokë të shenjtë. Kur Noksit iu bë thirrja pastorale nga 
kisha e tij e parë në Prill 1547, ai menjëherë shpërtheu në lot dhe 
u tërhoq në vetmi, shumë i shastisur për të pranuar një thirrje të 
tillë, pa përmendur që ndihej i paaftë. Por Perëndia po e thërriste. 
Ky realitet i pamohueshëm i pushtoi shpirtin. 

Duke hetuar shpirtin e tij, Noksi e kuptoi që duhej të predikonte. 
Mund të pyesim, ku janë burra të tillë që dridhen sot? Ku janë ata 
që predikojnë si të caktuar hyjnisht? Po ti, a je një burrë i tillë? 

karakteri i predikimit biblik 

Ditën e parë që Jona shkeli në Ninive ai filloi të predikonte. 
“Jona nisi të futet në qytet në një ditë rrugë” Mesazhi i tij ishte i 
thjeshtë: “Edhe dyzet ditë dhe Ninive do të shkatërrohet” (3:4). 

Ky mesazh është vetëm tetë fjalë në Biblën në shqip; në 
hebraisht është vetëm pesë fjalë. Megjithëse nuk është e qartë 
nëse kjo ishte gjithçka që Jona tha, vargu na sugjeron që mesazhi i 
Perëndisë ishte i shkurtër. Ishte një deklaratë e gjykimit të Perëndisë 
që po vinte, si dhe një ftesë për hirin e Tij shpëtues. Nga ky mesazh 
i spikatur, mund të identifikohen disa shenja të predikimit biblik. 

PredIkIM Me guxIM 

Së pari, predikimi i Jonës ishte i guximshëm. Duke shpallur këtë 
mesazh, Jona thirri (v. 4), duke treguar kurajën e shpirtit të tij për 
të shpallur mesazhin e Perëndisë. Ai nuk hyri në qytet vjedhurazi, 
as nuk lëvizi mes njerëzve me frikë, thjesht duke murmuritur 
mesazhin me frikë se mos fyente ndokënd. Për më tepër, profeti 
ngriti zërin mbi gurgulenë e këtij qyteti të madh dhe shpalli Fjalën 
e Perëndisë. Duhej të dëgjohej. 

Jona nuk e përmendi në mënyrë pasive temën e gjykimit hyjnor, 
sikur po priste që nuk do ta pëlqenin mesazhin e tij. Për më tepër, 
ai i kërcënoi dëgjuesit me zemërim hyjnor dhe me shkatërrim të 
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përjetshëm. Jona edhe mund të kishte arsyetuar me vete: “Mund 
të më vrasin nëse predikoj këtë mesazh. Çfarë të mire do të kishte 
Perëndia po të vdisja? Ose, Po sikur personi i parë që të më dëgjojë 
të më vrasë me gurë? Si mund ta fitoj këtë qytet atëherë? Por ai nuk 
bëri kështu. Ai me guxim shpalli mesazhin e Zotit në këtë kështjellë 
të ligësisë. Me një guxim gjithnjë në rritje në Perëndinë që e thirri 
të predikonte, Jona ngriti zërin që ta dëgjonin të gjithë. 

Korrieri i guximshëm i Fjalës së Perëndisë duket se është një 
relike antike e një epoke të shkuar. Duke adresuar këtë nevojë 
urgjente për guxim në predikim, Xhon Stot shkroi: 

Ka një nevojë urgjente për predikues të guximshëm në podiumet 
e botës sot, si apostujt në kishën e hershme që “u mbushën 
me Frymën e Shenjtë, dhe e shpallnin fjalën e Perëndisë 
me çiltërsi” (Veprat 4:31, kr. v. 13). As ata që kërkojnë të 
kënaqin njerëzit, as ata që përpiqen t’i shërbejnë kohës, nuk 
janë predikues të mirë. Ne jemi thirrur për detyrën e shenjtë 
të predikimit ekspozues dhe jemi ngarkuar me detyrën që të 
shpallim atë që Perëndia ka thënë, jo atë që qeniet njerëzore 
duan të dëgjojnë. Shumë nga ata që shkojnë në kishë në kohërat 
moderne vuajnë nga një sëmundje që quhet “kruarje veshësh” 
që i bën që mbledhin rreth vetes mësues që u përshtaten 
dëshirave të tyre (2 Timoteut 4:3). Por ne nuk kemi lirinë për t’u 
kruar veshët, apo për të kënaqur dëshirat e tyre.11 

Për fat të keq, pjesa më e madhe e predikimit bashkëkohor duket 
e pabalancuar, sepse është bërë ashtu si dikush e përshkroi si “një 
njeri i butë që del para njerëzve të butë duke i nxitur të jenë më të 
butë.” Ajo që Filip Bruks tha në librin e tij të famshëm Leksione 
mbi Predikimin, Jell 1877 duket si një paralajmërim për të cilin 
kemi shumë nevojë: 

Nëse ke frikë nga njerëzit dhe je skllav i mendimi të tyre, 
shko dhe bëj diçka tjetër. Shko dhe bëj këpucë që u bëjnë 
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atyre. Madje, shko dhe bëj piktura që e di që janë të këqija, 
por u përshtaten shijes së tyre. Por mos vazhdo të predikosh 
gjithë jetën, predikime që e di që nuk thonë atë që Perëndia 
të ka dërguar të shpallësh, por çfarë ata duan që të thuash. 
Ki guxim!12

PredIkIM bIndëS

Së dyti, predikimi i Jonës ishte bindës, fakti që Jona “thirri” 
tregon pasionin me të cilin ai shpalli mesazhin e Perëndisë. Kjo 
është e njëjta fjalë në hebraisht (ar=q=) që Perëndia e përdori më parë 
kur i bëri thirrje profetit (1:1). Ai po trajtonte çështje të rëndësishme 
për jetë a vdekje, shpëtimin a dënimin, qiellin a ferrin. Aleksandër 
Maklaren, predikues skocez i shekullit të nëntëmbëdhjetë, komentoi 
mënyrën e predikimit të Jonës: 

Të thërrasësh... tregon mënyrën e duhur të predikimit për 
ata që kanë mesazhin e Perëndisë. Ata duhet ta shpallin atë 
fort, qartë dhe pa vonesë, me shenja emocioni në zërat e tyre. 
Pëshpëritjet e përgjumura nuk i zgjojnë dot ata që flenë. Në 
qoftë se lajmëtari nuk tregon që e ka seriozisht, mesazhi do 
të jetë monoton. Jo duke i nxjerrë fjalët me zor, si i turpëruar 
prej tij, jo me hezitim si i pasigurtë për të, as me ftohtësi si të 
ishte një gjë pa rëndësi, është Fjala e Perëndisë që duhet të 
kumbojë në veshët e njerëzve. Predikuesi është një person që 
thërret.13

Lajmëtarët e Perëndisë gjithmonë e kanë kuptuar këtë nevojë 
të domosdoshme për pasion në predikim. Pastori puritan Riçard 
Bakster tha: “Unë predikoj sikur jam i sigurt që nuk do të predikoj 
më, si një njeri që po vdes që u predikon njerëzve që po vdesin.” 
Xhorxh Witfild komentoi: “Më pëlqejnë shumë ata që buçasin kur 
predikojnë Fjalën e Perëndisë. Bota e krishterë është në gjumë të 
thellë. Asgjë tjetër përveç një zëri të lartë nuk mund ta zgjojë nga 
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ai gjumë.” D. L. Mudi tha: “Mënyra më e mirë për ta zgjuar një 
kishë është të ndezësh një zjarr në podium.” Martin Lloid-Xhons, 
pastori i ndjerë i Kishës së Westminstrit të Londrës një herë ka 
thënë: “Predikimi është teologji që vjen përmes një burri që është 
në zjarr.”14 

Por, në kundërshtim me këtë, mendjelehtësia dhe madje 
çikërrimat duket se janë rendi i ditës në predikim. Shumë pastorë 
duket se kanë më shumë si qëllim që të jenë zbavitës, sesa 
ekspozues. Pastor Alister Beg e diagnostikoi këtë sëmundje në 
mënyrë të mprehtë kur shkroi: “Podiumet janë për predikuesit. Ne 
ndërtojmë skena për aktorët.”15 Duke bërë thirrje për seriozitet në 
podium, Xhon Paiper shkroi: 

E qeshura duket se ka zënë vendin e pendimit si pikësynimi i 
shumë predikuesve. E qeshura do të thotë që njerëzit ndihen 
mirë. Do të thotë që ti u pëlqen atyre, do të thotë që ti i ke 
prekur ata. Do të thotë që ke njëfarë fuqie. Duket se ka të 
gjitha shenjat e një komunikimi të suksesshëm, nëse thellësia 
e mëkatit, shenjtëria e Perëndisë, rreziku i ferrit dhe nevoja 
për zemra të thyera lihet jashtë tabllosë.16

Është e trishtueshme ta themi, por rrallë gjejmë predikues që 
shpallin Fjalën në mënyrë bindëse dhe me pjekuri në podiumet tona 
sot. Një masë e pafund e tepruar bisedash horizontale, të folurit 
pa vlerë, zbavitje të kota dhe tregime të cekëta, por ka shumë pak 
shpallje të mesazhit hyjnor. Megjithatë, thirrja për të predikuar 
është një thirrje për të bërë pikërisht këtë gjë, për të predikuar! 
Duhet të ketë një ton profetik kur sjell mesazhin e Perëndisë. Jo 
marrje goje me nervozizëm si i pasigurt, jo t’i nxjerrësh fjalët nga 
goja sikur je i hallakatur; predikimi duhet të jetë shpallja e thellë 
e mesazhit të përjetshëm, i cili vjen nga Perëndia Vetë. Nëse një 
seriozitet i tillë do të ndihej nga pastorët sot, si një mantel i rëndë 
mbi supet e tyre, kisha do të shihte atë që pa Jona, që do të thotë, një 
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numër më të madh mëkatarësh që kthehen në besim dhe shenjtorë 
që ndërtohen. 

PredIkIM konfrontueS 

Së treti, predikimi i Jonës ishte konfrontues. Mesazhi i tij 
“Edhe dyzet ditë dhe Ninive do të shkatërrohet” ishte një deklarim 
i gjykimit të Perëndisë që po vinte. Kjo fjalë për “shkatërrohet” 
פך) -h=) është përdorur shpesh për gjykim katastrofik.17 Ashtu si 
Perëndia “shkatërroi” (פך_h=) Sodomën dhe Gomorrën (Zan. 19:25, 
29), kështu Ai do të shkatërronte Niniven, nëse niniveasit nuk do 
të pendoheshin. Jona po i konfrontonte niniveasit me seriozitetin 
e gjykimit të shumë merituar të Perëndisë. 

Një predikim i tillë konfrontues nuk ishte një gjë e re për Jonën. 
Nga Moisiu te Malakia, i njëjti ton i lartë kumbonte në zërat e gjithë 
profetëve, ndërsa ata i bënë thirrje Izraelit kokëfortë të pendohej. 
Predikimi i Gjon Pagëzorit dhe i Zotit Jezus ishte konfrontues, 
shpesh duke u bërë thirrje institucioneve fetare të kohës së tyre të 
jepnin llogari (Luka 3:1-17). Apostujt i qortuan dëgjuesit e tyre 
duke shkuar aq larg, saqë i akuzuan dëgjuesit judenj për vrasjen 
e paramenduar të Mesisë (Veprat 2:23; 4:10; 5:30). Apostulli Pal 
i ngarkoi Timoteun dhe Titin me detyrën të shpallnin Fjalën e 
Perëndisë me elemente mësimi, bindjeje, ndreqjeje dhe edukimi 
(2 Tim. 3:16; 4:2-4; Titi 1:9; 2:15). Dhe Jezusi i ngjitur në qiell 
konfrontoi pesë nga shtatë kishat e Azisë së Vogël për mëkatet e 
tyre, ndërsa u bëri thirrje të pendoheshin (Zbulesa 2-3). 

Një predikimi i tillë i drejtpërdrejtë ka karakterizuar gjithmonë 
shpalljen e Fjalës nga njerëzit e Perëndisë përgjatë gjithë kohërave. 
Dikush ka bërë një vërejtje të hollë: 

Mesazhi i Noeut nga shkallët nga ku po ngjitej në Arkë nuk 
ishte: “Diçka do t’ju ndodhë!” Amosin nuk e konfrontoi 
kryeprifti i Izraelit për shkak se tha: “Rrëfimi është 
zotërim!” Jereminë nuk e futën në gropë për shkak se 
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predikoi: “Unë jam në rregull, ti je në rregull.” Danielin 
nuk e futën në gropën e luanëve, sepse u tha njerëzve: “Kur 
mendon se do të bësh diçka, do të lëvizësh malet!” Gjon 
Pagëzorin nuk e detyroi njeri të predikonte në shkretëtirë dhe 
t’ia prisnin kokën, sepse predikoi: “Buzëqesh, Perëndia të 
do!” Dy profetët e kohës së trazirave nuk do të vriten sepse 
do të predikojnë: “Perëndia është në qiell dhe gjithçka është 
në rregull në botë!”18  

Pastorët që janë të përkushtuar ndaj ekspozimit biblik duhet 
të kenë një element konfrontues në predikimin e tyre, nëse duan 
të maten me profetët dhe apostujt. Është për të ardhur keq që ky 
lloj qortimi dhe vërejtjeje shpesh mungon te predikuesit e sotëm. 
Pastori Adrian Roxhers bën thirrje për guxim në shpalljen e së 
vërtetës së Perëndisë duke thënë: 

Është më mirë të na ndajë e vërteta sesa të na bashkojë ajo 
që është e gabuar. Është më mirë të thuash të vërtetën që të 
lëndon dhe të shëron, sesa falsitetin që të ngushëllon dhe 
pastaj të vret. Nuk është dashuri dhe nuk është miqësi, nëse 
dështojmë të deklarojmë gjithë këshillën e Perëndisë. Është më 
mirë të të urrejnë, sepse ke thënë të vërtetën, sesa të të duan 
se ke thënë një gënjeshtër.... Është më mirë që të qëndrosh i 
vetëm me të vërtetën, sesa të jesh gabim bashkë me turmën.19

PredIkIM Me dheMbShurI 

Së katërti, predikimi i Jonës dallohej nga oferta e hirit dhe e 
mëshirës së Perëndisë, ndërsa la një dritare të ngushtë kohore, 
dyzet ditë, gjatë të cilave niniveasit duhej të pendoheshin. Siç ka 
thënë Xhon Hana, “Mbase kjo ishte një periudhë gri, duke u dhënë 
njerëzve një mundësi të pendoheshin, para se të binte gjykimi!”20 
“Mesazhi i Jonës,” shkroi studiuesi i Biblës Daglas Stjuart “duhet 
t’u jetë dukur shumë niniveasve një ftesë për pendim, duke u dhënë 
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shpresë që, ata dhe qyteti, ose toka e tyre të mos shkatërroheshin.”21 
Perëndia u dha niniveasve një mundësi të hirshme që të ktheheshin 
te Perëndia dhe t’i shpëtonin ndëshkimit që meritonin. 

Jona e kuptoi që mesazhi i tij ishte një ofertë shpëtimi me shumë 
dashuri, sepse më vonë ai i tha Perëndisë: “Je një Perëndi i mëshirshëm 
dhe plot dhembshuri, i ngadalshëm në zemërim dhe me shumë 
dashamirësi, dhe që pendohesh për të keqen e hakërruar.” (Jon. 4:2). 
Sipas hirit të madh të Perëndisë ndaj mëkatarëve, Ninive kishte dyzet 
ditë për t’u penduar, para se gjykimi i Tij të binte mbi ta. 

Një dhembshuri e tillë me dashuri duhet të shoqërojë gjithmonë 
çdo predikim biblik.

Ndërsa predikuesit paralajmërojnë për gjykimin e Perëndisë që 
po vjen, hiri hyjnor dhe mëshira zemërbutë duhet të trumbetojnë, 
gjithashtu. Perëndia gjen kënaqësinë t’u japë faljen mëkatarëve që 
s’e meritojnë në mënyrë që Ai të shfaqë dashamirësinë e Tij. Ai 
thotë: “Unë nuk kënaqem me vdekjen e të pabesit” (Ezek. 33:11; 
kr. 18:23). Duke mos gjetur gëzim në dënimin e të padrejtëve, 
Ai preferon të falë. Ai ka deklaruar se është “i mëshirshëm dhe i 
dhembshur, i ngadalshëm në zemërim, i pasur në mirësi dhe në 
besnikëri, që përdor mëshirën për mijëra njerëz, që fal padrejtësinë, 
shkeljet dhe mëkatin” (Eks. 34:6-7). Predikimi biblik duhet të 
përçojë saktë këtë aspekt të karakterit të dashur të Perëndisë. 
Deklarata e gjykimit të Perëndisë duhet të zbutet me premtimet e 
mëshirës së Tij; lajmërimi për dënimin e Tij duhet të balancohet 
me pohimet e dhembshurisë së Tij. 

Për të qenë i sigurt, fuqia që i mungon predikimit të ditëve të 
sotme do të rikthehet vetëm kur shpallja e Fjalës do të jetë përsëri 
me guxim, me bindje, konfrontuese dhe me dhembshuri, siç ndodhi 
në shërbesën e Jonës. 

pasojat e predikimit biblik 

Ndërsa profeti predikoi mesazhin e Perëndisë, njerëzit në 
Ninive dëgjuan dhe u përgjigjën. Ninive përjetoi një kohë të paparë 
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të një vizite hyjnore, ndërsa mesazhi i Perëndisë që veproi me anë 
të fuqisë së Frymës së Perëndisë, ndikoi në këtë qytet. Rezultati 
ishte një zgjim i madh, një zgjim i vetvetishëm në zemrat e atyre 
që ishin nën gjykimin që po vinte, të Perëndisë. 

Fjala “rizgjim” është përdorur në faqet në vijim për të përshkruar 
përgjigjen e niniveasve, por në realitet ishte një zgjim shpirtëror, 
në të cilin mëkatarët u zgjuan nga gjendja e tyre e rrezikshme, të 
ndarë nga Perëndia. Duke u përgjigjur, ata u kthyen te Perëndia 
me pendim dhe besim. Ky është një rizgjim që ishte shpëtues, 
kthjellues, gjithëpërfshirës dhe shenjtërues. 

 
rIzgJIM ShPëtueS 

“Atëherë niniveasit i besuan Perëndisë” (3:5). Duke iu 
përgjigjur predikimit të mesazhit të Perëndisë, ky qytet “gjakatar” 
i njohur për dhunën e tij, u kthye te Perëndia, duke e lënë veten 
në dorën e Tij. Ata u kthyen nga feja e tyre pagane me idhujt e 
bërë nga njeriu dhe e vendosën besimin në të vetmin Perëndi. 
Disa studiues e shohin si të pamundur një kthim të tillë në masë te 
Perëndia, sepse nuk përmendet askund në dokumentet e Asirëve 
ky rizgjim i gjithë qytetit. Por kjo ishte ajo që bënin historianët e 
lashtë zyrtarë që fshinin ngjarje që ishin të turpshme për kauzën 
e tyre.22 Për shembull, në regjistrimet egjiptiane nuk përmendet 
që Izraelitët kaluan Detin e Kuq dhe që ushtria egjiptiane u mbyt 
(Eksodi 14). As asirët nuk e kanë të regjistruar që vranë 185,000 
nga ushtarët e tyre në Jerusalem (2 Mbret. 19:35). Megjithatë, të 
dyja këto ngjarje kanë ndodhur. 

Pra, rizgjimi shpirtëror nuk duhet të hidhet poshtë, thjesht sepse 
historia jobiblike nuk e ka regjistruar. Për më tepër, Jezusi Vetë e 
mbështeti vërtetësinë e kthimit në besim të niniveasve. “Niniveasit, 
ditën e gjyqit, do të ringjallen me këtë brez dhe do ta dënojnë, sepse 
ata u penduan për predikimin e Jonës” (Luka 11:32). Gjithashtu, 
Perëndia nuk do ta kishte tërhequr dorën e Tij të gjykimit ndaj 
niniveasve, nëse përgjigjja e tyre do të kishte qenë sipërfaqësore.23 
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Duket se njerëzit e këtij qyteti të paudhë vërtet besuan dhe kështu 
morën jetën e përjetshme.24 

Fjala “besoj” (vm-Z) do të thotë “të jesh i vendosur, të qëndrosh 
fort, të besosh, të vësh besimin,” specifikisht “të besosh në” (Eks. 
4:31; Ps. 116:10).25 Është përdorur për besimin e Abramit në 
Perëndinë. “Dhe ai [Abrami] i besoi Zotit, që ia vuri në llogari të 
drejtësisë” (Zan. 15:6). Kjo nuk nënkupton që Abrami thjesht i dha 
një miratim intelektual asaj që tha Perëndia, por, i besoi Perëndisë 
me një besim aktiv, besues që çoi në shpëtimin e tij (Rom. 4:1-
5). Me fjalë të tjera, Abrami hyri në një marrëdhënie personale 
me Perëndinë Vetë me anë të besimit.26 Pra, është e arsyeshme të 
konkludojmë që kur njerëzit e Ninives dëgjuan mesazhin e Jonës, 
ata vendosën besimin në Perëndinë e vërtetë.27 “Ata e morën 
mesazhin e Jonës seriozisht si një mesazh që erdhi me të vërtetë 
nga Perëndia.”28 

Nëse kishat sot duan të shohin më shumë njerëz që vijnë te 
Krishti, atëherë ka nevojë për më shumë predikim biblik, jo më 
pak. Perëndia ka premtuar ta nderojë Fjalën e Tij. “Besimi, pra, 
vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë” (Rom. 
10:17). Gjithmonë Perëndisë i ka pëlqyer të përdorë marrëzinë 
e predikimi të Fjalës së Tij për të kthyer në besim mëkatarët e 
humbur (1 Kor. 1:18-25). Ai bëri kështu në ditët e Jonës dhe do 
të bëjë kështu tani, nëse kishat do të kthehen te predikimi biblik i 
fortë dhe i drejtpërdrejtë. 

rIzgJIM kthJellueS

Besimi i niniveasve u shoqërua nga shprehje të thella keqardhjeje 
dhe pendimi me përulje për mëkatin e tyre. Të ndikuar thellë nga 
mesazhi i Jonës, ata demonstruan që pendimi i tyre ishte i vërtetë ndërsa 
“shpallën një agjërim dhe u veshën me thes” (Jon. 3:5). Në botën e 
lashtë, një “agjërim” ishte shpesh një shenjë pendimi dhe përuljeje e 
brendshme (1 Sam. 7:6; 2 Sam. 1:12; Neh. 1:4; Zak. 7:5), dhe veshja me 
“thes” ishte gjithashtu një simbol i brendshëm i pikëllimit për mëkatin. 
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Copa e thesit ishte e ashpër, e thurur trashë, që shpesh bëhej me lesh 
dhie. Ishte e ashpër, e errët, e papërpunuar dhe e parehatshme për ta 
veshur. Ishte veshja normale e njerëzve të varfër, e të burgosurve dhe 
e skllevërve dhe shpesh e vishnin njerëzit kur mbanin zi (Ezek. 7:18). 
Profetët e vishnin (2 Mbret. 1:8; Zak. 13:4; Marku 1:6), pjesërisht për 
të qenë të lidhur me të varfrit dhe në kohë të tjera si një shenjë zie për 
mëkatet e njerëzve.29 Ashpërsia e thesit e bënte personin që e vishte 
të mjerueshëm nga dhimbja që i shkaktonte vetes, që ishte me qëllim 
simbolik. Tregonte për mënyrën se si ndiheshin niniveasit përbrenda 
për gjendjen e dhimbshme të mëkatit të tyre. Atyre u vinte keq, ishin 
të trishtuar, të thyer dhe të pikëlluar për mëkatin e tyre kur kuptuan 
papritur që ligësua e tyre kishte ofenduar Perëndinë. Duke kuptuar 
paaftësinë për të luftuar me Perëndinë ata zgjodhën t’i nënshtroheshin 
Atij, si Sunduesi suprem i qiellit dhe i tokës. 

Edhe sot ka shumë nevojë që njerëzit të përjetojnë një pendim 
të tillë. Megjithëse nuk është e nevojshme të shprehet duke veshur 
thes, pendimi i vërtetë nënkupton një bindje të thellë për mëkatin, 
pendim për mëkatin dhe braktisje të mëkatit. Një rizgjim të tillë 
kthjellues do ta shohim përsëri vetëm kur predikuesit edhe një 
herë t’u bëjnë thirrje mëkatarëve të pendohen dhe të kthehen nga 
rrugët e tyre mëkatare. 

rIzgJIM gJIthëPërfShIrëS 
 
Çdo shtresë e shoqërisë në Ninive u pendua, “nga më i madhi 

deri te më i vogli nga ata.” (Jon. 3:5). Nga princat deri te të varfrit, 
nga mbretërit te batakçinjtë, të gjithë u penduan për mëkatin e tyre 
dhe u kthyen te Perëndia. Kjo përgjigje u shtri në të gjithë qytetin, 
duke mbuluar gjithë komunitetin.30 Në fakt, aq e përhapur ishte 
kjo ringjallje, saqë edhe zemra e mbretit u prek. “Kur lajmi i vajti 
mbretit të Ninives, ai u ngrit nga froni, hoqi mantelin e tij, u mbulua 
me thes dhe u ul mbi hi” (v. 6). 

Kur mbreti i Ninives dëgjoi mesazhin e Perëndisë, ai u bind 
thellësisht dhe u plagos siç duket nga ndryshimi i jashtëm i rrobave. 
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Duke zbritur nga froni i tij, ai i shkëmbeu rrobat e tij të mëndafshta 
me thes dhe u ul në hi, një shenjë tjetër kjo e përuljes së thellë (kr. 
Job. 42:6; Isa. 58:5). Pa u përpjekur ta mbulonte mëkatin e tij, ai 
e pranoi hapur paudhësinë e tij para Perëndisë. 

Kaq e vërtetetë ishte kjo vepër e Perëndisë në zemrën e mbretit, 
saqë ai nxori një dekret për gjithë qytetin e Ninives që të shkonin një 
hap më tej në shprehjen e pendimit. “Me dekret të mbretit dhe të të 
mëdhenjve të tij, shpalli dhe përhapi pastaj në Ninive një urdhër që 
thoshte: “Njerëzit dhe kafshët, kopetë dhe tufat të mos kërkojnë asgjë, 
të mos hanë ushqim dhe të mos pinë ujë; por njerëzit dhe kafshët të 
mbulohen me thes dhe t’i thërrasin me forcë Perëndisë; secili të kthehet 
nga rruga e tij e keqe dhe nga dhuna që është në duart e tij” (3:7-8). 

Vendimi i mbretit bënte thirrje për një agjërim gjithëpërfshirës 
që do të përfshinte edhe kafshët. Përfshirja e kafshëve shtëpiake 
në ceremonitë e vajtimit ishte një mënyrë se si njerëzit shprehnin 
pendim dhe përgjërim të thellë.31 Kështu me urdhër zyrtar edhe 
kafshët duhej të mbuloheshin me thes për të përshkruar një pendim 
të tërësishëm të gjithë popullsisë. Pasi kishte ftuar kabinetin dhe 
këshilltarët e tij, mbreti i bëri thirrje gjithë kombit të bashkohej 
me të në këtë periudhë intensive pendimi. 

Kështu është edhe sot. Kur ndizet nga predikimi i Fjalës së 
Perëndisë, një vepër e vërtetë e Frymës së Tij nuk njeh kufij 
shoqërorë. I pakufizuar në një klasë të caktuar ekonomike, grup 
etnik, apo emërtim fetar, një rizgjim shpirtëror i dërguar nga 
qielli, shtrihet nga maja deri në fund, duke prekur të gjitha klasat 
e njerëzve. I pakufizuar në një grup të caktuar homogjen, kapërcen 
të gjitha ndryshimet kulturore dhe pengesat shoqërore. Vetëm 
predikimi i Fjalës së Perëndisë mund të sjellë një përgjigje të 
tërësishme gjithëpërfshirëse. 

rIzgJIM ShenJtërueS 

Ky mbret që kishte qenë pagan më parë, tani i kthyer në besim, 
i ftoi të gjithë vartësit e tij të bashkoheshin me të për t’u kthyer 
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nga veprat e dhunshme që i karakterizonin më parë jetët e tyre. 
Dekreti që ai nxori thoshte: “t’i thërrasin me forcë Perëndisë; secili 
të kthehet nga rruga e tij e keqe dhe nga dhuna që është në duart 
e tij.” (v. 8). Në këtë vendim mbretëror, pendimi dhe besimi ishin 
të lidhur pazgjidhshmërisht, si dy anët e një monedhe. Duke i bërë 
thirrje çdo qytetari të kthehej nga “rruga e tij e keqe dhe nga dhuna 
që është në duart e tij” ai shkaktoi një reaksion zinxhir që është një 
mënyrë tipike për të bashkuar të përgjithshmen me specifiken.32 
Fjala për “rruga e tij e keqe” (hi=r=) i referohet mëkatit në kuptimin 
e gjerë dhe të përgjithshëm, gjithçka që dënohet nga ligji hyjnor 
dhe nga ndërgjegjja njerëzore.33 Por “dhuna” (Mm=c=) përfaqëson 
shkeljet e të drejtave njerëzore, ose një kundërshtim të rregullave 
të thjeshta të mirësjelljes (kr. Zan. 16:5). Ajo nënkupton sjellje të 
keqe morale dhe dhunë agresive ndaj njerëzve dhe kombeve të tjera, 
duke përfshirë edhe vrasjen.34 Elison shkroi: “Asirët mendonin 
që për shkak të fitoreve të pushtimeve të tyre, ata ishin vënë mbi 
racat e tjera më pak të rëndësishme dhe që u ishte dhënë e drejta 
të shpërfillnin diktatet e ndërgjegjes dhe të dhembshurisë në sjellje 
ndaj fqinjëve të tyre.”35 Por duke treguar pendim të vërtetë, Asirët 
hoqën dorë nga mëkati i tyre. 

Fjala në hebraisht për “kthehet” (bVD) ka një shumëllojshmëri 
kuptimesh, në varësi të kontekstit. Folja në kuptimin e thjeshtë 
do të thotë të ndryshosh drejtimin. Në një kuptim fetar, kjo fjalë 
është termi më i zakonshëm për t’u kthyer në mënyrë vendimtare, 
ose te Perëndia (ose tek idhujt), ose për t’u larguar prej Tij (ose 
prej tyre).36 “Më mirë se çdo folje tjetër, kombinon në vetvete dy 
kërkesat për pendim: të largohesh nga mëkati dhe të kthehesh te e 
mira.”37 Njerëzit në Ninive demonstruan të dyja anët e kësaj kthese 
në pendim duke shprehur besimin e tyre në Perëndinë (Jon. 3:5) 
dhe duke u kthyer nga rrugët e tyre të liga (v. 8). 

Fjalët e mbretit asirian përfunduan me një shprehje të penduar 
shprese që Perëndia do të konsideronte pendimin e tyre si të vërtetë. 
“Ku ta dish në ktheftë Perëndia, në u pendoftë dhe lëntë mënjanë 
zemërimin e tij të zjarrtë, dhe kështu ne nuk vdesim” (v. 9). 
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Niniveasit me të vërtetë u penduan, siç duket nga mënyra se 
si Zoti u përgjigj. “Kur Perëndia pa atë që bënin, domethënë që 
po ktheheshin nga rruga e tyre e keqe, Perëndia u pendua për të 
keqen që kishte thënë se do t’u bënte dhe nuk e bëri.” (v. 10). 
Kur Zoti pa që kthimi i tyre tek Ai ishte i vërtetë, Ai nuk e hodhi 
gjykimin e tyre mbi ta. Ai nuk po ndryshonte planin e Tij; kjo ishte 
përgjigjja e Tij ndaj pendimit të tyre.38 Kjo është në përputhje me 
karakterin e Perëndisë, sepse ashtu si Jona tha më vonë, Ai është 
“i mëshirshëm dhe plot dhembshuri… që pendohet për të keqen 
e hakërruar” (4:2). Ai e ndali gjykimin e Tij, duke e ditur gjithë 
kohës se cila do të ishte përgjigjja e niniveasve.39

Kjo mund të jetë përgjigjja e predikimit të fuqishëm të Fjalës 
së Perëndisë në këtë kohë. Shkrimi nuk e ka humbur fuqinë për 
ta kthyer dhe për ta ndryshuar zemrën njerëzore. Ku janë burra të 
tillë sot që do të predikojnë Fjalën ashtu siç bëri Jona? 

predikim i gUximshëm dhe bindës

Kishat ungjillore duhet të rigjejnë fuqinë e predikimit biblik, 
predikim që është i guximshëm, bindës, konfrontues dhe me 
dhembshuri, siç e shohim në shembullin e Jonës. Kur Çarls Hadon 
Spërxhën pa rënien e predikimit dinamik në kohën e tij, ai iu lut 
Zotit të ngrinte një brez të ri predikuesish biblikë. 

Duam të kemi përsëri Lutera, Kalvinë, Banianë, Witfildë, 
burra që janë prerë për të lënë gjurmë në epoka, emrat e të 
cilëve sjellin tmerr në veshët e armiqve tanë. Kemi nevojë të 
tmerrshme për njerëz të tillë. Nga ku do të na vijnë? Ata janë 
dhurata e Jezu Krishtit ndaj Kishës dhe do të vijnë në kohën e 
duhur. Ai ka fuqinë për të na kthyer përsëri një epokë të artë 
predikuesish, kur e vërteta e mirë do të predikohet edhe një 
herë nga burra, buzët e të cilëve janë prekur si me qymyr të 
gjallë nga altari. Ky do të jetë instrumenti në duart e Frymës 
për të sjellë një rizgjim të madh dhe të thellë fetar në vend. 
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Nuk shoh ndonjë mjet tjetër për t’i kthyer njerëzit në besim 
përveç predikimit të thjeshtë të ungjillit dhe hapjes së 
veshëve të njerëzve për ta dëgjuar atë. Në momentin kur 
Kisha e Perëndisë do ta përçmojë podiumin, Perëndia do ta 
përçmojë atë. Gjithmonë përmes shërbesës, Zotit i ka pëlqyer 
të ringjallë dhe të bekojë Kishat e Tij.40 

Dashtë Perëndia që të ngrejë shpallës të tillë të së vërtetës së 
Tij hyjnore që do të predikojnë me besim gjithnjë në rritje, me 
fuqinë e Fjalës së Tij për të kryer punën e shenjtë të Fjalës! I dhëntë 
Krishti kishës së Tij përsëri një armatë ekspozuesish biblikë që do 
të shpallin Shkrimet me guxim në fuqinë e Frymës së Shenjtë! 
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Në të vërtetë Ezdra i ishte kushtuar me gjithë zemër të 
studionte ligjin e Zotit, ta zbatonte në praktikë dhe të 

mësonte në Izrael statutet dhe dekretet.
Atëherë tërë populli u mblodh si një njeri i vetëm në sheshin 

që ishte përpara portës së Ujërave; i thanë pastaj shkruesit 
Ezdra të sillte librin e ligjit të Moisiut, që Zoti i kishte dhënë 
Izraelit. Ditën e parë të muajit të shtatë, prifti Ezdra solli ligjin 
para asamblesë së burrave, të grave dhe të gjithë atyre që 
ishin të aftë të kuptonin. Pastaj e lexoi në sheshin që ndodhet 
përpara portës së Ujërave, nga agimi deri në mesditë përpara 
burrave, grave dhe atyre që ishin të aftë të kuptonin; dhe 
veshët e të gjithë popullit ndiqnin me vëmendje librin e ligjit. 
Shkruesi Ezdra qëndronte mbi një tribunë prej druri që kishin 
bërë për këtë rast…. Ezdra e hapi librin në prani të të gjithë 
popullit… sa e hapi, tërë populli u ngrit në këmbë. Ezdra bekoi 
Zotin, Perëndinë e madh, dhe tërë populli u përgjigj: “Amen, 
amen”, duke ngritur duart; pastaj u përkulën dhe ranë përmbys 
me fytyrë për tokë përpara Zotit. Jeshua, Bani, Sherebiahu, 
Jamini, Akubi, Shabethai, Hodijahu, Maasejahu, Kelita, Azaria, 
Jozabadi, Hanani, Pelajahu dhe Levitët e ndihmonin popullin 
të kuptonte ligjin, ndërsa populli rrinte në këmbë në vendin e 
tij. Ata lexonin në librin e ligjit të Perëndisë në mënyrë të qartë, 
duke shpjeguar domethënien e tij, me qëllim që të kuptonin atë 
që lexohej. 

Nehemia, që ishte qeveritari, Ezdra, prift dhe shkrues, dhe 
Levitët që e mësonin popullin i thanë tërë popullit: “Kjo ditë i 
shenjtërohet Zotit, Perëndisë tuaj; mos mbani zi dhe mos qani!”. 
Tërë populli në fakt, duke dëgjuar fjalët e ligjit, qante. Pastaj 
Nehemia u tha atyre: “Shkoni, hani, ushqime shumë të shijshme 
dhe pini verëra të ëmbla, dhe u çoni racione atyre që nuk kanë 
përgatitur asgjë, sepse kjo ditë i është shenjtëruar Zotit tonë. 
Mos u trishtoni, sepse gëzimi i Zotit është fuqia juaj”. Levitët e 
mbanin në heshtje tërë popullin, duke thënë: “Heshtni, sepse kjo 
ditë është e shenjtë. Mos u trishtoni!”.



Atëherë tërë populli shkoi të hajë, të pijë, t’u dërgojë racione 
të varfërve dhe të kremtojë me hare të madhe, sepse ata i 
kishin kuptuar fjalët që u ishin shpjeguar. Ditën e dytë, krerët 
e shtëpive atërore të të gjithë popullit, priftërinjtë dhe Levitët 
u mblodhën pranë Ezdras, shkruesit, për të dëgjuar fjalët e 
ligjit. Gjetën të shkruar në ligj që Zoti kishte urdhëruar me anë 
të Moisiut që bijtë e Izraelit duhet të banonin në kasolle gjatë 
festës së muajit të shtatë dhe në të gjitha qytetet e tyre dhe në 
Jerusalem duhet të përhapnin dhe të shpallnin një njoftim në 
të cilin të thuhej: “Shkoni në mal dhe sillni andej degë ulliri, 
degë ullastre, degë mërsine, degë palme dhe degë me gjethe të 
dendura, për të bërë kasolle, siç është shkruar”. Atëherë populli 
shkoi jashtë dhe solli degët, dhe i ndërtoi kasollet, kush mbi 
çatinë e shtëpisë së tij, kush në oborrin e tij, të tjerë në oborret 
e shtëpisë së Perëndisë, në sheshin e portës së Ujërave dhe në 
sheshin e portës së Efraimit. Kështu tërë asambleja e atyre që 
ishin kthyer nga robëria ndërtoi kasolle dhe banoi në to. Nga 
koha e Jozueut, birit të Nunit, e deri në atë ditë, bijtë e Izraelit 
nuk kishin bërë asgjë të tillë. Dhe qe një gëzim shumë i madh. 
Ezdra lexoi librin e ligjit të Perëndisë çdo ditë, nga dita e parë 
deri në ditën e fundit. E kremtuan festën shtatë ditë; ditën e tetë 
pati një asamble solemne, siç e kërkon ligji.

    Ezdra 7:10; Nehemia 8:1-18 



“Një predikues i shenjtë është 
një armë e fuqishme në dorën e Perëndisë.”

robert Murrei MekÇein 



3
sillni librin! 

modeli i predikimit biblik 

v a L t e r  k a i s e r , një studiues i rëndësishëm ungjillor, bëri një 
thënie të thjeshtë, por të goditur në fjalimin hapës në Seminarin 
Teologjik të Dallasit, në Prill 2000, një sfidë frymëzuese që duhet 
të rrëmbejë zemrat e gjithë atyre që janë thirrur për shërbesën e 
predikimit dhe të mësimit biblik. Ata që dalin në podium për të 
predikuar, tha Kaiseri duhet të drejtojnë gjithmonë gishtin nga një 
tekst i Shkrimit. 

Kur një burrë predikon, ai asnjëherë nuk duhet ta heqë gishtin 
nga Shkrimi, këshilloi Kaiseri. Nëse bën me dorë me dorën e djathtë, 
ai duhet ta mbajë gishtin e dorës së majtë në tekst. Nëse ndryshon 
duart për gjestet që bën me dorë, atëherë duhet të ndryshojë duart 
edhe për të mbajtur shenjën në tekst. Ai gjithmonë duhet ta mbajë 
gishtin te Shkrimet.1 

Kjo është një këshillë e mençur. Si në kuptimin e drejtpërdrejtë, 
ashtu edhe në atë figurativ, predikuesi gjithmonë duhet të tregojë 
me gisht nga teksti biblik. Ky fokus i përqendruar te Fjala nga 
podiumi është shenja karakterizuese e të gjithë ekspozuesve të 
vërtetë. Ata që predikojnë dhe mësojnë Fjalën duhet të rrënjosen 
dhe të thellohen aq thellë në Shkrimin, saqë të mos ndahen kurrë 
prej tij, gjithmonë duke e drejtuar vetveten, si dhe dëgjuesit e 
tyre te të vërtetat e tij. Predikimi biblik duhet të jetë tamam i tillë, 
biblik, dhe të gjithë ata që qëndrojnë në podium duhet të tregojnë 
një përkushtim të palëkundur, madje ngulmues ndaj vetë Shkrimit. 
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Ashtu si një mjek që e ushtron profesionin e njeh ilaçin dhe jep 
recetë për ilaçin, kështu edhe predikuesi duhet të jetë gjithnjë duke 
studiuar, duke mësuar dhe duke përgatitur doza të mëdha të balsamit 
shërues të Fjalës së Perëndisë për gjithë pacientët e tij. Çfarëdo që 
të jetë sëmundja, ka vetëm një kurë për shpirtin, Fjala e Perëndisë 
e përdorur nga Fryma e Perëndisë në zemrën njerëzore. 

kUr jep recetën e gabUar 

Por kjo recetë biblike është një ilaç i panjohur për shumë 
predikues sot. Në zellin e tyre për të drejtuar shërbesa 
mbarëpopullore dhe të suksesshme, shumë janë bërë gjithnjë e 
më pak të preokupuar për t’u fokusuar në tekstin biblik. Mënyra 
se si e përdorin Biblën është shumë e ngjashme me mënyrën 
se si këndohet himni kombëtar para një loje futbolli, diçka që 
thjesht dëgjohet në fillim, por së cilës nuk i referohen më, një 
hap i parë i nevojshëm që bëhet, një ndërhyrje e pavolitshme në 
ngjarjen e vërtetë. Duke u përpjekur të jenë bashkëkohorë dhe 
duke dashur të përshtaten, shumë pastorë flasin për Shkrimet, 
por për fat të keq rrallë flasin nga Shkrimet. Për më tepër, sulen 
me kokë në ilustrimin personal, anekdotën humoristike, thënien 
sociologjike, ose referencën kulturore, rrallë kthehen në tekstin 
biblik. Si mund të presin pastorët që shpirtrat që po vdesin të 
shërohen shpirtërisht, nëse kurrë nuk u japin ilaçin e duhur? Si 
mund të presin pastorët që mëkatarët të kthehen në besim dhe të 
krishterët të shenjtërohen, nëse nuk shtjellojnë Fjalën e Perëndisë 
(1 Pjet. 1:23-25; Gjoni 17:17)? 

Duke shkruar pothuaj gjysmë shekulli më parë, Meril Unger e 
pa këtë largim të rrezikshëm nga predikimi biblik që tashmë ishte 
shumë afër dhe po kërcënonte jetën e kishës. Duke lëshuar një 
kushtrim, ai shkroi: “Në një shkallë alarmuese lavdia po largohet 
nga podiumi i shekullit të njëzetë. Arsyeja bazë për këtë gjendje 
të zymtë është e qartë. Ajo gjë që shpalos lavdinë është hequr nga 
qendra e një pjese të madhe të predikimit tonë modern dhe është 
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lënë në periferi. Fjalës së Perëndisë i është mohuar froni dhe i është 
dhënë një vend dytësor.”2

Ajo që Ungeri e pa që po shquhej në horizont, mungesa e 
predikimit ekspozues tani është krejtësisht mbi kishën. “Aty ku 
ekspozimi dhe shpallja me autoritet e Fjalës së Perëndisë janë 
braktisur,” shkroi Ungeri, “duhet të shkruhet Ikabod, lavdia është 
larguar, mbi predikuesin dhe mbi podiumin nga i cili ai predikon.”3 
Në agim të shekullit të njëzetenjëtë, predikuesi i njohur ekspozues 
Xheims Bois përforcoi fjalët e Ungerit. Duke shkruar pak para 
vdekjes së tij, Bois paralajmëroi: “Këto nuk janë ditë të mira për 
kishën ungjillore dhe kushdo që ndalon për një çast për të vlerësuar 
jetën dhe pozicionin e kishave ungjillore do ta kuptojë këtë.”4

Tani, më shumë se kurrë, pastorët duhet të vënë në qendër Fjalën 
e Perëndisë dhe ta predikojnë atë në fuqinë e Frymës së Shenjtë, 
nëse duam që kisha të kthehet në rrugën e duhur. 

një model për gjithë predikUesit 

Mes shumë shembujsh që mbahen para predikuesve sot, një 
ekspozues biblik që bie në sy si i denjë për t’u krahasuar me të, 
është një prift dhe një skrib i Dhiatës së Vjetër që quhet Ezdra. 
I përshkruar “si një gardian ekspert dhe një ekspozues i Torës së 
Moisiut,”5 ky reformues i Izraelit të lashtë pas kthimit të njerëzve 
nga mërgimi na jep një model që s’njeh kufij kohorë për predikuesit 
sot. 

Perëndia e përdori Ezdrën për të ndezur një ringjallje të madhe 
kur u kthye në Jerusalem (Ezdra 7-10). Pasi Zorobabeli drejtoi 
një kontigjent të madh judenjsh nga Babilonia në Jerusalem për 
të rindërtuar tempullin e shkatërruar (538 para Krishtit), Ezdra 
shoqëroi një grup të dytë për në qytetin e shenjtë për ta kthyer 
Fjalën e Perëndisë në vendin e duhur (458 para Krishtit). Ndërsa 
i drejtoi njerëzit e Perëndisë të përuleshin nën dorën e djathtë të 
fuqishme të Zotit, çelësi i shërbesës së Ezdrës ishte pa dyshim 
vendosmëria e tij e patundur për të mësuar, jetuar dhe për të shpallur 
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Shkrimet. Vargu që përmbledh në mënyrë të veçantë gjithë jetën 
dhe shërbesën e tij është Ezdra 7:10, që thotë që drejtuesi “i ishte 
kushtuar me gjithë zemër të studionte ligjin e Zotit, ta zbatonte në 
praktikë dhe të mësonte në Izrael statutet dhe dekretet.” (korsivet 
janë shtuar). Ky është modeli i trefishtë i shërbesës së Ezdrës. Ai 
ishte krejtësisht i përkushtuar të studionte, praktikonte dhe t’ua 
mësonte të tjerëve Fjalën e Perëndisë. 

Para se të hapte gojën për t’u mësuar njerëzve Ligjin, Ezdra 
jetoi një jetë në bindje, duke praktikuar atë që predikoi. Por para 
se ta praktikonte dhe ta shpallte Fjalën, ai së pari iu kushtua me 
gjithë zemër për ta studiuar atë. Dora sovrane e bekimit e Perëndisë 
ishte mbi të (7:6, 28; 8:18, 22, 31) sepse ishte krejtësisht i zhytur në 
Fjalën e Tij (7:10). Përkushtimi tërësishëm i Ezdrës ndaj Shkrimeve 
e mundësoi atë të kishte ndikim në brezin e tij. Këto tre aspekte të 
shërbesës së tij të orientuar nga Fjala, ta mësonte atë, ta jetonte atë 
dhe t’ua jepte të tjerëve, formuan një themel të fortë të jetës dhe 
të shërbesës së tij dhe na japin një model të qartë dhe bindës për 
të gjithë ata që predikojnë dhe mësojnë Fjalën sot. Kidner shkroi: 
“Ai është reformues model për faktin see së pari e jetoi atë që ua 
mësoi të tjerëve dhe atë që e jetoi, së pari ishte siguruar që gjendej 
në Shkrimet.”6 

Pa dyshim, jeta e Ezdrës kapërcen shekujt dhe e sfidon 
këtë brez të tanishëm ekspozuesish të kenë një standard të 
lartë shkëlqyeshmërie në Fjalën, duke siguruar “një rregull 
të pashkelshëm për një shërbesë të suksesshme.”7 Të gjithë 
predikuesit dhe mësuesit biblikë bëjnë mirë ta ndjekin këtë model të 
shërbesës së Ezdrës, që përfshin njohjen (“studimin”), ekzistencën 
(“praktikimin”) dhe veprimin (“shpalljen”). 

përgatitja e predikUesit në Fjalën 

Së pari, Ezdra ishte një student i përkushtuar i Shkrimit, duke u 
përpjekur të dinte çfarë thoshte Fjala. Ai ishte i papërtueshëm për 
të rrëmuar të vërtetat e saj të pasura nga minierat e pashtershme të 
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Fjalës së Perëndisë. “i ishte kushtuar me gjithë zemër të studionte 
ligjin e Zotit” (7:10). Kjo ishte një minierë e thellë në të cilën jeta 
e tij shpirtërore hasi në ar, studimi i tij personal i Fjalës. Ia vlen 
të shohim me vëmendje disa shenja të studimit të tij personal të 
Shkrimeve. 

StudIM I PërkuShtuar

Studimi që Ezdra i bënte Fjalës së Perëndisë ishte i përkushtuar. 
Fraza “i ishte kushtuar me gjithë zemër” (vObb+l4, Nyk1h2) përçon idenë 
e të qenët vendosmërisht i përkushtuar për një kurs të caktuar 
veprimi me këmbëngulje të patundur. Folja do të thotë të jesh “i 
themeluar, i përgatitur, i palëvizshëm” në një drejtim të përcaktuar.8 

Për shembull, e njëjta rrënjë është përdorur për të portretizuar 
veprimet e qëllimshme të Perëndisë kur ai themeloi qiejt (shiko Fja. 
3:19; 8:27). Pra, shprehja mban idenë e një qëllimi të përcaktuar 
dhe vendosmërie të patundur për të vepruar në një mënyrë të 
caktuar për të bërë që diçka të ndodhë. Versioni i Ri King Xhejms 
e thotë në këtë mënyrë: “Ezdra e kishte përgatitur zemrën e tij për 
të ndjekur ligjin e Zotit” (korsivet janë shtuar), duke nënvizuar 
veprimtarinë e tij të qëllimshme për të kërkuar Shkrimet me një 
qëllim. Në vende të tjera kjo folje është përdorur në mënyrë të 
ngjashme për të përshkruar një qëllim të fiksuar, një përkushtim të 
palëkundur, një veprim të vendosur (1 Kron. 29:18; 2 Kron. 12:14; 
Ps. 57:7). Kjo është mënyra se si Ezdra iu përkushtua studimit të 
Ligjit. Mendja e tij ishte “e fiksuar në qëllimin kryesor të studimit të 
Fjalës së Perëndisë.”9 Ai nuk ishte një njeri me shumë pikësynime 
në jetë, por ishte i zotëruar nga një preokupim kryesor, Fjala e 
Perëndisë. “Ezdra i ishte kushtuar me gjithë zemër të studionte 
ligjin e Zotit”.10

“Zemra” në të cilën Ezdra e vendosi të studionte Shkrimet, 
tregon “tërësinë e natyrës së brendshme, ose jomateriale të 
njeriut,”11 ose “tërësisht jeta e brendshme e një personi.”12 Fjala 
në hebraisht për “zemër” (bb+l2) përfaqëson qendrën, ose pjesën 
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e brendshme të diçkaje, duke iu referuar shpesh zemrës fizike, 
organit që është pompa e gjakut që furnizon me jetë të gjithë trupin. 
Megjithatë, nga afërsisht 850 herë që përsëritet në Dhiatën e Vjetër, 
kuptimi i saj më i zakonshëm është shpirtëror, duke treguar qenien 
e brendshme, ose jo materiale të personit, mendjen e tij, ose të saj, 
emocionet dhe vullnetin. 

Pra, zemra përfaqëson intelektin, me anë të të cilit një person 
mendon, analizon, krahason dhe kupton një çështje (1 Mbret. 3:12; 
2 Mbret. 5:26; 2 Kron. 9:23; Fja.16:23); emocionet, ose ndjenjat 
më të thella të brendshme të një personi (Fja. 17:22, 25:20); dhe 
vullnetin me anë të të cilit zgjedhim çfarë të bëjmë (2 Kron. 12:14). 
Kur Ezdra u kushtua “me gjithë zemër” të studionte Fjalën, ai 
derdhi gjithë spektrin e jetës së tij të brendshme për të bërë një gjë 
të tillë. Me fjalë të tjera, studimi i Shkrimeve përpiu gjithë jetën e 
tij në mënyrë absolute. 

Edhe Xhon Banjan, predikuesi dhe autori anglez i shekullit të 
shtatëmbëdhjetë, ishte i përpirë nga studimi i Fjalës së Perëndisë. 
Çarls Hadon Spërxhën, i cili lexoi Udhëtimi i Shtegtarit të Banjanit 
çdo vit, një herë u shpreh për Banjanin: “Ai e kishte studiuar 
Versionin e Autorizuar... derisa e gjithë qenia e tij ishte e ngopur me 
Shkrimin; dhe përmes shkrimeve të tij... ai ... [na bën] të ndjejmë 
dhe të themi “Vërtet, ky njeri po e jeton Biblën! Shpoje ku të duash 
dhe do të shohësh që gjaku i tij ka Biblën brenda; vetë thelbi i 
Biblës rrjedh nga ai. Ai nuk mund të flasë pa cituar një tekst, sepse 
shpirti i tij është plot me Fjalën e Perëndisë.””13 Kështu duhet të 
ndodhë me të gjithë predikuesit sot. Jo thjesht librat rreth Biblës, 
por vetë Shkrimi, duket të ngopë mendjet e pastorëve, nëse duan 
që të rrjedhë nga jetët dhe nga buzët e tyre si “nga Bibla”. 

StudIM I kuJdeSShëM 

Madje, Ezdra ishte i përkushtuar “studimit” të kujdesshëm 
dhe ekspert të Fjalës së Perëndisë. Fjala në hebraisht e përkthyer 
“studim” (Drd<=) në vargun 10 do të thotë “të kërkosh me kujdes, të 
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hetosh”.14 Për shembull, kjo fjalë u përdor kur Moisiu “hetoi me 
kujdes” për të gjetur çfarë kishte ndodhur me ofrimin për mëkatin 
(Lev. 10:16) ose Davidi “kërkoi informata” për të gjetur kush ishte 
Bathsheba (2 Sam. 11:3). Fjala “studioj” (ose “kërkoj) përfshin 
idenë e “hetimit, kërkimit, të qenët i preokupuar për, përpjekjen 
për.”15 Në lidhje me hetimin e Shkrimeve kjo fjalë do të thotë 
të “hetosh dhe të shqyrtosh” kuptimin e saj të vërtetë në studim 
të kujdesshëm.16 Kështu, Ezdra studioi Fjalën duke studiuar me 
kujdes, duke hetuar të vërtetat e saj, shqyrtuar pjesët e saj, duke 
e studiuar në tërësi, duke u përpjekur të kuptonte kuptimin e saj, 
duke qenë i preokupuar të kuptonte mesazhin e saj. Ai nuk kënaqej 
vetëm duke prekur pak sipërfaqen vetëm për të fituar një njohuri 
sipërfaqësore për tekstin. 

Duke reflektuar mbi ditët e tij të hershme se si zhytej në 
Shkrimet, Martin Luteri tha: “Kur isha i ri, e lexoja Biblën shumë 
herë dhe e njihja Shkrimin aq mirë, saqë në çast mund të gjeja 
çdo varg që mund të përmendej.”17 Ai shkroi gjithashtu: “Për 
shumë vjet tashmë e kam lexuar krejt Biblën dy herë në çdo vit. 
Nëse Bibla do të ishte një pemë e madhe e fuqishme dhe fjalët 
e saj të ishin degë të vogla, kam goditur të gjitha degët, me 
dëshirën e madhe për të ditur çfarë kishte aty dhe çfarë kishte 
për të ofruar.”18 

Një herë ai shpjegoi pse ishte e nevojshme një vëmendje e tillë: 
“Ai që e njeh mirë tekstin e Shkrimit është një teolog i dalluar. 
Për një pasazh, ose një tekst biblik kjo gjë është më e vlefshme se 
komentet e katër autorëve.”19 Duke trumbetuar studimin intensiv të 
kujdesshëm të Luterit për studimin e Shkrimit si një shembull për 
çdo predikues, Xhon Paiper shkroi: “Thelbi i punës së çdo pastori 
është puna në libër. Quaje lexim, meditim, reflektim, përsiatje, 
studim, eksegjezë, ose çfarë të duash, një pjesë e madhe dhe 
kryesore e punës sonë është të kapim kuptimin e Perëndisë nga një 
libër, pastaj ta shpallim atë në fuqinë e Frymës së Shenjtë.”20 Në 
mënyrë që predikuesi të jetë i fuqishëm në podium, së pari duhet 
të jetë i zoti në studimin e tij. 
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StudIM I tërëSIShëM
 
Për më tepër, Ezdra ndoqi një studim të tërësishëm të Fjalës 

së Perëndisë. Kjo gjë shihet në mënyrën se si e studioi “ligjin e 
Zotit” dhe se si i zbatoi “statutet dhe dekretet” e Tij. Ky emërtim i 
trefishtë i tërësishëm, Ligji i Zotit, statutet dhe urdhërimet, tregon 
që ai studioi të gjitha aspektet e Fjalës së Perëndisë. Tradita thotë 
që Ezdra ishte themeluesi i Sinagogës së Madhe, ku u njoh së pari 
kanoni i Dhiatës së Vjetër. Një traditë tjetër thotë që Ezdra e kishte 
mësuar përmendësh të gjithë Ligjin e Perëndisë.21 Thelbi i kësaj 
është që Ezdra ishte i përpirë në këshillën e plotë të Perëndisë, të 
shkruar në Shkrimet e shenjta, duke e zotëruar përmbajtjen e tyre, 
duke mos lënë asnjë pjesë pa eksploruar. Nuk është çudi pse ai 
është përshkruar si një skrib “kompetent” i Fjalës (Ezdra 7:6). Si 
një person “kompetent” (ryr1m=) ai ishte një “profesionist i rangut më 
të lartë” 22 që tregonte precizion ekspert me gjithë tekstin biblik. 
Një aftësi e tillë ishte rezultat i studimit të tij të papërtuar. 

“Më JePnI atë lIbër!” 

Çdo predikues duhet të ndjekë shembullin e Ezdrës dhe të jetë 
i përkushtuar në studimin e Shkrimeve në një mënyrë që është e 
përkushtuar, e kujdesshme dhe e tërësishme. Pastorët duhet të ruhen 
nga presioni në rritje që duket që s’ka fund që u bëhet për ta flijuar 
studimin e Fjalës në altarin e listës së “përparësive” që sa vjen e rritet. 
Një kohë studimi që sa vjen e zvogëlohet do të çojë në zvogëlim të 
fuqisë në podium. Kisha ka nevojë për më shumë burra si Xhon Wesli 
predikuesi i fuqishëm i shekullit të tetëmbëdhjetë i cili thirri: “Më jepni 
atë Libër! Me çdo kusht, ma jepni atë Libër.”23 Të gjithë ekspozuesit 
duhet të jenë studentë seriozë të Fjalës së Perëndisë, të gatshëm për t’u 
përkushtuar ndaj përpjekjes së paepur për të thelluar dhe për të zgjeruar 
njohurinë e tyre të së vërtetës biblike. Ditën kur predikuesi ndalon së 
studiuari Fjalën e Perëndisë, e kupton ai, apo jo, është dita kur fillon 
të humbasë pasionin shpirtëror dhe gjallërinë e predikimit të tij. 
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Në një intervistë të hapur, e pyetën Billi Grahamin: “Nëse do 
ta kishe jetuar jetën tënde përsëri, çfarë do të bëje ndryshe?” Ia 
vlen t’i kushtojmë vëmendje përgjigjes së tij. “Një nga gjërat për 
të cilën më vjen më shumë keq është që nuk kam studiuar mjaft. 
Do të doja të kisha studiuar më shumë dhe të kisha predikuar më 
pak. Njerëzit më kanë vënë nën presion për të folur në grupe kur 
duhej të kisha qenë duke studiuar dhe duke u përgatitur.” Donald 
Grei Barnhaus tha se po ta dinte që Zoti do të kthehej pas tre 
vjetësh, ai do t’i kalonte dy nga ata dy vjet duke studiuar dhe një 
duke predikuar.” 24 Asgjë nuk e zëvendëson njeriun e Perëndisë që 
është një student i papërtuar i Fjalës së Perëndisë! 

personalizimi i Fjalës nga predikUesi 

Së dyti, Ezdra ishte i përkushtuar për t’i praktikuar Shkrimet 
në jetën e tij. “Në të vërtetë Ezdra i ishte kushtur me gjithë zemër 
të studionte ligjin e Zotit, ta zbatonte në praktikë” (Ezdra 7:10, 
korsivet janë shtuar). Ezdra e zotëronte Fjalën dhe Fjala e zotëronte 
atë. Studimi i kujdesshëm e çoi atë në një jetë të shenjtë. Integriteti 
i tij personal u bë platforma nga e cila kreu shërbesën e tij publike 
të mësimdhënies. Atë që ai e mësoi në Shkrimet, e jetoi. Kështu, 
pasi studioi Fjalën dhe para se ta predikonte atë, ai u kujdes që ta 
zbatonte atë. 

bIndJe PerSonale 

Fjalët e përkthyera “ishte kushtuar me gjithë zemër” i drejtohen 
drejtpërsëdrejti tri aktiviteteve të Ezdrës: studimit, praktikimit 
dhe mësimit.25 E njëjta vendosmëri që karakterizonte studimin e 
tij personal, po ashtu përshkruante edhe bindjen e tij personale. 
Fjala në hebraisht për “zbatonte në praktikë” (hWAcA), mban idenë 
e harxhimit të energjisë në ndjekje të diçkaje (Eks. 23:22; Lev. 
19:37; LiP 6:18),26 e cila në rastin e Ezdrës ishte bindje personale. 
Fjala në hebraisht për “zbatonte në praktikë” është përdorur për 
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të përshkruar përpjekjet krijuese të Perëndisë për të bërë botën 
(Zan. 1:7, 16, 25-26, 31). Kjo fjalë është përdorur gjithashtu për 
të përshkruar përpjekjet dobiprurëse të njeriut, si të Noeut për të 
ndërtuar arkën (6:14), të Jakobit që ndërtoi një shtëpi (33:17), dhe 
të punëtorëve të tabernakullit që bënë arkën e besëlidhjes (Eks. 
25:10-11, 13, 17). 

Ezdra i ndërtoi Shkrimet në jetën e tij përmes bindjes personale. 
Ai bëri shumë më tepër se thjesht të grumbullonte njohuri biblike 
në kokë, ashtu siç grumbullohen materialet e papërpunuara në një 
magazinë dhe nuk përdoren. Ezdra punoi shumë për t’i vënë në 
praktikë të vërtetat që mësoi. Me shumë përpjekje personale, ai 
ndërtoi një jetë të shenjtë. 

Një bindje e tillë personale është thelbësore për të gjithë ata 
që predikojnë. Atyre që ua mësojnë Biblën të tjerëve, Perëndia do 
t’u kërkojë më shumë llogari, jo vetëm që t’ua mësojnë të tjerëve 
me saktësi, por edhe që ta jetojnë siç duhet. Siç shkroi Jakobi: 
“Mos u bëni shumë mësues, duke ditur se do të kemi një gjykim 
më të ashpër.” (Jakobi 3:1) Mbikëqyrësi që është “i zoti të mësojë 
të tjerët” duhet të jetë “i patëmetë” në çdo fushë të jetës së tij 
personale (1 Tim. 3:2-7). Kush do të zgjidhte një bankier që është i 
korruptuar personalisht? As njerëzit nuk pranojnë një predikues që 
nuk i bindet mesazhit të tij. D. L. Mudi një herë tha: “Perëndia nuk 
na i dha Shkrimet për të rritur njohurinë tonë, por për të ndryshuar 
jetët tona.”27 Një transformim i tillë personal është gjithmonë 
pikësynimi i ekspozuesit në predikim dhe duhet të fillojë në jetën 
e tij. Ai duhet të jetë model i mesazhit të tij. 

bIndJe e MenJëherShMe

Në këtë sekuencë të trefishtë të aktiviteteve tek Ezdra 7:10, 
të studimit, praktikimit dhe mësimit, nënkuptohet bindja e 
menjëhershme e Ezdrës ndaj Shkrimeve. Pasi studioi fjalën dhe 
para se t’ua mësonte të tjerëve, ai iu bind asaj. Me fjalë të tjera, 
diku midis studimit dhe prezantimit të Fjalës, Fjala ishte vënë në 
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praktikë në jetën e tij personale. Këtu gjendet një progresion logjik 
shpalosës aktivitetesh. Aktiviteti i dytë (“praktikimi”) ndërtohet 
mbi të parin (“studimin”) dhe i treti (“mësimi”) prehet mbi dy 
të parët. Kështu, duke qenë i shpejtë për t’iu bindur kërkesave 
morale të Ligjit të Zotit, Ezdra shërben si model për predikuesit. 
Ekspozuesi, jo vetëm që duhet të praktikojë atë që predikon, por 
edhe duhet ta praktikojë para se e predikon. Puritani Tomas Adams 
një herë tha “Bindja e vërtetë i ka këmbët e shpejta.”28 Bindja e 
menjëhershme nuk duhet të shihet askund tjetër më qartë se sa në 
jetën e atij që është shërbëtor i Fjalës së Perëndisë. Bindja e vonuar 
nuk është bindje. Siç shkroi A. W. Tozer, “ E vërteta teologjike 
është e kotë deri në momentin kur zbatohet. Qëllimi i çdo doktrine 
është të sigurojë veprim moral.”29. Me këtë dua të them, Shkrimi i 
mësuar është i kotë derisa të vihet në jetë. Të dish dhe të mos bësh, 
siç thotë një thënie e vjetër, është të mos dish fare. 

bIndJe Me PaSIon 

Madje, Ezdra iu bind Fjalës me të njëjtin përkushtim “zemre” 
me të cilin e studioi atë. Shekuj më vonë, një kategori skribësh u 
ngrit në kohën e Jezusit që u përpoq të ndiqte Ligjin, por jo me 
zemër. Me koka plot, por me zemra bosh, këta skribë u përpoqën 
t’ua mësonin Fjalën të tjerëve, gjë e cila e bëri Jezusin të thoshte: 
“Ky popull po më afrohet me gojë dhe më nderon me buzët; por 
zemra e tyre rri larg meje” (Mat. 15:8). Megjithatë, Ezdra ishte 
një skrib që e mbajti Fjalën me gjithë zemër, jo thjesht me ritualet 
e jashtme, ose me rutinën boshe, por me një dëshirë të thellë të 
brendshme. Duke përshkruar këtë lloj bindjeje me pasion, Xhorxh 
Muller, drejtues kishe në shekullin e nëntëmbëdhjetë, në Bristol, 
Angli, paralajmëroi që mund ta studiosh Fjalën dhe të mos i 
bindesh, ashtu siç uji mund të kalojë nëpër një tub dhe tubi të mos 
e thithë.30 Fjala duhet të bëhet pjesë e predikuesit para se t’u kalohet 
të tjerëve. Dëshira e zemrës së tij nuk mund të jetë për të predikuar, 
derisa zemra të jetë në Fjalën dhe Fjala të jetë në zemrën e tij. 
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bIndJe e Plotë

Ezdra jo vetëm e studioi gjithë Shkrimin, por edhe u përpoq t’u 
bindej të gjitha gjërave që u mësonte të tjerëve. Ndërsa punoi shumë 
për të kuptuar të gjithë “Ligjin e Zotit” bindja e tij ishte absolute. 
Ai ishte po aq i vendosur për t’iu bindur të gjitha urdhërimeve të 
tij, për të ndjekur të gjitha parimet e tij dhe për të mbajtur parasysh 
të gjitha paralajmërimet. 

A duhet të veprojnë ndryshe predikuesit sot? Puritani Tomas 
Bruks shkroi: “Askush nuk i bindet Perëndisë me të vërtetë, në 
qoftë se nuk e ka si qëllim t’i bindet Perëndisë krejtësisht.”31 Ai 
që sjell Fjalën, së pari duhet të përkulet para saj dhe ta mbajë atë 
plotësisht. Kur zgjedh se cilat janë gjërat të cilave do t’u bindesh, 
ajo nuk është bindje. Bindja e pjesshme nuk është asgjë më shumë 
se mosbindje e maskuar. Në mënyrë që të jenë bindës në podium, 
predikuesit duhet të jetojnë në bindje të plotë. Kështu, Ezdra i ra 
pas bindjes që ishte personale, e menjëhershme, me pasion dhe e 
plotë. Ekspozuesit biblikë sot duhet t’i bien pas kësaj përpjekjeje 
për shenjtëri personale. 

shpallja e Fjalës nga predikUesi 

Së treti, Ezdra ishte i papërtueshëm për t’ua mësuar të tjerëve 
Fjalën që e mësoi dhe e jetoi. Mësimi biblik përpiqet t’i drejtojë 
njerëzit të ndjekin vullnetin e Perëndisë, jo duke ofruar thjesht 
opinione, apo sugjerime njerëzore, por duke sjellë “shpalljen me 
autoritet të Fjalës së Perëndisë.”32 Kjo është natyra e vërtetë e 
predikimit dhe e mësimit biblik. Siç sugjeron Xhon Stot, është 
“të hapësh tekstin e frymëzuar me një besnikëri dhe ndjeshmëri 
të tillë, që zëri i Perëndisë të dëgjohet dhe njerëzit e Tij t’i binden 
Atij.”33

Si ua mësoi Ezdra Biblën të tjerëve? Na tregohet diçka për 
shërbesën e mësimdhënies së Ezdrës në Librin e Nehemisë, që 
regjistron faktin që katërmbëdhjetë vjet më vonë (444 para Krishtit) 
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Nehemia drejtoi një grup të tretë nga Babilonia në Jerusalem për 
të ndërtuar muret e shembura rreth qytetit. Nehemia 8:1-8, që 
regjistron një nga ringjalljet më të mëdha në Shkrimet, zbulon 
faktin se si Ezdra ua mësoi Fjalën të tjerëve. 

nderIM Për fJalën 

Ndërsa Ezdra ua mësoi Fjalën të tjerëve, zemra e tij ishte e 
rrëmbyer nga një nderim i thellë për Shkrimet. Te Nehemia 8:1 
lexojmë “Atëherë tërë populli u mblodh si një njeri i vetëm në 
sheshin që ishte përpara portës së Ujërave; i thanë pastaj shkruesit 
Ezdra të sillte librin e ligjit të Moisiut, që Zoti i kishte dhënë 
Izraelit.” Një turmë e madhe, një grup prej 42, 360 njerëzish, u 
mblodhën në shesh para Portës së Ujërave, një vend afër tempullit të 
rindërtuar, dhe i kërkuan Ezdrës të sillte “librin e ligjit të Moisiut.” 
Ai doli para njerëzve me Shkrimet në dorë (v. 2), u ngjit në një 
platformë prej druri (v. 4), dhe hapi rrotullën e librit (v. 5). Me një 
frikë nderuese, njerëzit instinktivisht u ngritën në këmbë, duke 
pranuar autorësinë hyjnore dhe autorësinë sovrane (v. 5). Ata e 
dinin që nuk do të dëgjonin thjesht një njeri që thoshte idetë e tij, 
por do të dëgjonin vetë Fjalën e Perëndisë. 

Me të njëjtin nderim, Ezdra atëherë bekoi Perëndinë, duke 
bekuar emrin e Tij të shenjtë, dhe turma u përgjigj duke ngritur 
duart dhe duke thënë “Amen, Amen” (v. 6). Ky pohim i mbushur 
me nderim përçon intensitetin e nderimit të tyre për Fjalën e 
Perëndisë. Me përulje solemne, ata “u përkulën dhe ranë përmbys 
me fytyrë përtokë përpara Zotit.” (v. 6). Frika pushtoi zemrat e tyre 
që dridheshin, sepse Perëndia u kishte folur përmes Fjalës së Tij. 

Një nderim i tillë për Shkrimet duhet të jetë gjithnjë i pranishëm 
në zemrën e predikuesit. Para se të presim që njerëzit të kenë një 
frikë të shëndetshme të shenjtë për Fjalën, i njëjti realitet shpirt-
rrëmbyes duhet të karakterizojë atë që e shtjellon atë. Një nderim 
i tillë ishte baza e porosisë që Pali i dha Timoteut të ri kur shkroi: 
“Po të përbej, pra, përpara Perëndisë dhe Zotit Jezu Krisht, që ka për 
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të gjykuar të gjallë e të vdekur, në dukjen e tij dhe në mbretërinë e 
tij: prediko Fjalën” (2 Tim. 4:1-2). A mund të ketë ndonjë motivim 
tjetër, më kthjellues për zemrën me të cilin një predikues t’i trajtojë 
Shkrimet?

Duke komentuar frikën nderuese që kishte Martin Luteri kur 
dilte në podium, Spërxhën një herë tha: “Besoj se Luteri do të 
kishte përballuar të ligun e brendshëm vetë pa frikë, e megjithatë 
kemi vetë rrëfimin e tij që i dridheshin gjunjët kur ngrihej për 
të predikuar. Ai dridhej se mos nuk ishte besnik ndaj Fjalës së 
Perëndisë. Të predikosh të gjithë të vërtetën është një detyrë e 
tmerrshme. Ti dhe unë, që jemi ambasadorë për Perëndinë nuk 
duhet të tallemi, por duhet të dridhemi nga Fjala e Perëndisë.”34 
Xhon Kalvini shkroi: “I kemi borxh Shkrimit të njëjtin nderim që 
i kemi borxh Perëndisë, sepse ka ardhur vetëm nga Ai, dhe nuk ka 
asgjë nga njeriu të përzier në të.”35

Por të jemi realistë: Shumë predikues sot duken më shumë si 
zbavitës, sesa ekspozues, komedianë, më shumë se shërbëtorë që 
u dridhen gjunjtë. Nevoja e kësaj kohe ngelen burra që kanë frikë 
nga Perëndia dhe e nderojnë atë me frikë. Xhon Noks, Reformatori 
i madh skocez, një herë tha: “Nuk kam pasur asnjëherë frikë nga 
djalli, por dridhem çdo herë që dal në podium.” Ku janë burra të 
tillë, të cilët, si Noksi, dridhen kur hapin fjalën e Perëndisë? 

duke lexuar fJalën 

I rrethuar nga disa Levitë, Ezdra lexoi tekstin me zë. Nehemia 
shkruan: “Ata lexonin në librin e ligjit të Perëndisë në mënyrë të 
qartë, duke shpjeguar domethënien e tij, me qëllim që të kuptonin 
atë që lexohej.” (8:8). Para se të shpjegohej Fjala, iu prezantua 
mendjeve të dëgjuesve përmes leximit të saj publik. Nuk ishte një 
lexim i mërzitshëm, i thatë i tekstit biblik, me një zë pa jetë dhe 
monoton. Për më tepër, fjala në hebraisht për “lexoj” (ar=q=) do të 
thotë “të thërrasësh, të shpallësh.”36 Është e njëjta fjalë që është 
përdorur për të përshkruar shpalljen e zjarrtë të Jonës në Ninive 
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kur u “thirri” njerëzve (Jon. 3:4). Ka kuptimin e një shpalljeje me 
pasion të së vërtetës, e karakterizuar nga një bindje e plotë, një 
ndjenjë e thellë dhe një intensitet i zellshëm nga predikuesi. 

Kjo është saktësisht mënyra se si Ezdra i lexoi Shkrimet. Ezdra 
u përpoq shumë të jepte “shqiptimet e duhura, intonacionin dhe 
mënyrën e të folurit, që t’i bënte pjesët e së tërës dhe kuptimin e 
saj tradicional lehtësisht të kuptueshëm.”37 Studiuesi i Biblës David 
Djull ka shkruar: “Komentet interpretuese shërbenin vetëm për të 
theksuar leximin, dhe jo e kundërta.”38 Kështu Ezdra e lexoi Fjalën 
me një bindje të thellë dhe me kujdes.

Kjo praktikë e leximit publik të Shkrimit shihet kudo nëpër 
faqet e Biblës. Për shembull, Jezusi filloi shërbesën e Tij publike 
duke lexuar Shkrimin. “Pastaj erdhi në Nazaret, ku ishte rritur, dhe 
si e kishte zakon ditën e shtunë, hyri në sinagogë dhe u ngrit për 
të lexuar. I dhanë në dorë librin e profetit Isaia; e hapi dhe gjeti 
vendin ku ishte shkruar” (Luka 4:16-17). Ai vazhdoi duke lexuar 
Isaia 61:1-2. 

Gjithashtu, leximi publik i Shkrimeve praktikohej nga apostujt. 
Pjetri filloi shpalljen e fuqishme të Krishtit në Ditën e Rrëshajëve 
duke cituar Joelin 2:28-32 dhe pastaj Psalmet 16:8-11; 89:3; dhe 
110:1-2. Të lexuarit mbeti praktika e vazhdueshme apostolike në 
kishën e hershme siç shihet në udhëzimet e Palit ndaj Timoteut: 
“Kushtoju leximit, këshillimit dhe mësimit derisa të vij unë.” (1 
Tim. 4:13). 

Siç shkroi David Dombek “Një nga aspektet më të mrekullueshme 
të detyrës sonë si shpallës së Fjalës së Perëndisë... ose në adhurimin 
e Zotit është leximi me zë i Fjalës. Përmes saj ne ia shpallim Fjalën 
e Atit tonë drejtpërsëdrejti njerëzve të Tij.”39 Për fat të keq, leximi 
i Shkrimit në shërbesat e adhurimit sot shpesh lihet në vend të 
dytë, nëse bëhet ndopak. Xhon Blançard thotë me keqardhje: “Ka 
herë kur kam menduar që Bibla po lexohej me më pak përgatitje 
se sa lajmërimet, dhe me shumë më pak kuptim.”40 Dhe mjeshtri 
ekspozues Stiven Olford një herë i nxiti një grup pastorësh që e 
lexonin Shkrimin me zë: “Lexojeni sikur e besoni atë.”41
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ShPJegIMI I fJalëS

Ndërsa Ezdra lexoi Shkrimin, ai dhe Levitët që ishin me të e 
shpjeguan tekstin. Kështu Ezdra “lexoi [lexonin] në librin e ligjit të 
Perëndisë” dhe “duke shpjeguar [wr@)pm;]domethënien e tij me qëllim 
që të kuptonin atë që lexohej” (Neh. 8:8). Disa studiues janë të bindur 
që kjo kupton vetëm përkthimin, sepse Judenjtë që po ktheheshin 
tani në tokën mëmë nga robëria në Babiloni, flisnin aramaisht dhe 
kishin nevojë që dikush t’ua përkthente hebraishten në gjuhën e 
tyre të përditshme.42 Por kjo pikëpamje argumenton Kaizeri, nuk ka 
kuptim nën dritën e faktit që në atë kohë libra të tjerë të Dhiatës së 
Vjetër po shkruheshin dhe po pranoheshin në hebraisht, si Hagai, 
Zakaria, Malakia, 1 dhe 2 Kronikave, Ezdra, Nehemia dhe Esteri.43 

Nuk duket shumë logjike që këta libra të Biblës të ishin shkruar 
dhe ruajtur në gjuhën hebraishte, nëse hebraishtja nuk kuptohej nga 
njerëzit. Ka shumë të ngjarë që Judenjtë në Jeruzulem në kohën e 
Ezdrës mund të kuptonin mjaft hebraisht për ta ndjekur atë ndërsa 
lexonte Shkrimet. Siç vëren MakLaren “Nuk ka arsye të supozojmë 
që audienca, shumica e të cilëve kishin lindur në atë vend, të mos 
dinte hebraisht.”44 Kështu, puna e Ezdrës ishte më shumë se përkthim. 
Mbase ishte kryesisht interpretim dhe shpjegim.45 

Ezdra i dha “kuptim” pasazhit, duke i ndihmuar kështu dëgjuesit 
të kuptonin tekstin, “të kuptonin atë që lexohej.” (v. 8). Gjashtë 
herë në këtë kapitull thuhet që njerëzit “të kuptonin,” ose “kishin 
kuptuar” (v. 2-3, 7-8, 12-13). 

T’i japësh kuptimin e duhur Fjalës së Perëndisë është gjithmonë 
thelbi i ekspozimit të vërtetë të Biblës, asnjëherë nuk është një gjë 
dytësore. Mbi të gjitha predikimi biblik duhet të japë kuptimin e 
vërtetë të një pasazhi të Shkrimit, duke filluar nga gjuha origjinale 
në të cilën është shkruar teksti për të sjellë një kuptim të qartë në 
mendjet e dëgjuesve, dhe ndërkohë, duke bërë zbatim personal që 
bën thirrje për zgjedhje jetëndryshuese. Stot shkruan: “Me kujdes 
të përpiktë, të detajuar dhe të vetëdijshëm, Shkrimet, vetë fjalët e 
Perëndisë së gjallë, duhen studiuar dhe pastaj duhet t’u shpjegohen 
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të tjerëve.” Hadon Robinson ka shkruar: “Në rastin më të mirë, 
predikimi ekspozues është paraqitja e së vërtetës biblike, që 
përftohet dhe transmetohet përmes një studimi historik, gramatik 
dhe të drejtuar nga Fryma të një pasazhi në kontekstin e tij, të cilin 
Fryma e Shenjtë e zbaton, së pari, në jetën e predikuesit dhe pastaj 
përmes tij, në kishën e tij.”47 

Predikimi biblik kupton që mesazhi e ka prejardhjen vetëm 
nga Shkrimi, i nxjerrë përmes interpretimit të saktë në të cilin, 
kuptimi origjinal që Perëndia ka pasur si qëllim për atë Shkrim 
shpjegohet dhe zbatohet nga njerëzit sot. Duhet të mbajmë mend 
fjalët e dukshme të studiuesit të Biblës Meril Unger: 

Pavarësisht nga gjatësia e pjesës që shpjegohet, nëse 
trajtohet në një mënyrë të tillë që kuptimi i saj i vërtetë dhe 
thelbësor, siç ekzistonte në mendjen e shkruesit të caktuar 
biblik dhe në dritën e gjithë kontekstit të Shkrimit, bëhet 
i qartë dhe zbatohet për nevojat e tanishme të dëgjuesve, 
mund të thuhet me të drejtë që është predikim ekspozues. 
Është e qartë që nuk po predikon rreth Biblës, por po 
predikon Biblën. “Çfarë thotë Zoti” është alfa dhe omega 
e predikimit ekspozues. Fillon në Bibël dhe mbaron në 
Bibël dhe gjithçka që është në mes del nga Bibla. Me fjalë 
të tjera predikimi ekspozues është predikimi i fokusuar në 
Biblën. Çfarëdolloj materiali tjetër jashtë-biblik që përdoret, 
ilustrimet nga përvoja njerëzore, historia, arkeologjia, 
filozofia, arti ose shkenca, duhet të jenë krejtësisht materiale 
ndihmëse dhe të përshtatura vetëm për një qëllim të vetëm, 
për të sqaruar pjesën e Shkrimit që është zgjedhur, sado e 
gjatë të jetë, dhe për të zbatuar kërkesat e saj te dëgjuesit.48

një thirrje e mprehtë për të gjithë 

Valter Kaiser përsëriti fjalët e Ungerit kur shkroi: “Pavarësisht 
se çfarë direktivash jepen dhe ku vihet theksi periodikisht, ajo që 
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nevojitet mbi çdo gjë tjetër për ta bërë Kishën më të shëndetshme, 
më të vërtetë dhe më të efektshme është një shpallje e re e 
Shkrimeve me një qëllim, pasion dhe fuqi të re.”49 Ky ishte modeli 
i qartë i demonstruar në jetën e Ezdrës. Kështu duhet të jetë me 
gjithë ata që predikojnë sot. 

Kaizeri me mprehtësi lëshon një thirrje të mprehtë për të gjithë 
predikuesit: 

Shpesh Bibla është pak më shumë se një libër thëniesh 
aforiste, ose pedanash kërcimi që na japin një pikë takimi 
rreth të cilës bazojmë kryeartikujt. Po ku e kemi marrë këtë 
ide kokëkrisur të pacipë që Perëndia do të bekojë mendimet, 
ose gjykimet tona? Kush do që të dëgjojë pikëpamjen e dikujt 
tjetër si shfajësim për mos bërë një studim bible, ose për të 
mos predikuar një mezash nga Fjala e Perëndisë? Kush ka 
thënë që Perëndia do të bekojë studimet tona, programet 
tona për kishën, hallakatjet tona për sferën e përgjithshme 
që shpall teksti? Pa dyshim, kjo është një arsye kryesore pse 
uria për Fjalën vazhdon me përmasa masive në shumicën e 
vendeve të Amerikës Veriore. Pa dyshim, kjo është arsyeja 
pse uria për mësimin dhe shpalljen e Fjalës së Perëndisë 
vazhdon të rritet vit pas viti. Burrat dhe gratë nuk mund të 
jetojnë vetëm me ide, pavarësisht me sa rrjedhshmëri thuhen, 
apo argumentohen, por vetëm me një lexim dhe shpjegim me 
durim të të gjithë Shkrimit, rresht pas rreshti, paragraf pas 
paragrafi, kapitull pas kapitulli, libër pas libri. Ku mund të 
gjenden interpretues të tillë, dhe ku janë mësuesit e tyre?50

Kjo është çështja e kësaj kohe. Ku janë ekspozues të tillë? Ku 
ka të tillë mësues Bible? Këto pyetje që depërtojnë në zemër duhet 
t’i ngacmojnë të gjithë ata që predikojnë që ta mposhtin mungesën 
e tanishme të predikimit ekspozues. 

Kësaj “urie” të sotme “për të dëgjuar fjalët e Zotit” (Amosi 
8:11) duhet t’ia gjejmë burimin tek mungesa e predikimit të 
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Fjalës. Pa dyshim, Xhon Stot ka të drejtë kur vëren: “Niveli i ulët 
i jetesës së krishterë shkaktohet më shumë se nga çdo gjë tjetër 
nga niveli i ulët i predikimit të krishterë.”51 Uroj që predikuesit sot 
të shtjellojnë Librin, të gjithë Librin dhe asgjë tjetër përveç Librit, 
prandaj ndihmoji, o Zot! 
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Kushtoju leximit, këshillimit dhe mësimit derisa të vij 
unë. Mos e lër pas dore dhuntinë që është në ty, e cila të 

është dhënë me anë profecie, me vënien e duarve nga ana e 
pleqësisë. Kujdesu për këto gjëra dhe kushtoju atyre tërësisht, 
që përparimi yt të jetë i dukshëm për të gjithë. Ruaje veten tënde 
dhe mësimin, qëndro në këto gjëra, sepse, duke vepruar kështu, 
do të shpëtosh veten dhe ata që të dëgjojnë. 

     1 Timoteut 4:13-16



“Predikimi është ekspozimi publik i Shkrimeve nga 
njeriu i dërguar nga Perëndia, në të cilin Perëndia vetë 

është i pranishëm me gjykim dhe me hir.” 

xHon kalvin 



4 
s’ka thirrje më të lartë 

pasioni i predikimit biblik 

X h o n  m e k a r t h ë r ,  pastor dhe autor fort i respektuar, një herë i 
tha një grupi predikuesish në një konferencë kombëtare pastorësh: 
“Tani është koha që burrat më të fortë të predikojnë mesazhin më 
të fortë në kontekstin e shërbesës më të fortë.” 

Thënia provokuese arriti tek unë dhe më mbërtheu nga jaka e 
xhaketës duke më bërë të rrija drejt në stol. Fjalët më goditën me 
forcën e një grushti nokaut shkatërrues, burrat më të fortë... mesazhi 
më i fortë... shërbesa më e fortë. 

Ajo gjë që ky ekspozues i talentuar i Biblës tha, më goditi mu në 
zemër në qenies sime. Me vendosmëri të madhe, vendosa, Perëndi, 
dua të jem një burrë i tillë. Ky është pasioni i flaktë i zemrës sime. 
Për më tepër, kjo duhet të jetë rrahja e zemrës së gjithë atyre që 
janë thirrur të predikojnë Fjalën e Perëndisë. Kjo është nevoja e 
tanishme, njerëzit më të fortë, të predikojnë mesazhin më të fortë 
në shërbesën më të fortë. 

Martin Lloid-Xhons, pastori i njohur i Kishës së Westminsterit në 
Londër një herë shkroi: “Puna e predikimit është thirrja më e lartë, më 
e madhe dhe më e lavdishme për të cilën mund të thirret dikush.”1 Kjo 
është e vërtetë, jo sepse lajmëtari ka ndonjë gjë të veçantë, por sepse 
gjithçka rreth Zotit tonë që u bën thirrje burrave të tij të predikojnë, 
është e lavdishme. Për shkak se Bibla është Fjala e frymëzuar, pa 
gabime dhe e pagabueshme e Perëndisë së gjallë, thirrja për të 
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predikuar Fjalën, është thirrja më e lartë që njeh njerëzimi. 
Kjo detyrë e lartë dhe e shenjtë për të predikuar nuk kërkon 

asgjë më pak se përkushtim me gjithë zemër nga të gjithë ata që i 
përgjigjen thirrjes së saj të shenjtë. Vetëm përkushtimi i plotë ndaj 
punës së Perëndisë do të përmbushë me sukses kërkesat e rrepta 
të predikimit biblik. Intelekt i fokusuar, studim i thellë, zemër 
e zjarrtë, përqendrim shterues dhe orë të gjata kërkohen për të 
nxjerrë në dritë një predikim ekspozues. Pra është luftë intensive 
shpirtërore, qëndresë personale dhe lutje që heton shpirtin. 

Ashtu si Winston Çërçilli ofroi me aq pasion “gjak, mund, lot 
dhe djersë” në interes të vendit të tij, kështu predikuesi nuk duhet 
të sjellë më pak në podium. Nëse ekspozimet e tij duhet të mbushin 
me jetë shpirtrat e dëgjuesve, predikuesi duhet të heqë dorë nga 
jeta e tij për këtë detyrë të shenjtë. Predikimi biblik kërkon zemrën, 
shpirtin, mendjen dhe forcën e atij që është thirrur të predikojë, 
tërësinë e jetës së tij.2

Për fat të keq, shumë burra dalin në podium çdo të dielë pa 
kuptuar dhe pa ndjerë peshën e lavdisë së përjetshme që prehet 
mbi shpatullat e tyre. Ato që më shumë ngjasojnë me “predikimëze 
për të krishterëz,” diskutimet e rastit, po fokusohen përherë e më 
shumë në masazhimin e “nevojave të ndjera” në vend që ta lejojnë 
tekstin biblik të ekspozojë nevojat e vërteta. Në dritën e kësaj 
prirjeje shqetësuese, pastorët duhet të kthehen te predikimi që është 
“i bazuar në Biblën, i fokusuar në Krishtin dhe jetë-ndryshues...  
që dallohet nga qartësia doktrinare, ndjenja e seriozitetit dhe 
argumentimi bindës.”3 Predikimi biblik me pasion nga burra të 
zotëruar nga Perëndia duhet të kthehet në podium. 

një manUal hyjnor për predikimin 

Mbase asnjë pjesë e Shkrimit është më shumë e lidhur ngushtë 
me temën e predikimit biblik sesa 1 dhe 2 Timoteut. Shkruar nga 
apostulli Pal drejtuar birit të tij të ri në besim, Timoteut, këto letra 
na japin udhëzime të vlefshme për çdo kohë se si të drejtojmë kishën 
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dhe si të predikojmë në një mënyrë që është fort e pëlqyeshme për 
Perëndinë. Pa dyshim, ka vend për larmi në mënyrën e të predikuarit 
sipas dhuntive, aftësive dhe personalitetit të çdo personi. Megjithatë 
Perëndia na ka dhënë disa udhëzime bazë te 1 dhe 2 Timoteut që 
duhet të drejtojnë çdo predikim. Një pasazh në veçanti 1 Timoteut 
4:13-16 është fokusi i këtij kapitulli. 

Sfondi historik i 1 Timoteut na zbulon që Pali sapo ishte liruar 
nga burgimi i parë romak dhe kishte filluar një udhëtim të katërt 
misionar për të vizituar shumë nga kishat që kishte vizituar më 
parë, duke përfshirë këtu edhe kishën në Efes. Pas një qëndrimi të 
shkurtër atje, apostulli i la Timoteut detyrën e vështirë të drejtonte 
këtë kishë, një kishë e trazuar me një numër problemesh. Mësues 
të rremë në kishë po përhapnin herezi (1:3-7; 4:1-3; 6:3-5).4 

Probleme të tjera që ekzistonin në atë kishë ishin: gra agresive 
po kapërcenin kufinjtë e caktuar nga Perëndia për shërbesë, duke 
uzurpuar drejtimin nga burrat (2:9-15); burra të pakualifikuar 
mund të kishin qenë duke shërbyer në pozicione kyçe për drejtim 
shpirtëror (3:1-13; 5:17-22); njerëzit po e përçmonin Timoteun 
për shkak se ishte i ri dhe kështu, po sfidonin autoritetin e tij 
(4:12); kujdesi për vejushat po lihej pas dore (5:3-16); dhe shumë 
nga të pasurit në kishë po bëheshin mendjemëdhenj (6:7-11, 
17). Në lidhje me këto sfida, Kent Hughes arriti në përfundimin: 
“Timoteu i ndrojtur ishte në një pozitë të vështirë, ishte pastor i 
një kishe që nuk e kishte thirrur të ishte pastor, duke u shërbyer 
njerëzve që e përçmonin faktin që ishte i ri dhe pa përvojë.”5

Kur Pali arriti në Maqedoni (1:3), ai i shkroi këtë letër Timoteut, 
një dorëshkrim me udhëzime se si të vazhdonte të mbikëqyrte 
kishën (3:14-15). Pra, kjo letër paraqet këshillat e mençura nga 
një apostull i kalitur se si të drejtonte kishën, se si t’i trajtonte 
problemet që ekzistonin dhe madje si të predikonte. Referencat për 
predikimin dhe mësimin te 1 Timoteut janë të shumta dhe ia kalojnë 
jashtëzakonisht shumë të gjitha porosive të tjera për shërbesë që i 
dha apostulli Timoteut (1:3, 5; 2:11-12; 3:2; 4:1, 6-7, 11, 13, 16; 
5:7, 17; 6:2-3, 17-18, 20). 
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Nuk është për t’u çuditur me këtë preokupim të shprehur për 
mësimin biblik dhe predikimin, sepse duhet të jetë qendra nervore 
për çdo kishë, mjeti kryesor për të kultivuar jetë shpirtërore në 
trupin e Krishtit. Letra e parë drejtuar Timoteut 4:13-16 është 
pasazhi më strategjik mbi temën e predikimit në letrën e parë të Palit 
drejtuar Timoteut, duke na treguar diçka të vlefshme mbi natyrën 
e vërtetë të shpalljes biblike. Në këto vargje, Pali bën thirrje për 
një predikim që është thellësisht i përqendruar në Fjalën dhe vjen 
përmes dikujt që është krejtësisht i zhytur në Fjalën. Me fjalë të 
tjera, ekspozimi duhet të vijë nga dikush që është i përpirë me një 
zell të zjarrtë për Fjalën e Perëndisë. Pastori duhet të jetë, mbi të 
gjitha një predikues, një burrë i përpirë nga një pasion i zjarrtë për 
të studiuar, lexuar, shjelluar dhe për të jetuar sipas Shkrimeve. 

aktiViteti i predikimit biblik 

Apostulli shkroi te 1 Timoteut 4:13, “Kushtoju leximit, 
këshillimit dhe mësimit derisa të vij unë”. Me fjalë të tjera, Pali po 
thoshte: “Timote, derisa të arrij unë, përkushtoju detyrës kryesore, 
predikimit.” Hjus thotë për këtë varg: “Kjo fjali e thjeshtë është një 
tekst si pikë referimi për të përkufizuar punën kryesore të pastorit 
dhe adhurimin e kishës.”6 

Këtu është fokusi kryesor i këshillës së përsëritur të Palit ndaj 
Timoteut: Prediko Fjalën! Pastori i ri duhej t’i përkushtohej kësaj 
detyre të shenjtë. Ia vlen të vëmë re tri vëzhgime në lidhje me 
këtë nxitje. 

aktIVItet I PërkuShtuar

Së pari, aktiviteti i predikimit biblik duhet të jetë i përkushtuar. 
Folja “kushtoju” (prosecho) do të thotë “të kthesh mendjen ndaj” 
diçkaje për t’u “marrë me të, për t’ia përkushtuar veten, ose për t’u 
përqendruar në të.”7 E njëjta fjalë është përdorur te Hebrenjve 7:13 
për të përshkruar “përkushtimin absolut” me të cilën prifti qëndronte 
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te altari me “gjithë mendimet dhe energjinë të përkushtuara në 
objektet,”8 Kështu, Timoteu duhet “t’ia kushtonte veten,” ose “t’i 
përkushtohej”8 me besnikëri të pandarë kësaj shërbese themeltare 
të predikimit dhe të mësimit biblik. 

Pali tashmë kishte përdorur këtë folje duke folur për rreziqet në 
Efes nga njerëzit që “merren me përralla” (1 Tim. 1:4) dhe ata që 
ua “vënë veshin frymëve gënjeshtare dhe doktrinave të demonëve” 
(4:1). Duke luftuar këto rreziqe, Timoteu duhej t’i përkushtohej 
“leximit, këshillimit dhe mësimit.” E njëjta gjë është e vërtetë edhe 
sot me ata që janë thirrur për podium. Shërbesa e tyre e predikimit 
duhet të jetë një aktivitet i përkushtuar, jo një çështje dytësore. 
Gardiner Spring, pastor i shekullit të nëntëmbëdhjetë në Qytetin 
e Nju Jorkut, tha: “Synimi kryesor i çdo shërbëtori të Ungjillit 
duhet të jetë t’u japë shërbesave të podiumit përparësi mbi çdo 
departament tjetër të detyrës pastorale.”10 

aktIVItet I VazhdueShëM 

Së dyti, predikimi biblik duhet të jetë një aktivitet i vazhdueshëm 
i predikuesit. “Kushtoju” përkthehet në një folje në kohën e tashme 
të mënyrës urdhërore, duke treguar që Timoteu “duhej t’i kushtonte 
vëmendje vazhdimisht këtyre gjërave. Duhej të ishte mënyra e tij e 
jetesës.”11 Me kohë e pa kohë, ky pastor i ri duhej të ishte gjithmonë 
duke predikuar Fjalën (2 Timoteut 4:2). Ai duhej të predikonte kur 
ishte e përshtatshme dhe kur nuk ishte e përshtatshme (“me kohë e 
pa kohë”), kur pritej mirë dhe kur hidhej poshtë. Timoteu duhej t’i 
përkushtohej vazhdimisht shpalljes së Fjalës. Duke nënvizuar këtë 
pikë, ekspozuesi i Biblës Warren Wiersb shkroi: “Shërbesa e Fjalës 
nuk ishte diçka që Timoteu duhej të bënte pasi kishte bërë gjërat e 
tjera; duhej të ishte gjëja më e rëndësishme që ai bënte.” Para se t’i 
kushtonte vëmendje ndonjë gjëje tjetër, ai duhet të përkushtohet ndaj 
predikimit. E njëjtja vigjilje është absolutisht e nevojshme për të 
gjithë pastorët sot. Burrat e Perëndisë duhet t’i kushtohen plotësisht 
predikimit të tyre. Asgjë më pak se kjo nuk është e mjaftueshme. 
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aktIVItet I urdhëruar 

Së treti, predikimi biblik është i urdhëruar. I lëshuar me 
autoritet apostullik, kjo porosi e Shkrimit për t’i kushtuar vëmendje 
predikimit ishte e detyrueshme për jetën dhe shërbesën e Timoteut, 
një urdhërim të cilit duhej t’i bindej. Me këtë urdhërim, Pali lëshoi 
urdhërin e Perëndisë për shërbesën e këtij të riu, një urdhër që 
s’njeh kohë për të gjithë pastorët në të gjitha vendet. 

Megjithatë, shumë vetë sot gabimisht mendojnë që pastori është 
kryesisht një shef ekzekutiv, përparësia e parë e të cilit është të 
hedhë vizione, të përpilojë strategji dhe t’u japë formë shërbesave. 
Por ky theksim është krejtësisht në kundërshtim me udhëzimin e 
Palit në Letrat Pastorale në të cilat ai theksoi me forcë që më shumë 
se çdo gjë tjetër, pastorët duhet të jenë predikues. Një prioritet i 
tillë mbetet i tillë deri në orën e tanishme me urdhër hyjnor. 

reFormimi i ekspozimit
 
Një ekspozues i shquar që “iu kushtua” predikimit biblik ishte 

reformatori madhështor i Gjenevës, Xhon Kalvini. Përkushtimi i 
tij plot pasion ndaj predikimit të fokusuar në Fjalën, të udhëhequr 
nga teksti mbetet i papërsëritshëm. Për njëzet e tre vjet (1541-
1564) ky pastor zvicerian shtjelloi me kujdes Fjalën e Perëndisë 
para kishës së tij. Kalvini predikoi nga Dhiata e Re dy herë çdo 
të dielë, dhe një javë po, një javë jo, ai shjellonte pjesë të Dhiatës 
së Vjetër çdo mbrëmje në ditë jave. Para kësaj periudhe të gjatë 
shërbese të kompletuar, ai kishte munguar në shërbesën e podiumit 
pasi ishte dëbuar të dielën e Pashkëve 1539 nga këshilli i qytetit të 
Gjenevës. Megjithatë pasi u kthye nga mërgimi trevjeçar, Kalvini 
hyri në kishën e tij në Gjenevë (në shtator 1541) me triumf dhe 
rifilloi ekspozimin e Shkrimit pikërisht aty ku e kishte lënë tre vjet 
më parë, në vargun tjetër. Më vonë Kalvini u sëmur rëndë javën 
e parë të tetorit 1558 dhe nuk u kthye në podium deri të hënën e 
12 qershorit 1559, një mungesë prej tetë muajsh. Por kur rifilloi 
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shërbesën e tij ai filloi përsëri në vargun tjetër në Librin e Isaisë.13 

Ai ishte i përpirë nga pasioni për predikimin ekspozues. 
Në fakt, Kalvini ishte kaq i përkushtuar të predikonte libra të 

tërë në Bibël, saqë shpesh i duheshin disa vite për të mbaruar seritë 
e predikimit. Për shembull, predikimi javor në Librin e Veprave 
zgjati katër vjet. Atëherë ai predikoi 46 predikime mbi 1 dhe 2 
Thesalonikasve, 186 predikime mbi 1 dhe 2 Korintasve, 86 predikime 
mbi Letrat Pastorale, 43 predikime mbi Galatasve dhe 48 predikime 
mbi Efesianëve. Në vitet e fundit ai filloi të predikonte një harmoni 
të ungjijve në pranverë të 1559 dhe vazhdoi të bënte këtë gjë derisa 
vdiq pesë vjet më vonë, më 27 maj 1564. Gjatë të njëjtës periudhë 
predikoi 159 predikime mbi Jobin, 200 mbi Ligjin e Përtërirë, 353 
mbi Isainë, 123 mbi Zanafillën, si dhe ekspozime të tjera.14 

Predikimet e pasura të Xhon Kalvinit kishin një substancë 
të tillë, saqë ekspozimet e tij u bënë me kalimin e kohës baza e 
komentarëve të tij ndriçues. Përmes predikimit nga podiumi ai bëri 
komentarë mbi njëzet e tre libra të Dhiatës së Vjetër (duke përfshirë 
dhjetë nga dymbëdhjetë librat e Profetëve të Vjetër) një harmoni 
të Ungjijve, Veprat, 1 dhe 2 Korintasve, Galatasve, Efesianëve, 
1 dhe 2 Thesalonikasve, 1 dhe 2 Timoteut dhe Titit.15 Pjesa më 
e madhe e kësaj trashëgimie të gjerë dhe të pasur buronte nga 
predikimi i tij besnik ekspozues. A është predikimi biblik praktik? 
Kur konsiderojmë që predikimi ekspozues i Kalvinit ndikoi në 
mënyrë dramatike në dy kontinente, si nga ana fetare, ashtu edhe 
nga ajo kulturore, përgjigjja duhet të jetë pozitive.

Çfarë tjetër mund të jetë më praktike se fuqia jetëndryshuese e 
predikimit të Fjalës së Perëndisë? Reformatori i famshëm gjenevas 
lartësohet mbi shekuj si një shembull që ia vlen ta ndjekësh në 
aktivitetin e pasionuar të ekspozimit biblik. 

modeli i predikimit biblik 

Pali jo vetëm që i tregoi Timoteut që duhej të ndiqte predikimin 
biblik, por edhe i dha një model për të ndjekur për shërbesën e 
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podiumit. Shërbesa e Timoteut duhej të përbëhej nga tri pjesë: 
leximi publik i Shkrimit, nxitja dhe mësimi (1 Tim. 4:13). Këta 
tre komponentë, leximi, nxitja dhe mësimi, janë shtyllat e forta 
dhe të fuqishme mbi të cilat duhet të prehet predikimi biblik. Kjo 
triadë në ekspozimin biblik tregon “një praktikë specifike dhe të 
njohur në predikim.”16  

lexo fJalën 

Fjala “leximit” përkthehet në një fjalë në greqisht, anagnosei, 
e paraprirë nga nyja e shquar teh dhe fjalë për fjalë duhet të 
përkthehet, “të lexuarit”. Kjo i referohet leximit publik të Shkrimit 
në mbledhjen e përbashkët të adhurimit të kishës, një praktikë që i 
ka fillimet që në kohën e Ezdrës, kur ai lexoi Shkrimet në ringjalljen 
te Porta e Ujërave në Jerusalem (Neh. 8:1-8). Kjo praktikë me 
kalimin e kohës u përfshi në shërbesën e adhurimit të sinagogës 
së lashtë judaike (Luka 4:16-17; 2 Kor. 3:14). Me lindjen e kishës, 
kjo praktikë e Dhiatës së Vjetër e leximit publik të Shkrimeve u 
përvetësua nga besimtarët e hershëm në adhurimin e Dhiatës së 
Re.17 Kisha e hershme lexoi edhe nga Letrat, edhe nga Ungjijtë. 
Në fakt, Pali kërkoi që letrat e tij t’u lexoheshin kishave. “Mbasi 
të jetë lexuar kjo letër ndër ju, bëni që të lexohet edhe në kishën e 
Laodikasve; dhe ju gjithashtu lexoni atë të Laodices” (Kol. 4:16). 
Në një letër tjetër, Pali shkroi “Ju përbetoj që kjo letër t’u lexohet 
të gjithë vëllezërve të shenjtë” (1 Thes. 5:27). Është e qartë që 
qëllimi i Palit ishte që leximi publik i Shkrimit të ishte një pjesë e 
domosdoshme e jetës së kishës. Gjithashtu, libri i Zbulesës duhej 
të lexohej me zë të lartë “Lum ai që lexon dhe lum ata që dëgjojnë 
fjalët e kësaj profecie dhe që ruajnë ato që janë shkruar në të, sepse 
koha është afër” (Zbu. 1:3). 

Praktika e leximit publik të Shkrimeve, të Dhiatës së Re dhe të 
Dhiatës së Vjetër, shumë shpejt u bë një pjesë përbërëse e adhurimit 
të kishës së hershme. “Leximi i Shkrimit përfshinte të paktën 
Dhiatën e Vjetër, por mund të kenë lexuar edhe nga koleksioni që 
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sa vinte e rritej i shkrimeve të Dhiatës së Re.”18 Duke nënvizuar 
rëndësinë qendrore të Shkrimeve në jetën e kishës, Kalvini 
vërejti që Pali “e vë leximin para doktrinës dhe nxitjes; sepse pa 
dyshim është Shkrimi ai që është burimi i gjithë mençurisë, nga 
i cili pastorët duhet të nxjerrin gjithçka që e vendosin para tufës 
së tyre.”19 Predikuesi, si drejtuesi i adhurimit, duhet të ndjekë 
udhëzimin e Palit për t’i lexuar Shkrimet në publik dhe të mos i 
lejojë aktivitetet e tjera ta mbysin atë. 

zbato fJalën 

Gjithashtu, Pali ngulmoi që leximi i Shkrimit të shoqërohej 
nga “këshillimi”. Kjo fjalë “këshillimi” (paraklesis) do të thotë 
“të vish pranë dikujt” me qëllimin për ta ndihmuar dikë që është 
i dobët, ose i pabindur. E ndjekur nga mbaresa e trajtës së shquar 
“këshillimi” i referohet një elementi specifik të predikimit që 
“sugjeron zbatimin e Fjalës në jetët e njerëzve”.20 Kjo gjë ishte 
zakon në sinagogat e lashta në të cilat këshillimi vinte pas leximit 
dhe “ishte një ekspozim dhe zbatim i Shkrimit duke nxitur, ose 
inkurajuar për një drejtim të caktuar sjelljeje”.21 Për shembull, 
në sinagogat në Antioki të Pisidisë pas “leximit të ligjit dhe të 
profetëve”  erdhi një “fjalë këshilluese” (Veprat 13:15). Kelli e 
identifikon këtë “këshillim” si “ekspozimi dhe zbatimi i Shkrimit 
që vinte pas leximit publik.”22

Ky aspek i këshillimit në predikim “është një pjesë e 
rëndësishme e detyrave të çdo pastori. Ai jo vetëm që duhet t’ua 
lexojë Fjalën e Perëndisë njerëzve të tij, por edhe duhet t’i nxisë 
ata t’i binden asaj”.23 Siç shkroi MekArthër “Këshillimi i sfidon 
njerëzit t’i zbatojnë të vërtetat që u janë mësuar. I paralajmëron 
njerëzit të binden në dritën e bekimit që vjen tek ata, nëse binden, 
dhe të gjykimit, nëse nuk binden. Këshillimi mund të marrë formën 
e një qortimi, paralajmërimi, këshillimi, ngushëllimi, por gjithmonë 
përfshin bindjen e ndërgjegjes”.24 Domethënë, qëllimi përfundimtar 
i ekspozimit të Biblës janë jetët e ndryshuara. Predikimi duhet të 
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bëjë më shumë se thjesht të informojë mendjen; duhet të mbërthejë 
zemrën dhe të sfidojë vullnetin. I gjithë personi, mendja, emocionet 
dhe vullneti, duhet të ndikohen. Pra, ekspozimi nuk është thjesht 
për transmetimin e informacionit; është për të kryer transformimin. 
Të shtyn të marrësh një vendim dhe të bën thirrje të vendosësh 
përfundimisht. 

Xhon A. Broadus, një trajnues i madh i predikuesve, shkroi: 
“Predikimi është në thelb një takim personal, në të cilin vullneti 
i predikuesit po i bën thirrje vullnetit të dëgjuesit përmes së 
vërtetës. Nëse nuk ka thirrje, nuk ka predikim”.25 Gjithë predikuesit 
e mëdhenj janë të fortë në këtë aspekt këshillimi dhe zbatimi. 
R. W. Deil shkruan për predikimin e Xhonathan Eduardit: “Në 
pjesën e hollësishme doktrinare të predikimit, Xhonathan Eduardi, 
predikuesi i madh, vetëm po vinte armët në pozicionet e luftimit, 
kurse në zbatimet ai po qëllonte mbi armikun. Kam frikë se shumë 
prej nesh kalojmë aq shumë kohë duke vënë armët në pozicion 
luftimi, sa që duhet të mbarojmë pa shtënë asnjëherë”.26 Zbatoje 
Fjalën!

MëSo fJalën 

Predikimi duhet të përfshijë edhe “mësim”, ose fjalë për fjalë 
“mësimin” (teh didaskalia) që i referohet shpjegimit të tekstit 
biblik. Leximi publik i Shkrimit duhet të përfshijë shpalosjen e 
kuptimit të pasazhit. “Nuk duhet të mendojmë aspak që leximi i 
pakujdesshëm ishte i mjaftueshëm”, Kalvini vuri re që Pali tha që 
“duhet të shpjegohet”.27 Komentuesi Kreg Kiner vëzhgoi: “Ashtu 
si në shërbesat në sinagoga në Palestinë dhe në Disaporë, leximi 
publik i Shkrimit ishte në qendër të shërbesave; leximi nga Ligji 
mbase në përgjithësi shoqërohej nga një nga Profetët. Pastaj leximi 
shtjellohej (nxitja dhe mësimi) vetëm me predikim në tekstin që 
ishte lexuar”.28 Me fjalë të tjera, e gjithë kisha ndiqte praktikën e 
leximit të Shkrimit me udhëzimin që përçonte kuptimin që kishte 
pasur në mend Perëndia, të vërtetat doktrinare, nënkuptimet 
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teologjike dhe parimet për çdo kohë. Predikimi i vërtetë ekspozues 
është gjithmonë predikim doktrinar. 

Ndërsa “këshillimi” anon më shumë nga aplikimi, “mësimi” 
anon më shumë nga doktrina. I pari merret me ndërtimin e jetëve; i 
fundit fokusohet në themelimin e doktrinës së shëndoshë. Siç vërejti 
Tomas Li, “Mësimi i bën thirrje intelektit dhe informon dëgjuesit 
për të vërtetat e besimit të krishterë”.29 Duke bërë këtë gjë predikuesi 
duhet të përfshijë çdo tekst biblik në sistemin e gjerë të teologjisë 
dhe të tregojë se “si pasazhi në fjalë që po ekspozohet përputhet 
në këshillën e plotë të Fjalës së Perëndisë”.30 Ekspozuesi duhet të 
demonstrojë se si gjithë e vërteta biblike lidhet në një, duke treguar 
për shembull se si Dhiata e Vjetër është përmbushur në Dhiatën e 
Re, ose si Pali është në harmoni me Jakobin, ose si plotëson Mateu 
Lukën. Gjithë kjo kërkon studimin personal të pastorit në gjuhët 
origjinale, sfondin historik, qëllimin e autorit, referencat kryq, 
sfondin kulturor, gjeografinë, gramatikën, strukturën letrare dhe 
teologjinë sistematike. Për të përçuar tekstin biblik, është shumë i 
nevojshëm një studim i kujdesshëm.

bIblIk dhe I balancuar 

Këto tri elemente, leximi, këshillimi dhe mësimi, janë thelbësore 
për predikimin e vërtetë biblik dhe duhet të jenë të balancuara me 
njëra-tjetrën. Hendriksen komentoi: “Një predikues duhet të përpiqet 
të krijojë balancën e duhur [mes] leximit të Shkrimit, këshillimit dhe 
mësimit. Disa predikues kurrë nuk këshillojnë. Disa të tjerë kurrë nuk 
i mësojnë të tjerët. Dhe leximi i Shkrimit është i prirur të shihet thjesht 
si një hyrje e nevojshme për atë që predikuesi vetë do të thotë!”31 

Pa dyshim, predikuesi duhet të konsiderojë me kujdes nevojat 
e veçanta të dëgjuesve të tij, por të trija elementet duhen të jenë 
të pranishme. Të predikosh në një mënyrë të tillë të balancuar, 
biblike, do të thotë “të shpalosësh tekstin e Shkrimit në një mënyrë 
që bën kontakt me botën e dëgjuesit, ndërsa lartëson Krishtin dhe 
i konfronton [dëgjuesit] me nevojën për veprim.”32
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këmbëngUlja e predikimit biblik 

Pa dyshim, Satani bëri gjithçka që mund të bënte për ta 
shkurajuar Timoteun që të mos shpallte Fjalën. Kështu, Pali shkroi: 
“Mos e lër pas dore dhuntinë që është në ty, e cila të është dhënë 
me anë profecie, me vënien e duarve nga ana e pleqësisë.” (4:14). 
Apostulli veteran i bëri thirrje këtij dishepulli të ri të këmbëngulte 
në shërbesën e tij, pavarësisht nga çdo gjë tjetër. Një këmbëngulje 
e tillë në predikim përfshin disa tipare: përkushtim të fortë, dhunti 
shpirtërore dhe konfirmim mbështetës.  

PërkuShtIM I fortë 

Pali e urdhëroi Timoteun “Mos e lër pas dore dhuntinë që është në 
ty, e cila të është dhënë me anë profecie, me vënien e duarve nga ana e 
pleqësisë” duke iu referuar aftësisë që i kishte dhënë Perëndia atij për 
të predikuar dhe për të dhënë mësim. E përdorur vetëm nga apostulli 
këtu, kjo folje “mos e lër pas dore” (ameleo) do të thotë “të jesh i 
shkujdesur për diçka”.33 Te Mateu 22:5 është përkthyer “pa e përfillur” 
(të shpërfillësh). Në thelb, Pali e sfidoi këtë predikues të ri kështu: 
“pavarësisht se çfarë vështirësish të vijnë, vazhdo të predikosh!” Mbase 
Timoteu ndjehej sikur nuk mund ta përballonte më presionin me të 
cilin përballej në këtë situatë të vështirë. Ose mbase po tërhiqej nga 
presioni publik, ose po e zbuste predikimin. Mbase ishte gati të hiqte 
dorë. Pavarësisht se çfarë po shkaktonte një moment dobësie, Pali e 
nxit Timoteun të qëndronte me besnikëri në predikim. 

Çdo predikues sot duhet të tregojë një vendosmëri të tillë të patundur 
për të predikuar Fjalën, pavarësisht nga gjërat që i kundërvihen. 
Përkushtimi duhet të jetë i vazhdueshëm dhe i qëllimshëm. 

dhuntI ShPIrtërore 

Pali e inkurajoi Timoteun të ngulmonte në shërbesën e tij, sepse 
atij i ishte dhënë një dhunti shpirtërore nga Perëndia. Dhuntia 
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shpirtërore ishte “shërbesa e mësimit bashkë me autoritetin dhe 
fuqinë për ta ushtruar atë”.34 MekArthër shkruan “Dhuntia e çdo 
besimtari është një kombinim nga Perëndia i aftësive shpirtërore 
që vepron si një kanal përmes të cilit fryma e Perëndisë u shërben 
të tjerëve. Dhuntia e Timoteut përfshinte ungjillizimin, predikimin, 
mësimin dhe drejtimin.35 Nëse dikujt i duhet të këmbëngulë në 
predikimin biblik, ai duhet të dijë që i është dhënë dhuntia nga 
Perëndia që të bëjë një gjë të tillë. Vetëm atëherë mund të predikojë 
me një ndjenjë sigurie dhe duke ditur që për këtë është caktuar në 
jetë. 

konfIrMIM MbëShtetëS 

Pali shtoi që dhuntia shpirtërore e Timoteut i ishte “dhënë me 
anë profecie, me vënien e duarve nga ana e pleqësisë.” (1 Tim. 
4:14). Kur Timoteu u zgjodh publikisht, pleqtë vunë duart mbi 
të, duke pohuar që ata e pranonin që ai ishte thirrur dhe Perëndia 
i kishte dhënë dhunti për të predikuar. Kent Hjus shkruan: “Pali 
e porosit Timoteun të kujtojë atë moment elektrik në të kaluarën 
diku me Palin në udhëtimet e tij kur ai u ul në gjunjë dhe Pali 
dhe pleqtë e atij vendi vunë duart mbi të, duke thënë profeci dhe 
lutje për dhuntinë e tij dhe shërbesën në të ardhmen.”36 Pra Pali 
po i kujtonte Timoteut që Perëndia i kishte dhënë atij një dhunti 
shpirtërore për të predikuar dhe drejtues të tjerë shpirtërorë e kishin 
mbështetur vlefshmërinë e kësaj dhuntie. Në qoftë se Timoteu do 
të hiqte dorë nga shërbesa tani, ose do të lëkundej në predikim kjo 
do të thoshte se po mohonte që ishte zgjedhur si plak. 

Çdo predikues duhet të këmbëngulë ndërsa rikujton konfirmimin 
e të tjerëve dhe sidomos konfirmimin e Perëndisë. Riçard Glover ka 
shkruar me të drejtë: “Askush nuk është një predikues i krishterë, 
nëse nuk është caktuar si i tillë nga vënia sovrane e duarve të 
padukshme.”37 Nëse nuk është bindur për thirrjen dhe dhuntinë nga 
Perëndia, një pastor mund të shkurajohet shpejt kur vijnë kohët e 
vështira. 
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I ankoruar në PodIuM 

Një përkushtim i fortë për të mos lënë pas dore dhuntinë për 
të predikuar është spiranca e sigurtë që e mban dikë gjatë stuhive 
ulëritëse të shërbesës. Konsideroni Çarls Simeonin, një predikues i 
shekullit të tetëmbëdhjetë. Simeoni ishte pastor i Kishës së Trinisë 
së Shenjtë në Kambrixh, Angli, për pesëdhjetë e katër vjet dhe 
predikoi me besnikëri gjatë viteve të kundërshtimeve të pafund. 
Kundërshtimet ndaj predikimit të tij nuk erdhën nga jashtë kishës, 
por nga vetë kisha e tij. Gjatë dhjetë viteve të para të shërbesës së 
tij, anëtarët kokëfortë të kishës i mbyllën stolat e tyre me zinxhirë, 
në mënyrë që t’i detyronin vizitorët të uleshin përtokë mes stolave. 
Megjithatë, stolave të mbyllur me zinxhirë të anëtarëve ua kalonte 
ngurtësia e zemrave të tyre, ndërsa në mënyrë kategorike refuzuan 
t’i përgjigjeshin mesazhit të tij. Megjithatë, vendosmëria e hekurt 
e Simeonit e mundësoi atë të këmbëngulte në predikimin biblik. 
Ndërsa predikoi me besnikëri Fjalën, Perëndia në fund triumfoi 
në zemrat e njerëzve.38 

Një qëndresë e tillë është model i durimit për të gjithë ata që 
predikojnë sot. Duke ndjekur shembullin e Simeonit, ekspozuesit 
biblikë sot duhet të vendosin të predikojnë me këmbëngulje në 
kohët e vështira. 

mUndimet e predikimit biblik 

Më tej, Pali i shkroi Timoteut: “Kujdesu për këto gjëra dhe 
kushtoju atyre tërësisht, që përparimi yt të jetë i dukshëm për të 
gjithë” (4:15). Me fjalë të tjera, predikimi biblik, nëse kryhet siç e 
ka caktuar Perëndia, është tepër kërkues dhe të mundon shpirtin. 

thellëSISht MundueS 

Në urdhërimin “kujdesu” folja meletao mund të ketë kuptimin 
“të kujdesesh, të përpiqesh, ose të mendosh, të meditosh, të 
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planifikosh.”39 Të dyja këto kuptime fokusohen në faktin që 
predikuesi “duhet të ketë një përkushtim të devotshëm, të jetë i 
përkushtuar ndaj thirrjes së tij”.40 Kjo përçon idenë që predikuesi 
duhet të mendojë dhe të përqendrohet në predikimin e tij. Pali po 
thotë: “Timote, mos e lejo veten të shpërqendrohesh nga predikimi. 
Rri i fokusuar në Fjalën e Perëndisë dhe në atë që Perëndia të ka 
thirrur të bësh”. 

Në lidhje me këtë përqendrim mendor të nevojshëm Çarls 
Spërxhën tha: “Ajo gjë për të cilën ke shpenzuar kohë duke e 
menduar, ka të ngjarë të nxisë mendim.”41 Kjo do të thotë, një 
predikues nuk mund të ketë një program të dyfishtë në shërbesë, as 
të jetë i shpërndarë në mendimet e tij. Siç e udhëzoi më vonë Pali 
Timoteun: “Asnjë nga ata që shkojnë ushtarë nuk ngatërrohet me 
punërat e jetës, që t’i pëlqejë atij që e mori ushtar” (2 Tim. 2:4). 
Kur është në podium, predikuesi duhet të jetë i gozhduar në detyrën 
që ka në dorë, duke shpallur me besnikëri Fjalën. Timoteu duhej të 
meditonte mbi Shkrimet vazhdimisht, gjithmonë i zhytur në Fjalën, 
gjithmonë duke konsideruar se si të vërtetat e saj lidheshin me atë 
vetë dhe me jetët e atyre të cilëve u predikonte. 

kreJtëSISht I kuShtuar

Gjithashtu Timoteu duhej të ishte krejtësisht i “kushtuar” në 
shërbesën e tij. Fjala “i kushtuar” nuk është në tekstin në greqisht, 
por është e nënkuptuar qartë. Fjalë për fjalë pasazhi thotë “ji në ato”, 
që sugjeron “një përkushtim të plotë” ndaj shërbesës.42 Timoteu 
duhej të ishte krejtësisht i kushtuar në shërbesën e predikimit, 
krejtësisht i zhytur në të, duke u futur krejtësisht në këtë detyrë 
të shenjtë. Më vonë, Pali foli për pleqtë që “mundohen me fjalë 
e me mësim” (1 Tim. 5:17). “Mundohen” (kopiao) do të thotë të 
mundohesh derisa të lodhesh dhe të sfilitesh. Një ekspozues do 
të jetë i përpirë nga puna e predikimit. Ai duhet të jetë krejtësisht 
i gllabëruar nga kjo. Predikimi biblik është po aq djersitje, sa 
ç’është edhe frymëzim. Predikimi biblik është si të lindësh një 
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foshnjë çdo javë, nganjëherë dy, ose tri herë në javë, duke ditur që 
dhimbje të mëdha shoqërojnë të dyja lindjet. Kërkesat e predikimit 
janë pak a shumë si një student që akoma nuk është diplomuar 
dhe jeton në javën e provimit përfundimtar, çdo javë. Kërkesat e 
rrepta të ekspozimit e shterin gjithë personin, mendërisht, fizikisht, 
emocionalisht dhe shpirtërisht. 

Predikuesi presbiterian i famshëm Brus Thielman shkroi për 
këtë detyrë serioze: “Podiumi i thërret ata që janë të vajosur për të 
predikuar, ashtu si deti thërret detarët; dhe po ashtu si deti, i rreh 
dhe i nxin dhe nuk pushon.... Të predikosh, të predikosh me të 
vërtetë, do të thotë të vdesësh i zhveshur pak nga pak, duke ditur 
çdo herë që këtë gjë do ta bësh përsëri.”43 

duke PërParuar qartë 

Timoteu duhej të “mundohej’ në predikim dhe “t’u kushtohej 
atyre plotësisht” në mënyrë që “përparimi i tij të ishte i dukshëm 
për të gjithë”. Fjala e përkthyer “përparim” prokope, përdorej në 
greqishten klasike nga Stoikët për të përshkruar përparimet e bëra 
nga një fillestar në filozofi, ose në etikë.44 Pavarësisht nga sulmet 
e Satanit për të kundërshtuar punën e tij, Timoteu, predikuesi i ri, 
duhej të bënte përparim të qartë në perëndishmërinë personale dhe 
aftësitë e tij në shërbesë, në mënyrë që “përparimi” i tij të shihej 
qartë nga të gjithë. Me fjalë të tjera, tufa e tij në Efes duhej të ishte 
në gjendje të tregonte zhvillimin e tij në mënyrë që njerëzit “të 
mos vazhdonin ta shikonin si një të ri pa përvojë, autoriteti i të cilit 
mund të hidhet poshtë”.45 Një rritje e tillë në pjekurinë dhe aftësinë 
shpirtërore duhet të jetë e dukshme në jetën e çdo predikuesi. 

nJë PaSIon I fuqIShëM dhe I ShenJtë 

Agonia e predikuesit dhe lodhja në punën e tij është standardi 
për shërbesë, jo thjesht një përjashtim. Një predikues i dëshpëruar 
një herë e pyeti Spërxhënin se çfarë duhej të bënte të tërhiqte një 
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turmë, si ata që vinin për të dëgjuar predikuesin mjeshtër. 
“Thjesht zhytu në benzinë, ndiz një shkrepse dhe vëri flakën 

vetes,” u përgjigj Spërxhëni. “Atëherë njerëzit do të vijnë të të 
shohin si digjesh”. 

Ajo që donte të thoshte ishte e qartë. Predikuesi duhet të ndizet 
me pasion të shenjtë për Perëndinë dhe të përkushtohet plotësisht 
që të arrijë shpirtrat, në mënyrë që të tjerët të afrohen te Krishti. 

Në një epokë më të hershme, predikimi i fuqishëm i Xhorxh 
Witfildit trazonte zemrat e njerëzve në Angli. Kur po predikonte në 
Edinburg, shumë në qytet zgjoheshin në orën pesë në mëngjes për 
t’u mbledhur për të dëgjuar ungjilltarin. Një burrë, rrugës për në 
kishë, takoi David Hjum, filozofin dhe skeptikun famëkeq skocez. 
I çuditur që pa Hjumin rrugës për të dëgjuar Witfildin, ky burrë i 
tha: “Kujtova se nuk besoje në ungjillin”. Hjumi u përgjigj: “Unë 
nuk besoj, por ai beson”.46

Kur një predikues thellësisht beson në mesazhin e tij, bindjet 
e tij të forta do të kenë një ndikim të thellë tek ata që e dëgjojnë. 
Predikuesi që është i përkushtuar krejtësisht për shpalljen e së 
vërtetës biblike është i pazëvendësueshëm. 

preokUpimi i predikimit biblik 

Së fundi, çdo predikues duhet të shqyrtojë shpesh dhe 
ndershmërisht jetën e tij personale, si dhe mësimin e tij, nëse ai do 
që shërbesa e tij të bekohet hyjnisht. Prandaj, Pali përfundoi duke 
e udhëzuar Timoteun: “Ruaje veten tënde dhe mësimin, qëndro në 
këto gjëra, sepse, duke vepruar kështu, do të shpëtosh veten dhe 
ata që të dëgjojnë” (4:16). 

të ShqyrtoJë Jetën e tIJ

Pali solemnisht e porositi Timoteun të “ruante veten” (epeche 
seauto), të ishte krejtësisht i përkushtuar të mbante një jetë të fortë 
shpirtërore ndërsa predikonte. Timoteu duhej të kontrollonte gjithë 
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jetën e tij, në mënyrë specifike, veprimet e tij të jashme, mendimet 
e brendshme dhe qëndrimet e padukshme. Kjo thirrje për shenjtëri 
presonale mbase i referohet pesë shenjave të perëndishmërisë që 
Pali kishte përmendur më parë (v. 12), në të cilat Timoteu duhej të 
ishte një shembull në të folur, në sjellje, në dashuri, në besim dhe në 
dlirësi. Siç vë në dukje komentuesi i Biblës Ralf Erl: “Pavarësisht 
se sa i drejtpërdrejtë një person mund të jetë në doktrinën e tij, ose 
sa i efektshëm mund të jetë në mësim, nëse ka një të metë në jetën e 
tij të brendshme, apo të jashtme, kjo gjë do ta shkatërrojë atë”.47 

Çdo predikues duhet të jetë model i mesazhit të tij. Ashtu siç 
uji i pastër nuk mund të rrjedhë në një tub të ndryshkur dhe të 
mbetet i pastër, po ashtu, as e vërteta e pastër e Fjalës së Perëndisë 
nuk mund të rrjedhë nëpër jetën e korruptuar të predikuesit dhe të 
mbetet një mesazh i qartë. Donald Grei Barnhaus një herë shprehu: 
“Ai burrë që duhet të bërtasë në oborrin e Faraonit me një urdhër 
‘Kështu thotë Zoti!’ së pari duhet të qëndrojë zbathur para shkurres 
që digjet”.48 Ajo që po thoshte Barnhous është e vërtetë: Karakteri 
i mesazhit rrjedh nga karakteri i atij që e jep mesazhin. Predikuesi 
duhet të qëndrojë në tokë të shenjtë, para se të flasë me guxim të 
shenjtë. Nëse e vërteta nuk ka ndikuar te predikuesi, ai nuk mund 
të presë që ajo të ndikojë te të tjerët. Duke përsëritur pikërisht këtë 
gjë Robert Murrej MekÇeni tha një herë: “Nevoja më e madhe e 
njerëzve të mi është shenjtëria ime personale”. 

të theMeloJë doktrInën e tIJ 

Kur shqyrton jetën e tij, çdo predikues duhet të themelojë dhe 
të jetë i sigurtë që ka doktrinën e duhur. Timoteu duhej “ta ruante 
mësimin” që do të thotë që duhet t’i kushtonte vëmendje të pandarë 
doktrinës, duke qenë i kujdesshëm që të trajtonte siç duhej Fjalën 
e Perëndisë (2 Tim. 2:15). Si mesazhi, ashtu edhe njeriu duhet të 
jenë siç duhet në mënyrë që shërbesa të ecë përpara. 

Si karakteri i jetës së tij, ashtu edhe përmbajtja e predikimit 
duhet të jenë të vërtetë para Zotit. “Jeta e tij private dhe shërbesa 
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e tij publike” nuk duhet të ndahen. Timoteu “duhej t’i mbante sytë 
hapur, duke këmbëngulur në udhëzimet që Pali kishte ofruar në 
të dyja sferat”.49 Për ta theksuar këtë më tej, Pali shtoi që Timoteu 
duhej të “qëndronte në këto gjëra” Fjala greke për “qëndro” 
(epimeno) do të thotë “të rrish, të mbetesh në një vend, të ngulmosh, 
të vazhdosh në diçka”.50 

Pali po thoshte që Timoteu duhej të vlerësonte vazhdimisht 
jetën e tij në mënyrë që të dyja aspektet, jeta dhe mësimi i tij të 
mbanin drejtimin e duhur. Doktrina e shëndoshë është thelbësore 
për predikimin e mirë. Ashtu siç tha Martin Lloid-Xhons “Predikimi 
është teologji që vjen përmes një njeriu që është në zjarr”.51 

Një ekzaminim i vazhdueshëm i doktrinës është absolutisht i 
nevojshëm, nëse duam që predikimi të jetë dinamik. 

të SIgurohet Për rrItJen e tIJ

Më tej, Pali e sfidoi Timoteun “duke vepruar kështu, do të 
shpëtosh veten” (1 Tim. 4:16). Ashtu siç Timoteu këmbënguli në 
shenjtëri personale dhe në doktrinë të shëndoshë, ai do të rritej në 
hirin dhe njohjen e Jezu Krishtit. Që të mos keqkuptohemi, kjo nuk 
do të thotë që Timoteu do të shpëtonte veten nga dënimi i përjetshëm 
me anë të veprave të mira, por shenjtëria e tij personale dhe predikimi 
i shëndoshë do të stimulonin rritjen e tij shpirtërore. Mbikëqyrja 
e vazhdueshme e vetes së tij do të sillte perëndishmëri dhe do të 
jepte prova të pakundërshtueshme”52 për shpëtimin e tij. Duke iu 
përmbajtur kësaj, Spërxhëni besonte më shumë në përgatitjen e 
vetvetes, sesa në përgatitjen e predikimeve, një kujtesë e nevojshme 
për të gjithë ata që predikojnë.53 Vetëm duke jetuar një jetë të 
ndryshuar, një predikues mund të japë një mesazh jetë-ndryshues. 

 
të ndërtoJë dëgJueSIt e tIJ 

Veç kësaj, Pali shtoi: “duke vepruar kështu do të shpëtosh... ata 
që dëgjojnë.” Me fjalë të tjera, besnikëria e Timoteut për të jetuar 
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dhe për të predikuar Fjalën do të përdorej shumë nga Perëndia 
për të ngjallur të njëjtin përkushtim tek dëgjuesit. Pali e shikonte 
Timoteun si një “mjet i efektshëm nën Perëndinë për shpëtimin 
e njerëzve”.54 Pa dyshim, Timoteu vetë nuk mund të shpëtonte 
njeri. Por Perëndia do ta përdorte shembullin tij dhe predikimin 
ekspozues për t’i sjellë mëkatarët në besim në Krishtin, si dhe t’i 
nxiste shenjtorët për shenjtëri më të madhe në Atë. Nëse Timoteu do 
të shqyrtonte jetën dhe shërbesën e tij, duke predikuar me besnikëri 
Fjalën, ai mund të priste të shihte që njerëzit po shpëtoheshin 
përmes shërbesës së tij, si dhe të tjerë po rriteshin në pjekuri 
shpirtërore. Pra, qëllimi i predikuesit janë jetët e ndryshuara të atyre 
që u predikon. Siç tha Puritani Tomas Manton: “Jeta e dëgjuesit 
është lavdërimi më i mirë i predikuesit”. 

dUke mbajtUr lart pishtarin e së Vërtetës 

Predikimi biblik duhet të vijë nga jeta e atij që është i zjarrtë 
për lavdinë e Perëndisë, i zellshëm për Fjalën e Perëndisë dhe 
në zjarr për shpirtrat e burrave, të grave dhe të të rinjve. Me një 
fjalë, ekspozuesi duhet të jetë i pasionuar. “Asgjë” thotë Riçard 
Bakster “nuk është më e pahijshme se një predikues i vdekur që u 
predikon mëkatarëve të vdekur të vërtetën e gjallë të Perëndisë së 
gjallë”.55 “Predikimi pa pasion është një gënjeshtër” argumenton 
R. C. Sproul, sepse “mohon vetë përmbajtjen që paraqet”.56 Por 
kur e vërteta predikohet përmes atij që është krejtësisht i përpirë 
në Fjalën e Perëndisë, shërbesa do të bekohet në mënyrë të 
mrekullueshme nga Perëndia, duke siguruar shpëtimin e atyre që 
dëgjojnë ekspozimin e tij. 

Mbrëmjen e fundit të jetës së tij tokësore, Xhorxh Witfild filloi 
të ngjiste shkallët e shtëpisë presbiteriane për pastorë në Njubëri 
Port, Masaçusets, ku po qëndronte në një ekspeditë predikimi. 
Programi i tij i palodhshëm e kishte vënë poshtë këtë ungjilltar 
të moshuar. Ndërsa ngjiti shkallët, njerëzit e qytetit filluan të 
shtyheshin te dera, duke dëshiruar të dëgjonin ungjillin nga buzët e 
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tij edhe një herë tjetër. Tashmë pesëdhjetëvjeçar, ai ishte i dobësuar, 
i lodhur nga një jetë e tërë pune ugjillore. Për ditë të tëra ai kishte 
qenë aq i pafuqishëm, saqë nuk duhej të ishte ngritur nga krevati, 
por u ngrit, vetëm për të predikuar përsëri. Me ngulminin e turmës, 
ungjilltari i lodhur filloi të shtjellonte Shkrimet. Aty qëndroi, 
me qiri në dorë, duke predikuar me zell të ri, pa e kuptuar se po 
kalonte koha, derisa flaka u shua, duke e lënë dhomën në errësirë. 
Predikimi mbaroi dhe Witfildi e nisi turmën. Askush nuk e dinte 
në atë kohë, por ky ishte predikimi i fundit që do të predikonte 
Witfildi. Më vonë atë natë, ungjilltari i talentuar, të cilin Perëndia 
e përdori në mënyrë të fuqishme për të sjellë Rizgjimin e Madh, 
hyri në prehjen e tij qiellore. 

Qiriri që Witfildi kishte mbajtur në dorë ishte simbol i jetës 
dhe i shërbesës së tij. Kishte qenë një pishtar i shndritshëm që 
ishte djegur duke bërë dritë në një brez të errët, duke ndriçuar fort 
dritën e shndritshme të së vërtetës hyjnore, besnik deri në fund. Por 
në fund, si çdo predikues, u shua.57 Witfildi vdiq ashtu siç kishte 
jetuar, duke predikuar Fjalën pa u prehur, duke mbajtur lart dritën 
e lavdisë së Perëndisë në Krishtin. 

Këmbëngulja e palodhshme e Xhorxh Witfildit duhet të 
frymëzojë sot të gjithë ata që janë thirrur të predikojnë. Flaka e 
shenjtë e çdo predikuesi të thirrur nga Perëndia bëftë dritë të fortë 
në këtë orë të errët, besnike deri në fund. 
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