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PARATHËNIE
ky libër shërben për të përmbushur dy qëllime thelbësore. 

së pari, shpresoj që individët dhe familjet do ta përdorin në 
mënyrë vetjake. në shtëpi mund të përdoret për të vlerësuar, 
për të diskutuar dhe për t’u përmirësuar në aspekte të ndryshme 
të një shtëpie të krishterë. kam besim se do t’ju udhëheqë në 
zgjedhjen e problemeve sipas mënyrës së perëndisë. 

së dyti, ky vëllim është konceptuar veçanërisht si ndihmë 
për këshilluesit e krishterë. Mund të përdoret për të këshilluar 
gratë dhe burrat, prindërit dhe fëmijët ose anëtarët e pamartuar 
të një familjeje. në këshillimin e familjeve, mund të caktohen 
kapituj për t’u lexuar dhe për t’u diskutuar ndërmjet sesioneve 
të këshillimit. Detyrat në fund të kapitujve duhet të plotësohen 
përpara sesionit të radhës. në rastin e këshillimit paramartesor, 
për këshilluesit mund të jetë e dobishme që të caktojnë kapitujt 
nga 4 deri në 7. 

Lutja ime është që Fryma e perëndisë ta përdorë këtë 
ekspozim dhe zbatim të Fjalës së perëndisë për shumë familje 
të krishtera, për t’i bekuar dhe për rritjen e kishës së Zotit Jezu 
krisht. 

Jay e. Adams
Filadelfia, maj 1972
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         NJË 
SHTËPI E FOKUSUAR 

TE KRISHTI
A është e mundur të kesh një shtëpi të fokusuar te krishti 

në botën e ditëve të sotme plot telashe dhe mëkat? nëse jeni të 
krishterë, atëherë duhet të jeni të shqetësuar për këtë problem. 
Mund të jeni të shqetësuar, sepse e kuptoni që shtëpia juaj as 
që i afrohet një përshkrimi të tillë. nëse kjo është e vërtetë, nuk 
është në asnjë mënyrë e vërtetë vetëm për ju apo për shtëpinë 
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tuaj. Ju jeni në shoqërinë e shumë të krishterëve të tjerë, të cilët 
në çastet e tyre të sinqerta do t’ju thonë që po përballen me 
të njëjtën vështirësi. Le të mos e gënjejmë veten. shpeshherë, 
shtëpitë e krishtera janë shumë larg normave biblike, dhe ne të 
gjithë jemi në dijeni të kësaj. 

Epo ndoshta duhet të fillojmë duke bërë pyetjen: Çfarë 
pamjeje ka një familje vërtet e krishterë? A mos vallë është një 
vend idilik, ku mbizotërojnë vazhdimisht paqja, qetësia dhe 
gëzimi? Absolutisht jo! Gjëja e parë dhe më e rëndësishme që 
duhet mbajtur mend për një shtëpi vërtet të krishterë është se aty 
jetojnë mëkatarë. 

nocioni që shtëpia e krishterë është një vend i përsosur apo 
pothuajse i përsosur nuk është aspak biblik. prindërit në shtëpi 
dështojnë, dhe shpesh dështojnë shumë keq. Ata zhgënjejnë njëri-
tjetrin, zhgënjejnë fëmijët e tyre dhe me siguri zhgënjejnë edhe 
perëndinë. Fëmijët dështojnë gjithashtu. Ata sjellin në shtëpi 
dëftesa me pesa dhe katra, përplasin duar e këmbë në një qendër 
tregtare kur duan diçka ose nuk sillen mirë në tavolinë kur keni 
ftuar pastorin për darkë. Burrat dhe gratë grinden, acarohen me 
njëri-tjetrin dhe ndonjëherë kanë keqkuptime serioze. sigurisht, 
ka edhe arritje, por ajo që dua të nxjerr në pah është se situatat 
shpeshherë janë shumë larg ideales. ky është përshkrimi realist 
i një shtëpie të krishterë. 

ndoshta po pyesni veten se ku ndryshon ky përshkrim nga ai 
për shtëpinë e fqinjit, në të cilën asnjëri nuk ka shpallur që beson 
në krishtin. Mbase po pyesni veten: “përse autori e përshkroi 
një familje vërtet të krishterë me terma të tillë?” përgjigjja është 
e thjeshtë: kjo është pikërisht ajo, për të cilën Bibla na jep arsye 
për ta pritur nga personat e shpëtuar, por ende të papërsosur. në 
fakt, i gjithi Libri nga fillimi në fund tregon për Krishtin se si ai 
shpëton njerëzit nga mëkatet. shpëtimi është i plotë; ai përfshin 
shfajësimin, shenjtërimin dhe përlëvdimin. Me anë të hirit, 
nëpërmjet besimit, Zoti i shfajëson besimtarët me një veprim 
të menjëhershëm. Domethënë, krishti vdiq për njerëzit e tij, në 
mënyrë që të paguhej dënimi për mëkatet e tyre dhe që drejtësia 
e tij t’u llogaritej atyre. Ata shpallen të drejtë përpara perëndisë 
në çastin që besojnë. pasi shfajësohen, krishti i shpëton ata nga 
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pushteti i mëkatit, nëpërmjet procesit të gjatë sa vetë jeta të 
shenjtërimit. Gjatë shenjtërimit, të krishterët bëhen gjithnjë e 
më shumë si Jezu krishti. por ky proces i gjatë sa vetë jeta nuk 
mbaron dhe qëllimi nuk arrihet asnjëherë deri në momentin e 
vdekjes. në vdekje, të krishterët përlëvdohen; atëherë ata bëhen 
plotësisht të përsosur për herë të parë. por gjatë kësaj jete, të 
krishterët vazhdojnë të mëkatojnë. 

“por ku ndryshon përshkrimi juaj nga përshkrimi i familjes 
së pashpëtuar në shtëpinë ngjitur?”, mund të këmbëngulni ju. 
kjo pyetje ka nevojë për përgjigje. tek ajo përgjigje qëndron 
dhe gjithë mesazhi i këtij libri. 

një shtëpi vërtet e krishterë është një vend ku jetojnë 
mëkatarë; por gjithashtu është edhe një vend ku anëtarët e asaj 
familjeje e pranojnë faktin dhe e kuptojnë problemin, e dinë 
se çfarë të bëjnë për të dhe si rezultat rriten me anë të hirit. 
Le të shikojmë më hollësisht 3 ndryshime të rëndësishme që 
ndryshojnë gjithçka.

1. Të krishterët i pranojnë mëkatet e tyre. për shkak se e 
dinë që Bibla thotë se asnjë i krishterë nuk do të jetë asnjëherë 
i përsosur në këtë jetë (krhs. 1 Gjonit 1:8-10), të krishterët 
janë në gjendje ta pranojnë faktin dhe, me kalimin e kohës, 
mësojnë t’i paraprijnë dhe të përgatiten për mëkatin. Ata, nga 
të gjithë njerëzit e tjerë, asnjëherë nuk duhet të mbështeten tek 
arsyetimet, justifikimet ose te hedhja e fajit dikujt tjetër (edhe 
pse, pa dyshim, si mëkatarë që janë, ndonjëherë i bëjnë dhe 
këto gjëra) në përpjekje për të zvogëluar mëkatin e tyre. Ata 
nuk duhet te fshihen, sepse të gjithë të krishterët e dinë që të 
gjithë të krishterët mëkatojnë. për këtë arsye, marrëdhëniet e të 
krishterëve me njëri-tjetrin, veçanërisht në shtëpi, mund të jenë 
të hapura, të sinqerta dhe të qeta. nuk dua të them aspak që duhet 
të jemi të qetë për mëkatin; absolutisht jo. sidoqoftë, çfarë po 
përpiqem të them është se nuk është e nevojshme që të krishterët 
të kalojnë orë ankthi duke u përpjekur më kot për të mbuluar 
gjurmët e tyre. nuk është e nevojshme që të gjejnë mënyra për 
të mashtruar fqinjin që të besojë se janë specie të përsosura të 
racës njerëzore. Ata mund të pranojnë lirshëm atë që e dinë se 
është e vërtetë: që ata nuk kanë kryer vullnetin e perëndisë. 
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Me lirinë për të pranuar të vërtetën vjen mundësia për pendim, 
dhe me pendimin ata mund të presin faljen dhe ndihmën nga 
perëndia dhe nga njëri-tjetri. si rezultat, të krishterët mund të 
largohen shumë shpejt nga modelet e të jetuarit në mëkat. Ata 
mund të investojnë kohën dhe energjinë e tyre në përpjekjen 
për të zëvendësuar zakonet mëkatare me modelin biblik të të 
jetuarit. në vend që të harxhojmë kohë për të zvogëluar apo për 
të mohuar mëkatin, të krishterët mund të përqendrohen për t’u 
përballuar me to. 

prindërit, pa dyshim, mund të mënjanojnë shumë inat të 
panevojshëm gjatë rritjes së fëmijës kur, si pjesë të procesit 
(në vend që të shokohen në mënyrë të rreme për këtë fakt), ata 
presin që fëmijët e tyre të bëjnë gjëra të gabuara në shtëpi, në 
shkollë dhe në publik. Atëherë nuk do të jetë e nevojshme që 
fëmijët t’u nënshtrohen disiplinave të papërshtatshme apo të 
pazakonta ose një zemërimi të tepruar që shpeshherë vjen si 
pasojë e turpërimit. kur prindërit janë të përgatitur për të pranuar 
që doktrina biblike mbi mëkatin fillestar është e vërtetë jo vetëm 
në teori, por që është gjithashtu vepruese edhe në jetën e Merit 
apo të Xhonit të vogël, ata mund të qetësohen dhe ta trajtojnë 
problemin në mënyrën e duhur (biblikisht). sërish, kjo nuk do 
të thotë se ata do të justifikojnë apo do të shpërfillin sjelljet 
mëkatare të fëmijëve të tyre ose që nuk do të shqetësohen, duke 
e konsideruar si të pashmangshme dhe prandaj nuk mund të 
bëhet asgjë. Jo, aspak. përkundrazi, ata do ta pranojnë mëkatin 
siç është dhe do të merren me të në mënyrë biblike. e gjitha kjo 
na shpie te ndryshimi i dytë:

2. Të krishterët e dinë se çfarë duhet të bëjnë për 
mëkatet e tyre. për shkak se standardi i tyre i besimit dhe i 
praktikës është Bibla, të krishterët jo vetëm që e dinë se përse 
ndodhin probleme në shtëpinë e tyre, por gjithashtu dinë se si 
të merren me to. prandaj, shtëpitë vërtet të krishtera ndryshojnë 
nga shtëpia e fqinjit në atë që ato mund të përdorin urdhërimet 
dhe shembujt biblikë për të trajtuar çdo rast mëkati dhe për t’u 
ripërtërirë. ky, sërish, është një ndryshim thelbësor. Bibla jo 
vetëm që përmban udhëzime se çfarë duhet të bëjmë kur një apo 
disa anëtarë të familjes bien në mëkat, por shkon edhe më tej 
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dhe tregon çfarë duhet bërë që një dështim i tillë të mos ndodhë 
në të ardhmen. nuk do ta zgjeroj shumë këtë pikë, për arsye se 
ky libër i kushtohet më së shumti trajtimit të problemeve më të 
zakonshme në shtëpitë e krishtera. 

3. Të krishterët largohen nga mëkatet e tyre. Aty ku 
ka jetë shpirtërore, do të ketë edhe rritje shpirtërore. Asnjë i 
krishterë nuk mund të jetë njëlloj si dje, sot apo nesër. një parim 
thelbësor i besimit të krishterë është se do të ketë një kalim 
nga mëkati në drejtësi. Aty ku ka studim Bible, lutje, dëshmi 
dhe bashkësi shenjtorësh, Fryma e perëndisë do të jetë duke 
punuar për të prodhuar frytin e tij. Ai fryt është drejtësia. ky 
libër gjithashtu trajton edhe shumë mënyra se si Bibla mund 
të përdoret si masë parandaluese në shtëpitë e krishtera për të 
shmangur sprovat dhe problemet që familja e fqinjit mund të 
kalojë vetëm sepse nuk ka një standard të tillë.

Atëherë, shtëpia e krishterë është një vend ku njerëz mëkatarë 
përballen me problemet e një bote mëkatare. Megjithatë, ata 
përballen me to bashkë me perëndinë dhe burimet e tij, të 
cilat janë të gjitha të fokusuara te krishti (krhs. kol. 2:3). në 
shtëpinë e krishterë jetojnë mëkatarë, por aty jeton gjithashtu 
edhe shpëtimtari i pamëkatë. kjo është ajo që bën ndryshimin. 
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SHPRESË DHE NDIHMË 
PËR FAMILJEN TUAJ

ka shpresë dhe ndihmë për ju dhe familjen tuaj. në ditët e 
sotme dëgjojmë shumë për dështimin. na thuhet nga pastorë, 
sociologë, psikologë dhe nga shumë të tjerë që familja ka 
dështuar, që prindërit kanë dështuar, që programet qeveritare që 
merren me zgjidhjen e problemeve të krimeve kanë dështuar 
dhe gjithashtu që kisha e krishterë ka dështuar. nuk është për 

2
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t’u habitur, atëherë, që nganjëherë edhe të krishterët fillojnë të 
vrasin mendjen nëse ka ndonjë shpresë për të zgjidhur problemet 
në shtëpitë e tyre. 

të krishterët, ashtu si edhe shumë të tjerë në shoqërinë 
tonë, mund ta gjejnë veten duke bërë pyetjen: “A mund të bëhet 
diçka me vlerë?”. Ata mund të mendojnë: “Aq shumë është 
rritur numri i problemeve në botë, saqë situata është e bërë kaq 
e pashpresë?”. Fatkeqësisht, të krishterët duket se kanë prirjen 
t’u besojnë gjërave që u ofron bota. nëse ju e keni humbur 
shpresën, kjo mund të jetë pjesë e problemit tuaj. 

Merrni si shembull një gënjeshtër që bota ka qenë duke e 
shitur për shumë kohë tashmë, aq sa edhe shumë nga të krishterët 
konservatorë e kanë besuar. kjo gënjeshtër është këndvështrimi 
që ia hedh fajin sëmundjes për shumë nga telashet dhe dështimet 
tona. Tragjedia është se kur bota flet për sëmundje, Zoti shpesh 
flet për mëkatin. Për shembull, Bibla nuk e quan këtë botë një 
botë të sëmurë, por kjo duket sikur është mënyra e preferuar e 
përcaktimit për të gjithë njerëzit rreth nesh. Ata vazhdojnë ta 
thonë këtë në një mënyrë apo në një tjetër: “kjo botë është e 
sëmurë, ky vend është i sëmurë, ose filan person është i sëmurë”. 
Me sa duket kjo është diagnoza moderne, dhe justifikimi, për 
shumë nga problemet tona! 

problemi është që modeli mjekësor (këndvështrimi ku 
sëmundja është baza e shumë prej problemeve tona) është 
shndërruar në më shumë se një metaforë. Si metaforë, ose figurë 
letrare, ideja e të folurit për mëkatin si sëmundje është shumë 
e pranueshme1. shumë amerikanë e kuptojnë sëmundjen jo 
si metaforë, por si fakt. Ata janë mësuar të mendojnë që një 
sëmundje e çuditshme është shkaku i vështirësive elementare. 
Për shembull, njerëzit flasin seriozisht rreth sëmundjeve 
mendore. por me këto fjalë shumë njerëz duan të thonë diçka 
krejt të ndryshme nga një dëmtim truri, i cili është i vetmi 
kuptim i drejtpërdrejtë i sëmundjes mendore. Ata përdorin fjalët 

_______________________
1 kjo është e pranueshme sepse është biblike. shiko isaia 1:5-6. është për të 

ardhur keq që një imazh i tillë biblik të përdoret me kaq shumë kujdes nga frika 
se mos keqinterpretohet.
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sëmundje mendore për t’iu referuar problemit të adoleshentëve, 
të cilët nuk po ecin mirë në shkollë, fëmijëve të cilët kanë 
vështirësi në marrëdhëniet me prindërit, ose të një martese që 
po dështon. një terminologji e tillë e shndërron metaforën në 
realitet. Është një gabim serioz të flasësh për sëmundje kur 
diskuton për rrënjët e një problemi kur nuk gjendet asnjë provë 
e ndonjë sëmundjeje organike, si p.sh. dëmtim i trurit, dëmtime 
toksike apo çrregullime të gjëndrave. pavarësisht nga ky 
ndryshim, shoqëria moderne i ka grupuar një mori problemesh 
në një kategori, atë të sëmundjeve. 

për më tepër, njerëzit mund të sëmuren (me të vërtetë) duke 
mos bërë atë që Zoti thotë për problemet e tyre. shqetësimi, 
për shembull, mund të shkaktojë ulcerë; frika mund të shkaktojë 
paralizë, zemërimi mund të ngacmojë kolitin. por vini re, në 
këta shembuj sëmundja është rezultati, jo shkaku i problemit. 
në secilin rast, shkaku është mëkati. 

ta quash mëkatin sëmundje është diçka shumë mashtruese. 
t’i quash problemet, të cilat janë pasojë e mosbindjes ndaj ligjit 
të perëndisë, “sëmundje” apo “probleme emocionale” do të 
thotë të eufemizosh Fjalën e perëndisë. njerëzit ndoshta nuk e 
kanë me të keq kur veprojnë kështu (zakonisht, nuk e kanë me të 
keq), por si në çdo rast kur dikush përpiqet të bëjë diçka të keqe 
që të ketë përfundim të mirë, rezultati është shkatërrues. Duke 
përdorur atë që mendohet se është një term më i butë, ose më i 
mirë, kryhet një rreng mizor. në fund të fundit, ta quash mëkatin 
sëmundje nuk është edhe aq bujare; në fakt, ajo që arrin dikush 
nëpërmjet kësaj është se heq shpresën!

nuk ka asnjë kurë për sëmundjen e quajtur sëmundje 
mendore. prandaj, duke e quajtur atë një sëmundje shkatërrohet 
shpresa, sepse njerëzit e dinë që nuk ka kurë për sëmundjen 
mendore. nuk ka asnjë lloj vaksine për këtë lloj sëmundjeje të 
çuditshme, që askush nuk mund ta ndalojë. por nëse e quani 
ashtu siç është në të vërtetë – mëkat – ju do t’i jepni shpresë një 
të krishteri. nëse mund ta diagnostikoni me të vërtetë shkakun e 
një problemi të një të krishteri si një dështim për të përmbushur 
vullnetin e perëndisë siç është shpallur në shkrimin e shenjtë, ju 
i jepni atij shpresë të gjallë. ka shumë pak shpresë, nëse ai është 
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infektuar nga një sëmundje misterioze e jashtme, mbi të cilën 
ai nuk ka asnjë lloj kontrolli dhe për të cilën mjekësia nuk ka 
ndonjë kurë. ky këndvështrim i problemit sjell vetëm errësirë, 
dëshpërim dhe zymti. të paktë janë ata persona që kënaqen 
kur u thua se janë të sëmurë mendërisht. por nëse i thoni një 
të krishteri: “problemi juaj është që keni mëkatuar”, i jepni 
shpresë, sepse ai e di që Jezu krishti erdhi për të vdekur për 
mëkatin. Ai e di që krishti, i cili vdiq në kryq në vend të tij ka 
zgjidhjen për problemin e tij. Ai e di që ka një përgjigje diku në 
shkrim. kështu që ju bëni gjënë më të mirë kur e quani mëkatin 
mëkat, ashtu siç bën një doktor kur i thotë hapur pacientit që ka 
nevojë për operacion. Modeli i sëmundjes, në vend që të sjellë 
shpresë, sjell dëshpërim. 

Modeli mjekësor priret gjithashtu të shkatërrojë 
përgjegjshmërinë. një pacient thotë: “Jam sëmurë, nuk e 
kontrolloj dot sjelljen time”. në mënyrë të pashmangshme, 
kjo lloj sjelljeje e zhyt atë akoma dhe më thellë në mëkat. Ai 
madje mund të përpiqet t’ia mbushë mendjen vetes të heqë dorë 
nga bindja se ka mëkatuar. Dikur ai e dinte mjaft mirë arsyen 
se përse ishte në telashe; tani çdokush i thotë: “Jo, ti nuk je 
përgjegjës”, ose “nuk mund të veproje ndryshe”, ose “ti je i 
sëmurë si pasojë e asaj që të kanë bërë prindërit apo shoqëria”, 
ose “problemi juaj buron nga ajo situata traumatike diku në të 
shkuarën tuaj”, ose “Ju jeni sëmurë dhe nuk duhet të ndiheni 
keq për këtë, nuk mund të bënit ndryshe”. Kështu që ai fillon 
të dyshojë në mënyrën se si mendonte më parë. si përfundim, 
ndërgjegjja e tij mund të ngurtësohet nga barrikada të tilla, të 
cilat e bëjnë të pandjeshëm ndaj Fjalës së perëndisë. Mund të 
bëhet gjithnjë e më e vështirë për të të dallojë mëkatin për atë që 
është. kjo mund të vazhdojë derisa Fryma e perëndisë të sjellë 
një tragjedi ose një ngërç në jetën e tij për ta bërë të kuptojë që 
telashet janë pasojë e mëkatit. pse duhet që të përjetojë gjithë 
këtë kur mund t’i kursehet agonia thjesht duke e quajtur mëkatin 
mëkat? nevoja e tij është që të pendohet. nuk ka nevojë për 
asgjë më tepër sesa disa ndryshime thelbësore, që nuk mund t’i 
sjellë askush përveç Frymës së shenjtë. shumë lëndime zemrash 
dhe vuajtje mënjanohen kur mëkati pranohet dhe emërtohet si i 
tillë që nga fillimi. 
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në dritën e këtyre vëzhgimeve paraprake, le ta kthejmë 
vëmendjen te problemet familjare. Ka shpresë. pjesa më e 
madhe e problemeve familjare nuk janë pasojë e sëmundjeve 
organike apo e çfarëdolloj gjëje tjetër që me të drejtë mund 
të quhet sëmundje. sëmundja organike sigurisht që mund 
të ndikojë te sjellja, por vështirësi të tilla të rralla nuk do të 
trajtohen në këtë libër. në vend të kësaj, ne do të fokusohemi te 
një mori problemesh që po hasin familjet e krishtera si pasojë e 
modeleve mëkatare të të jetuarit. këto janë zhvilluar si pasojë e 
mosstudimit dhe mospraktikimit të Fjalës së perëndisë nën fuqinë 
e Frymës. ka shpresë, shpresë të vërtetë për ju dhe familjen tuaj. 
problemet që keni mund të zgjidhen. ka shpresë për familjen 
tuaj, për jetën tuaj, për fëmijët tuaj, sepse Zoti është themeli i 
kësaj shprese. nuk duhet as të mendoni dhe as të veproni sikur 
keni dështuar. Përkundrazi, duhet të flisni për sukses, sukses të 
vërtetë, sukses të qëndrueshëm, sukses vërtet të gëzueshëm! Ju 
keni një shpëtimtar dhe Ai ju ka dhënë Fjalën dhe Frymën e 
tij. përgjigjet e problemeve tuaja gjenden në Bibël. Me anë të 
fuqisë së Frymës së shenjtë ju mund të jetoni sipas shkrimit. 
kështu, gjëja e parë që duhet mbajtur mend është që ka shpresë. 

ka vërtet shpresë. për shkak se në ditët e sotme shumë të 
krishterë ndihen të pashpresë, kjo duhet theksuar me domosdo. 
shpesh të krishterët shkojnë te një këshillues i krishterë si 
shpresa e fundit, duke shpresuar kundër shpresës. shumë shpesh 
ata kanë vizituar këshillues të tjerë, duke dëgjuar dhe provuar 
një gjë apo një tjetër, gjithçka pa asnjë vlerë. herë pas here kanë 
pasur shpresa të mëdha, vetëm për t’i parë të thërrmohen sërish. 
në momentin kur këshilluesi i krishterë mund ta dallojë një gjë 
të tillë, të këshilluarit shpeshherë i bëjnë qëndresë shpresës duke 
e mbajtur larg. Ata kanë frikë të shpresojnë sërish, të trembur 
se mos shpresa do të shkërmoqet ashtu siç ka ndodhur shumë 
shpesh në të shkuarën. Çdo këshillues i krishterë e kupton 
shumë mirë një gjë të tillë, sepse punon vazhdimisht me njerëz 
të pashpresë. Ju mund ta keni një problem të tillë. nëse edhe 
ju keni frikë të shpresoni sërish, duhet të arrini të shikoni që ka 
shpresë edhe pse jeni skeptikë, edhe pse keni dështuar shumë 
herë. nëse jeni një prej atyre personave që dikur kishit shpresë, 
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por kuptuat që shpresat tuaja nuk u realizuan, ju duhet të 
shpresoni sërish. por këtë herë duhet t’i bazoni shpresat tuaja në 
premtimet dhe programet e qëndrueshme të Fjalës së perëndisë. 
nëse ndiqni procedurat e perëndisë, atëherë ka shpresë për 
zgjidhjen e problemeve familjare. po, edhe problemet tuaja 
mund të zgjidhen. kjo do të thotë, për shembull, se, edhe 
problemi me fëmijën tuaj që sapo ka filluar të përdorë drogë, 
edhe ky problem, ka zgjidhje. ka shpresë. 

Ju thoni: “Jeni shumë pozitiv, por nëse do të dinit problemin 
tim me siguri do të ndryshonit mendim. Dhe, përveç të tjerave, 
përse duhet t’ju besoj? shumë njerëz të tjerë janë munduar të 
më bëjnë të shpresoj. A jeni i sigurt që edhe ju vetë nuk po i 
përmbaheni shkrimit?”. Unë mund ta kuptoj dhe ta simpatizoj 
ngurrimin tuaj, por duhet ta kundërshtoj sepse nuk qëndron 
nga ana biblike. Lejomëni t’ju tërheq vëmendjen te një pasazh 
i rëndësishëm nga Fjala e perëndisë: “Asnjë tundim nuk ju ka 
gjetur ju, përveçse tundimi njerëzor; por perëndia është besnik 
dhe nuk do të lejojë që të tundoheni përtej fuqive tuaja, por me 
tundimin do t’ju japë dhe rrugë dalje, që ju të mund ta përballoni” 
(1 kor. 10:13). ky varg është i mbushur me shpresë. këtu pali 
po ju jep besimtarëve të gjitha shpresat. 

A e kuptoni se çfarë u premtoi perëndia korintasve? së pari, 
Ai tha: “Dua që ta dini se nuk do t’ju thërras të përballoni ndonjë 
problem që është i pashoq”. A nuk është kjo e mrekullueshme? 
Jezu krishti, i cili “u vu në provë, por pa mëkat”, i ka përballur 
me sukses problemet tuaja. të krishterë të tjerë që kanë ndjekur 
hapat e tij, me anë të udhëzimeve të Fjalës së tij dhe me fuqinë 
e Frymës së tij, i kanë përballuar në mënyrë të suksesshme 
të njëjtat probleme. kjo do të thotë se me anë të burimeve të 
perëndisë edhe ju mund ta përballoni me sukses. një arsye përse 
pali shkroi në këtë mënyrë ishte për t’u dhënë shpresë këtyre të 
krishterëve. A nuk duhet që edhe ju të filloni të shpresoni? 

e pranoj që shumë njerëz buzëqeshin me hidhërim kur u 
thua se nuk ka probleme të pakapërcyeshme. Ata mendojnë për 
ndryshimet kulturore dhe gjeografike që ka sjellë koha ndërmjet 
korintit dhe Amerikës moderne. Ata mund të fokusohen në 
intensitetin e problemit të tyre. “Askujt nuk i është dashur të 
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jetojë me një burrë si imi”, do të të përgjigjeshin. “Askujt nuk 
i është dashur të merret me prindër si të mitë”, mund të thonë. 
“Oh, nëse do të duhej të merreshe me fëmijën tim, nuk do të 
flisje kështu”, mund të pëshpëritni ndërsa lexoni këto fjalë. 
Mendoj se e kuptoj se si ndiheni, por prapëseprapë ju them që e 
keni gabim. perëndia ka të drejtë dhe ju gaboheni; Ai ka të drejtë 
gjithmonë. “Qoftë çdo njeri gënjeshtar”, por perëndia përsëri ka 
të drejtë. Dhe perëndia thotë se ka shpresë. pasi të keni hequr të 
gjitha ndryshimet e shtresës sipërfaqësore, të cilat, pa dyshim, 
janë personale për çdo njeri, nuk ka asnjë problem që është 
i pashoq. kur i shqyrtoni problemet, çdo herë del se thelbi i 
secilit problem është i zakonshëm. në fund të fundit, nuk ka 
asnjë problem të pashoq në këtë botë. nuk ka asnjë problem 
që ju, unë apo kushdo tjetër do të përballë ndonjëherë, që nuk 
u ka rënë në kokë bijve të Adamit. nuk ka asnjë problem që 
nuk është kapërcyer në mënyrë të suksesshme me qindra herë 
nga të krishterë të tjerë. si mund ta dimë një gjë të tillë? sepse 
perëndia thotë kështu. i gjithë ky pasazh përforcon këtë ide. 

Jeta në qytetin e korintit ishte aq ndryshe (në dukje) sa 
ç’mund të ishte nga jeta e njerëzve të izraelit në shkretëtirën e 
Sinait. Të dyja kanë dallime të theksuara nga ana gjeografike, 
historike dhe kulturore. korinti ishte një qytet-port metropolitan 
i zhurmshëm, në fakt një qytet-port i dyfishtë, për shkak se 
ndodhej në një istëm. këtu zhvilloheshin lojërat me famë 
botërore të korintit. njerëz nga të gjitha vendet greqishtfolëse 
mblidheshin për të parë këto lojëra. istmi lidhte tokën me 
peloponezin, gadishullin në formë gishti të Greqisë Jugore. 
Lëvizjet Veri-Jug kalonin nëpër korint, gjithashtu edhe shumë 
nga lëvizjet Lindje-perëndim. për të udhëtuar me varkë përgjatë 
vijës bregdetare jugore të Greqisë ishte shumë e rrezikshme. 
ishte më e sigurt dhe më e thjeshtë ta shkarkoje mallin dhe t’i 
zbrisje pasagjerët nga anija në një port të njërës anë të qytetit, 
t’i dërgoje nëpërmjet tokës në pjesën më të ngushtë të istmit dhe 
pastaj t’i hipje ato sërish në një varkë tjetër në portin e dytë në 
anën tjetër të qytetit. 

korinti ishte i mbushur me çdo lloj vesi dhe tundimi. ide 
nga e gjithë bota vërshonin në qytet. Si një qytet-port i dyfishtë, 
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korinti ishte qyteti i marinarëve më të mirë, por plot me vese. 
korinti njihej në të gjithë botën si qytet i shthurur. në fakt, një 
mënyrë për të ofenduar dikë ishte ta quaje korintas. 

Atëherë, ju bëj pyetjen, çfarë mund të jetë më ndryshe nga 
ky lloj komuniteti sesa punët e një populli nomad, që udhëtonte 
përmes një shkretëtire të humbur dhe jetonte me mana ditë pas 
dite? në fakt, do të ishte shumë e vështirë të ndërtoje një kontrast 
më të gjallë sesa ai ndërmjet izraelitit nomad dhe korintit 
modern. Megjithatë, vini re se çfarë ka bërë pali. Ai qëllimisht 
i ka vendosur këto situata të kundërta përballë njëra-tjetrës dhe 
thotë që në thelb janë të njëjta. Ajo që u ndodhi qindra vite më 
parë izraelitëve, thotë ai, është një shembull i përkryer për t’u 
ndjekur nga Korintasit, sepse flet për tundime të përbashkëta që 
i kanë ndeshur të dyja grupet. këto gjëra iu ndodhën endacakëve 
të shkretëtirës, por të njëjtat gjëra u ndodhin edhe juve në korint, 
edhe pse jetoni në këtë periudhë të vonë të historisë (“mbi të 
cilët arriti fundi i botës”).

edhe ju mund të mendoni që të njëjtat gjëra që u kanë 
ndodhur si izraelitëve, ashtu edhe korintasve janë shembuj 
edhe për ju, edhe pse jetoni në Amerikën e shekullit të njëzetë. 
nuk janë vetëm izraelitët apo korintasit që “dëshiruan gjëra të 
liga”, amerikanët modernë kanë të njëjtin problem. Ato gjëra 
që ndodhën janë “shembuj” dhe për këtë arsye “u shkruan për 
mësimin tonë” gjithashtu. Bibla është e kohës, na flet edhe neve 
në kohën tonë. ka një arsye të mirë për këtë. Arsyeja është 
se askujt gjatë gjithë historisë nuk i është dashur të përballet 
me një problem të veçantë, unik. njerëzit e të gjithë kohërave 
janë qenie të krijuara nga perëndia në imazhin e tij. perëndia 
vazhdon të jetë i njëjti, mëkati vazhdon të jetë i njëjti, njerëzit 
në të gjitha epokat janë të njëjtët. problemet mund të marrin 
forma të ndryshme, vijnë në intensitete të ndryshme ose mund 
të grupohen me probleme të ndryshme, por në thelb janë po të 
njëjtat probleme që njerëzve u është dashur të përballen dhe do 
të përballen gjithmonë. kjo duhet t’ju ngushëllojë dhe t’ju japë 
shpresë. Zgjidhjet që perëndia u dha izraelitëve dhe korintasve 
do të zgjidhin problemet në këtë kohë moderne gjithashtu.

Në ditët e sotme, ne flasim për hendekun e brezave. Në të 
vërtetë nuk është një hendek brezash: është një mbivendosje 
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brezash. ky është problemi. Dikur nga njëri brez në tjetrin 
kishte një periudhë të gjatë kohore, gjatë së cilës gjërat 
ndodhnin gradualisht. Duhej kalimi i disa brezave në mënyrë 
që të ndodhin ndryshime të mëdha. ndryshimet tani ndodhin aq 
shpejt dhe komunikimi është kaq i shpejtë, saqë sekondën që një 
astronaut do të shkelë mbi hënë ne do ta marrim vesh; nëpërmjet 
tV-it ne jemi virtualisht atje. nuk duhen më ditë të tëra për të 
marrë vesh ngjarjet e rëndësishme, duhen vetëm disa sekonda. 
Njerëzit flisnin mbi një problem gjatë gjithë brezit së tyre, por 
tani një ide shpeshherë vjetrohet para se të hidhet në letër. si 
rezultat, brezat mbivendosen te njëri-tjetri. të njëjtat probleme 
të hershme, tani janë më të mëdha dhe më të shpejta se më parë. 
Megjithatë, problemet në vetvete nuk janë unike, duken kështu 
sepse na duhet të përballojmë shumë më tepër në të njëjtën kohë 
dhe shumë shpejt. Kjo është sfida jonë si të krishterë sot. 

Gjërat po ndryshojnë aq shpejt, saqë shpeshherë është e 
vështirë të dallosh se pas çfarë gjëje të kapesh dhe nga çfarë të 
heqësh dorë. por në thelb problemi që kanë hasur etërit tanë dhe 
ato që fëmijët tanë do të hasin nuk janë të ndryshme. Dhe Zoti, 
në urtësinë e tij, na ka siguruar mënyra të reja për të përballuar 
vështirësitë e shtuara të sasisë dhe të shpejtësisë. ky aspekt i 
ri i problemeve të hershme mund të zgjidhet nga përdorimi i 
duhur i transportit dhe i komunikimit, i kompjuterave e kështu 
me radhë. në fund të fundit, thelbi mbetet thelbi. problemet 
thelbësore të njeriut dhe zgjidhjet thelbësore të perëndisë 
qëndrojnë të pandryshuara. 

Le t’u kushtojmë vëmendje këtyre problemeve dhe 
zgjidhjeve. Duhet të fillojmë duke i kushtuar vëmendje çështjes 
së komunikimit në familje ashtu siç e përmend dhe pali në 
Letrën e efesianëve. 
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KOMUNIKIMI
ËSHTË I PARI

në pjesën e dytë të letrës së efesianëve, pali trajton 
marrëdhënie të ndryshme ndërmjet të krishterëve. Duke filluar 
nga 5:22, ai u drejtohet grave dhe më pas (v. 25) burrave të 
tyre. Ai përshkruan rolet thelbësore dhe marrëdhëniet ndërmjet 
tyre. Në kapitullin vijues, ai u flet së pari fëmijëve (v. 1) dhe më 
pas prindërve të tyre (v. 4). Në fund, ai flet për marrëdhëniet 

3
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në punë, ndërsa u drejtohet si skllevërve (v. 5), po ashtu edhe 
zotërinjve të tyre (v. 6). pra, është e qartë që në kapitujt 5-6 pali 
shkruan për marrëdhëniet njerëzore që duhet të ndërtojnë si të 
krishterët, ashtu edhe të gjithë njerëzit e tjerë.1

pjesa e parë e letrës së efesianëve (kapitujt 1-3) ka të bëjë me 
planin e madh e të mrekullueshëm të perëndisë për shpengimin. 
Me një rrjedhshmëri të mrekullueshme, pali tregon se si Zoti, që 
nga themelimi i botës, planifikoi shpengimin dhe me kalimin e 
kohës e përmbushi shpengimin me ardhjen e Jezusit, i cili derdhi 
gjakun e tij në kryq. Mrekullia e dashurisë së perëndisë u derdh 
mbi mëkatarët dhe lavdia e kishës së të shpenguarve në krishtin 
është përcaktuar qartë. Por ndërsa fillon kapitullin 4, Pali kalon 
nga materialet më doktrinare dhe himneve të adhurimit te nxitjet 
praktike, të cilat dalin në mënyrë të pashmangshme nga kjo lloj 
qasjeje. 

kapitulli 4 hapet me një trajtim të ecjes së krishterë; 
domethënë, mënyra e ecjes së tij të përditshme si i krishterë. në 
themelet e planit të mrekullueshëm të perëndisë për shpengimin 
në historinë e saposhpalosur pali shkruan: “Unë, pra,... ju bëj 
thirrje që të ecni denjësisht ndaj thirrjes që u thirrët”. në vargun 
17 e njëjta temë përsëritet ndërsa ai nxit: “të mos ecni më si 
po ecin paganët e tjerë”. Në kapitullin 5 ai flet për ecjen “në 
dashuri” (v. 1), ecjen “si bij të dritës” (v. 8) dhe të qenët “me 
kujdes” në mënyrën se si ecin (v. 15). 

Diskutimi për ecjen e krishterë në kapitujt 4 dhe 5 nuk duhet 
të shikohet si një temë më vete, por si një pjesë e rëndësishme e 
diskutimit për marrëdhëniet e krishtera. kjo ecje nuk është një 
ecje e vetmuar. në fakt, është ecja e një besimtari me të tjerë 
besimtarë. Kur Pali flet për marrëdhëniet e krishtera, ai po flet për 
ecjen e përbashkët të burrave me gratë e tyre, ecjen e fëmijëve 
me prindërit dhe të prindërve me fëmijët dhe të biznesmenëve 
me nëpunësit e tyre. ne nuk ecim vetëm në rrugën e drejtësisë. 

___________________________
1 pali ndoqi të njëjtin model në pasazhin paralel kol 3:18-4:1. Urdhërimi në të 

dyja pasazhet është i njëjtë dhe ka të bëjë me renditjen e prioriteteve në jetë; mar-
rëdhëniet burrë-grua; pastaj prindër-fëmije dhe në fund punëdhënës-punëmarrës. 
nëse ky rend ndryshon, do të ketë vetëm pasoja tragjike.
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krishti dhe motrat e vëllezërit janë në të njëjtën rrugë gjithashtu. 
Ajo që pali kishte në mendje është ecja e një të krishteri me 
Zotin dhe me besimtarët e tjerë. 

kjo bëhet më e qartë në kapitullin e katërt, ku edhe 
prezantohet tema mbi ecjen e krishterë. pali tregon një shqetësim 
të madh për unitetin dhe bashkësinë në dashuri. Ai e shpreh 
kështu: “Duke u përpjekur të ruani unitetin e Frymës në lidhjen 
e paqes. është një trup dhe një frymë, një shpresë, një Zot, një 
pagëzim, një perëndi dhe Atë i të gjithëve”. theksi vihet mbi 
unitetin – ecja së bashku në unitet në emrin dhe për hir të Jezu 
krishtit. i krishteri ecën si një anëtar i kishës, trupi i popullit të 
shpenguar të krishtit. në fakt, ky trup i shpenguar nuk është 
i unifikuar dhe për këtë arsye ai ka dërguar punëtorët e Tij në 
mënyrë që të sjellë unitetin e besimit (4:11, 12). 

në kapitullin 4, pali i kujton lexuesit jetën (ecjen) 
e tij të mëparshme. pasi tregon shkurtimisht atë situatë 
dekurajuese, ai këmbëngul që nëse dikush është bërë me 
të vërtetë i krishtit, atëherë duhet të ketë pasur patjetër një 
ndryshim në jetën e tij. në krishtin, ai ka hequr “njeriun 
e vjetër” dhe ka veshur “njeriun e ri”. Ajo që ka ndodhur në 
krishtin duhet që tani të ndodhë edhe në ecjen e përditshme. 
Jini (në jetën e përditshme) ajo çfarë jeni (në krishtin)2.
 ky është konteksti, motivi dhe koha, në të cilat pali do të 
diskutojë marrëdhëniet thelbësore të krishtera. Marrëdhëniet 
e krishtera duhet të bashkojnë dhe të nxisin rritje jo vetëm 
personale, por edhe rritje të përbarshkët, në mënyrë që i gjithë 
trupi të rritet në plotësinë e krishtit dhe kështu, si trupi i tij, të 
manifestojë siç duhet lavdinë, nderin dhe adhurimin. 

por kjo është një pjesë praktike (pa dyshim i mungon 
theksimi i adhurimit të perëndisë) që përqendrohet te mënyrat 
dhe mjetet. si mund të rritet një i krishterë në marrëdhëniet e tij 
ndërpersonale? kjo është pyetja e radhës që bën pali.

së pari, pali thekson nevojën për komunikim të krishterë 
si aftësia bazë e nevojshme për të vendosur dhe për të ruajtur 

___________________________
2 krhs. sidomos pasazhin paralel shumë të rëndësishëm të kolosianëve 3:8-

12, ku urdhërimi për të qenë ata që jemi është akoma dhe më i dukshëm.
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marrëdhënie të shëndetshme. një marrëdhënie e shëndoshë 
ndërmjet burrit dhe gruas është e pamundur nëse mungon 
komunikimi mes tyre. një marrëdhënie e shëndoshë ndërmjet 
prindërve dhe fëmijëve varet nga ky komunikim. Biznesmenët 
dhe punonjësit e tyre duhet së pari të mësojnë të komunikojnë 
në mënyrë që të shkojnë mirë. kjo është arsyeja përse tema e 
parë e diskutuar pas thirrjes për të ruajtur imazhin e Zotit në 
ecjen tonë të përditshme është komunikimi. 

Analiza e Palit për komunikimin fillon në vargun 25. Ai i 
nxit: “prandaj, duke lënë mënjanë gënjeshtrën, secili t’i thotë të 
vërtetën të afërmit të vet, sepse jemi gjymtyrë njëri me tjetrin”. 
të krishterët nuk mund të ecin së bashku nëse nuk janë të 
ndershëm, të hapur dhe të vërtetë. si anëtarë që funksionojmë 
së bashku në të njëjtin trup, duhet të kemi të vërtetën në mënyrë 
që të funksionojmë me unitet. kjo është ideja bazë e palit. Ai 
përqendrohet te komunikimi i krishterë në të gjithë kapitullin 4. 
prandaj duhet ta kthejmë vëmendjen te kjo pjesë e efesianëve 
(v. 25-32). 

komunikimi është thelbësor për një familje të fokusuar 
te krishti, sepse është mënyra nëpërmjet së cilës themelohet, 
rritet dhe ruhet marrëdhënia burrë-grua dhe prindër-fëmijë. 
një familje mund të jetë e përqendruar te krishti vetëm nëse 
përdoren mënyrat e hapura të komunikimit të vërtetë. nëse nuk 
ekzistojnë kanalet e hapura të komunikimit të vërtetë për të cilat 
Pali flet këtu, nuk mund të ketë një familje vërtet të fokusuar te 
krishti.

një misionar dhe gruaja e tij u kthyen nga misioni në 
vend të huaj disa vjet më parë. Gruaja vuante një depresion i 
rëndë. kur u kthyen në shtëpi, asaj iu desh të shkonte te një 
psikiatër për një vit të tërë, i cili fliste herë me gruan dhe herë 
me bashkëshortin e saj veçmas; por asgjë nuk ndodhi për të 
përmirësuar situatën. Dikush u tregoi atyre për qendrën tonë 
të këshillimit, kështu që ajo dhe bashkëshorti i saj erdhën (ne 
këmbëngulëm që të vinin së bashku). Filluam të bisedonim dhe 
ndërsa flisnim ajo u kthye nga i shoqi dhe tha: “Problemi im 
është që nuk isha e dashuruar me ty kur u martuam. nuk kam 
arritur të të dua. nuk do të të dua kurrë, por nuk ia kam thënë 
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askujt këtë të vërtetë deri më sot”. Misionari dhe e shoqja janë 
sërish në mision dhe e duan njëri-tjetrin. Ajo e do atë dhe ai e do 
akoma edhe më shumë. Ajo kishte një problem, por nuk mund 
të bëhej asgjë për ta ndihmuar, sepse “nuk ia kishte thënë askujt 
këtë të vërtetë”. Ajo nuk dinte se si ta zgjidhte këtë problem 
dhe askush tjetër, përfshi edhe bashkëshortin, nuk dinin se si 
të vepronin. në momentin që u vendos komunikimi, problemi 
mund të zgjidhej. Deri në atë moment, jeta e saj kishte qenë një 
farsë e mjerë dhe e shtirur. puna në mision nuk kishte rezultat, 
ajo dhe bashkëshorti i saj vuajtën. i gjithë trupi vuajti nga nevoja 
për komunikim. Ajo vuajti vit pas viti; dhe duke mëshiruar 
veten e vetmuar, thoshte: “sikur të isha martuar me dikë tjetër! 
nuk do të isha nën të njëjtën çati me të dhe jeta do të ishte kaq 
ndryshe”. por keqardhja ndaj vetes e zhyti në një gropë thithëse, 
e cila pak nga pak e çoi drejt një depresioni të thellë, saqë ajo 
dhe bashkëshorti i saj e panë të arsyeshme të ndërprisnin punën 
dhe të riktheheshin në shtetet e Bashkuara për një periudhë 
afatgjatë. problemi mundi të zgjidhej vetëm kur ajo më në fund 
tha të vërtetën. në momentin që e bëri këtë, ajo mori ndihmë. 
Dhe martesa u rindërtua mbi bazën e dashurisë biblike. 

tomi dhe Xhilli u ulën në dy anët e ndryshme të tavolinës. 
Me fjalët më të hidhura, ajo tha: “Jam shumë e sigurt që ky 
bashkëshorti im po më mashtron; ai ka vjedhur nga paga e orëve 
shtesë. e di që ka vjedhur para. Dhe dua të di se çfarë ka bërë 
me to”. Ajo e kishte mbajtur këtë përbrenda katër ose pesë muajt 
e fundit, që nga momenti që e zbuloi se çfarë po ndodhte. si 
rrjedhim, ajo kishte grumbulluar mëri gjithnjë e më shumë. 
Duke iu drejtuar të shoqit, këshilluesi tha: “tom, ku janë paratë; 
me të vërtetë i ke marrë?”. Ai futi dorën ngadalë në xhep, nxori 
kuletën e tij dhe duke gërmuar në një xhep sekret u përgjigj: 
“Janë të gjitha këtu”, ndërsa i nxori dhe i hodhi mbi tavolinë. “i 
kam kursyer për përvjetorin tonë, për t’i blerë diçka të veçantë 
Xhillit.”

Diçka nuk shkonte me komunikimin në martesën e tyre. 
Xhilli ishte gati të prishte martesën vetëm prej një keqkuptimi. 
Ajo nuk ia kishte dalë mbanë të komunikonte shqetësimin e saj 
për paratë deri tani dhe shqetësimi me siguri ka ardhur si pasojë 
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e dështimeve të mëparshme të të njëjtit lloj. të dy ata kishin 
pasur një komunikim kaq të keq në të shkuarën, saqë nuk i zinin 
besë njëri-tjetrit. përndryshe, ky problem nuk do të kishte arritur 
në këtë pikë. 

Filipi erdhi i vetëm në këshillim. Kishte refuzuar të fliste 
me sekretaren; kishte mbyllur telefonin kur ajo i kishte kërkuar 
t’u përgjigjej disa pyetjeve paraprake në fletën e të dhënave. 
Ai ndenji gjysmën e parë të takimit pa thënë asnjë fjalë. Më 
në fund, këshilluesi i tha: “ka njerëz që kanë vërtet nevojë për 
ndihmë dhe do ta kërkonin një kohë të tillë. A duhet ta lë këtë 
orar për dikë tjetër? nuk duhet ta shpërdorojmë kohën nëse 
nuk do të jesh në telashe me perëndinë. A je gati për të treguar 
historinë?”. Më në fund, ai u përgjigj dhe tha: “kam kryer 
trajtime për shokun psikik, kam qenë në spitale psikiatrike. kam 
qenë kudo. kam qenë i depresionuar, i dekurajuar dhe i mundur; 
janë thënë të gjitha gjërat e mundshme se çfarë nuk shkonte me 
mua. por unë kam vetëm një problem dhe e di se cili është. e 
kam bluar përbrenda për njëzet e dy vjet dhe asnjëherë nuk e 
kam shprehur me fjalë. nuk ishte dëshira ime që të martohesha. 
ishte mamaja ajo që këmbënguli dhe kjo ishte arsyeja e vetme 
përse u martova me Margaret. Që nga ajo ditë jam penduar 
në fshehtësi”. Ai tërbohej sa herë futej në tualet dhe shikonte 
kapakun e pastës së dhëmbëve të hequr apo tubin e shtypur në 
mes, në vend që të ishte e mbështjellë nga fundi. shpërthente në 
inat ose depresionohej shumë. në vend që të mendonte: “është 
vetëm një pastë dhëmbësh e shtypur në mes” ose “është një 
pastë dhëmbësh pa kapakun e vënë”, ai thoshte me vete: “Ajo 
grua e ka bërë përsëri!”. Acarimi ndaj saj dhe martesës kishte dal 
në pah me mijëra herë vetëm prej këtyre problemeve të vogla. 
nuk ia kishte thënë kurrë asaj apo dikujt tjetër. këshilluesi i 
shpjegoi se si në një familje nuk mund të ketë as lumturi dhe as 
harmoni nëse nuk ka të vërtetë. pasi kaluan shumë kohë duke 
i shpjeguar si t’i thoshte të vërtetën së shoqes, duke përmendur 
disa gracka dhe si t’i mënjanonte ato, këshilluesi e dërgoi në 
shtëpi për të folur me gruan. “Mos u ktheni sërish pa folur 
me të” i tha këshilluesi. Ai erdhi bashkë me të shoqen. Ata e 
trajtuan problemin me seriozitet dhe pas tri javësh u larguan për 
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ta vazhduar këshillimin me pastorin e tyre. U larguan duke u 
sjellë si të sapomartuar. në momentin që e vërteta doli në dritë 
dhe (pas tronditjes së fillimit) ata bënë atë që Zoti donte që ata 
të bënin, e gjithë situata ndryshoi. problemi ishte se ata kishin 
jetuar një gënjeshtër. Martesa e tyre ishte bazuar në falsitet. 
Vetëm tregimi i së vërtetës do të mund të ndihmonte. 

Ju mund të jeni si Filipi. edhe ju mund të jeni duke mbajtur 
gjëra përbrenda. Ju e dini nëse po e bëni një gjë të tillë. e 
dini që ka çështje të pazgjidhura, që ndërpresin komunikimin 
ndërmjet juve dhe anëtarëve të tjerë të familjes. problemi 
mund të jetë ndërmjet jush dhe prindërve tuaj, ndërmjet jush 
dhe gruas, ndërmjet jush dhe burrit tuaj ose ndërmjet jush dhe 
fëmijëve tuaj. ndërmjet jush mund të jenë krijuar përçarje të 
thella, shumë prej të cilave janë vjetruar me kalimin e kohës. 
nuk është bërë asgjë për to dhe ndoshta keni dyshuar që mund 
të bëhet diçka. por si mund të prisni që të keni një martesë të 
lumtur kur gënjeshtrat ndërpresin komunikimin? nuk mundeni. 
Megjithatë, martesa juaj mund të lulëzojë nëse i zgjidhni gjërat 
sipas mënyrës së perëndisë. pavarësisht nga gjithçka ajo mund 
të lulëzojë. Duhet të filloni me këtë pasazh, i cili thotë: “Prandaj, 
duke e lënë mënjanë gënjeshtrën, secili të flasë të vërtetën me të 
afërmin e tij, sepse jemi gjymtyrë të njëri-tjetrit”.

Nga duhet t’ia filloni? Filloni duke pranuar të vërtetën në 
sytë e perëndisë dhe të personave të tjerë të përfshirë. pastaj 
shikoni se çfarë thotë vargu tjetër: “Zemërohuni dhe mos 
mëkatoni; dielli të mos perëndojë mbi zemërimin tuaj”. ky 
është një citim nga psalmi 4, i cili është psalm mbrëmjeje. 
Qëllimi i këtij psalmi është t’i kujtojë dikujt që, përpara se të 
bjerë nata, zemra e tij duhet të pastrohet nga gjithë hidhërimi 
dhe zemërimi i ditës. Asgjë e pafalur, e pazgjidhur, e pambuluar 
nuk duhet të lihet për ditën tjetër. por, problemet ndërpersonale 
duhet të zgjidhen çdo ditë që të mos shtohen dhe të shpërthejnë. 
Zemërimi në vetvete nuk është mëkat; çdo emocion është nga 
perëndia dhe është i mirë kur përdoret në mënyrë biblike. por 
pali thotë: “dielli të mos perëndojë mbi zemërimin tuaj”.

Zemërimi mund të trajtohen në dy mënyra të gabuara: duke 
shpërthyer në zemërim ose duke e grumbulluar zemërimin 
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përbrenda. nga njëra anë, siç theksojnë vazhdimisht Fjalët e 
Urta, zemërimi mund të kthehet në mëkat kur shpërthen (shih 
25:28; 29:11, 22). të humbasësh toruan është mëkat. Disa do të 
habiteshin po të dinin se sa familje të krishtera vuajnë nga pasojat 
negative të një zemërimi të tillë. ne disa rrethe psikologjike, 
shfryrja e zemërimit mendohet se është terapeutike; kështu, në 
takimet terapeutike në grup, në takime ballafaqimi, në grupe 
trajnuese e kështu me radhë, shfryrja e zemërimit dhe e inatit 
inkurajohet së tepërmi.3 të këshilluarve u thuhet ta shfryjnë 
inatin. Ata nxiten: “Çfarëdo që ndien ta bësh, bëje këtu dhe në 
këtë moment; thjesht nxirre zemërimin. nëse ka diçka brenda 
teje, ulërije me zë të lartë, bërtiti personit tjetër ulur përballë 
teje në tavolinë, zbrazi të gjitha mbi të. Gjuaj jastëkun sikur 
përfaqëson nënën tënde - gjuaje derisa t’i dalin puplat!”. në një 
këshillim të tillë, kujdesemi vetëm për ndjenjat e një personi 
dhe jo të atij ku zbrazet i gjithë zemërimi. personi tjetër nuk ka 
rëndësi; vetëm i këshilluari duhet të ndihet mirë me çdo kusht. 

nuk ka asgjë të krishterë në një proces apo sjellje të tillë. 
Lexoni romakëve 15:1, 2: “Duhet të mbajmë dobësitë e atyre 
që janë të dobët dhe jo t’i pëlqejmë vetes sonë” (krhs. efes. 4:31, 
32). Fjalët e Urta e bëjnë të qartë që një njeri që e shfryn inatin 
e tij është si një qytet pa mure rreth tij. ky është ekstremi i parë. 
shfryrja e zemërimit është thjesht jo e krishterë. 

Ana tjetër (e kundërta) ekstreme është ajo që është 
përmendur tek efesianëve 4. këtu pali dënon ata që bluajnë 
inatin (e mbajnë përbrenda për njëzet e dy vjet, ose për dy vjet, 
ose për dy ditë). secili nga ne takon përditë të krishterë të cilët 
kanë një problem të tillë. nuk habitem që kjo temë është një 
ndër problemet themelore të parashtruara në letrën e efesianëve, 
si baza për të diskutuar marrëdhëniet burrë-grua. Ashtu si 
shpërthimi i zemërimit, edhe mbajtja përbrenda është mëkat. 

Disa të këshilluar jo vetëm që e lënë diellin të perëndojë 
mbi zemërimin e tyre, por lënë edhe hënën. sju dhe Uillbër 
erdhën për këshillim. Ajo u ul me krahët të kryqëzuara, ndërsa 
ai lëvizte nga njëra anë në tjetrën. pa thënë asnjë fjalë, mund ta 
___________________________

3 shih Jane howard, Please Touch (new York: Dell publishing Co., 1971).
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kuptoje se çfarë do të vinte më pas. Ajo e hapi bisedën nga ana e 
saj e tavolinës me këto fjalë: “Jam këtu sepse më dërgoi mjeku 
im. Ai tha që po më shfaqet ulcera, por jo nga ndonjë arsye 
fizike”. Gjatë gjithë kohës i shoqi rrinte i strukur. Sju u zgjat të 
merrte një qese në çantën e saj dhe nxori një dorëshkrim, gati 3 
cm të trashë, me përmasa 20x28, me hapësirë normale ndërmjet 
rreshta, të daktilografuar nga të dyja anët. Ajo i përplasi mbi 
tavolinën e këshilluesit dhe tha: “kjo është arsyeja përse po më 
shfaqet ulcera”. Këshilluesi duke u hedhur një sy fletëve, i tha: 
“A është e vërtetë kjo?”. nuk do t’i dilte një muaj kohë për ta 
lexuar edhe nëse vërtet do t’i interesonte. por ndërsa i hodhi një 
vështrim, e pa menjëherë se për çfarë bëhej fjalë. Doli se ishte 
një regjistrim i gabimeve të të shoqit për trembëdhjetë vitet e 
fundit. Ishin të gjitha të rreshtuara dhe të regjistruara. Çfarë do 
t’i kishit thënë asaj?

këshilluesi duke e parë sju i tha: “ka kaluar shumë kohë 
që kur kam parë dikë kaq të zemëruar sa ty”. Ajo u tërhoq paska 
ndërsa Uillbërit duket se iu ngrit pak koka. këshilluesi vazhdoi: 
“këto nuk janë vetëm shënime të gjërave që bashkëshorti yt 
të ka bërë (që në takimet e mëvonshme doli se ishin shënime 
shumë të sakta), por janë gjithashtu edhe një regjistrim i atyre qe 
ti ke bërë për t’i zgjidhur. ky është një regjistrim i mëkatit tënd 
ndaj tij, mëkatit ndaj perëndisë dhe mëkatit ndaj trupit tënd. ky 
është një regjistrim që nuk do të mund ta mohosh dot, sepse e ke 
shkruar vetë, të zezën mbi të bardhë. këto shënime të hidhërimit 
tregojnë që sjellja jote ka qenë e kundërta e 1 korintasve 13, 
ku shkrimi thotë që dashuria asnjëherë nuk pezmatohet”. Vetëm 
pas kësaj kishte një bazë nga ku të niseshim për t’u marrë me 
problemin. sigurisht që edhe Uillbëri duhej të ndryshonte 
gabimet që bënte ndaj gruas së tij, por, nga ana tjetër, ajo duhej 
të ndryshonte mënyrën e gabuar se si kishte mësuar t’u përgjigjej 
gabimeve të tij. 

në shumicën e rasteve të përçarjeve martesore, këshilluesit 
kanë zbuluar së është vetëm çështje e ndarjes së përgjegjësive 
të partnerëve përpara perëndisë. Gratë ngrenë gishtin kundër 
burrave dhe burrat ndaj grave. Zakonisht ka shumë për të 
nxjerrë në pah te të dy. por drejtimi i gishtit nga tjetri vështirë 
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se zgjidh ndonjë problem. për të zgjidhur problemet, burrat dhe 
gratë duhet së pari t’ia drejtojnë gishtin vetes. shkrimi thotë që 
dikush duhet të heqë traun në syrin e tij, që të jetë në gjendje 
të shohë qartë lëmishten në syrin e tjetrit (Mat. 7:3-5). këtu 
gabojnë shumë njerëz. Ata e sulmojnë njëri-tjetrin kështu: 

 
                   Problemi

 
 
            Burri       Gruaja 

nuk mund të ketë komunikim kur dy njerëz përplasen 
kështu me njëri-tjetrin. Por si fillon komunikimi? Dy njerëz 
komunikojnë kur ecin dhe punojnë të bashkuar në të njëjtin 
drejtim:

por si arrijmë t’i zhvendosim shigjetat nga pozicioni 
i mëparshëm tek i dyti? si drejtohet sulmi nga personat te 
problemi? Si mundet që një burrë dhe një grua të fillojnë ta 
harxhojnë energjinë e tyre për t’i zgjidhur problemet sipas 
mënyrës së perëndisë, në vend që të vazhdojnë rrugën e 
shkatërrimit dhe të lëndimit të njëri-tjetrit dhe të shkatërrimit 
të martesës? Kjo është pyetja. Dhe përgjigjja është: nëpërmjet 
mënyrës së duhur të komunikimit. kjo është e vetmja përgjigje. 
Ata duhet të fillojnë duke i drejtuar të dyja shigjetat në të njëjtin 
drejtim. Dhe secili nga partnerët mund ta bëjë një gjë të tillë 
duke iu drejtuar vetes së tij më parë. 

P

P

B G

B G
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shigjeta tjetër po të drejtohet ty tashmë, kështu që gjithçka 
që duhet të bësh është të bësh të njëjtën gjë: shih traun tënd më 
parë. për herë të parë pas një kohe shumë të gjatë, të dyja shigjetat 
do të tregojnë të njëjtin drejtim. është vërtet e mrekullueshme 
se si mund të merreni vesh menjëherë me një person, me të cilin 
më parë nuk binit dakord për asnjë lloj gjëje, kur ju filloni me 
fjalët: “Unë kam gabuar kundër teje”. Pastaj specifikojeni dhe 
kërkoni falje me sinqeritet. Shpeshherë këtu duhet të fillojë 
pajtimi. Asnjëherë nuk duhet të filloni duke pastruar gabimet e 
tjetrit pa pastruar më parë tuajat. Këtu fillon komunikimi. 

A keni probleme komunikimi me anëtarët e tjerë të 
familjes? ndoshta keni pasur një zënkë këtë javë, apo edhe sot. 
Mund të ketë ndodhur me vjehrrën tuaj? Me nusen e djalit? 
sepse të themi të drejtën, nuk janë dhëndurët dhe vjehrrat ato 
që kanë vështirësi serioze në marrëdhëniet e tyre, edhe pse kjo 
është marrëdhënia që përflitet më shumë në filmat e animuar. 
pothuajse çdo këshillues do t’ju thotë se shumica e problemeve 
lindin ndërmjet dy grave. kjo marrëdhënie mund të bëhet aq e 
hidhur dhe shkatërruese, sa askush nuk guxon të bëjë shaka me 
një gjë të tillë. 

ndoshta keni një problem me prindërit tuaj; ndoshta 
problemi është midis jush dhe fëmijës suaj. Mos ndoshta është 
bashkëshorti, gruaja, një mik, një anëtar i kishës ose një komshi, 
me të cilët ju keni marrëdhënie jo shumë të mira? Dëgjoni! 
Duhet të filloni të komunikoni me atë person. Nëse nuk mund 
të flisni për ndonjë gjë tjetër, ja për çfarë mund të flisni: për 
gabimet që keni bërë ndaj tij. nëse mendoni se nuk keni bërë 
ndonjë gabim (dhe sinqerisht nuk dua që të shpikni gjëra që 
nuk ekzistojnë), lërmëni t’ju sugjeroj një që me siguri ekziston. 

P

B G
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është thjesht ajo për të cilën kemi qenë duke folur. nëse keni 
qenë duke i shtyrë për më vonë përpjekjet për t’u pajtuar me atë 
person, keni gabuar ndaj tij. 

Disa gjëra po e dobësojnë forcën e kishës së Jezu krishtit 
më shumë sesa besimtarët e papajtuar. shumë prej tyre kanë 
çështje që i kanë mbajtur përbrenda, si gozhdë mes tyre dhe të 
krishterëve të tjerë. Ata nuk mund të ecin bashkë, sepse nuk bien 
dakord. në vend që të vihen në krah të njëri-tjetrit në këtë botë 
për të zënë njerëz për krishtin, ata po sillen si një ushtri që është 
thyer dhe shpërndarë, ushtarët e së cilës të hutuar kanë filluar 
të luftojnë me njëri-tjetrin. Asgjë nuk po e dobëson forcën e 
kishës së krishtit më shumë sesa këto probleme të pazgjidhura, 
këto marrëdhënie që asnjëherë nuk janë rregulluar. nuk ka asnjë 
justifikim për këtë gjendje të trishtuar, sepse Bibla nuk lejon 
probleme të pazgjidhura. Le të shikojmë mjetet që Ai ka siguruar 
për të zgjidhur në mënyrë të përhershme vështirësi të tilla. 

te Mateu 5:23-24, Jezusi thotë që, nëse po paraqisni 
flijimin tuaj, por kujtoheni që keni mëkatuar kundër dikujt, 
lëreni atje ofertën tuaj dhe pajtohu më parë (pajtimi vjen përpara 
adhurimit) me vëllanë tënd. Më pas kthehu dhe paraqite ofertën 
tënde. kaq e rëndësishme është që t’i vendosim gjërat në vendin 
e duhur që në fillim. Duhet të veproni kështu që në këtë moment; 
mos e shtyni më shumë. Mos e “lini diellin të perëndojë mbi 
zemërimin tuaj” (efes. 4:26) 

shpeshherë, burrat dhe gratë ankohen se kanë probleme në 
marrëdhëniet seksuale, por problemi zakonisht nuk ka të bëjë 
me seksin. këshilluesit nuk kanë gjetur ndonjë problem që të 
ketë lidhje drejtpërdrejt vetëm me seksin. Vështirësitë e vërteta 
në shtrat vijnë si pasojë e faktit që shumë probleme të ditës janë 
marrë me vete në shtrat, probleme të cilat duhet të sqaroheshin 
përpara. Që këtu vijnë vështirësitë; problemet bëhen pengesë. 
Burrat dhe gratë duhet që të mësojnë, në kuptimin e plotë të 
fjalës, të mos e lënë diellin të perëndojë mbi zemërimin e tyre.

te Mateu 18:15-17, Jezusi thotë gjithashtu diçka për anën 
tjetër të medaljes. nëse dikush ka mëkatuar kundër teje, atëherë 
ju duhet të shkoni dhe ta kërkoni. Duhet të përpiqeni ta fitoni 
vëllanë tuaj dhe të rindërtoni marrëdhënien, në mënyrë që 
të dy të ecni së bashku dhe të flisni së bashku si të krishterë. 
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shikoni, Jezusi nuk do të lejojë që të ketë zënka të pazgjidhura 
midis besimtarëve. te Mateu 5, nëse dikush mendon se ju keni 
mëkatuar kundër tij, atëherë Jezusi thotë që ju duhet të shkoni. 
te Mateu 18, Ai thotë që nëse dikush tjetër ka mëkatuar kundër 
jush, ju duhet të shkoni. nuk ka asnjë rast kur ju mund të prisni 
që vëllai të vijë te ju. Jezusi nuk jua lejon një gjë të tillë. Ai 
nuk jep asnjë mundësi për këtë. është gjithmonë detyrimi juaj të 
shkoni. në një situatë ideale (ashtu siç e përcaktoi edhe Jezusi), 
nëse dy besimtarë grinden me njëri-tjetrin dhe që të dy largohen 
të mërzitur, kur të qetësohen që të dy duhet të kërkojnë njëri-
tjetrin për t’u pajtuar. kështu duhet të jetë. 

Ditë pas dite, javë pas jave të krishterët duhet t’u japin 
zgjidhje problemeve ndërpersonale në mënyrë që të mos 
grumbullohen. sigurisht që kjo në radhë të parë është e 
nevojshme në familjet e krishtera, aty ku janë marrëdhëniet 
njerëzore më intime dhe ku gjithashtu, si mëkatarë, kemi 
përplasje ditë pas dite. Ashtu si makinat që nuk drejtohen mirë, 
ne përplasemi dhe shtrembërojmë baltëpritësen, thyejmë fenerët 
dhe godasim pjesën e pasme të njëri-tjetrit. për këtë arsye është 
shumë e rëndësishme të kuptojmë dhe të praktikojmë dinamikat 
e pajtimit të krishterë në familje. Çështjet duhet të zgjidhen, 
nuk duhet të guxojmë t’i injorojmë – as edhe baltëpritësen e 
gërvishtur. 

Kur po fliste për të ardhmen, Jezusi përsëriti edhe një herë: 
“secilës ditë i mjafton e keqja e vet” (Mat. 6:34). Ju nuk mund 
të shqetësoheni për të nesërmen. shpatullat e njerëzve janë të 
gjera mjaftueshëm sa për të mbajtur vetëm barrën e një dite. 
nëse kjo është e vërtetë për të ardhmen, atëherë është e vërtetë 
edhe për të shkuarën. nuk mund të zvarriteni gjithë jetën plot 
me probleme të pazgjidhura dhe të prisni që të shkoni mirë me 
familjen. nuk do të ecni drejt. nuk do të shërbeni shumë mirë. 
nëse po mbani një barrë të tillë, nuk do ta bëni punën e Zotit 
me shumë efektivitet. secilës ditë i mjafton e keqja e vet. Merre 
kryqin tënd çdo ditë, tha Zoti Jezus, që do të thotë, kryqëzoje 
përditë atë që është brenda teje. shkrimi i kushton rëndësi të 
jetuarit ditë pas dite me perëndinë; që i shndërron në çështje 
urgjente marrëdhëniet me vëllezërit tanë. 
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Mos guxoni t’i lini gjërat të kalojnë. nëse ekziston ndonjë 
me të cilin po kaloni kohë të vështirë ose ndokush që është duke 
pasur një kohë të vështirë me ju, rregullojini marrëdhëniet tuaja 
para perëndisë përpara se të perëndojë dielli. shkruani një letër, 
merreni në telefon ose nëse është e mundur shkojini për vizitë. 
në familjen tuaj, uluni dhe jepuni zgjidhje problemeve tuaja 
para se të bjerë nata. 

pasi rivendosni një marrëdhënie të tillë, pasi i keni rrëfyer 
mëkatin tuaj njëri-tjetrit (dhe perëndisë sigurisht) dhe i keni 
kërkuar falje njëri-tjetrit, nuk keni mbaruar ende; ju sapo keni 
filluar. Thjesht keni pastruar mbeturinat e së shkuarës. Tani që 
këto çështje janë të paktën vetëm ato të përditshmet nuk duhet 
t’i lejoni të grumbullohen sërish. kjo do të thotë se duhet të 
formohet një model i ri në marrëdhëniet tuaja. pali vazhdon: 
“Asnjë fjalë e keqe le të mos dalë nga goja juaj, por ajo që 
është e mirë për ndërtim, sipas nevojës, që t’u japë hir atyre që 
dëgjojnë” (efes. 4:29). kjo tregon se si duhet të jetë komunikimi 
këtej e tutje. është modeli për të formuar një marrëdhënie të re. 

Çfarë do të thotë Pali me këtë? Kur flet për fjalët e këqija, 
nuk i referohet gjuhës vulgare. sigurisht që edhe kjo përfshihet, 
por është akoma dhe më e gjerë. termi i referohet çdo fjale që 
shkatërron dikë tjetër. të rinjtë e sotëm kanë një shprehje që 
shpreh pak a shumë këtë ide: ajo ka kuptimin e qortimit të rëndë 
të tjetrit. është shumë e trishtuar të dëgjosh një të folur të tillë. të 
krishterët asnjëherë nuk duhet të flasin për përdorimin e fjalëve 
- dhurata e mrekullueshme e perëndisë për të komunikuar - për 
të kritikuar ashpër njëri-tjetrin. kjo është ajo që dënon pali: ta 
bëjmë copë e çikë dikë nëpërmjet fjalëve. 

nuk janë vetëm të rinjtë, por dhe shumë burra e gra që i 
përdorin fjalët për qëllime të tilla. nganjëherë ata mësohen me 
këtë keqpërdorim të gjuhës. kohët e fundit, një çift u përpoqën të 
përdornin një takim këshillimi për t’i zbrazur vrerin njëri-tjetrit. 
nuk kishte asnjë fjalë që doli nga goja e tyre, që të mos ishte e 
pasjellshme, me njëfarë sarkazmi për njëri-tjetrin. këshilluesit 
iu desh që t’u thoshte: “pa dyshim, kjo është një nga arsyet përse 
jeni këtu. Mund ta bëni një gjë të tillë në shtëpi, por nuk ju lejoj 
aspak ta bëni këtu. nëse vazhdoni kështu do ta mbyll takimin”. 
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këshilluesit nuk duhet të lejojnë një shkelje të tillë të vullnetit të 
perëndisë. shkrimi thotë që i njëjti burim nuk mund të nxjerrë 
si ujë të kripur, ashtu edhe të ëmbël. të krishterët nuk duhet 
të përmendin me buzët e tyre emrin e Jezu krishtit dhe në të 
njëjtën kohë të përdorin dhuratën e tij të fjalëve për të qenë të 
këqij me të tjerët. 

te pasazhi i efesianëve, pali përshkruan një përdorim më të 
mirë të fjalëve. në vend që të harxhojmë energji me fjalë të cilat 
lëndojnë të tjerët, fjalët tona duhet që të shërbejnë për ndërtim. 
kur fjalët drejtohen nga problemi dhe jo nga personi, ato do ta 
ndërtojnë atë duke e ndihmuar të zgjidhë problemin. në vend 
që të sulmojë të tjerët me fjalë, një i krishterë duhet ta drejtojë 
gjithë energjinë e vet, përfshi edhe fjalët e tij, ndaj problemit, 
duke e sulmuar atë sipas mënyrës së perëndisë. 

shikojeni dhe një herë mendimin e palit: “asnjë fjalë e 
keqe” nuk lejohet. në vend të kësaj, fjalori i krishterë duhet të 
përfshijë fjalë që “ndërtojnë” personin tjetër dhe që janë “sipas 
nevojës”. kjo do të thotë që fjalët e dikujt duhet të kenë të bëjnë 
me problemin që është krijuar. sulmo me fjalë problemet dhe jo 
njerëzit. 

një burrë dhe një grua erdhën për këshillim me pikërisht 
këtë problem komunikimi. Fjalori i Xhenit dhe i krisit ishte aq i 
keq, saqë, nëse sjellja e tyre nuk ndryshonte, problemet e tyre nuk 
do të zgjidheshin kurrë. pra, zakonisht ka të paktën dy probleme 
të përfshira në çdo konflikt njerëzor. E para është çështja mbi të 
cilat palët nuk bien dakord dhe gjithashtu është edhe problemi i 
qëndrimeve të tyre ndaj njëri-tjetrit. Kur Krisi mori në fillim në 
telefon për të caktuar një takim, ai tha: “kam një problem, është 
shumë delikat”. Ai shpjegoi çështjen që ishte krijuar ndërmjet tij 
dhe së shoqes. kjo ishte një çështje vërtet e vështirë, e tillë që 
kërkonte shumë punë për t’u zgjidhur. “kam folur me pastorin 
tim dhe ai është dakord me mua. Xhen foli me doktorin tonë 
(i cili është i krishterë) dhe ai është dakord me të. kështu që 
asnjëri nga të dy nuk zgjidhën punë. pastori më sugjeroi t’ju 
telefonoja juve, por e di që edhe ju do të mbani anën e njërit ose 
të tjetrit, kështu që nuk ka kuptim të vijmë t’ju takojmë”. “epo”, 
iu përgjigj këshilluesi, “besoj se nuk ka kuptim që të vini, meqë 
tashmë më keni paragjykuar, por nëse jeni të gatshëm të vini 
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dhe të më jepni mundësinë të dëgjoj problemet tuaja, dua që 
të dini se nuk kam për qëllim të mbaj anën e askujt përveçse të 
perëndisë”. krisi i menduar, tha: “kjo tingëllon pak ndryshe”. 
kështu, krisi dhe Xheni erdhën. Ja ku ishin ulur. Gjatë minutave 
të para, ajo ndërpriste çdo fjalë që ai thoshte dhe ai ndërpriste 
çdo fjalë që ajo thoshte. këshilluesi shumë shpejt e ndaloi një 
gjë të tillë. Ai tha: “Dëgjoni, ju keni pasur probleme për shkak 
të kësaj çështjeje, por nuk është ky problemi më i madh. nuk do 
ta zgjidhni asnjëherë këtë problem, derisa të zgjidhni problemin 
me qëndrimin tuaj ndaj njëri-tjetrit. edhe pse të dy ju shpallni 
që jeni të krishterë, qëndrimi juaj tani është pa dyshim jo i 
tillë. pastori juaj mund të ketë zgjidhur problemin për ty, dhe 
doktori mund të ketë bërë të njëjtën gjë, por unë nuk kam ndër 
mend të bëj një gjë të tillë. Ju do t’i merrni vetë vendimet tuaja 
dhe për të bërë një gjë të tillë duhet të mësoni se si të bisedoni 
me njëri-tjetrin. Gjithashtu, dua që të dini se zakonisht ne nuk 
punojmë me askënd për më shumë se dymbëdhjetë javë. shumë 
largohen pas javës së tetë. Dua që deri atëherë t’i keni zgjidhur 
problemet. Do të fillojmë me qëndrimet tuaja në fillim”. “Kjo 
tingëllon ndryshe”, tha krisi, në mënyrën e tij karakteristike. 

në atë kohë krisi dhe Xheni nuk po jetonin së bashku. Ai e 
kishte braktisur. “së pari”, shpjegoi këshilluesi, “do të duhet të 
jetoni sërish së bashku. nuk mund t’i bashkosh dy njerëz duke i 
lënë ata të ndarë. 1 korintasve 7 thotë që ju duhet të pajtoheni. si 
fillim, këto janë gjërat që duhet të bëni këtë javë...” Ata pranuan 
dhe iu futën punës. Ata kërkuan dhe morën falje nga Zoti dhe 
njëri-tjetri. Pastaj filluan vërtet që të punonin për problemin 
e komunikimit. problemi ishte aty për një kohë të gjatë. kur 
çështje të tjera u sqaruan dhe qëndrimet e tyre u rregulluan 
dhe martesa e tyre filloi të merrte formë sërish, vetëm atëherë 
u çliruan nga ky problem. krisi dhe Xheni punuan së bashku 
për të zgjidhur problemin. në javët e mëparshme, ata kishin 
zbuluar se si t’i përdornin fjalët për të zgjidhur probleme të tjera 
sipas mënyrës së perëndisë. Ata punuan shumë për problemin 
kryesor dhe në takimin e njëmbëdhjetë ata lajmëruan: “ne e 
kemi zgjidhur problemin tonë”. Dhe në të vërtetë kështu kishte 
ndodhur. Arsyeja përse nuk mund ta bënin dot një gjë të tillë 
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më parë ishte sepse nuk dinin të komunikonin ashtu siç duhet të 
komunikojnë të krishterët. Ata po përdornin fjalët për të qortuar 
rëndë njëri-tjetrin, ata po i harxhonin energjitë e tyre për të 
shkatërruar njëri-tjetrin. Kur me pendim ata filluan të sulmonin 
me fjalë problemet, në vend që të sulmonin njëri-tjetrin, ata 
zbuluan gëzimin e zgjidhjes së gjërave biblikisht. Atëherë çdo 
gjë ndryshoi. Vetëm pasi u rregullua komunikimi ishte e mundur 
që të zgjidheshin problemet.

të krishterët mund të mësojnë të jetojnë pa mëri, zemërim, 
inat, bërtitje, sharje dhe keqdashje. Ata duhet të punojnë për të 
ruajtur një qëndrim të vullnetit të mirë ndaj të tjerëve. Mbi bazën 
e qëndrimeve të tilla, zgjidhja e problemeve të jetës mund të jetë 
shumë e thjeshtë. Qëndrime të tilla mund të mbështeten vetëm 
duke qenë “të mirë dhe të përdëllyeshëm me njëri me tjetrin, 
duke e falur njëri-tjetrin, sikurse edhe perëndia ju ka falur në 
Krishtin”. Çfarë Shpëtimtari të mrekullueshëm që kemi. Ai nuk 
vdiq për njerëz të mirë, por për njerëzit e paperëndishëm, për 
armiqtë e tij. për shkelësit e ligjit, Ai vuajti. Ai na deshi ne, 
thotë pali, pavarësisht se sa të këqij ishim. Sikurse Ai na deshi, 
ashtu edhe ne duhet ta duam njëri-tjetrin, këmbëngul pali. 

Dashuria në fillim nuk është ndjenjë. Në fillim dashuria 
mund të shprehet duke dhënë. ky është thelbi i dashurisë. nëse 
dikush jep, ajo që do të vijë më pas është ndjenja e dashurisë. për 
të dashur duhet të japim nga vetja jonë, nga koha jonë, nga qenia 
jonë, nga çfarëdo që duhet për të treguar dashuri; sepse të dhënët 
është thelbësore për idenë biblike të dashurisë. Dëgjojeni këtë: 
“perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëmlindurin” 
(Gjoni 3:16). “Ai më deshi dhe dha veten për mua” (Gal. 2:20). 
“nëse armiku yt, pra, ka uri, jepi të hajë; në pastë etje jepi të 
pijë” (Rom 12:20). Dashuria fillon gjithmonë me të dhënët. Dhe 
kjo frymë e dhënies sjell një atmosferë të re në çdo shtëpi. është 
një atmosferë që krijon një klimë ku komunikimi mund të rritet 
dhe të lulëzojë. Mendoni për të gjitha këto gjëra; ndoshta është 
e nevojshme të ndërmerrni ndonjë veprim. ka shumë mundësi 
që ju të keni nevojë t’i rrëfeni mëkatin tuaj perëndisë dhe pastaj 
personit, me të cilin keni nevojë të rivendosni komunikimin, 
duke çuar në një marrëdhënie të re në krishtin. 
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BAZAT BIBLIKE 
PËR

FAMILJEN
themelet po lëkunden. nuk ka asnjë dyshim që vlerat dhe 

praktikat e shoqërisë sonë po sulmohen nga të gjitha anët. si 
parimet themelore, ashtu edhe normat e vjetra po sulmohen nga 
të katërta anët. Mënyrat e vjetra, si të mirat, ashtu edhe të këqijat 
nuk po praktikohen më nga të rinjtë. Disa nga mënyrat e këqija 
nuk duhet të praktikoheshin më faktikisht. Le të jemi më të qartë 

4
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Pali po fliste për beqarinë si një masë urgjente. Me sa duket, 
do të ishte më e lehtë për individët sesa për familjet që të duronin 
persekutimet. Atëherë, mos lejoni askënd t’ju thotë që beqaria 
është urdhëruar në shkrime si një status më i lartë se martesa. 
pali shkroi tek 1 korintasve për një situatë të veçantë; ai nuk e 
vendosi atë si rregull apo normë.

statusi normal është martesa dhe jo beqaria. në kopsht u 
vendosën një burrë dhe një grua - jo persona beqarë. Beqaria 
është rast i veçantë dhe për të nevojitet një dhunti e veçantë. 
Në fakt, Perëndia specifikisht tha: “Nuk është mirë që njeriu të 
jetë vetëm (Zan. 2:18). Ai këmbëngul, si rregull, që burri duhet 
të braktisë atin dhe nënën e tij dhe të “bashkohet me gruan e 
tij” (Zan. 2:24). Zoti e urdhëroi martesën për qëllimet e tij. 
këto qëllime janë përshkruar në Bibël. nuk është e mundur t’i 
numërojmë të gjitha këtu, sepse janë shumë dhe të larmishme. 
por disa që janë më të rëndësishmet duhen trajtuar. 

Te kapitulli i dytë i Zanafillës, shfaqen këto fjalë interesante: 
“Atëherë, Zoti tha: ‘nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm; unë 
do t’i bëj një ndihmë që i leverdis’” (v. 18). pastaj Zoti mori një 
brinjë nga Adami dhe prej saj formoi gruan. Zoti e bëri gruan 
si “ndihmëse”. pse? sepse nuk ishte mirë për njeriun të ishte 
vetëm. nëse martesa do të ishte inferiore, Zoti asnjëherë nuk do 
t’i shqiptonte këto fjalë. statusi më themelor, i zakonshëm dhe 
më natyral do të ishte martesa. ka nga ata që do të jetojnë gjithë 
jetën e tyre pa qenë të martuar. ka nga ata njerëz të cilëve Zoti 
u ka dhënë dhuntinë e veçantë të beqarisë. këtë thotë pali tek 1 
korintasve 7. por Zoti krijoi gruan për Adamin, sepse ai tha që 
beqaria nuk ishte e mirë. prandaj, është më mirë për një njeri të 
jetë i martuar. Vetëm një shikim në banesën e një beqari tregon 
pse kjo është e vërtetë (vetëm një aspekt). Megjithatë, beqaria 
nuk është mirë për të në çdo kuptim. si rregull, burri ka nevojë 
për gruan. 

Tani, çfarë është një grua? Pse u krijua ajo specifikisht? Dhe 
pse nuk u krijua vetëm burri? Çfarë duhet të bëjë ajo? Ajo duhet 
që (sipas v. 18) të jetë një ndihmëse. Versioni “king James” “help 
meet” nuk e bën të qartë kuptimin. një term modern që buroi 
nga këto dy fjalë është fjala e bashkuar “helpmeet”. ne nuk e 
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për këtë: pikësëpari, shumë nga mënyrat e vjetra të të jetuarit nuk 
ishin biblike. por ne gjithashtu dëgjojmë për të rinj që kanë bërë 
më shumë se kaq; disa kanë gërmuar deri në themel, në përpjekje 
për të shkatërruar bazat e vetë shoqërisë. Për shembull, po flitet 
për martesat provë, me një kohëzgjatje dy ose trevjeçare; dhe 
disa mendojnë që martesa po ashtu si sigurimet shoqërore duhet 
të rinovohet çdo vit. kur bëhen sugjerime të tilla në mënyrë 
shumë serioze, është koha që të krishterët të rikonfirmojnë bazat 
biblike për martesën. 

institucioni i martesës nuk është i rastësishëm. studimi 
i martesës, i familjes dhe i jetës në shtëpi është studimi i 
institucionit më të rëndësishëm i shoqërisë. kisha (në kuptimin 
formal) nuk ishte themeluar ende, kur Zoti e themeloi familjen si 
institucion. statusi si një institucion formal nuk ekzistonte ende 
kur u krijua fillimisht familja. Familja është themelore, ishte e 
para, sepse është baza. Dhe thjesht sepse familja është e para në 
Bibël, ne duhet të bëjmë çdo përpjekje për ta ruajtur atë. sulmet 
janë drejtuar te vetë ekzistenca e familjes dhe ne do të jemi 
në telashe nëse nuk e mbrojmë atë. është thelbësore për këtë 
mbrojtje që të krishterët të kuptojnë sërish dhe të rikonfirmojnë 
parimet bazë të Biblës për sa i përket familjes.

Parimi i parë që duhet të rikonfirmohet është që martesa 
është urdhëruar nga Perëndia. Martesa nuk është një opsion. 
është shumë e gabuar të mendosh që diku në një shpellë rreth 
një zjarri flakërues, një grup njerëzish që më parë ishin të 
shthurur vendosën që martesa do të ishte një ide e mirë. Ajo 
nuk është një kontratë martesore që e rregulluan njerëzit dhe e 
panë që ishte e dobishme për shoqërinë për një periudhë kohe. 
nëse do të ishte kështu, ne mund t’i përvishemi punës për të 
gjetur mundësi më të mira për ditët që do të vijnë. në të vërtetë 
janë ata që e shikojnë martesën si një opsion, që mendojnë se ka 
mundësi akoma dhe më të mira. Ata thonë: “Martesa ishte e mirë 
në kohën e saj, por tani nuk funksionon më. tani që kemi pilulën 
dhe kemi legalizuar abortin, dobia e martesës është zhdukur”. 
Jo, martesa nuk është kështu. ka shumë gjëra në jetë që janë 
kështu – ide të mira për kohën e tyre, të cilat nuk funksionojnë 
më kur del diçka më e mirë. por martesa është ndryshe. Ajo 
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është baza e shoqërisë, sepse Zoti e urdhëroi martesën për gjithë 
kohën, jo vetëm për një periudhë të shkurtër në historinë e botës.

Ceremonia e parë martesore u krye në kopshtin e edenit, të 
cilën vetë perëndia e zyrtarizoi. është me dobi të vëmë re fjalën 
që perëndia përdori për të përshkruar martesën. Fjala është 
besëlidhje. në librin e Fjalëve të Urta, perëndia paralajmëron 
kurorëshkelësen, e cila përdor fjalë lajkatare, e cila ka “braktisur 
shokun e rinisë së saj dhe ka harruar marrëveshjen e lidhur me 
perëndinë” (2:17). Duke braktisur bashkëshortin me të cilin 
u martua në rininë e saj, ajo po akuzohet nga perëndia se ka 
harruar (dhe thyer) besëlidhjen e tij. Atëherë, martesa nuk 
është asgjë më pak se një besëlidhje e urdhëruar nga perëndia. 
një besëlidhje në shkrime është një marrëveshje solemne që 
përfshin një drejtues dhe një subjekt. Besëlidhja vendoset nga 
i pari mbi të dytin dhe përfshin bekime kur respektohet dhe 
mallkime kur prishet. kur dikush bëhet pjesë e një besëlidhjeje, 
ai merr pjesë në marrëveshjen më solemne dhe detyruese. 

Malakia gjithashtu i referohet martesës si një besëlidhje. 
Perëndia kishte refuzuar të pranonte flijimet e njerëzve të Tij. 
Ata pyetën përse. Ai u përgjigj: “Megjithatë ju thoni ‘përse?’ 
sepse Zoti është dëshmitar midis teje dhe bashkëshortes së 
rinisë sate, ndaj së cilës je sjellë me pabesi, ndonëse ajo është 
shoqja jote dhe bashkëshorte e besëlidhjes sate” (2:14). perëndia 
argumenton se gruaja është shoqe dhe bashkëshorte për shkak të 
besëlidhjes. një martesë është një besëlidhje e bërë në praninë 
e perëndisë. perëndia e urdhëroi martesën; nuk ajo nuk është 
opsionale. ne nuk mund ta shndërrojmë martesën në atë që 
duam ne, nëse na kënaq neve, apo kur dhe ku të duam. ky është 
faktori i parë, më i rëndësishmi dhe më themelori nga gjithë të 
tjerët. 

së dyti, për shkak se është nga perëndia, martesa është 
e mirë. Martesa u institucionalizua para rënies së njeriut në 
mëkat. Mënyra se si disa njerëz flasin për martesën, mënyra se si 
e përçmojnë apo edhe bëjnë shaka rreth saj, mund të mendohet 
se martesa është prezantuar nga satani. Mund të jetë e vështirë 
për dikë të mendojë që martesa është e mirë. nga të tjerë, 
martesa paraqitet si e mëkatshme apo inferiore apo si e keqja më 
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e vogël nga dy të këqija, për shkak të marrëdhënieve seksuale 
ndërmjet partnerëve të martuar. Martesa është urdhëruar nga 
perëndia dhe seksi është i mirë. është dhënë për të bekuar, 
për t’i bërë njerëzit të lumtur dhe të gëzuar. një grua në një 
konferencë biblike pyeti: “A nuk mendoni që martesa është 
e neveritshme?”. përgjigjja është jo! Marrëdhëniet seksuale 
janë të shenjta, të drejta dhe të papërlyera, nëse nuk janë bërë 
perverse nga mëkati. Martesa është e mirë, sepse është nga  
perëndia. shtrati martesor duhet të mbahet “i papërlyer” thotë 
autori i hebrenjve (13:4). tek efesianëve, pali e krahasoi 
marrëdhënien martesore me marrëdhënien e shenjtë që ekziston 
ndërmjet Jezu krishtit dhe kishës së tij (5:22-33). kështu duhet 
dhe mund të jetë martesa. te libri i Zbulesës, Jezusi foli për 
marrëdhënien e tij me njerëzit e tij si ajo e një dhëndri me nusen 
(19:7-9; 21:2). kështu, pra, perëndia e konsideron martesën të 
shenjtë dhe të drejtë. 

nëse martesa nuk është mëkat, a është ajo më pak e 
rëndësishme, dytësore? A është më mirë beqaria? ka nga ata që 
i kanë keqkuptuar fjalët e palit tek 1 korintasve 7:26. Ai, në fakt 
nxjerr në pah disa avantazhe të beqarisë dhe disa disavantazhe 
të martesës. por arsyeja përse pali diskuton çështjen e beqarisë 
kundrejt martesës nuk është të bëjë përgjithësime, por për t’u 
marrë me një situatë të veçantë. pali parashikoi një tragjedi që 
do të binte mbi kishën. në fakt, ai po thotë: “po ua them të gjitha 
këto që ju të kuptoni, i referohet martesës duke e parë në dritën 
e situatës së tanishme të botës”. Dëgjoni çfarë tha ai saktësisht: 
“Mendoj, pra, se është mirë për njeriun të jetë kështu siç është, 
për shkak të ngushticës së tanishme”. pali nuk po thoshte që 
beqaria është më mirë se martesa. pali rekomandoi beqarinë mbi 
martesën në kohët e persekutimit. persekutimi ishte shumë afër. 

Dhe po ju them këtë, o vëllezër, se koha është e 
shkurtër; kështu tash e tutje edhe ata që kanë gra të jenë si 
të mos kishin; dhe ata që qajnë, sikur të mos qanin; dhe ata 
që gëzohen, sikur të mos gëzoheshin; dhe ata që blejnë, 
sikur të mos kishin gjë në zotërim; dhe ata që përdorin 
nga kjo botë, sikur të mos e përdornin (1 kor. 7:29:31a).
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kuptojmë se çfarë është një “helpmeet”, sepse nuk ekziston një 
gjë e tillë. Ajo çfarë versioni “king James” thotë në të vërtetë 
është “një ndihmë [ndihmëse që është] e përshtatshme”. Gruaja 
u krijua si një ndihmë e përshtatshme për burrin. epo çfarë do të 
thotë kjo? Do të thotë një ndihmëse që është meet (e përshtatshme 
për burrin). Ajo e plotëson burrin në çdo aspekt. Ajo e kompleton 
atë. për fjalën “meet” mund të ketë disa përkthime.*

Zoti e krijoi gruan sepse burri kishte nevojë për ndihmën 
e saj. ky është një parim biblik. Ajo u krijua si një ndihmëse 
e përshtatshme për të kaluar jetën me të dhe për ta ndihmuar 
në çfarëdo lloj mënyre. ky është një parim tjetër. ideja e gruas 
si ndihmëse është një koncept kyç, i cili nuk ekziston më në 
martesat moderne. është një koncept i cili është zhdukur nga të 
menduarit bashkëkohor. Gruaja nuk e koncepton më veten si një 
ndihmëse. shumë gra mendojnë se janë ato që kanë nevojë për 
ndihmë. Ose gruaja moderne mendon se është e barabartë me 
burrin. Ajo mund të ketë shume ide për sa i përket rolit të saj, por 
midis tyre me siguri nuk e sheh veten si ndihmëse. Megjithatë, 
kjo është fjala përkufizuese për sa i përket rolit të saj. 

në vazhdim do të shikojmë se pikërisht duke e konsideruar 
veten si një ndihmëse një grua mund të çlirohet. Lëvizjet e lirisë 
së grave që nuk e kanë pranuar këtë, pa e kuptuar e kanë drejtuar 
gruan drejt skllavërisë. Duke kuptuar dhe jetuar sipas rolit të saj 
përpara Zotit dhe bashkëshortit ajo do të gjejë lirinë. në asnjë 
mënyrë tjetër nuk mund të çlirohet me të vërtetë gruaja. por për 
tani një gjë duhet të mbani mend shumë mirë: gruaja u krijua për 
të ndihmuar bashkëshortin e saj. 

si një ndihmëse ajo e plotëson atë. Gruaja dhe burri bëhen 
një mish i vetëm (Zan. 2:24). Bashkë ata janë një trup i vetëm. 
Ndërsa ata bashkohen fizikisht, intelektualisht, emocionalisht, 
ekziston një plotësi që nuk ekzistonte më parë. Ata janë bashkuar 
në një. nëse pret një portokall përgjysmë në mënyrë të çrregullt, 
secila pjesë do t’i korrespondojë tjetrës. kur bashkohen, ato 

______________________
∗ ky paragraf shpjegon si qëndron çështja me përdorimin e kësaj fjale në 

anglisht, por nuk është shumë i nevojshëm për sa i përket shqipes. është ruajtur i 
plotë si paragraf, për t’i qëndruar besnik origjinalit (shën. i red.).



45BaZat BiBLike për faMiLjeN  

janë fiks për njëra-tjetrën. Njëra pjesë i takon pjesës tjetër 
dhe ndërsa bashkohen bëhen një e tërë. kjo është tabloja në 
këto vargje. perëndia krijoji një ndihmëse, e cila do të ishte e 
përshtatshme për burrin që ai kishte krijuar në mënyrë që kur 
të dy të bashkoheshin ata do të plotësonin njëri-tjetrin dhe do të 
ishin një. 

Burri kishte nevojë për gruan për t’u plotësuar. prandaj nuk 
ishte mirë për të që të ishte vetëm. edhe pse nuk është e shprehur, 
edhe gruaja ka nevojë për burrin për t’u plotësuar. kur perëndia 
jep dhuntinë e beqarisë, Ai gjithashtu u jep këtyre njerëzve hir 
për t’i mundësuar ata të jetojnë një jetë të paplotësuar. plotësia e 
tyre duhet të gjendet në të. prapëseprapë, kjo nuk është mënyra 
e zakonshme se si Ai i bën gjërat. 

sa të ndryshme janë pikëpamjet e burrave dhe të grave mbi 
çdo temë. sa më e plotë është të kesh si pikëpamjet mashkullore, 
ashtu edhe ato femërore. kur secili shikon të njëjtën pyetje, ai 
(ose ajo) i përgjigjen në mënyra të ndryshme. Le të marrim 
çështjen e kujdesit ndaj fëmijëve, për shembull. Gruaja i 
referohet sipas perspektivës së saj. Ajo përfaqëson dashurinë e 
përzemërt e të zjarrtë të nënës arushë ndaj të vegjëlve të saj. ka 
shumë të ngjarë që ajo të nxjerrë kthetrat nëse dikush i kërcënon 
të vegjlit. ndërsa babai mund të jetë më i interesuar për ta shtyrë 
fëmijën që të jetë më shumë pjesë e shoqërisë, për ta ndihmuar 
atë të rritet. Ai e di që duhet të hasë disa vështirësi. është mirë 
për fëmijën që t’i përjetojë të dyja këto anë. ekuilibri është i 
rëndësishëm për rëndësinë dhe kohën. 

nuk do të mundemi të diskutojmë më gjatë mbi këtë temë, 
por është e rëndësishme të them një shënim të fundit. kisha 
e Jezu krishtit ka dështuar keqas në ndihmën ndaj prindërve 
beqarë. kur një grua duhet ta rrisë fëmijën e saj vetëm, pa 
ndikimin e një mashkulli, është shumë e vështirë për fëmijën, 
sidomos nëse fëmija është djalë. për arsye të ndryshme ndoshta 
e ëma nuk martohet dot sërish. kështu një fëmijë i besëlidhjes 
mund të rritet në kishë pa një baba. kisha duhet të lëvizë dhe të 
sigurojë një figurë atërore për këta fëmijë. Ai fëmijë ka nevojë 
të përjetojë anën atërore të martesës. ka nevojë për burrat e atij 
trupi. është e nevojshme që familjet e tjera ta ftojnë atë shpesh 
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në familjet e tyre, në mënyrë që të shohë se si funksionon një 
familje; në mënyrë që të shohë se si merren vesh një burrë dhe 
një grua. Ai ka nevojë që burra nga kisha të shkojnë në vende 
të ndryshme me të: të shkojnë për të peshkuar, për gjueti, të 
shkojnë për kamping. A keni në mendje ndonjë djalë të ri të tillë, 
i cili mund të ketë nevojë për ju? 

tani, le të bëjmë sërish pyetjen: si e ndihmon një grua 
bashkëshortin e saj? Ajo ndihmon duke qenë partnerja e tij. Ajo 
ndihmon duke e plotësuar atë. nuk është mirë që ai të jetë vetëm. 
kushdo që gjen një grua, gjen një gjë të mirë. është mirë të keni 
dikë me të cilin të flisni. Shoqëria, sipas Fjalëve të Urta 2:17 dhe 
Malakias 2:14 është një ndër qëllimet kryesore të martesës. në 
të dyja pasazhet, partneri ose partnerja quhen “shokë”. të gjithë 
kemi nevojë për intimitet, dhe martesa e plotëson këtë nevojë. 
është mirë të kesh dikë me të cilin të diskutosh idetë e tua, të 
mendosh mbi problemet, të flasësh për çështje të ndryshme 
dhe për të ofruar një pikëpamje ndryshe. Gruaja e ndihmon 
bashkëshortin e saj në këtë mënyrë. ne të gjithë kemi nevojë 
për dikë, në mënyrë që të hapim zemrën tonë. 

një grua gjithashtu ndihmon duke qenë plotësuesja biologjike 
e të shoqit. seksi në shkrime është i shenjtë, normal, i drejtë, i 
duhur dhe i mirë. tek 1 korintasve 7:1, 2, pali thekson faktin që 
nëse dikush nuk ka dhuntinë e beqarisë nga Zoti atëherë duhet të 
martohet. nuk ka asgjë gabim me seksin; dhe martesa, në fakt, 
është mënyra e duhur për ta shprehur atë. seksi, sipas shkrimeve, 
nuk është mëkat në vetvete, por vetëm kur keqpërdoret. nuk 
duhet të përdoret asnjëherë jashtë besëlidhjes. Duhet të përdoret 
lirshmërisht brenda kësaj strukture. kështu ka urdhëruar Zoti. 
Zoti i nxit fuqishëm marrëdhëniet seksuale. në fakt, pali thotë 
në këtë pasazh që asnjë nga partnerët nuk ka pushtet mbi trupin 
e vet. kjo ndalon si vetëkënaqësinë (masturbimin), ashtu edhe 
mohimin në mënyrë egoiste të marrëdhënieve seksuale ndaj 
partnerit. seksi nuk kishte si qëllim të ishte i orientuar ndaj vetes, 
por ndaj partnerëve. Çdo manifestim i orientuar nga vetja është 
një perversion i seksit. seksi mund të shijohet, por vetëm sipas 
parimit të Biblës se “është më shumë bekim të japësh sesa të 
marrësh”. në të vërtetë, aspekti më i kënaqshëm i marrëdhënieve 
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seksuale nuk qëndron te çlirimi personal, i përjetuar në pikën 
kulminante, por te kënaqësia e kënaqjes së partnerit të martesës. 
Burrat dhe gratë janë urdhëruar që të kënaqin partnerin (en) e 
tyre. Ai nuk mund t’ia privojë trupin e vet, në mënyrë që të jetë 
i barabartë me gruan e tij. Ajo nuk mund ta përdorë seksin për të 
arritur gjërat që do. Marrëdhëniet seksuale përfshijnë dhënien e 
vetes plotësisht në dashuri për të përmbushur nevojat e partnerit. 
Bibla nuk e konsideron seksin si turp, por disa të krishterë po. A 
thua se dinë më shumë se perëndia! Bibla është shumë e qartë 
për detyrimet seksuale në martesë.

ka edhe aspekte të tjera të martesës. një qëllim tjetër është 
lindja e fëmijëve. është e mrekullueshme ta kesh kukurën plot 
me fëmijë (shih ps. 127). Zoti është Ai që i jep fëmijët. Ata janë 
një “trashëgimi që vjen nga Zoti”. Zanafilla 1:28 thotë: “Dhe 
perëndia i bekoi; dhe perëndia u tha atyre...”. si i bekoi ata? Ja 
ku janë fjalët me të cilat Zoti i bekoi ata: “të jeni të frytshëm dhe 
shumëzohuni.” këto janë fjalë bekimi nga perëndia. Me këto 
fjalë Ai bekoi Adamin dhe evën. Më këtë, Ai donte të thoshte: 
“Unë ju bekoj që të keni fëmijë, mbushni tokën e nënshtrojeni”.

por martesa ka edhe më shumë se kaq. Disa nga këto parime 
përfshijnë faktorë shumë të rëndësishëm, të cilët shumë shpesh 
janë anashkaluar. për shkak se janë anashkaluar, ka pasur shumë 
dhimbje zemrash dhe keqardhje të pathëna. për shembull, 
pjesa e fundit te Zanafilla 2:24: “do të jenë një mish i vetëm”, 
shpeshherë është studiuar në mënyrë të veçuar. Lexoni gjithashtu 
fillimin e vargut: “Për këtë arsye njeriu do të braktisë babanë 
dhe nënën e tij dhe do të bashkohet me gruan e tij dhe do të jenë 
një mish i vetëm”. nuk ka asgjë më të rëndësishme në martesë 
se sa të njohësh natyrën thelbësore të procesit të braktisjes dhe 
të bashkimit. Zoti thotë që një burrë duhet të braktisë babanë 
dhe nënën e tij. Ai duhet të bashkohet me gruan e tij. 

Çfarë na mësojnë këto fjalë? Këto fjalë flasin për prishjen 
e diçkaje të përkohshme, në mënyrë që të bëhet bashkimi i 
diçkaje përgjithmonë. Martesa është bashkimi më themelor 
në shoqërinë njerëzore. ndoshta asgjë tjetër që do të thuhet 
në këtë libër nuk është më e rëndësishme se kjo. Marrëdhënia 
familjare më themelore nuk është marrëdhënia prindër-fëmijë, 
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por marrëdhënia burrë-grua. Zoti e urdhëroi këtë. në këtë 
varg, ai thotë që burri duhet të braktisë nënën dhe babanë. kjo 
marrëdhënie duhet të shkëputet në mënyrë të ndjeshme (jo 
totalisht, sigurisht, por në mënyrë të ndjeshme), në mënyrë që 
marrëdhënia origjinale që ekzistonte kur ai jetonte në shtëpi 
të mos vazhdojë më. kur martohet, një burrë nuk mund më të 
mbajë të njëjtën marrëdhënie me prindërit e tij si dikur. kjo 
marrëdhënie duhet të ndryshojë. Ai tani duhet të bëhet koka e 
një njësie tjetër vendimmarrëse, të cilën ne e quajmë familje. Ai 
nuk mund të mbajë më të njëjtat lidhje si më parë me prindërit 
e tij. 

ndonëse ai duhet të braktisë nënën dhe babanë e tij, 
burri duhet të bashkohet me gruan e tij: “Atë që Zoti e ka 
bashkuar, njeriu nuk mund ta ndajë”. ndryshe nga marrëdhënia 
prindër-fëmijë, marrëdhënia burrë-grua është e përhershme. 
sipas shkrimit, ajo asnjëherë nuk duhet të prishet. edhe pse 
marrëdhënia prindër-fëmijë është shumë e afërt, ajo asnjëherë 
nuk është përshkruar me fjalët si “një mish i vetëm” apo 
“bashkim” apo “që përputhet plotësisht” ose “asnjeri nuk mund 
ta ndajë”. kështu, një burrë dhe një grua duhet të bashkohen dhe 
të vazhdojnë të jetojnë në bashkësi të shpirtit, të frymës dhe të 
trupit përgjatë gjithë jetës së mbetur. Asgjë tjetër përveç vdekjes 
nuk duhet lejuar që ta shkatërrojë këtë bashkësi. Ajo duhet të 
jetë e përhershme. 

shoqëria moderne nuk ka arritur ta zbulojë këtë ndryshim 
të rëndësishëm. në shoqërinë tonë, marrëdhënia prindër-fëmijë 
është shndërruar në marrëdhënien më të rëndësishme, në dëm 
si të fëmijëve, ashtu edhe të partnerëve. Megjithatë, perëndia 
vendosi një burrë dhe një grua në kopshtin e edenit, jo një prind 
dhe një fëmijë. prindërit modernë shpeshherë jetojnë për fëmijët 
e tyre. Ata nxiten që t’u japin fëmijëve të tyre shumicën e kohës, 
të energjisë, të parave dhe të mendimeve. e keqja e gjithë kësaj 
është se, duke vepruar kështu, ata i ndrydhin fëmijët. përpjekjet 
për ta bërë marrëdhënien prindër-fëmijë më të rëndësishme 
sjellin shumë të këqija më pas. Jeta familjare nuk mund t’u 
shpëtojë vuajtjes që vjen si pasojë, sepse kjo përpjekje është 
në kundërshtim të drejtpërdrejtë me Fjalën e perëndisë. kur 
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marrëdhënieve u ndryshohen vendet, shkaktohen dhimbje të 
shumta. 

prindërit që e kanë ndërtuar jetën e tyre rreth fëmijëve 
shumë shpesh përfundojnë në qendrat tona të këshillimit në 
kohën kur fëmija i fundit po largohet nga shtëpia. për shkak 
se kanë jetuar për fëmijët e tyre gjithë ata vjet, bisedat e tyre, 
interesat e tyre, oraret e tyre, në fakt e gjithë struktura e jetës 
së tyre është ndërtuar rreth fëmijëve. kur fëmijët largohen nga 
shtëpia, ata papritur ndërgjegjësohen për faktin se e vetmja 
gjë që u ka mbetur është njëri-tjetri! Ata do t’i kalojnë ditët e 
mbetura bashkë dhe tmerrohen nga ky fakt. Ajo që ka mbetur 
janë dy të huaj, të cilët kanë pak ose asgjë të përbashkët përveç 
fëmijëve. Ata nuk ia kanë dalë mbanë të ndërtojnë një familje 
përgjatë këtyre viteve. Martesa e tyre mbahej në këmbë nga 
fëmijët e tyre. Ata kanë investuar vetëm në një drejtim. Ajo që 
ishte e rëndësishme në martesën e tyre ishin çështjet që kishin të 
bënin me fëmijët. Aty përqendroheshin bisedat dhe aktivitetet. 

Gjëja më e dëmshme që prindërit mund t’u bëjnë fëmijëve 
është t’i ndërtojnë jetët e tyre rreth fëmijëve. një pllakat në mur 
shkruan: “Mënyra më e mirë për t’u bërë një baba i mirë për 
fëmijët e tu është të jesh një burrë i mirë për mamanë e tyre”. 
kjo është shumë e vërtetë. Ajo që fëmijët kanë nevojë të shohin 
nuk janë prindër të butë që derdhin mbi ta gjithë dashurinë 
dhe shqetësimin. është e gabuar (edhe për hir të fëmijëve) që 
prindërit të harxhojnë shumicën e kohës dhe të aktiviteteve të 
tyre (edhe kryesisht) për fëmijët e tyre. Fëmijët kanë nevojë më 
shumë të shikojnë prindër të cilët dinë si të duan dhe të jetojnë 
me njëri-tjetrin. kjo është dhurata më e çmuar që prindërit mund 
t’u japin fëmijëve të tyre. përndryshe, si do të mësojnë fëmijët të 
ndërtojnë ata vetë një martesë të qëndrueshme? Ata kanë nevojë 
të shikojnë prindër që dinë si të jetojnë si prindër; por akoma dhe 
më shumë si burrë dhe grua. Çdo fëmijë ka nevojë për prindër të 
cilët shqetësohen për njëri-tjetrin. 

Çfarë ndodh me fëmijët që largohen nga shtëpia ku prindërit 
kanë jetuar kryesisht për ta? nëse nëna ka jetuar për djalin e saj 
Xhonin, ajo do ta ketë të vështirë ta lërë atë të shkojë. përveç 
vështirësive normale që shfaqen prej largimit, ajo do të ketë 
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edhe më shumë probleme. Ajo nuk do të jetë e gatshme ta lërë 
të shkojë, kështu që ka shumë mundësi që ajo të kapet pas njërit 
krah të tij, ndërkohë që gruaja kapet pas tjetrit. Xhoni mund 
t’i lejojë ato ta bëjnë copash gjatë betejës, me pasoja tragjike 
për personat e përfshirë. Dy gratë mund të fillojnë të zihen. Ose 
mund të grumbullojnë mëri të thellë ndaj njëra-tjetrës ose ndaj 
Xhonit. Pse shakatë dhe filmat vizatimorë flasin shumë për burrat 
dhe vjehrrat e tyre? një arsye mund të jetë fakti që kjo është 
marrëdhënia e vetme për të cilën humoristët guxojnë të flasin. 
problemi i vërtetë, siç kanë vënë re këshilluesit, rrallëherë është 
ndërmjet burrit dhe vjehrrës së tij; zakonisht është ndërmjet 
dy grave. ndërmjet tyre janë krijuar ndjenja mërie. shpesh 
kjo ndodh për shkak të shkeljes së rregullave të perëndisë për 
braktisjen dhe bashkimin. 

kur një djalë lejon që të ndahet copash midis gruas së tij 
dhe mamasë, në vend që t’i bindet Fjalës së Zotit, të gjithë 
vuajnë. nëse ai braktis dhe bashkohet, pa marrë parasysh ato që 
ajo thotë, është më e mira si për të ëmën, ashtu dhe për gruan e 
për veten. është shumë e rëndësishme që nënat të dinë kur është 
koha e duhur për t’u thënë fëmijëve të largohen nga çerdhja e 
tyre. Në fillim duhet t’i mësojnë ata se si të fluturojnë dhe më 
pas t’i shtyjnë jashtë në kohën e duhur. pra, është e rëndësishme 
për prindërit të kuptojnë që marrëdhënia më themelore është 
ajo ndërmjet burrit dhe gruas dhe jo ajo ndërmjet prindërve dhe 
fëmijëve. 

ndoshta do të ishin me vend dhe disa fjalë për të rinjtë. 
nëse doni të bëni më të mirën për ju dhe prindërit, nuk duhet 
të kërkoni nga prindërit shumë vëmendje dhe interes për veten 
tuaj. nuk duhet të prisni me padurim për të marrë çdo sekondë të 
jetës së tyre. Ata kanë shumë pak kohë dhe një pjesë të saj duhet 
ta kalojnë me njëri-tjetrin. Do të ishte shumë mirë sikur herë 
pas herë të thoshit: “Mami dhe babi, dua që të dilni dhe të bëni 
gjërat tuaja. Unë jam shumë e lumtur të kujdesem për vëllezërit 
sot”. Ju duhet të bëni çdo gjë mundeni që t’i ndihmoni prindërit 
tuaj të gjejnë pak kohë për njëri-tjetrin. Ata kanë nevojë t’i bëjnë 
disa gjëra vetëm. Nuk do të përfitojnë vetëm prindërit tuaj, por 
në të ardhmen kjo do të jetë dhe në përfitimin tuaj. 
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kur të vijë koha që ju të largoheni, ata duhet ta presin me 
padurim një gjë të tillë. pikërisht kështu duhet të jetë. Ata do ta 
dinë se ju jeni në gjendje për të filluar një jetë të re për veten 
dhe ata do të kenë një jetë të tyren që mezi presin ta përjetojnë. 
prindërit duhet që herë pas here t’i thonë njëri-tjetrit: “sa 
bukur do të jetë kur të largohet fëmija i fundit! Atëherë do të 
mund të kalojmë më shumë kohë së bashku; më në fund do të 
jemi vërtet së bashku përsëri”. kjo është mënyra se si duhet të 
mendojnë prindërit. Dhe do të mendojnë në këtë mënyrë vetëm 
kur ta shohin martesën si marrëdhënien më të rëndësishme të 
përhershme në jetë. Marrëdhënie të tjera mund të jenë vetëm të 
përkohshme. Zoti ua jep prindërve fëmijët vetëm për një kohë 
të shkurtër, për t’i përgatitur ata për të ardhmen; pastaj duhet 
të largohen. Ata duhet të jenë një gëzim, por nuk mund të jenë 
themeli i gëzimit në një martesë. 

kjo ide është kyçe. si mund të shprehet edhe më bindshëm? 
Burra dhe gra, bëjani vetes këtë pyetje: çfarë lloj jete do të kishit 
tani nëse papritur do t’ju merreshin fëmijët? seriozisht, çfarë lloj 
jete do të kishit si burrë e grua së bashku? Çfarë keni ndërtuar 
vërtet midis jush? A keni interesa të përbashkëta? A bëni gjëra 
së bashku? Çfarë çështjesh të përbashkëta po çoni përpara? Për 
çfarë do të flisni kur të uleni në mbrëmje? Çfarë ekziston tani 
ndërmjet juve të dyve? kjo është çështja. nëse e keni të vështirë 
të mendoni se çfarë do të bënit apo do të thoshit, do të ishte 
mirë të fillonit ta rregullonit këtë problem tani! Fëmijët tuaj do 
ta braktisin shtëpinë shumë më shpejt se ç’mendoni. papritur 
universiteti, pastaj vjen ajo vajza dhe bam! Ai është larguar. në 
një moment vjen ai shoku dhe sa hap e mbyll sytë ajo është 
larguar. kështu do të ndodhë, përpara se ju vetë ta kuptoni. Dhe 
kur të ndodhë, ju do të mbeteni vetëm me njëri-tjetrin. Ju ose 
mund të tmerroheni nga ardhja e asaj dite, ose mund ta prisni me 
padurim dhe ta planifikoni atë. 

përpara se të lexoni më tutje, ndaloni dhe mendoni për këtë 
çështje. Ndoshta do të zbuloni që duhet të flisni me burrin tuaj 
rreth kësaj. Ka shumë mundësi që keni nevojë të flisni me gruan 
tuaj. Ju të rinj ndoshta duhet të shkoni në shtëpi dhe t’u thoni 
prindërve tuaj me dashuri: “Mami, babi, ju e dini që unë do 
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të largohem shumë shpejt, paja ime është gati. Çfarë mund të 
bëj tani që martesa juaj të shkojë më mirë? Çfarë mund të bëj 
unë?”. sa herë gjatë një jave ju mund të merrni nismën dhe t’i 
lini ata të dy të kalojnë pak kohë me njëri-tjetrin? A mund të 
gatuani një vakt për ta? Më vonë gjatë një mbrëmjeje, pasi të 
keni ngrënë, a mund t’u shërbeni mamit dhe babit një darkë nën 
dritën e qirinjve? Mendoni në mënyrë krijuese. pa prisni pak. 
Mos ndoshta keni dyshime? Mendoni që ndërmjet prindërve 
tuaj nuk ka më romancë? edhe nëse nuk ka ndoshta është sepse 
janë stërmunduar duke punuar për ju, fëmijë. pse të mos bëni 
diçka për këtë? Bëjuni disa oferta. habitini ata. Bëjuani të ditur 
që ju kujdeseni për ta.

Dhe, mami e babi, mendoni për këtë çështje. Babi, kur ka 
qenë hera e fundit që ke bërë diçka vetëm me gruan tënde? kur 
ishte? po më përpara? sa kohë ka kaluar ndërmjet këtyre dy 
datave? A ka ndonjë gjë që ju e bëni rregullisht? një burrë dhe 
një grua që donin të kalonin kohë së bashku duhet të gjenin 
alternativa të pazakonta, si për shembull, të dilnin për të ngrënë 
mëngjes së bashku të shtunave. prindërit duhet të gjejnë kohë 
për njëri-tjetrin me patjetër. Detyrimi për ta bërë një gjë të tillë 
të ndodhë bie mbi burrin si kreu i shtëpisë, sepse në analizën e 
fundit krishti e ka caktuar këtë si detyrën tuaj (siç do të shohim 
edhe më vonë) për t’u siguruar që në shtëpinë tuaj ndodhin 
gjërat e duhura. është shumë e rëndësishme, pra, që ju të shikoni 
se marrëdhëniet në familjen tuaj janë biblike. nëse mendoni për 
këtë çështje dhe gjeni diçka të gabuar, pse të mos dilni për darkë 
me gruan sonte dhe ta diskutoni? 
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KOHA ME FAMILJEN DHE 
SHPËRNDARJA E INTERESAVE

Në hapësirat e mëposhtme bëni një përllogaritje 
të rreptë të kohës dhe të numrit të interesave 
që iu dedikohen gruas dhe fëmijëve tuaj. Faktori 
sasior është vetëm një rregull me anë të të cilit 
mund të përcaktoni nëse koha dhe interesat tuaja 
janë shpërndarë siç duhet. Është e rëndësishme 
të gjykoni cilësinë e kohës dhe të aktiviteteve me 
interes që do të shkruani. 

Në një fletë tjetër, aty ku është e nevojshme, 
përpunojeni orarin tuaj në mënyrë më biblike. Kur 
të mbaroni, flisni me burrin ose gruan tuaj mbi këtë 
çështje, duke i treguar atij (asaj) propozimet tuaja. 

kOhA
kushtuar:

interesAt
të përbashkëta me:

Burrit/ gruas      Fëmijëve Burrin/ gruan    Fëmijët

Ditët e javës:

Fundjavat:
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BEQARËT
Të gjesh një partner

është e qartë që Zoti në Fjalën e tij ka vendosur martesën 
si statusin normal për të rriturit. Zoti nuk kishte si qëllim që ta 
linte Adamin beqar kur e vendosi në kopsht. pasi krijoi Adamin, 
Zoti tha: “nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm”. pra, nuk është 
gabim që një beqar të ketë dëshirë apo të kërkojë të martohet; 
kjo është ajo që Zoti ka urdhëruar. Çdo njeri ka dhuntinë e vet 

5



56 i krishteri Në shtëpi

nga perëndia, qoftë për t’u martuar apo për të qenë beqar. nëse 
dikush, të cilit i është dhënë dhuntia e dytë, kërkon të martohet 
ose nuk është i kënaqur me pjesën e tij, ai mëkaton po ashtu si një 
person, të cilit i është dhënë dhuntia e martesës, por dështon për 
ta praktikuar. secili duhet të zbulojë dhuntinë e tij të dhënë nga 
perëndia dhe të jetojë sipas saj. Dhuntitë e Zotit nuk janë dhënë 
rastësisht; as nuk janë dhënë që ne të zgjedhim mundësinë për 
t’i përdorur ose jo. ndërkohë që dhuntitë zbulohen, ato duhet të 
zhvillohen dhe të përdoren plotësisht në shërbim të tij dhe për 
lavdinë e tij. Zoti i shpërndan dhuntitë për qëllimet e tij dhe 
për të mirën e njerëzve të tij. Administrimi i tij sovran i këtyre 
dhuntive duhet të pranohet si i drejtë dhe i duhuri për njerëzit 
e tij, edhe kur nuk arrijmë të shohin të mirën e tyre. “të gjitha 
gjërat [edhe dhuntitë e martesës dhe të beqarisë] bashkëveprojnë 
për mirë për ata që e duan perëndinë, për ata që janë të thirrur 
sipas qëllimit të tij” (romakëve 8:28). 

shpeshherë, të krishterët beqarë rebelohen ndaj situatës së 
tyre. Ata duan të martohen dhe qahen për faktin që janë beqarë. 
Çfarë mund të bëhet për këtë situatë që ndodh shumë shpesh? 
Disa gjëra. së pari, kisha duhet të pranojë që është bërë shumë 
pak për të siguruar kontakte të shumta dhe domethënëse për të 
krishterët e pamartuar. në pendim, kisha duhet të bëjë “vepra në 
përputhje me pendimin”, duke filluar të bëjë me shumë gjëra për 
beqarët. Mund të jetë e nevojshme të mbahen konferenca, takime 
nga kisha të ndryshme, ndoshta edhe të sigurojnë shërbesa për 
njohjen e të krishterëve, apo mënyra të tjera krijuese në mënyrë 
që të rinjtë beqarë të mund të gjejnë partnerin apo partneren 
e tyre. edhe prindërit duhet të marrin përsipër të ndihmojnë. 
ndoshta familjet mund të organizojnë takime të ndryshme, ku 
fëmijët mund të njihen. (Vini re rolin e rëndësishëm të babait tek 
1 kor. 7:36.) ka ardhur koha të bëhet akoma edhe më shumë. 

po vetë beqari (ose siç ndodh më shpesh) beqarja? Çfarë 
mund të bëj specifikisht një vajzë e krishterë e pamartuar? Ky 
është një problem praktik që duhet të trajtohet në mënyrë të 
drejtpërdrejtë. 

së pari, ajo duhet të zbulojë dhuntitë e saj. Duke parë me 
kujdes të dhënat tek 1 korintasve 7, pasazh i cili rekomandon 
beqarinë në kohë persekutimesh (shih vv. 26, 29), ajo mund 
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të shqyrtojë dhuntitë e saj, duke u fokusuar, për shembull, te 
dëshira e saj (vv. 2, 8, 9). në shumicën e situatave, meqenëse 
martesa është statusi normal, në kushte jo emergjente, vajza do 
të kishte dhuntinë e martesës. në këtë rast, ajo duhet ta zhvillojë 
këtë dhunti dhe ta përdorë atë. Do të flasim më shumë rreth kësaj. 
nëse asaj i është dhënë dhuntia e të jetuarit të jetës si beqare, ajo 
duhet të jetë e gatshme për ta bërë një gjë të tillë, të përgatitet 
për këtë dhe të shikojë se si mund të bëjë punët që pa dyshim 
perëndia ka për të. Ajo nuk duhet të frikësohet nga e ardhmja, 
ta shohë atë me ankth, por duhet të pranojë që Zoti asnjëherë 
nuk i thërret fëmijët e tij pa siguruar për ta ndihmën që atyre 
u nevojitet për të përmbushur vullnetin e tij dhe aftësinë për të 
qenë të lumtur. 

po ajo vajza njëzet e gjashtë apo njëzeteshtatëvjeçare, e 
cila mezi pret të martohet, por nuk e ka gjetur ende burrin e 
krishterë? Çfarë duhet të bëjë ajo? Nëse ka përcaktuar që deri 
tani ajo ka zbuluar se ka dhuntinë e martesës, duhet të bëjë të 
paktën tri gjëra.

1. Lutuni për këtë çështje. Ju ngrini zërin dhe thoni: “Jam 
lutur! për çfarë mendoni se lutem gjatë gjithë kohës?”. e di që 
jeni lutur, por a e keni lënë me kaq? shumë shpesh vajzat e 
krishtera kanë zhvilluar një qëndrim jo biblik ndaj lutjes. Ato 
mendojnë se duhet të varen nga lutja dhe vetëm lutja; çdo veprim 
nga ana e tyre do të konsiderohej “jobiblik”. kur ju luteni për 
bukën tuaj të përditshme, a uleni poshtë një peme (duarkryq) 
dhe prisni që të bjerë nga qielli me parashutë? “Jo, sigurisht që 
jo”, përgjigjeni ju. në rregull, nëse luteni dhe shkoni në punë 
ju e merrni bukën si përgjigje të lutjes suaj. Zoti i jep përgjigje 
të tilla përmes punës suaj. në të vërtetë, lutja juaj do të thotë: 
“Zot, më jep mundësinë të punoj, shëndetin për të punuar dhe 
bekoje punën time”. Atëherë, lutja duhet të shoqërohet me 
përpjekje: “po qe se ndonjë nuk do të punojë, as nuk do të hajë” 
(2 thes. 3:10). kjo është e vërtetë edhe nëse ai lutet: “bukën e 
përditshme na e jep sot”. kjo është po aq e vërtetë edhe për një 
grua beqare, e cila po kërkon një burrë. Ajo duhet të lutet, por 
gjithashtu duhet të punojë për ta gjetur atë. e gjitha kjo çon te 
dy faktorë të tjerë. 
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2. Përgatiteni veten tuaj për martesë. nëse jeni e sigurt 
që Zoti ju ka dhënë dhuntinë për martesë, atëherë filloni dhe 
zhvillojini këto dhunti. kjo do të thotë të paktën tri gjëra. së 
pari, zhvilloni plotësisht aftësitë tuaja për të bërë punë shtëpie. 
Mësoni të gatuani dhe të qepni, kaloni kohë me fëmijët, e kështu 
me radhë. së dyti, mësoni të bëheni sa më shumë tërheqëse. 
nëse keni nevojë të mbani një dietë atëherë mbajeni; nëse nuk 
dini si t’i zgjidhni rrobat që bëjnë për ju ose si të rregulloni flokët 
siç duhet atëherë mësoni. por mos ngecni te çështja e bukurisë 
fizike. Ndërsa duhet të jeni sa më tërheqëse të jetë e mundur 
(një nuse duhet të “stoliset për burrin e saj” [krhs. Zbulesa 21:2; 
krhs. Zbulesa 19:7, 8, ku nusja përshkruhet duke “e përgatitur 
veten e saj” për dhëndrin]), nuk duhet t’i kushtoni shumë rëndësi 
bukurisë së jashtme. Lexoni veçanërisht Fjalët e Urta 31:30 dhe 
1 pjetrit 3:3-5. kjo na çon te pika e tretë dhe më e rëndësishmja: 
zhvilloni personalitetin tuaj të krishterë. Ju duhet të bëheni gra 
të krishtera plot me energji dhe entuziazëm. një e krishterë plot 
jetë, që rrezaton bukurinë e fshehur të zemrës është shumë më 
tërheqëse ndaj një burri vërtet të krishterë (ashtu siç e doni dhe 
ju), sesa një bukuri magjepsëse. një grua që po zhvillon aftësitë 
e saj shtëpiake, e cila është tërheqëse aq sa duhet dhe që është 
një e krishterë plot jetë është një person i parezistueshëm. 

3. Veproni për të arritur qëllimin tuaj. “Çfarë? Duhet të bëj 
diçka për të gjetur një burrë?”, mund të thoni ju. Lejomëni t’ju 
pyes: “A duhet të bëni diçka për të fituar bukën e gojës?”. Një 
sekretare jo vetëm që lutet vetëm për një punë dhe përgatitet 
për t’u bërë një sekretare e zonja, por gjithashtu ajo kërkon për 
punë! Ju duhet të kërkoni një burrë. 

Si? Kjo është një pyetje e rëndësishme. Si fillim, më lejoni 
t’ju paralajmëroj. Mos u bëni pjesë e atyre grupeve për vajzat 
beqare, ku vajzat qahen për fatin e tyre, por nuk bëjnë asgjë 
për të. Biseda të tilla sjellin zemërim, dëshpërim dhe depresion. 
nuk keni kohë për të tilla gjëra; keni punë për të bërë. nëse jeni 
pjesë e një grupi të tillë, hiqni dorë menjëherë. 

shkoni atje ku ka djem të krishterë. Zgjidhni një punë 
që do t’ju mundësojë kontakte me burra të krishterë edhe pse 
do të paguheni më pak se puna që keni tani. Merrni pjesë në 
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konferenca biblike, që do t’ju japin mundësinë të takoni djem të 
krishterë. sigurisht, kjo nuk duhet të jetë arsyeja e vetme (apo 
arsyeja kryesore) se përse po merrni pjesë; megjithatë, nuk ka 
arsye që të mos jetë një ndër qëllimet ose një arsye në veçanti 
për të zgjedhur këtë lloj bashkësie dhe eksperience të krishterë 
për të mësuar. ndoshta duhet të regjistroheni në një universitet 
të krishterë. “si? të shkoj në universitet për të gjetur burrë? A 
nuk është ky një motiv i padenjë?” ky motiv duhet të jetë në 
krye të listës së arsyeve se përse një grua shkon në një shkollë 
të krishterë. pyesni pastorin tuaj të merrni vesh se ku ka djem 
të krishterë. Ai mund të dijë edhe për djem të krishterë, të cilët 
po kërkojnë një grua të krishterë. Duhet të përhapet fjala midis 
familjeve të krishtera në kishën tuaj. Ata mund t’ju ftojnë në 
shtëpitë e tyre, së bashku me djem të rinj të përshtatshëm. 
Flisni me gra të martuara, dëshminë e krishterë të të cilave e 
respektoni, sidomos me ato që janë martuar vonë dhe pyetini se 
si e zgjidhën problemin. Mund të merrni këshilla që mund t’ju 
ndihmojnë shumë. 

Çfarëdo që të bëni, bëni diçka për situatën tuaj. sigurohuni 
që ajo që po bëni nderon perëndinë dhe është në përputhje me 
fjalën e tij. nëse Zoti me të vërtetë ju ka dhënë dhuntinë e 
martesës, dhe nëse ju keni zhvilluar aftësitë shtëpiake, dhe nëse 
keni bërë çdo gjë për ta bërë veten tërheqëse, të gjallë dhe të 
gatshme - të gjitha këto në frymë dhe në lutje - nuk ka arsye përse 
të mos prisni që Zoti t’ju sjellë personin e duhur në momentin 
e duhur. Vetëm atëherë ju mund të zmbrapseni në heshtje me 
besim dhe duke pritur që perëndia të punojë. Ai ndoshta do ende 
t’ju përgatisë në mënyra që nuk i kuptoni. Mund të ketë ende 
zhgënjime pas shpresave, por nëse ju e dini që keni bërë gjithçka 
keni mundur dhe që në lutje e keni lënë pjesën tjetër në duart 
e zgjuara të perëndisë, duhet të jeni të sigurt që rezultati do të 
nderojë Atë dhe do t’ju bekojë ju. 

për ta përmbledhur: zbuloni dhuntitë tuaja, zhvilloni 
dhuntitë tuaja dhe shfaqini dhuntitë tuaja. 
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Miti i përputhshmërisë

përputhshmëria është një fjalë e rrezikshme. nuk gjendet 
në shkrime dhe kuptimi që i jepet në të shkruarit modern dhe 
në të folurën popullore është çorientues dhe jobiblik. koncepti 
i përgjithshëm i përputhshmërisë, kur ndiqet si nga të krishterët 
dhe jo të krishterët, mund të ketë pasoja shkatërruese. 

Çfarë nënkuptohet me përputhshmëri? Zakonisht, kur 
dikush e përdor këtë në fjalorin e sotëm do të thotë që dy 
persona kanë personalitet, interesa, ose prejardhje që përputhen 
dhe prandaj ata kanë më shumë mundësi të kenë një martesë të 
mirë, sesa ata që i kanë këto elemente ndryshe nga njëri-tjetri. 
nuk ka asnjë provë në shkrim që të provojë vërtetësinë e kësaj. 
të mendosh që për shkak të niveleve të njëjta socio-ekonomike 
apo për shkak se të dy personat pëlqejnë tenisin apo për shkak 
se baballarët e të dyve veshin kostum stofi gri për në punë, do 
të kenë një martesë më të mirë është një ide pa baza biblike. i 
gjithë koncepti i përputhshmërisë duhet të shqyrtohet edhe një 
herë nga ana biblike. 

e vërteta biblike është që nuk ka dy persona të përputhshëm, 
pavarësisht nga prejardhja e njëjtë apo jo. ne të gjithë kemi lindur 
mëkatarë dhe kjo do të thotë që nga natyra ne nuk përputhemi 
me njëri-tjetrin. Që të përputhen me njëri-tjetrin, në kuptimin e 
vërtetë të fjalës, duhet që pikësëpari të bëhen të krishterë dhe më 
pas të punojnë (me anë të hirit të perëndisë) fort në detyrën për 
t’u përputhur me njëri-tjetrin. njerëzit nuk kanë lindur të tillë, 
ata bëhen të përputhshëm nga puna shenjtëruese e Frymës së 
shenjtë në jetën e tyre. 

Atëherë, nga ta dimë se si të zgjedhim një partner? ka dy 
kërkesa absolutisht të rëndësishme: së pari, që edhe personi 
tjetër të jetë i krishterë; së dyti, që të dy ju, jo vetëm të dëshironi, 
por të jepni gjithmonë e më shumë prova të aftësisë për të 
përballur, për të folur dhe për të zgjidhur probleme nga Fjala e 
perëndisë në mënyrën e tij. ndërsa faktorët socio-ekonomikë, 
etnikë, kronologjikë apo faktorë të tjerë mund të përfshihen 
në tablo si çështje të vogla preferencash, ato nuk janë aspak 
thelbësore. në fakt janë gjëja e fundit për të cilat duhet menduar. 
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Faktori i vetëm - përveç shpëtimit - që është me të vërtetë i 
rëndësishëm, është aftësia për t’i zgjidhur problemet biblikisht. 
Me këtë aftësi, persona me prejardhje shumë të ndryshme mund 
të pasurojnë thellësisht jetën e tyre. 

Dallimet (apo edhe ngjashmëria) janë çështje preference dhe 
jo thelbësore. por, përveç dëshirës dhe aftësisë për të zgjidhur 
vështirësitë sipas Biblës, prejardhjet e njëjta nuk do t’i bënin dy 
mëkatarë të përputheshin me njëri-tjetrin. 

prandaj, përpara se të bëni ndonjë përkushtim, testojeni 
veten tuaj: a mund t’i zgjidhim problemet që kemi hasur 
ashtu siç të krishterët duhet t’i zgjidhin? Asgjë nuk është më e 
rëndësishme se kjo. Gjatë gjithë viteve ju do të përballeni me 
të tilla vështirësi. Atëherë, pyetja jetësore nuk do të jetë nëse të 
dy prindërit kishin makina Volkswagen apo Chrysler, por do të 
jetë: “A do të jemi në gjendje t’i zgjidhim problemet së bashku, 
sipas mënyrës së perëndisë?”. rrini larg nga çdo partneri të 
mundshëm për martesë, i cili do që të shmangë zgjidhjen e 
problemeve, që do të zvogëlojë vështirësitë, i cili do që të ecë 
sipas zgjidhjeve të fqinjëve ose që nuk mund të punojë së bashku 
me ty duke përdorur parimet e krishtera për të arritur në zgjidhje 
që nderojnë perëndinë. nëse nuk ka tregues të qartë që tregojnë 
se ky faktor i zgjidhjes së problemeve në mënyrë biblike është i 
pranishëm dhe ka premisa për rritje dhe zhvillim të mëtejshëm, 
mos u nxito. nëse nuk ka asnjë provë të qartë të pranisë së kësaj 
dhe asnjë ndryshim, mos vazhdo më drejt martesës; dhe pastaj 
thuajini personit tjetër se përse e keni ndaluar procesin. nëse 
në këtë pikë nuk ka ende ndonjë dëshirë për të ndryshuar duke 
e zgjidhur këtë problem biblikisht, filloni të kërkoni dikë tjetër.

kur dëshira për të zgjidhur problemin biblikisht duket se 
është e pranishme, por mungon aftësia për ta bërë një gjë të 
tillë, një nga dy shpjegimet e mëposhtme mund të përshkruajë 
se çfarë po ndodh: (1) pala tjetër, ose nuk do që të mësojë ta 
zgjidhë problemin sipas mënyrës së perëndisë ose, nëse ka 
dëshirë, nuk ka motivim të mjaftueshëm për të këmbëngulur 
derisa të shikojë një ndryshim. sërish, nëse situata është e tillë, 
atëherë mos u përfshini, përveçse nëse shikoni një ndryshim 
dhe rritje të dukshme në zgjidhjen e problemeve. (2) pala tjetër 
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mund të mos e dijë se çfarë të bëjë për të ndryshuar. këtu do të 
bënte punë një këshillim i mirë, përpjekja e përbashkët, e kështu 
me radhë. në këtë rast, jini të durueshëm, punoni fort për të 
zgjidhur problemet dhe pranoni çfarëdo lloj ndihme të vërtetë që 
të mundni. Megjithatë, mos u përkushtoni derisa të shikoni që 
ndryshimet dhe disa elemente të rritjes janë të dukshme. Mbani 
mend, kurdo që Zoti punon, Ai jep jo vetëm dëshirën, por edhe 
aftësinë për t’ia dalë mbanë (shih Filip. 2:13; 2 kor. 8:10).

sigurisht, kjo duhet të jetë e vërtetë edhe për ju. Derisa 
edhe ju të keni dëshirën dhe parimet bazë se si të veproni dhe 
të përpiqeni të zgjidhni problemin sipas mënyrës biblike në 
të gjitha marrëdhëniet në jetën tuaj, ju nuk jeni ende gati për 
martesë. 
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INVENTARI PERSONAL I NJË PERSONI BEQAR

Në hapësirat e mëposhtme bëni një vlerësim 
të sinqertë të kualifikimeve personale për martesë 
dhe listoni sugjerime se çfarë duhet të bëni si i 
krishterë për t’u përgatitur për martesë. 

si JAM tAni

ÇFARË ZOTI DO QË UNË TË JEM

SI MUND TË BËHEM ASHTU SIÇ DUHET TË JEM

konsideroni veçanërisht këto fusha:
LUtJA

përGAtitJA për MArtesë

shtëpiake
Fizike
personaliteti i krishterë

prOGresi DreJt QëLLiMit
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 kriteret për MArtesë

Është _____ i (e) shpëtuar? __ Po __ Jo __ Nuk jam i (e) sigurt

Martesa nuk duhet të ndodhë nëse nuk shënoni PO me siguri.

A dëshirojmë vërtet unë dhe ________________ që t’i zgjidhim 
problemet sipas mënyrës së Perëndisë? ____ Po ____ Jo ____ 
Nuk jam (i) e sigurt

A e kemi treguar që mund ta bëjmë një gjë të tillë bashkë? ____ 
Po ____ Jo ____ Nuk jam (i) e sigurt

Sërish, martesa nuk mund të ndodhë derisa ju të arrini të shënoni 
PO me siguri. 

FLETA E PUNËS

Më poshtë listoni zgjidhjet e të paktën pesë problemeve që 
ju i zgjidhët sipas mënyrës së Perëndisë. Këto duhet të jenë 
probleme për të cilat ju mendonit ndryshe nga njëri-tjetri, vendime 
të vështira për t’u marrë, diskutime, apo kontradikta personale 
për t’u kapërcyer.

 PROBLEMI                       SITUATA                     SI U ZGJIDH
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DISA FJALË 
PËR GRATË

ishte e domosdoshme ta diskutonim kapitullin e katërt të 
efesianëve, jo vetëm për të studiuar komunikimin, por gjithashtu 
sepse kapitullit të pestë duhet t’i qasemi nëpërmjet të katërtit. 
nuk duhet të zvogëlohet rëndësia e komunikimit për burrat dhe 
gratë që kërkojnë të funksionojnë së bashku ashtu siç duhet të 
funksionojnë krishti dhe kisha e tij. pa komunikim, ata nuk do 
të mund të kryejnë mirë rolet dhe marrëdhëniet e tyre në shtëpi.

6
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në asnjë vend tjetër në Bibël nuk përshkruhen me kaq 
hollësi rolet e duhura të burrave dhe të grave si tek efesianëve 5. 
këto janë vargjet kyçe që, duke u bazuar tek urdhëresa e krijimit, 
zgjerojnë akoma edhe më shumë konceptin e një martese të 
krishterë. ky pasazh ka dy pjesë: vargjet 22-24 dhe vargjet 25-
33. në këtë kapitull do të trajtojmë pjesën e parë. është Fjala e 
perëndisë drejtuar grave, e cila duhet të jetë e mjaftueshme: 

Ju, gra, nënshtrojuni burrave tuaj porsi Zotit, sepse 
burri është kreu i gruas, sikurse edhe krishti kreu i kishës 
dhe ai është shpëtimtari i trupit. Ashtu si kisha i nënshtrohet 
krishtit, kështu edhe gratë duhet t’u nënshtrohen burrave 
të tyre në gjithçka. – efes. 5:22-24

pothuajse pa asnjë përjashtim, në këshillim kemi kuptuar 
që, kur në një martesë ka pasur edhe probleme të tjera serioze, 
gjithmonë ka qenë edhe problemi i dështimit të roleve burrë-
grua, zakonisht në formën e këmbimit të tyre. nuk janë zbatuar 
rolet burrë-grua ashtu siç pali i ka përshkruar në këto vargje. 
kur ndodh një gjë e tillë, jo vetëm bëhet e vështirë zgjidhja 
e problemeve, por në vetvete bëhet burim i problemeve të 
mëtejshme. Dinamikat shkatërruese janë të dukshme. kur në 
një marrëdhënie martesore shfaqen probleme të pazgjidhura, 
rolet burrë-grua në njëfarë mënyre duken sikur flaken tutje 
dhe bëhen lëmsh. në fund në një armëpushim të përkohshëm, 
jo të rehatshëm dhe të dyshimtë, secili merr një pjesë të 
përgjegjësisë. ndryshimi i roleve çon në probleme të tjera, të 
cilat shpesh ndryshojnë edhe më shumë rolet e kështu me radhë. 
Atëherë, është e rëndësishme të kuptohet roli i duhur i secilit 
prej partnerëve, dhe se si të zhvillohet dhe të mbahet ky rol në 
një shtëpi të krishterë. 

thelbi i këtyre fjalëve drejtuar burrave dhe grave mund të 
arrihet shpejt duke bërë dy pyetje: Burra, a i doni gratë tuaja aq 
sa për të dhënë jetën për to? Gra, a i doni burrat tuaj aq sa për të 
dhënë jetën për ta? 

Për këtë flet pjesa e dytë e Efesianëve 5. Burri duhet të 
mësojë ta dojë gruan e tij ashtu siç krishti e do kishën e tij. 
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një burrë duhet të jetë i gatshëm të japë jetën për gruan e tij 
nëse është e nevojshme. nga ana tjetër, një grua duhet ta dojë 
aq shumë burrin e saj, sa të jetë e gatshme të jetojë për të. Ajo 
duhet të jetë e gatshme për ta dhënë jetën e saj si ndihmësja e tij. 
kjo përfshin të jetuarit për të, ashtu si dhe kishës i duhet të jetojë 
për Jezu krishtin. Që të dyja këto janë kërkesa shumë të mëdha. 
nuk janë të lehta, por megjithatë janë kërkesat që perëndia i 
ka parashtruar në këtë pasazh. Ai që i përcaktoi kërkesat për 
secilin rol di gjithashtu se si të na ndihmojë t’i përmbushim këto 
kërkesa. 

Gra, Zoti pret që ju t’i doni burrat tuaj aq shumë, saqë t’u 
nënshtroheni atyre në të njëjtën mënyrë që kisha i është nënshtruar 
Zotit. Ju mund të kundërshtoni: “pa prit pak. Mos më thuaj që e 
ke me gjithë mend! Vërtet do të përdorësh ato fjalët e lashta të 
palit në ditët e sotme? Mos do të përpiqesh të na thuash se gratë 
duhet të jetojnë në atë mënyrë? Vërtet guxon që në këto ditë të 
Lëvizjes së grave t’u flasësh atyre në këtë mënyrë? A nuk e di që 
ky pasazh ka dalë nga një kulturë e lashtë dhe e prapambetur? 
ne nuk jetojmë në Lindje, ku gratë ecin tre hapa pas burrave të 
tyre. Larg qoftë! ne jetojmë në Amerikën moderne. nuk i ke me 
të vërtetë ato që po thua, apo jo?”. po, e kam me të vërtetë. Dhe 
ju mund të përgjigjeni sërish: “epo, ky pasazh jo vetëm që është 
i shkruar për një kohë dhe kulturë të caktuar, por gjithashtu ki 
parasysh që është shkruar nga pali, nga ai beqari plak. është faji 
i palit që u përhap një mendim i tillë. Mbi të gjitha, pali zor se 
e dinte se për çfarë po fliste. Ai ose ishte i martuar për një kohë 
kur u bë pjesë e sinedrit dhe gruaja i vdiq, kështu që harroi se 
si është martesa, ose ka qenë gjithmonë beqar dhe në njëfarë 
mënyre është konsideruar si përjashtim. Megjithatë, sido që të 
jetë, kur e shkroi këtë, ai nuk e dinte se si është martesa. Ai po 
shkruante si një burrë beqar”. por një e folur e tillë është tepër 
e rrezikshme. efesianëve 5 është Fjala e perëndisë e frymëzuar. 
pali po shkruante nën fuqinë prekëse të Frymës. Zonja, nëse 
po ju ngrihen qimet përpjetë dhe po nxirrni kthetrat, mos më 
fajësoni mua apo palin. kjo është fjala e perëndisë. 

në fakt, për palin janë bërë shumë akuza të rreme. Faktikisht, 
këto nuk janë turp për palin, por për ato gra të krishtera të cilat 
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flasin pa menduar. Asnjë autor i Testamentit të Ri nuk thotë 
gjëra më të hijshme rreth grave sesa apostulli pal. Ju nxis që 
t’i shikoni letrat e tij nganjëherë. shikoni kapitullin e fundit të 
romakëve, për shembull. Vini re te letrat e tjera se sa shpesh ai 
i përmend gratë kur flet mirë për njerëzit. Ai duhet të ketë pasur 
mjaft gra si shoqe të ngushta; me sa duket, gratë e kohës së tij 
e kishin konsideratë të lartë për të. të thuash që pali i urrente 
gratë apo që ishte një beqar plak, që nuk dinte se ç’ishte martesa 
do të thotë të kesh keqkuptuar totalisht fjalët dhe mendimet e 
palit. 

pali i donte gratë. Ai nuk ishte i motivuar nga një frymë 
dashakeqe për t’i shkruar këto fjalë ose ato që u shkroi korintasve 
apo timoteut (1 kor. 14; 1 tim. 2). Ai kishte një arsye madhore 
për të thënë ato që tha. nuk mund t’i kalojmë këto fjalë duke 
menduar që janë shkruar nga një beqar plak. As nuk mund të 
kalohen duke u konsideruar sikur janë përcaktuar nga kultura e 
asaj kohe. pikëpamjet e palit ndaj grave janë konsistente. kur 
argumentoi rolin e nënshtruar të grave tek 1 korintasve dhe tek 
e 1 timoteut, ai nuk i bazoi gjykimet e tij në zakonet kulturore. 
por shkon më pas në kohë, te krijimi dhe rënia në mëkat. Ai 
tha: “Burri u krijua më parë, pastaj gruaja”. Ai vuri në dukje 
se burri nuk u krijua për gruan, por gruaja për burrin. Ai tërheq 
vëmendjen te rendi i krijimit. pali, siç duket qartë, u bazua te 
Zanafilla, ku rendi i krijimit është dhënë shumë qartë. Pali nuk 
kishte nevojë t’i drejtohej kulturës mesdhetare të Lindjes, të 
romës apo të Greqisë. Ai iu referua vetë krijimit, mënyrës se si 
Perëndia i përcaktoi rolet që në fillim. 

pastaj ai shton një arsye të dytë. tek 1 timoteut 2, gruaja jo 
vetëm që duhet t’i nënshtrohet burrit sipas radhës dhe qëllimit 
të krijimit të saj, por ai vuri re gjithashtu që nuk ishte burri ai që 
mëkatoi i pari, por gruaja. Ai iu referua rendit të rënies në mëkat 
dhe asaj që Zoti i tha evës menjëherë pas rënies në mëkat: 
“Burri yt do të sundojë mbi ty”. pali e bazoi argumentimin e 
roleve burrë-grua mbi këto dy arsye themelore. Burri u krijua 
i pari dhe gruaja u krijua për të qenë ndihmësja e tij. për shkak 
të asaj që eva bëri, Zoti gjithashtu deklaroi që burrat do të 
sundonin mbi gratë. kështu që pali nuk e bazoi argumentimin 
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e tij tek efesianëve 5 mbi baza kulturore, por në faktorët më të 
rëndësishëm: krijimi dhe rënia e njeriut në mëkat. pas fjalëve 
që kanë të bëjnë më nënshtrimin, nuk qëndron asgjë më pak, 
asgjë më ndryshe e asgjë më shumë se kjo. pasi i kemi sqaruar 
këto kundërshtime, tani mund ta shikojmë pasazhin me kujdes, 
së bashku me kuptimin që ka në ditët e sotme. por mos dilni në 
përfundime të nxituara. Mund të habiteni kur të kuptoni se çfarë 
do të thotë në të vërtetë nënshtrimi biblik. 

Pali fillon me këto fjalë: “Gra, nënshtrohuni burrave 
tuaj porsi Zotit”. ky është një pohim i fuqishëm. Ju duhet 
t’u nënshtroheni burrave tuaj në të njëjtën mënyrë që do t’i 
nënshtroheshit Zotit. Ai vazhdon më tej: “sepse burri është kreu 
i gruas, sikurse edhe krishti kreu i kishës”. krishti sundon kishën 
e tij; Ai është kreu. Ai e drejton dhe ka autoritet mbi të. në 
fund, ai shpjegon: “Ashtu si kisha i nënshtrohet krishtit, kështu 
edhe gratë t’u nënshtrohen burrave të tyre në gjithçka”. njerëzit 
janë munduar ta interpretojnë këtë në një mënyrë tjetër. Ata janë 
munduar ta zbusin pak. Ata e kanë shtrembëruar dhe e kanë 
injoruar atë. por nuk ka asnjë mënyrë për t’iu shmangur qëllimit 
të vërtetë të këtyre fjalëve, pavarësish se sa i shtrembëroni. në 
mënyrë të përsëritur, në ato tri fjali, pali u thotë grave që duhet 
t’i nënshtrohen autoritetit dhe sundimit të burrave të shtëpitë 
e tyre. Ato duhet të jenë të nënshtruara. në një vend tjetër në 
shkrime, i njëjti mesazh është përsëritur nga pjetri, i cili ishte 
një burrë i martuar (1 pjetrit 3:1). Askush nuk mund ta akuzojë 
pjetrin që i urrente gratë. 

Ju duhet të kuptoni se çfarë kuptimi ka nënshtrimi, meqenëse 
duhet t’i bindeni urdhërimit, ju pëlqen ju apo jo. kjo do të thotë 
se ti, grua e krishterë: ti duhet t’i bindesh burrit tënd; krishti 
thotë që duhet ta bësh këtë gjë. nuk ka asnjë mundësi tjetër. Ai 
nuk thotë që do të ishte e sjellshme nga ana juaj nëse do ta bënit 
një gjë të tillë. Ai nuk thotë që të gjithë do të ishin më të lumtur 
nëse do të silleshin kështu. Ai nuk thotë që gjërat në shtëpi do 
të rrjedhin vaj nëse ju do të bindeshit. Ai thotë që ju duhet të 
bindeni. Ju duhet të bindeni jo për shkak të përfitimeve që ju dhe 
bashkëshorti juaj do të merrni, por për të shfaqur marrëdhënien 
e Jezu Krishtit me kishën e tij. Ju nuk duhet ta keqpërfaqësoni 
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këtë marrëdhënie në asnjë mënyrë. nuk do të mund ta tregoni 
dashurinë që kisha ka për Jezu krishtin nëse keni këtë lloj 
dashurie në zemër për burrin. kjo duhet të shikohet si rezultat 
në jetën tuaj të nënshtruar. 

Mund t’ju duket si sfidë e vështirë. E tillë është. E gjithë 
frika juaj më e madhe që pali mund te jetë duke iu thënë që t’u 
bindeni burrave tuaj, mund të jetë konfirmuar. Pali pa pushim 
përsërit nevojën për nënshtrim. pse vazhdon dhe e thotë një 
gjë të tillë? sepse shumë njerëz vazhdojnë të mos e dëgjojnë. 
ndoshta kjo është arsyeja përse pali e tha tri herë, në tri vargje, 
në tri mënyra të ndryshme. Ai e theksoi në mënyrë që lexuesit 
e tij të mos e humbnin kuptimin. nuk ka asnjë lloj mënyre për 
ta anashkaluar, për ta shmangur apo për ta bllokuar atë. thjesht 
nuk mund ta bëni një gjë të tillë. Duhet të jetoni me të, të jetoni 
nëpërmjet saj dhe të jetoni në të. kështu që, le të mundohemi ta 
kuptojmë. 

Si fillim, ka disa keqkuptime që duhen sqaruar. Nënshtrimi 
nuk largon lirinë, por i hap rrugë asaj. kur është një tren më i 
lirë, kur del nga shinat apo kur ecën lehtë mbi shina? është më i 
lirë kur është atje ku duhet të jetë, duke bërë atë që duhet të jetë 
duke bërë. E kufizuar me shinat do të thotë liri. E kufizuar me 
shinat do të thotë aftësi për të vepruar ashtu siç duhet të veprosh. 
Çfarë sjell liri me të vërtetë? Të qenët në rrugën e duhur. Kur 
është një person më i lirë kur luan në një organo ose në një 
piano? A është ai më i lirshëm të luajë një instrument muzikor 
kur thotë: “harrojini rregullat dhe ligjet e harmonisë, shkallën 
kromatike e kështu me radhë”? Ai nuk është i lirë kur thotë: 
“harrojini të gjitha”, por kur kalon orë të gjata e të vështira duke 
praktikuar notat e tij. Ju mund të pyesni: “si është e mundur 
kjo?”. Ai që ulet në një organo dhe thotë: “harroje librin dhe 
praktikën” nuk është i lirë. Ai kapërcen ndalesat dhe shkel 
pedalen me zhurmë. pastaj duart e tij bien poshtë si bubullima – 
me një klithmë, ulërimë dhe murmuritje. rezultati? një rrëmujë 
e vërtetë! Zhurmë! Ai nuk mund të luajë në organo. Ai nuk 
është i lirë për të bërë muzikë; ai është i lidhur pas injorancës 
së tij, i lidhur pas mungesës së aftësive, i lidhur pas faktit që 
nuk ka kaluar orët e nevojshme për të mësuar të bëjë muzikë. 
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Por njeriu që zgjedh rrugën e gjatë e të vështirë të kufizimeve, 
i cili punon sipas mënyrës së duhur në fund arrin në pikën ku 
mund t’i hedhë librat tutje dhe të shkruajë muzikën e tij. Liria në 
botën e perëndisë kurrë nuk vjen veç nga struktura. kur dikush 
është i lirë për të jetuar ashtu siç Zoti do, atëherë ai është i lirë 
në të vërtetë. në ditët e sotme dëgjojmë shumë rreth lirisë së 
grave. Unë dua që ju të çliroheni. kjo është rruga drejt lirisë së 
vërtetë për një grua: nënshtrimi. nënshtrimi e lejon atë që të ecë 
në rrugën e duhur; e lejon atë që të krijojë muzikë të bukur në 
shtëpinë e saj. 

kur ju bëni atë për të cilën Zoti e krijoi një grua që të bënte, 
kur jeni ajo që Zoti donte që një grua të ishte, atëherë jeni e lirë 
më shumë se kurrë. në botën e rrumbullakët të Zotit nuk mund 
të jetoni si një katror pa u përplasur nëpër cepa. thjesht nuk 
do të funksionojë. Ju mund të mundoheni të jetoni pa formë. 
Ju mund të përpiqeni të përplaseni në fushë, jashtë shinave. Ju 
mund të përpiqeni të uleni mbi organo me një diplomë (të cilën 
gabimisht mund ta quani liri), por nuk do të jeni e lirë. 

parimi i nënshtrimit vazhdon gjatë gjithë jetës suaj. Ai u 
përket marrëdhënieve brenda në kishë po ashtu edhe në shtëpi 
(shih 1 tim. 2:11-15; 1 kor. 14:34, 35). një grua, asnjëherë nuk 
duhet të marrë një pozitë autoriteti mbi burrat si mësuese apo si 
drejtuese. prandaj i janë mohuar këto dy detyra që u përkasin 
pleqve të kishës. kjo nuk pohohet duke u bazuar te kultura, 
por mbi bazën e rendit të krijimit dhe të rrethanave që çuan në 
rënien e njeriut në mëkat. 

por çfarë përfshin nënshtrimi? ky është problemi më i madh 
që duhet zgjidhur. ka shumë pikëpamje të shtrembëruara, të cilat 
duhet të rregullohen. Vetë të krishterët e kanë keqinterpretuar 
shkrimin në këtë pikë. kanë vënë mbi gratë barrë, të cilat 
Bibla asnjëherë nuk i ka pasur për qëllim. Ata kanë ndrydhur 
dhuntitë, kanë dekurajuar shërbesa që mund të sillnin shumë 
gëzim në shtëpi dhe bekime të shumta në kishë. prandaj, është i 
nevojshëm një përshkrim i vërtetë i asaj që Bibla nënkupton kur 
flet për nënshtrimin. 

një pikëpamje shumë e përhapur për nënshtrimin është se 
nënshtrimi e zvogëlon gruan në nivelin e një cope prone. Ajo 
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është një plaçkë që e zotëron dhe e drejton i shoqi. Ajo duhet të 
përulet përpara tij duke mos ofruar një sugjerim apo kundërshtim 
të sajin. Ajo nuk duhet të hapë as gojën e as mendjen. Ajo duhet 
të bëjë vullnetin e tij pa bërë pyetje apo sugjerime. 

kjo nuk është një tablo biblike. kjo mund të jetë një 
tablo islamike; mund të jetë një tablo e vjetër japoneze, por 
nuk është një tablo që vjen nga Bibla. ky përshkrim dështon 
në përfaqësimin e nocionit biblik të çështjes. nga ana biblike, 
gruaja nuk është krijuar për t’u shkelur me këmbë nga i shoqi. 
Dhuntitë e saj të dhëna nga Zoti nuk mund as të injorohen e as 
të shtypen. në fakt, në Bibël paraqitet e kundërta. 

për ta kuptuar këtë, le të shohim një pasazh thelbësor që 
shpjegon rolin e burrit si kreu, 1 timoteut 3:4, 5. në këtë pjesë 
të letrës, Pali po diskuton kriteret e kualifikimit për pleqtë e 
kishës. pleqtë duhet të zgjidhen ndërmjet burrave të kishës, të 
cilët, në jetët e tyre, janë shembull i atyre që Zoti kërkon nga të 
gjithë. Cili është përshkrimi i një burri të tillë? pali thotë që, nga 
njëra anë, ai duhet të jetë një burrë dhe një baba i mirë. nëse 
nuk mund të ushtrojë drejtimin e krishterë si kreu në shtëpi, 
ai nuk do të jetë në gjendje të drejtojë mirë në kishë. Çfarë 
pamjeje ka udhëheqja e mirë në shtëpi? pali thotë që ka të bëjë 
me qeverisjen e mirë të shtëpisë dhe të të mbajturit të fëmijëve 
nën kontroll me dinjitet. 

Fjala kyçe në këtë përshkrim të drejtimit të suksesshëm 
është fjala “qeveris”. puna e burrit është të qeverisë familjen 
e tij. ky është përkthimi më i mirë për fjalën proistemi. ideja 
është të “kryesojë”. është tabloja e atij që ka kontroll, por nuk i 
bën të gjitha gjërat vetë. Ashtu si një plak duhet të jetë drejtuesi 
i kishës së tij, kështu edhe burri duhet të jetë drejtues i shtëpisë 
së tij. një drejtues i mirë di si t’i nxisë të tjerët të bëjnë diçka. 
Ai e di se si të dallojë, të zhvillojë dhe të përdorë dhuntitë e të 
tjerëve. i tillë është drejtuesi dhe i tillë duhet të jetë një burrë.

Burri si kreu i shtëpisë është qeverisësi i saj. Ai është kreu; 
kreu nuk bën punën e trupit. Burri nuk duhet t’i përgjigjet çdo 
pyetje apo të mendojë në vend të gruas, jo tamam kjo. por që 
të pranojë që Zoti i ka dhënë atij një grua që të jetë ndihmë 
për të. një drejtues i mirë do të shikonte nga ndihmësja e tij 
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dhe do të thoshte: “Ajo ka aftësi të caktuara. nëse unë e drejtoj 
mirë shtëpinë time, duhet të shikoj që secila nga këto aftësi të 
zhvillohet dhe të përdoret plotësisht”. Ai nuk do të dojë ta shtypë 
personalitetin e saj, por do që ta shohë të lulëzojë plotësisht. 

nëse nuk është një gjeni në matematikë, atëherë ai do të 
falënderojë perëndinë që i ka dërguar një grua me aftësi të 
mira në matematikë dhe do t’i përdorë plotësisht ato. Ai do 
të ishte një dështak dhe një drejtues jo i mirë nëse nuk do të 
vinte në punë aftësitë e gruas së tij për të mbajtur shpenzimet 
e shtëpisë dhe për të paguar faturat. kjo nuk do të thotë të japë 
dorëheqjen nga pozicioni i tij; ai ende duhet të japë vendimin 
përfundimtar për vendime të rëndësishme financiare të shtëpisë 
(ato të voglat mund t’ia lërë gruas kursimtare). Ai i kontrollon të 
gjitha, vëzhgon situatën financiare dhe merr të gjitha vendimet 
përfundimtare kur ka konflikt mendimesh të pazgjidhura. Por ai 
do të tregohej i marrë nëse nuk do të përdorte aftësitë që Zoti i 
ka dhënë ndihmëses së tij dhe nëse nuk do t’i përdorte plotësisht. 
pra, kreu nuk ndrydh personalitetin e gruas, por faktikisht i 
zhvillon dhe i përdor ato për lavdinë e perëndisë dhe bekimin e 
shtëpisë. 

“por ky është testamenti i ri. po testamenti i Vjetër?”, 
mund të protestoni ju. epo, çfarë ka testamenti i Vjetër? Merrni 
parasysh gruan ideale siç shfaqet atje (Fj. e Urta 31:10). Çdo 
grua duhet që t’i lexojë këto vargje vazhdimisht dhe gjithashtu 
do të ishte mirë edhe për burrat t’i lexonin herë pas here. si është 
kjo grua? Si fillim është quajtur “grua e virtytshme” (v. 10), por 
në origjinal shkruhet “një grua me shumë karakteristika”. Autori 
do ta analizojë duke parë secilën nga këto karakteristika të një 
gruaje jashtëzakonshme. Ajo ka shumë aspekte. ka shumë anë 
të personalitetit të saj. Ajo ka shumë aftësi, të cilat janë zhvilluar 
dhe funksionojnë mirë. këtu është përshkrimi i një gruaje vërtet 
të çliruar. Ajo nuk është e shtypur në asnjë mënyrë. Ajo jeton një 
jetë të plotë, plot kuptim dhe produktive. Burri i saj di se si t’i 
nxjerrë në pah aftësitë e saj. Ai është një qeverisës i mirë, i cili i 
ka lënë asaj shumë vendime për të marrë. të gjitha dhuntitë e saj 
po përdoren plotësisht për shtëpinë e saj. këto edhe më shumë 
gjenden në shprehjen “një grua me shumë karakteristika”. 
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“Vlera e saj është shumë më e madhe se ajo e margaritarëve 
dhe zemra e burrit të saj ka besim tek ajo dhe do të ketë gjithnjë 
fitime.” Ai mund t’i besojë shumë gjëra asaj pa frikë dhe ajo do 
t’i shumojë. kjo është ideja kryesore. 

Tani, le të shohim specifikisht se si jeton kjo grua. “Ajo i 
bën të mira dhe jo të këqija tërë ditët e jetës së saj.” Vini re që 
ajo është orientuar drejt burrit të saj. Ajo pranon që detyra e saj 
është të ndihmojë atë. Ajo shqetësohet për të; ajo e do dhe i bën 
të mira gjatë gjithë jetës së saj. Ajo është e gatshme të jetojë për 
të. Kjo është e qartë që në fillim. Ajo është e gatshme të bëjë 
punë fizike në shtëpi si një shtëpiake (ose zonjë shtëpie) ose 
nëse preferoni termin më të fundit, si një inxhiniere shtëpiake. 

“Ajo shikon për lesh dhe li” dhe “punon me gëzim me 
duart e veta” (v. 13). ka një ndryshim ndërmjet kryerjes së 
punëve të përditshme (kjo është ajo që është shprehur këtu për 
sa u përket detyrave të asaj dite) me gëzim dhe mënyrës se si 
shumë gra i kryejnë ato. pse shumë gra nuk e shijojnë të qenët 
zonjë shtëpie (apo inxhiniere shtëpiake nëse preferoni kështu)? 
sepse asnjëherë nuk kanë mësuar të kënaqen duke bërë punët e 
përditshme. Ato vijnë vërdallë duke u ankuar për barrën e tyre si 
gra. Ato ankohen: “po të njëjtat pjata përsëri! i laj tri herë në ditë 
këto gjëra vetëm që të bëhen sërish pis! Ditë pas dite, të njëjtat 
pjata të vjetra, laji, bëji pis, laji, bëji pis, laji, bëji pis... të njëjtat 
rroba, të njëjtat larje dhe hekurosje...” pastaj: “i njëjti burrë, të 
njëjtët fëmijë!”. kjo është ajo që vjen më pas.

Megjithatë, të kryerit e punëve të shtëpisë është pjesë e asaj 
që do të thotë të jesh gjallë në botën e perëndisë. por gra të tilla 
zhyten në keqardhje për veten. Ato mendojnë: “Burri im del dhe 
takon njerëz interesantë në punën e tij”. Me siguri që po. sikur 
ta dinin gratë! A nuk e dini që edhe burri juaj ka punët e tij të 
shtëpisë? “Kush je ti që flet”, mund të pyesni ju. “Si këshillues, 
ju takoni njerëz interesantë gjatë gjithë kohës.” sigurisht! Orë 
pas ore dëgjoj gra të cilat më qahen për jetën e tyre të keqe 
në shtëpi! Mjaft me këto tani! secili ka vështirësi. në një botë 
mëkatare çdo njeri ka probleme. Jeta e një burri nuk është më 
e thjeshtë se e juaja. nuk është e mbushur me aventura apo më 
romantike se e juaja. Ajo që ka vërtet rëndësi është nëse ti mund 
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të mësosh ose jo të kënaqesh me punën tënde, çfarëdo lloj detyre 
qoftë ajo. kjo është e vërtetë edhe për burrin tuaj. 

tabloja biblike e një gruaje të çliruar e përshkruan ati si 
dikë që ka mësuar ta bëjë punën e saj me gëzim. Ajo ka mësuar 
të këndojë kur lan enët. Ajo është falënderuese për ushqimin që 
i ka ndotur pjatat. 

ndoshta si burrë nuk më takon ta jap sugjerimin e mëposhtëm, 
por do ta jap gjithsesi. ndoshta do ta konsideroni si një 
budallallëk tipik prej mashkulli. kjo është e drejta juaj dhe mund 
të keni edhe të drejtë. Le të themi, nëse nga mosha njëzetvjeçare 
deri në moshën shtatëdhjetëvjeçare (për t’i rrumbullakosur 
shifrat), duke supozuar që mund të bëhen pesëdhjetë vjet duke 
gatuar, mendoj se unë do të doja të dija më shumë rreth gatimit 
sesa gratë. nuk po kritikoj gjellën e mbaruar, më kuptoni. por, 
nga njëra anë, shumë gra as nuk e dinë se përse zien uji. Me 
siguri ato dinë shumë pak ose asgjë rreth reaksioneve kimike që 
ndodhin midis ushqimeve dhe erëzave. nëse do të më duhej të 
merresha me ushqimin ditë pas dite sipas mënyrës suaj, vetëm 
me recetat që di më mirë, ndoshta nuk do të këndoja me zë të 
lartë. nëse do të më duhej të gatuaja për pjesën tjetër të jetës 
në atë mënyrë, do ta kisha të vështirë ta bëja një gjë të tillë me 
gëzim. Mendoj se do të përpiqesha të mësoja të paktën diçka 
elementare nga kimia, në mënyrë që të kisha një ide se pse në 
gatim, kimikatet reagojnë në atë mënyrë. Atëherë gatimi mund 
të fillojë të duket interesant. Mund të filloni të eksperimentoni 
pak nga pak. Mund të shkoni përtej librit të gatimit pa frikën se 
mos helmoni familjen. 

Ju mund të thoni: “Duket tamam si mendimi i një mashkulli”. 
Mund të jetë edhe kështu, por gjithsesi po e jap sugjerimin 
tim. sido që të jetë, nëse përpiqeni më shumë në gatim, aq më 
shumë rezultat do të keni. Do të kënaqeni me gatimin nëse vërtet 
jepni gjithçka nga vetja juaj. Ada L. roberts shkroi një libër të 
titulluar “Llojet e preferuara të bukës nga rose Lane Farm”.1 
është fantastik; faktikisht, nuk ka libër tjetër si ai. kjo grua ishte 

_____________________
<?> Ada Lou roberts, Favorite Breads from Rose Lane Farm (new York: 

hearthside press, 1960).
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e interesuar për reaksionet kimike që ndodhin kur gatuhet buka. 
idetë e saj të reja kanë sjellë vërtet përmirësime në bërjen e 
bukës. Ajo ishte një grua që filloi të pyeste veten: “Pse i hedhim 
bukës përbërësit e përhershëm? pse nuk i hedhim përbërës të 
tjerë? pse i përdorim vetëm në një rend të caktuar dhe jo në 
mënyrë tjetër?”. Ajo mori librin e shkencës të djalit dhe zbuloi, 
për shembull, që kripa vonon ardhjen e majasë. Duke mësuar më 
shumë rreth kësaj dhe disa ideve të thjeshta ajo krijoi mënyra të 
reja dhe përdori për herë të parë përbërës të rinj. është një libër 
i shkëlqyer; e di sepse kam ngrënë nga ajo bukë! Zonja roberts 
mendoi për pak, përdori pak origjinalitet dhe kaloi një kohë të 
shkëlqyer duke mësuar për pjekjen e bukës. po ju, pse nuk e bëni 
një gjë të tillë? shndërrojini në kënaqësi punët e përditshme; 
përkushtojeni veten tuaj me entuziazëm. Duhet të punoni me 
duart tuaja me kënaqësi. 

Më pas, gruaja ideale krahasohet me anijet e tregtarëve. 
Ajo është si anijet e tregtarëve, sepse e sjell ushqimin nga larg. 
stërgjyshja duhej të bënte të njëjtën gjë. Ajo duhej të dilte çdo 
ditë për të marrë ushqim, sepse atëherë nuk kishte frigoriferë. ka 
ende shumë vende në botë në ditët e sotme, ku një pjesë e mirë 
e kohës së grave shpenzohet për të marrë ushqim për familjen e 
tyre. Ajo duhet të shikojë në shumë vende për të gjetur çmime 
të mira dhe cilësinë më të mirë. prandaj dhe ajo krahasohet me 
anijet e tregtarëve. për arsye se e gjitha kjo merr shumë kohë, 
ajo duhet të çohet qëmenatë “për t’i ndarë ushqimin familjes 
së saj dhe për t’u dhënë urdhrat e nevojshëm shërbëtorëve të 
saj”. “Aha, domethënë kishte shërbëtore!”, mund të thoni ju. e 
di se çfarë po mendoni: “nëse edhe unë do të kisha shërbëtore, 
mund të bëj po aq gjëra sa edhe ajo”. Lërini këto tani, ju keni 
“shërbëtore” që ajo as që i kishte ëndërruar: frigoriferë, ngrirës, 
makinë larëse automatike, tharëse, lavastovilje... pse çdo gjë në 
kuzhinë ka një çelës përveç fëmijëve! Dhe “shërbëtoret” tuaja 
as nuk ta kthejnë fjalën. kështu që kjo nuk iu nxjerr nga situata; 
as për një moment të vetëm.

“Ajo shikon një arë dhe e blen.” kjo grua përfshihet në 
blerjen e tokave. Ajo shikon një arë dhe e blen. Ajo ka aftësi 
të mëdha dhe burri i saj e di këtë. si një qeverisës i mirë, ai me 
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siguri ka rënë dakord që gruaja mund t’i përballojë vetë çështje 
të tilla. tani, sigurisht që kjo grua nuk duket e ndrydhur. Aftësitë 
e saj për biznes janë përdorur në përfitim të shtëpisë së saj. Vini 
re: “me duart e saj mbjell një vresht”. Ajo jo vetëm që blen 
toka, por i bën prodhuese me lekët që ajo ka fituar më parë. Ajo 
“ngjesh me forcë ijët dhe i bën më të fortë krahët e saj.” Duhet ta 
bëjë një gjë të tillë nëse do të duhet të punojë në këtë vresht. “e 
kupton që tregtia e saj po shkon mbarë dhe llamba e saj e natës 
nuk i shuhet.” Çdo gjë po i shkon mirë, por për këtë i duhet të 
punojë deri vonë në mbrëmje. 

“shtrin dorën mbi furkën, pëllëmbët e saj zënë boshtin.” 
për shkak të kësaj, ajo “i shtrin dorën të varfrit dhe i jep dorën 
nevojtarit”. ky është një dyvargësh shumë i bukur (v. 19, 20): 
zgjatja e dorës drejt punës së saj i jep mundësinë t’u shtrijë 
dorën atyre që janë në nevojë. 

Ajo “nuk i trembet borës për familjen e saj”; ata kanë “një 
veshje të dyfishtë”. Ka bërë mbulesa si sixhade për ta! Ajo 
gjithashtu ka bërë rroba të mira për veten e saj. rrobat e saj 
janë “prej liri dhe të purpurta”. kjo grua shkon në dyqan, blen 
modele të thjeshta, ulet tek makina e saj qepëse dhe punon për 
disa veshje. Ajo është moderne dhe në gjendje të veshë rroba të 
bukura sepse i ka bërë vetë. 

tani kushtojini vëmendje burrit të saj: ai “nderohet te porta, 
kur ulet bashkë me pleqtë e vendit”. Ju lutem mos e keqkuptoni 
këtë pasazh. ky nuk është imazhi i një gruaje që robtohet në 
shtëpi gjithë ditën, ndërsa burri i saj ulet andej-këndej duke 
harxhuar kohën kot. këtu në Bibël “porta” i referohet bashkisë 
së qytetit, vendi i pushtetit lokal. ideja është që burri i saj, për 
arsye se ka një grua si ajo, ka marrë një vend nderi në qytet. 
kjo është ideja. Ai është bërë një nga pleqtë e qytetit. Ai është 
një ndër njerëzit më të rëndësishëm në qytet; ajo e ka ndihmuar 
besnikërisht që ai të ngrihet në detyrë. 

Ajo bën rroba prej liri dhe i shet ato; ajo gjithashtu i furnizon 
me breza tregtarët. Ajo ka disa biznese për të cilat duhet të 
kujdeset. Ajo punon tokën. ka një vresht. Ajo bën rroba dhe 
breza për t’i shitur. ideja që gratë nuk duhet të kenë një punë 
është e gabuar. këtu kemi të bëjmë me gruan e një plaku të 
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qytetit, e cila e ka një punë. Çështja nëse një punë është apo jo 
e përshtatshme varet vetëm nëse puna ndihmon apo shkatërron 
familjen e saj. 

“Forca dhe nderi janë rrobat e saj dhe qesh për ditët që do 
të vijnë. hap gojën e saj me dituri dhe mbi gjuhën e saj është 
ligji i mirësisë”. kjo grua nuk është skllave në shtëpinë e saj. 
As nuk është vetëm një grua e prerë për biznes. Ajo gjithashtu 
është e gjallë intelektualisht. Dhe jo vetëm kaq, por di t’i zbatojë 
mendimet e saj në jetët e njerëzve me urtësi. te Fjalët e Urta, 
urtësia është e qartë se është urtësi hyjnore. Ajo përdor ato që 
di për të qenë një bekim dhe një përfitim për të tjerët. Njerëzit e 
tjerë vijnë të dëgjojnë se çfarë ajo ka për të thënë. 

“Ajo mbikëqyr si shkon shtëpia e vet dhe nuk ha bukën e 
përtacisë.” kjo është shumë e dukshme. 

Bijtë e saj ngrihen dhe e shpallin fatlume; edhe 
burri i saj e lëvdon duke thënë: “shumë bija kanë bërë 
gjëra të mëdha, por ti i kalon të gjitha ato”. hiri është i 
rremë dhe bukuria është e kotë, por gruaja që ka frikë 
nga Zoti është ajo që do të lëvdohet. i jepni frytin e 
duarve të saj dhe vetë veprat e saj le ta lëvdojnë te 
portat (v. 28-31).

po ju them që ky ideal i testamentit të Vjetër është një 
grua e çliruar. kundërshtojeni këtë po të doni, kundërshtojeni 
në çdo mënyrë. Ajo grua është e lumtur! ky fakt kumbon në 
çdo varg. Ajo është me të vërtetë “e plotësuar” për të përdorur 
termin modern. Ajo është një grua në çdo kuptim të kësaj fjale të 
madhe. Çdo dhunti që është marrë nga Perëndia është zhvilluar 
dhe është përdorur. personaliteti i saj nuk është shtypur. Burri 
i saj nuk e ka tërhequr zvarrë për flokësh. Pamja biblike është 
ajo e një gruaje të çliruar, që i nënshtrohet me gëzim drejtimit të 
burrit të saj dhe jeton e lumtur me të. Ajo është shumë e përfshirë 
në projektin e bukur të zbulimit të gjithçkaje që Zoti donte që 
gruaja të ishte kur Ai e krijoi atë si ndihmësen e burrit. Ajo 
është ndihmësja e tij jo vetëm në punët fizike, siç është larja e 
enëve, por gjithashtu për të menduar mbi problemet dhe marrjen 
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e vendimeve. në fakt, ajo ndihmon në çfarëdo lloj mënyre të 
jetë e mundur. Burri i saj e përdor ndihmën e saj plotësisht. 
por kur vjen puna te vendimi përfundimtar dhe ajo thotë: “Unë 
nuk mendoj se duhet të lëvizim” dhe ai thotë “Unë mendoj se 
po”, ai duhet të marrë vendimin dhe ajo duhet të nënshtrohet. 
pasi është marrë parasysh çdo aspekt dhe ai ende thotë po, ajo 
e di që vendimi është marrë. ky është nënshtrimi. nuk do të 
thotë pamundësi për të folur, për të sugjeruar apo madje edhe 
për të bindur (në një mënyrë të përulur). Do të thotë që burri 
mban përgjegjësinë përfundimtare për shtëpinë dhe ajo duhet ta 
pranojë këtë gjë. 

Dikush duhet të thotë fjalën e fundit. Dikush duhet të jetë 
përgjegjës për vendimet e familjes përpara perëndisë. në një 
shtëpi ku çdo njeri është përgjegjës, në fakt asnjë nuk është 
përgjegjës. në çdo organizëm, përgjegjësia duhet të bjerë mbi 
dikë. në shtëpi, e cila është një organizëm, përgjegjësia nuk bie 
te gruaja, por te burri. është puna e tij të mbajë nën kontroll 
gjithçka dhe të sigurohet që çdo gjë po funksionon ashtu siç Zoti 
thotë dhe gruaja duhet ta ndihmojë që të ndodhë kështu. 

si drejtues, burri juaj mban shumë përgjegjësi të frikshme. 
ndoshta përgjegjësia më hutuese dhe më e vështira është të të 
drejtojë ty! Mendoni rreth kësaj për disa çaste. nëse mendoni se 
është e vështirë për t’u nënshtruar, mendoni për punën e tij. Ai 
duhet t’ju drejtojë juve. A është kjo e mundur? A është e mundur 
të drejtosh një grua? përgjigjja është po. kjo përgjigje gjendet 
pikërisht këtu tek efesianëve 5, por do të diskutohet te kapitulli 
tjetër. tani pyetja është thjesht kjo: pavarësisht nga fakti nëse 
burri juaj i merr përsipër përgjegjësitë e veta apo jo, ti, grua e 
krishterë, a je e nënshtruar? përpara perëndisë ti je përgjegjëse 
për t’u nënshtruar. 

ti duhet të nënshtrohesh edhe nëse bashkëshorti yt dështon 
në rolin e tij. pjetri e bën këtë të qartë te letra e tij e parë (kapitulli 
3). Do ta shqyrtojmë këtë në detaje më pas. pavarësisht nëse ai e 
përmbush pjesën e tij apo jo, Zoti kërkon që ju t’u nënshtroheni 
burrave tuaj në gjithçka, porsi Zotit. i vetmi përjashtim i këtij 
rregulli është nëse bashkëshorti juaj ju kërkon të bëni diçka që 
është drejtpërdrejt shkelje e urdhërimeve të perëndisë. Atëherë, 
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ai nuk vepron më me autoritetin që Zoti i ka dhënë. Ashtu siç 
thanë edhe dishepujt kur e kishin të ndaluar të predikonin: “ne 
duhet t’i bindemi Zotit dhe jo njeriut”. Dy qëndrime të kundërta 
janë përmendur: autoriteti i Perëndisë dhe autoriteti i njeriut. 
në këtë pikë nuk po përdorej autoriteti i dhënë nga perëndia, 
por autoriteti i njeriut. Autoriteti i perëndisë asnjëherë nuk 
e kundërshton veten. Konflikte të tilla ndodhin sepse ka dy 
autoritete në konflikt dhe jo një. Zoti nuk vepron kundër autoritetit 
të tij. Merrni si shembull martesën e dy jobesimtarëve. kanë 
qenë tepër të shthurur dhe në të shkruarën kanë provuar edhe të 
ndërrojnë partnerët. tani njëri prej tyre bëhet i krishterë. Le të 
themi që është gruaja që bëhet e krishterë. një natë, bashkëshorti 
i saj jobesimtar thotë: “Le të provojmë të ndërrojmë partnerët 
përsëri”. Ai po i kërkon asaj të shkelë një urdhërim të qartë 
të perëndisë: “nuk do të kryesh tradhti bashkëshortore”. Me 
qëndrim të nënshtruar, ajo duhet të refuzojë. Ajo duhet që t’i 
bindet Zotit dhe jo njeriut. ky përjashtim nuk është rrugëdalje 
që gratë të refuzojnë nënshtrimin ndaj burrave të tyre. nuk duhet 
të përdoret asnjëherë në këtë mënyrë. kjo do të përdoret vetëm 
nëse përfshihet një shkelje e dukshme ndaj ligjit të perëndisë. 
por raste të tilla janë shumë të rralla. 

Ajo që Zoti kërkon nuk është e lehtë; mëkatarët mundohen 
t’i shmangen. por me anë të hirit të perëndisë ju mund të 
mësoni gëzimet e një gruaje vërtet të çliruar. kur të mësoni të 
jeni ndihmësja e nënshtruar e burrit tuaj, këto gëzime do të jenë 
tuajat. Ju mund të njihni lirinë e të jetuarit nën strukturën e ligjit 
të perëndisë. përse të mos e provoni? 
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LISTA E KONTROLLIT E NJË GRUAJE

A jam unë vërtet e nënshtruar, e gatshme për ta 
orientuar jetën time ndaj burrit dhe të jetoj për të? 
Në hapësirat e mëposhtme janë përmendur pesë 
fusha provë. Testoni veten për të parë nëse jeni 
treguar e nënshtruar në çdonjërën prej tyre, duke 
shkruar një shembull të nënshtrimit që i përgjigjet 
secilës. 

 FUSHAT SHEMBUJ

Punët e shtëpisë

Disiplinimi i fëmijëve

Marrëdhëniet seksuale

Marrëdhëniet shoqërore

Puna e bashkëshortit

 
Nëse nuk arritët ta plotësoni me sukses detyrën e 
mësipërme, ndoshta do t’ju duhet ta konsideroni 
edhe një herë rolin tuaj si grua. Ndoshta duhet 
të pendoheni dhe të këshilloheni me burrin tuaj. 
Në hapësirën e mëposhtme listoni ndryshimet që 
besoni se Zoti do që të bëni në jetën tuaj. 
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UDHËHEQJE 
ME DASHURI

në kapitullin 6 pamë se çështjet tek efesianët 5:22 e në 
vazhdim mund të nxirren në pah duke bërë dy pyetje: Burra, a i 
doni gratë tuaja aq sa për të vdekur për to? Gra, a i doni burrat 
tuaj aq sa të jetoni për ta? Pali ju flet fillimisht grave e më pas 
burrave. ne kemi ndjekur po të njëjtin shembull. prandaj, le të 
shqyrtojmë pyetjen e parë dhe rrjedhojat e saj për familjen e 
krishterë. Cila është marrëdhënia e burrit me gruan e tij?

7
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kjo çështje ka dy anë. nga njëra anë qëndron nënshtrimi. 
Gruaja duhet t’i nënshtrohet burrit të saj ashtu si kisha i 
nënshtrohet krishtit. pali e pohon në tri mënyra, kaq thjesht, 
kaq qartë, kaq saktë, se nuk ka asnjë mënyrë për t’i bërë bisht 
detyrimit. perëndia e vendos këtë përgjegjësi mbi çdo grua të 
krishterë, për të mirën e saj dhe për të mirën e burrit të saj. Ai 
thotë se ajo duhet t’i nënshtrohet burrit të saj si “kreu” i saj, 
sikurse “krishti” është “kreu i kishës” (v. 23). Më tej, ai vazhdon 
të shpjegojë kuptimin e të qenit kreu dhe i detyrimeve që vijnë 
si rrjedhojë: 

Ju, burra, duajini gratë tuaja, sikurse edhe krishti 
deshi kishën dhe dha veten e tij për të, që ta shenjtërojë, 
pasi e pastroi me larjen e ujit me anë të fjalës, që ta 
paraqesë atë përpara vetes së tij si një kishë të lavdishme, 
pa njolla a rrudha a ndonjë gjë të tillë, por që të jetë 
e shenjtë dhe e paqortueshme. kështu burrat duhet t`i 
duan gratë e tyre si trupat e tyre. kush do gruan e vet 
do vetveten. sepse askush nuk urreu kurrë mishin e vet, 
por e ushqen dhe kujdeset me ngrohtësi për të, sikurse 
edhe Zoti bën me kishën, sepse ne jemi gjymtyrë të 
trupit të tij, prej mishit të tij dhe prej kockave të tij. 
“prandaj njeriu do të lërë atin e tij dhe nënën dhe do të 
ngjitet pas gruas së tij, dhe të dy do të bëhen një mish 
i vetëm”. ky mister është i madh; por unë e them në 
lidhjen me krishtin dhe me kishën. por edhe ju secili, 
veç e veç, kështu ta dojë gruan e vet si veten e vet; por 
gruaja ta respektojë burrin. – efes. 5:25-33

nëse grave u duket e vështirë t’i binden urdhërimit të 
perëndisë, le të kenë parasysh se, në krahasim me këto fjalë 
të palit ndaj burrave, nënshtrimi është relativisht i lehtë. është 
tjetër gjë të mësohesh t’i nënshtrohesh tjetrit. është e vështirë; 
është kundër natyrës. neve nuk na pëlqen të nënshtrohemi; burri 
(ose gruaja) i vjetër përbrenda nesh rebelohet. Megjithatë, në 
krahasim me çfarë Jezu krishti ka kërkuar nga burrat e tyre, 
gratë e krishtera kanë një barrë të lehtë. nga ana tjetër e medaljes 
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qëndron të qenët kreu. Ai ju ka thënë juve, burra, se duhet të 
jepni shembullin e udhëheqjes së tij ndaj kishës. Mendojeni 
pak! është diçka tjetër për gruan të japë shembullin e kishës 
në marrëdhënien e saj me krishtin. kjo marrëdhënie duhet të 
jetë e përsosur, por të gjithë e dimë që është shumë larg nga e 
përsosura. por udhëheqja e krishtit, në ndryshim nga bindja me 
të meta e kishës ndaj tij, është e përsosur. është gjithnjë e duhur 
dhe e drejtë. është gjithnjë e urtë. Mishëron gjithnjë atë që 
perëndia ka urdhëruar. Dhe ju duhet të jepni po këtë shembull. 
kjo është detyra që perëndia ka vënë mbi shpatullat tuaja.

është vërtet tepër e vështirë. kjo detyrë është shumë e 
rëndë për qeniet njerëzore mëkatare dhe të dobëta. Ju e dini 
që nuk mund ta përmbushni këtë urdhërim. Vetëm kur Fryma 
e Perëndisë punon në jetën tuaj, ju mund të filloni t’i afroheni 
udhëheqjes së dhembshur të Zotit mbi kishën e tij. e megjithatë 
nuk duhet të dëshironi asgjë më pak për marrëdhënien me gruan 
tuaj. Ju duhet t’i shëmbëlleni Atij në të gjitha shtigjet tuaja. të 
qenët si Jezusi në marrëdhënie me gruan tuaj është një barrë e 
stërmadhe për t’u mbajtur. Ju duhet të jeni kreu i shtëpisë suaj, 
përfshirë edhe i gruas suaj, sikurse krishti është kreu i kishës. 
kur ju dështoni, ju nuk zhgënjeni vetëm gruan tuaj, por nuk po 
përfaqësoni dashurinë e Zotit për kishën e tij. prandaj detyra 
juaj është kaq solemne. kur nuk pasqyroni Atë në martesën tuaj, 
ju dëmtoni emrin e tij. Jeni thirrur të lartësoni Jezu krishtin 
nëpërmjet udhëheqjes që ushtroni në shtëpinë tuaj.

tani, perëndia dha urdhërimet e tij si për burrin, ashtu edhe 
gruan; nuk ka më pak rreptësi për njërin sesa për tjetrin. roli i 
gruas nuk është më pak i rëndësishëm se roli i burrit të saj, sipas 
urdhërimit të perëndisë. Gratë e krishtera nuk duhet të harrojnë 
detyrimet e tyre apo të jenë të pakujdesshme për to, duke thënë 
se vetëm burrave të tyre iu është dhënë detyra për të manifestuar 
Jezu krishtin në martesë. në një mënyrë apo një tjetër, të gjithë 
duhet të manifestojnë krishtin, dhe sigurisht të dyja palët duhet 
t’i binden krishtit me anë të bindjes ndaj të gjitha urdhërimeve të 
tij. Dallimi qëndron vetëm te rolet. Megjithatë, për shkak të këtij 
dallimi të rolit, kur një burrë dështon, ai dëmton imazhin e Zotit 
tonë, në një mënyrë të pazakontë që gruaja nuk mund ta bëjë. 
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për shembull, autoriteti i krishtit në shtëpi është përqendruar në 
burrin. nuk është përqendruar te gruaja apo te fëmijët. perëndia 
e vendosi autoritetin e tij për familjen kryesisht te burri. është 
përgjegjësia e tij të kujdeset për ta ushtruar që të ushtrohet siç 
duhet në mënyra që nderojnë krishtin. Gruaja nuk mban fare të 
njëjtën përgjegjësi. Dhe prandaj ka një kuptim thelbësor në të 
cilin burri në mënyrë të veçantë bëhet shembulli i Jezu krishtit 
nëpërmjet mënyrës se si mban autoritet në shtëpi, apo nuk e bën 
një gjë të tillë. Ai, si pasojë, kur dështon e keqpërfaqëson më 
rëndë te të tjerët krishtin.

Le të shikojmë përgjegjësinë që është vënë mbi burrat. si 
i krishterë, ai është përgjegjës përpara perëndisë për të drejtuar 
familjen e tij. Ai është kreu i shtëpisë. Drejtimi do të thotë 
udhëheqje. nuk do të thotë vetëm privilegje dhe të drejta. nuk 
do të thotë vetëm autoritet për të ushtruar. nuk do të thotë vetëm 
veshja e uniformës dhe e drejta për të thënë fjalën e fundit. 
Do të thotë të gjitha këto gjëra, por gjithashtu do të thotë të 
marrësh përsipër të gjitha përgjegjësitë që vijnë së bashku me 
një autoritet të tillë. Burrat duhet të përmbushin përgjegjësitë 
e udhëheqjes që përputhen me pozitën e drejtimit. Ata duhet ta 
drejtojnë me të vërtetë shtëpinë.

një udhëheqës është një udhëheqës në thelb, jo vetëm me 
emër. Ai ka më shumë se pushtet të jashtëm; ai zotëron pushtet 
të brendshëm. pra, burri është përgjegjës për gjithçka që ndodh 
në shtëpinë e tij. Asgjë nuk duhet të ndodhë në shtëpinë e tij 
pa qenë ai në dijeni. Asgjë nuk duhet t’u ndodhë fëmijëve 
të tij pa qenë nën vëzhgimin e tij dhe, në fakt, pa e thënë ai 
fjalën e fundit. Gruaja e tij s’duhet të mësojë ndonjë gjë ose 
të bëjë ndonjë gjë ose të thotë ndonjë gjë në atë shtëpi që ai 
nuk e miraton. ky është autoriteti i kryesisë për të cilin ai është 
thirrur. këtu e lamë në kapitullin e fundit. kreu i shtëpisë duhet 
të kontrollojë shtëpinë e tij, duke përfshirë edhe gruan e tij. kjo 
është detyra më e vështirë nga të gjitha! si e kontrollon dikush 
një grua? kjo ngelet për t’u përgjigjur.

por, së pari, vëreni se, si kreu i shtëpisë, ai duhet të mbajë 
të gjithë shtëpinë e tij nën kontroll. tek 1 timoteut 2:11-13, e 
përmendur paksa më sipër, pali jep listën e karakteristikave të 



87uDhëheQje Me Dashuri  

burrave që jetojnë jetë të tilla që i kualifikon ata për pleqësi. 
pleqtë duhet të jenë shembuj për tërë tufën. Dëgjoni se çfarë 
thotë ai për një njeri të tillë. Midis të tjerave, ai duhet të jetë: 
“njeri që qeveris mirë shtëpinë e vet”. Ai e drejton atë (e qeveris), 
“dhe i ka fëmijët të bindur me çdo mirësjellje”. pali vazhdon më 
tej: “por në qoftë se dikush nuk di ta qeverisë familjen e vet, si 
do të kujdeset për kishën e perëndisë?” në shkrime burri është 
quajtur tri herë qeverisës i shtëpisë së tij. njëri nga pasazhet 
është ky që po shikojmë. në vargun 12, dhjakëve iu kërkohet 
gjithashtu të jenë qeverisës të mirë të fëmijëve të tyre dhe të 
shtëpisë së tyre. Është e panevojshme të flasim për personat 
e ndryshëm që mund të përbëjnë një shtëpi. një shtëpi mund 
të përfshijë shërbëtorë, mësues për fëmijët e kështu me radhë. 
ideja është që burri duhet të kryesojë mbi të gjithë. Dhe fëmijët 
janë përmendur posaçërisht. shtëpia e tij, atëherë, duhet të jetë 
nën kontrollin e tij. Ai është kreu i të gjithë atyre që jetojnë në 
shtëpinë e tij. pali thekson veçanërisht tek efesianët 5 se ai është 
jo vetëm kreu i fëmijëve të tij, por edhe i gruas së tij (v. 23). 
është detyra e tij të marrë përsipër këtë udhëheqje.

në kapitullin e fundit pamë se kryesimi nuk do të thotë 
të shtypësh talentet dhe dhuntitë e gruas. nuk do të thotë të 
marrësh të gjitha vendimet pa e pyetur atë ose fëmijët, ose të 
mos i japësh asnjë pushtet për të marrë vendime apo për të 
bërë ndonjë gjë vetë. për tablonë biblike është e vërtetë krejt 
e kundërta. një qeverisës i mirë di se si t’i vërë njerëzit e tjerë 
në punë. një qeverisës i mirë di se si t’i mbajë me punë edhe 
fëmijët, edhe gruan e tij. sigurisht që burri që ulej me pleqtë 
te porta ishte një qeverisës i mirë. Ai kishte dalluar te gruaja 
e tij të gjitha aftësitë e saj, të gjitha dhuntitë nga perëndia, për 
të cilat ai e kishte nxitur atë t’i zhvillonte dhe t’i përdorte. Dhe 
ajo po i përdorte këto për të mirën e burrit të saj dhe të të gjithë 
shtëpisë. kjo është ajo që bën një qeverisës i mirë. Ai është i 
kujdesshëm që të mos shpërfillë apo të shkatërrojë aftësitë e 
gruas së vet. përkundrazi, ai i vë ato plotësisht në përdorim. 
Qeverisësi i mirë pranon se perëndia e ka siguruar gruan e tij si 
një ndihmëse për të. Ai e mban mend shkrimin që thotë, “kush 
ka gjetur grua ka gjetur një gjë të mirë”. Ai nuk e ka atë si barrë. 
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përkundrazi, ai e konsideron atë të dobishme dhe ndihmëse, dhe 
një bekim të mrekullueshëm nga perëndia. Ajo është ndihmëse 
dhe si ndihmëse ai do ta lejojë atë të ndihmojë. Ai do t’i japë 
zemër asaj për të ndihmuar.

një qeverisës ka një sy të përqendruar në gjithçka që ndodh 
në shtëpinë e tij, por ai nuk e bën gjithçka vetë. përkundrazi, ai 
shikon tablonë e përgjithshme dhe mban çdo gjë nën kontroll. 
Ai di gjithçka që po ndodh, si funksionon, dhe vetëm kur është 
e nevojshme ndërhyn për të ndrequr dhe për të ndryshuar, apo 
për të ndihmuar në ndonjë mënyrë. tani, sigurisht, kjo nuk do 
të thotë që ai nuk merr përsipër përgjegjësitë e tij. pa dyshim 
që do t’i marrë. sot, në veçanti, detyra qeverisëse e burrit është 
shumë e rëndësishme. nëse qeverisja ka qenë ndonjëherë e 
rëndësishme në shtëpi, tani ka rëndësi thelbësore; në kohën tonë 
është rritur në rëndësi.

në vitet e kaluara, burri jetonte në komunitetin e fshatit. 
Ai gjithashtu punonte aty ose në afërsi të tij. Ai zakonisht vinte 
në shtëpi për drekë. Udhëtimi nuk ishte dhe aq i zakonshëm sa 
ç’është tani. por sot burrat kapërcejnë gjithë zhurmë përmes urës 
në qytetit e madh për të punuar dhe kthehen vonë në mbrëmje 
dhe shkojnë për të fjetur. Ata e bëjnë këtë gjë pesë herë në javë, 
nganjëherë duke e parë fare pak të gjithë familjen përveçse në 
fundjavë. edhe në fshat tabloja ka ndryshuar. Babai vjen në 
shtëpi për drekë, por fëmijët janë larg diku në një shkollë të 
bashkuar të disa zonave, dhe ata nuk vijnë më për drekë. njerëzit 
kudo ikin me makina dhe nuk e shikojnë njëri-tjetrin siç bënin 
më parë. po ashtu edhe burri, jashtë shtëpisë, jashtë realitetit, 
duhet të punojë akoma më shumë për të ditur se çfarë po ndodh 
nëpërmjet gruas së tij. Ai duhet të këshillohet me bashkëshorten 
e tij rregullisht. Ai duhet të sigurohet që çdo gjë po shkon në 
rregull, dhe duhet të ndërmarrë hapa për të ndrequr ato gjëra 
që nuk janë në rregull. pavarësisht nga kushtet e shoqërisë së 
sotme, perëndia nuk ua ka hequr burrave përgjegjësitë e tyre. 
këto përgjegjësi mund të jenë më të vështira për t’u mbajtur, por 
megjithatë etërit e sotshëm janë po aq përgjegjës dhe po aq të 
nevojshëm sa etërit e tyre. Akoma më tepër duhet të mendojnë 
dhe të ushtrojnë me besnikëri rolin e tyre qeverisës në shtëpi.
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të udhëheqësh familjen do të thotë të sigurohesh që të 
gjithë anëtarët e familjes janë nën përkujdesje. Mirëqenia 
fizike, ushqimi, veshja, strehimi - gjithçka që ne zakonisht i 
quajmë si nevoja - duhet të sigurohet. por sigurimi i këtyre nuk 
përbën fushën më kryesore të dështimeve ndër burrat. Fusha ku 
burrat dështojnë më shumë, fusha ku udhëheqja e tyre ngec më 
seriozisht, është aty ku ju mund të mendoni se duhet të jetë më 
e fortë. nën dritën e këtij pasazhi, fusha ku ju mund të mendoni 
se burrat duhet të jenë më të zellshëm për të parë që udhëheqja 
të ushtrohet është në adhurimin me familjen, në studimin e 
shkrimeve me familjen, në lutjet me familjen, në frekuentimin e 
shërbesave të kishës me familjen, në dëshminë ndaj komunitetit 
me familjen dhe në marrëdhënien e drejtpërdrejtë të familjes 
me perëndinë, për të bërë punën për të cilën Ai i ka thirrur si 
individë dhe si familje. Do të prisnit të shihnit një zell të madh 
për përgatitjen e fëmijëve në dijen dhe shtigjet e perëndisë. 
por kjo është fusha ku burrat dështojnë në mënyrën më të 
trishtueshme. sa shpesh ndodh që është gruaja shtysa e vetme 
për këto gjëra në familje. është ajo që i nxit vazhdimisht këto 
aktivitete. Ajo e ndien të nevojshme t’i thotë burrit të saj: “eja 
shkojmë në kishë sonte”.

në kishën e Jezu krishtit, udhëheqja në këto gjëra shpesh 
i përket gruas dhe jo burrit. kjo është në të njëjtën kohë një 
uzurpim dhe një dorëheqje nga përgjegjësia. ky këmbim 
rolesh sjell pasoja të tmerrshme. Mendoni se çfarë iu shkakton 
fëmijëve. Si mësojnë fëmijët? Çfarë mësojnë fëmijët? Më së 
shumti, ata mësojnë nëpërmjet shembullit. Ata mësojnë që kisha 
është për gratë. Ata mësojnë se burrat mund të bëjnë edhe pa 
të. Ata mësojnë se krishterimi nuk është një fe burrërore; është 
mirë për fëmijët e vegjël e gratë, por burrat mund ta pranojnë 
ose ta lënë. A thua se krishterimi është joburrëror! kjo është 
pjesë e problemit të kohëve moderne. Burrat sot mendojnë se 
krishterimi nuk është aspak burrëror. ka shumë burra që rriten 
me këtë lloj tabloje të krishterimit. pikturat e artistëve për 
krishtin shpesh e shfaqin Atë si një individ të holluar, të dobët 
dhe me tipare femërore. pa dyshim që krishti i artistëve nuk 
do të mund t’i kishte duruar ditët e fundit përpara vdekjes së 
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tij, sidomos, natën e fundit. Ai nuk ishte ngordhalaq! por këto 
piktura të vështruara vit pas viti dhe brez pas brezi kanë prishur 
konceptin e një krishti burrëror.

Liberalët “e mirë” e kanë komplikuar edhe më shumë 
problemin. klounët e tyre të dobët të Caspar Milquetoast-it* 
nuk e kanë zanafillën te Shpëtimtari burrëror, që erdhi të vdiste 
në kryq për njerëzit e Tij, që mundi djallin, korri fitoren dhe 
theu zinxhirët e vdekjes. pikëpamjet e tyre keqpërfaqësojnë 
tërësisht anën burrërore të krishterimit. Ai lloj krishterimi me 
tipare femërore shkon krah për krah me atë çka dëgjojmë sot 
në Jesus Christ Superstar**. Jezu krishti pyetet vazhdimisht 
gjatë regjistrimit: “kush je ti, kush je ti?”. nuk ka asnjë 
përgjigje burrërore. Nuk ka ringjallje, as fitore; asgjë në këtë 
përshkrim nuk e tregon të saktë figurën e fuqishme që luftoi 
armikun e fundit dhe e mundi atë. përkundrazi, Ai mbetet midis 
të vdekurve, i mundur, duke vënë në dyshim Vetveten. krishti 
shikohet si diçka më pak se burri i vërtetë dhe se vetë perëndia 
që Ai është. shkrimet e paraqesin Atë edhe si njeri, edhe si 
perëndi, por jo vetëm si njeri. si njeri, Ai u rrit në një punishte 
zdrukthëtari përpara krijimit të veglave të fuqishme të sotme. 
Ai duhet të ketë pasur muskuj të fortë. një ditë, Ai eci në atë 
zonë të tempullit ku këmbyesit e parave po ndotnin adhurimin 
e perëndisë dhe i dëboi ata. Ai ua përmbysi tavolinat dhe i la 
të lirë pëllumbat, por njerëzit nuk iu kundërvunë. nuk ka asnjë 
të dhënë në këtë pasazh që ata nuk iu kundërvunë për arsye të 
ndonjë pushteti të mrekullueshëm. në të vërtetë, pasazhi na 
tregon krejt të kundërtën. Ajo që ata panë ishte pushteti dhe 
autoriteti i një njeriu që ishte i drejtë përpara perëndisë dhe u 
drodhën nga frika e ia mbathën. sepse krishti është një njeri. 
Asnjeri nuk mund ta lexojë kapitullin e njëzetetretë të Ungjillit 
sipas Mateut, ku Ai qorton skribët dhe Farisenjtë dhe iu thotë: 

__________________
∗ Caspar Milquetoast, karakter filmi vizatimor krijuar nga Harold Tucker 

Webster, i cili përfaqëson një njeri të druajtur, të nënshtruar, të squllët dhe pa 
karakter.

∗ ∗ një shfaqje teatrale në skenën e Broduejit, e cila më pas u realizua edhe si 
film (Shën. përkth.).
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“por mjerë ju, o skribë dhe farisenj”, mjerë ju, mjerë ju, mjerë 
ju përsëri dhe përsëri, pa parë një njeri që po përballte mëkatin 
drejtpërdrejt me të gjithë burrërinë e dikujt që kishte fuqinë e një 
jete të pamëkatë. kjo burrëri shikohet edhe në butësi, gjithashtu. 
krishti është një burrë që nuk pati frikë të vajtonte për vdekjen 
e mikut të cilin e donte fort. krishti është një burrë. etërit që 
përpiqen të japin shembullin e kryesimit të tij duhet të jenë 
burra.

krishterimi është një fe burrërore. ka një shpëtimtar, i cili 
ishte aq burrë, sa dha jetën e vet. Ai nuk kishte frikë nga vdekja. 
Pavarësisht nga e gjithë llahtaria e kryqit, torturat fizike dhe 
agonia e të qenit i refuzuar nga perëndia, ai e drejtoi fytyrën e tij 
si granit drejt Jerusalemit. Ai shkoi të mbante fajin dhe dënimin 
dhe zemërimin e perëndisë në vend të njerëzve të tij. Ata që i 
besojnë Atij gjejnë jetë nëpërmjet vdekjes së tij. Ai ishte një 
burrë, një burrë që donte kaq shumë, saqë qe i gatshëm të jepte 
jetën për njerëzit e tij, për kishën që përfaqësohet nga gruaja 
e krishterë. tek efesianët 5, shembulli dhe kundërshembulli 
bluheshin kaq afër në mendjen e palit, saqë më vonë ai detyrohet 
të shpjegojë: “tani unë e them në lidhje me krishtin dhe me 
kishën”. pali i bashkonte kaq shumë të dyja në mendjen e tij, 
saqë i bashkonte ato edhe kur shkruante.

kryesimi e burrit duhet të pasqyrojë kryesimin e krishtit 
për kishën në dashurinë e Jezu krishtit për kishën e tij. kryesia, 
pra, nuk është vetëm autoritet. nuk është as vetëm udhëheqje, 
në të cilën dikush merr përsipër përgjegjësi. është gjithashtu një 
udhëheqje e dashur e ndikuar kaq thellë nga dashuria e Jezu 
krishtit, saqë burri është në gjendje ta dojë plotësisht gruan e tij 
sikurse krishti donte kishën; që do të thotë, aq sa të japë jetën 
për të.

Vini re, kur pali thotë se “burri është kreu i gruas, sikurse 
edhe krishti është kreu i kishës”, është ajo lloj kryesie që Jezu 
Krishti ushtron mbi kishën për të cilën ai po flet. Kthehuni 
tek efesianët 1:22, ku pali përshkruan kryesinë e krishtit mbi 
kishën. nëse një burrë dëshiron të dijë se si duhet të jetë të qenët 
kreu mbi gruan, se si kjo gjë shkon paralelisht me krishtin të 
qenët kreu i kishës, ai mund ta gjejë në këtë varg, ku thuhet: 
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“perëndia vuri çdo gjë nën këmbët e tij, edhe ia dha për krye 
përmbi çdo gjë [ose më mirë, për] kishës, e cila është trupi i tij”. 
Me fjalë të tjera, çdo gjë që i është dhënë Jezu krishtit, i është 
dhënë për kishën e tij, dhe ai ushtron kryesinë mbi kishën për 
bekimin e saj, për përfitimin e saj dhe për të mirën e saj. Pushteti, 
autoriteti, lavdia, nderi dhe kryesia në vetë anën e djathtë të 
perëndisë i janë dhënë Atij, në mënyrë që Ai t’i ushtrojë dhe t’i 
ndërmjetësojë ato për kishën e tij. kryesia e tij është një kryesi e 
drejtuar nga kisha. kisha është trupi i tij. kreu ushqen trupin, e 
mban gjallë trupin dhe kujdeset për trupin. koka nuk ia merr me 
vrap në mënyrë të pavarur, por kujdeset gjithmonë për trupin. 
Gjithnjë duke përçuar mesazhe që do të çojnë në përmirësim 
dhe duke u kujdesur për sigurinë dhe mirëqenien e pjesëve të 
ndryshme të trupit, koka e ruan dhe kujdeset për trupin. 

kryesia e Jezu krishtit përfshin një përkujdesje të thellë 
për kishën. ky është lloji i udhëheqjes që burrat janë thirrur të 
ushtrojnë mbi gratë e tyre. Ata janë krerët mbi gratë si Krishti 
është kreu mbi kishën e tij. Dhe kjo do të thotë se ata nuk do 
të ushtrojnë një kryesi të pavarur, duke ndenjur ftohtë mbi një 
piedestal, ndërsa gratë janë në gjunjë duke pastruar dyshemenë. 
përkundrazi, është një kryesi që i shërben gruas, një kryesi që 
kujdeset për të. është një kryesi në dashuri, që është e drejtuar 
drejt të bërit gjithçka që dikush mund të bëjë për gruan e tij. 
krishti e donte aq shumë kishën, sa vdiq për të. Atëherë, a nuk 
do t’ia japë asaj lirisht çdo gjë? pa dyshim, thotë pali. Dhe po 
kështu duhet të jetë edhe me gruan tuaj. Asnjë kryesi tiranike 
dhe arbitrare nuk lejohet. kryesi do të thotë dashuri, që do të 
thotë, dhënia e vetvetes.

një burrë nuk është më beqar; ai nuk mund të jetojë më për 
veten e tij. Madje, as beqari nuk duhet ta bëjë një gjë të tillë. 
një burrë ka një detyrim serioz ndaj gruas së tij. është detyra 
(dhe gëzimi) e tij që në të gjitha vendimet e tij të ketë gruan në 
qendër. Ai duhet të marrë vendime duke pasur parasysh gruan 
e tij. Ashtu si krishti vepron duke pasur parasysh kishën e tij, 
edhe burri duhet të veprojë duke pasur në mend gruan e tij. Ai 
duhet të kujdeset për të. Ai duhet ta dojë atë më shumë se çdo gjë 
tjetër, sikurse Krishti do kishën e Tij. Vetë kryesia, që fillimisht 
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mund të duket diçka kaq fyese për një grua, në të vërtetë del se 
është dashamirëse dhe e lavdishme.

Më pas, Pali flet për të dashurit e gruas si vetveten, në të 
vërtetë, si trupin tënd. kisha është trupi i krishtit, i cili është 
kreu, dhe gruaja është si trupi. pali u thotë gjithashtu burrave, 
ajo është si trupi juaj. pali merr shkas nga testamenti i Vjetër, 
duke cituar Zanafillën 2:24. Argumenti i tij është se, pasi një 
burrë braktis të atin dhe të ëmën dhe bashkohet me gruan e 
tij, ai dhe gruaja e tij bëhen një mish i vetëm. kjo është një 
marrëdhënie kaq intime, sa të duash gruan tënde do të thotë të 
duash vetveten. kurdoherë që burri bën diçka për gruan e tij, 
ajo gjë ndikon edhe tek ai vetë. Gruaja është kaq e afërt për të, 
kaq pjesë e tij, saqë ajo është si trupi i tij. kjo është ideja. Dhe 
prandaj ai thotë: “Burrat duhet t’i duan gratë e tyre porsi trupat 
e tyre; kush do gruan e vet do vetveten”. kjo marrëdhënie është 
aq e afërt, saqë ai mund të lëndojë vetveten duke lënduar gruan 
e tij. nga ana tjetër, ai ndihmon veten kur ndihmon gruan e tij. 
kjo është e vërtetë në shumë mënyra. një grua e lumtur do të 
thotë një burrë i lumtur. Burri që do gruan e tij merr si këmbim 
dashuri.

pali vazhdon më tej: “sepse askush nuk urreu kurrë mishin e 
vet, por e ushqen dhe kujdeset me ngrohtësi për të, sikurse edhe 
Zoti bën me kishën”. Dy fjalët më të buta në greqisht, që pali 
mund të mendonte gjenden në këtë varg: ushqen dhe kujdeset 
me ngrohtësi. tani burrat dinë se si t’i ushqejnë dhe të kujdesen 
me ngrohtësi për trupat e tyre, apo jo? Diçka rrëshqet dhe Xhoni 
vret krahun e tij me një vegël. Gjaku i shkon vu dhe ai turret te 
këndi ku janë ilaçet. Ai me kujdes e lan, përkujdeset për të, e 
ushqen atë dhe kujdeset me ngrohtësi. Ai mund të kalojë gjashtë 
ditët e tjera duke e ushqyer dhe duke u kujdesur me ngrohtësi! 
Gratë thuhet se e durojnë dhembjen më shumë se burrat. Burrat 
ndiejnë më shumë dhembje dhe dinë se si t’i ushqejnë dhe të 
kujdesen me ngrohtësi për vrajat e tyre!

Megjithatë, pak burra dinë se si t’i ushqejnë dhe të kujdesen 
me ngrohtësi për gratë e tyre. pjetri gjithashtu i referohet kësaj 
nevoje (1 pjetrit 3:7): “Ju burra, gjithashtu, jetoni me dituri me 
gratë tuaja, si një enë më e dobët duke u dhënë nder meqë është 
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një grua”. kuptoni, pra, se një burrë duhet ta trajtojë gruan e tij 
me butësi “meqë është një grua”, ose siç themi, femërore. kjo 
është ajo që ai po thotë. Burrat nuk duhet të presin nga gratë 
të sillen si burra. kur burrat ankohen se gratë e tyre nuk janë 
mjaftueshëm femërore (një ankesë e rëndomtë), ata duhet të 
pyesin veten nëse i kanë trajtuar ato si të tilla. një burrë duhet 
të ketë parasysh cili është roli i gruas së tij dhe cili është roli 
i tij. Ai duhet të jetë i butë dhe i kuptueshëm ndaj saj në rolin 
që ajo ka, ndërkohë që sigurohet se ajo po e kryen rolin e saj 
siç duhet përpara perëndisë dhe fëmijëve të saj. për të qenë i 
kuptueshëm, ai duhet të vihet në vendin e saj dhe të kuptojë sa të 
mundet çfarë është duke kaluar ajo nga pikëpamja e një gruaje. 
kjo është e vështirë për t’u bërë, por kjo është çfarë do të thotë 
të jesh i kuptueshëm ndaj një personi tjetër: të vihesh në vendin 
e saj. natyrisht, nuk do të ndihesh si në vendin tënd. Megjithatë, 
burrat duhet të përpiqen të kuptojnë se si është të jesh grua, thotë 
pjetri. 

është e vështirë për një burrë të kuptojë se ç’do të thotë 
kur një gruaje i fillon cikli i menstruacioneve dhe bëhet pak 
nevrike dhe e trishtuar. kjo është tepër e vështirë për burrat. 
Ata nuk e kuptojnë këtë problem, sepse nuk e kanë si problem. 
Megjithatë, ata duhet të bëjnë më të mirën e tyre për ta kuptuar 
dhe për ta trajtuar atë me butësi gjatë periudhave të tilla. Dhe 
gratë mund të ndihmojnë duke shpjeguar se si qëndrojnë gjërat. 
është e vështirë për burrat të kuptojnë ç’do të thotë të jesh me 
fëmijët në shtëpi gjithë ditën e ditës për çdo ditë, duke ndërruar 
pelena në mëngjes, drekë, darkë dhe midis. herë pas here, edhe 
burrit i bën mirë që të ndërrojë një gjysmë duzine pelenash, 
në mos për ndonjë arsye tjetër, të paktën për t’u bërë pak më i 
mirëkuptueshëm. një burrë duhet të kuptojë rolin e gruas së tij; 
ky është një parim i mirë për menaxherin e çfarëdo organizate. 
nëse drejtoni një biznes ose nëse jeni një plak në kishë, ju 
duhet të viheni në vendin njerëzve që po qeverisni që të kuptoni 
problemet e tyre. kjo është ajo që pjetri i thërret burrat të bëjnë.

ka shumë më tepër gjëra në lidhje me këtë, të cilat dalin 
në pah te kolosianët 3:18,19. këto dy vargje janë formulime 
përmbledhëse të asaj që pali thotë tek efesianët 5: “Ju gra, jini 
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të nënshtruara ndaj burrave tuaj, ashtu si ka hije në Zotin”, 
dhe “Ju burra, duajini gratë tuaja dhe mos u bëni të hidhur 
ndaj tyre”. është shumë e lehtë për një burrë të bëhet i hidhur 
ndaj gruas së tij. Ju mund të thoni: “pse s’i bën ajo gjërat sipas 
mënyrës sime? Pse nuk mëson t’i krehë flokët më shpejt dhe të 
ikim? pse duhet gjithmonë të rri në makinë dhe të pres? pse më 
bën vonë gjithmonë për çdo takim? Unë bëhem gati një orë e 
gjysmë përpara. pse nuk mund të jetë gati ajo?”. Burrat mund 
të bëhen shumë të hidhur për gjëra të tilla. tani është e vërtetë 
se ju duhet ta ndihmoni atë të mësojë të bëhet gati, por nuk 
duhet të bëheni të hidhur për dështimet e saj. Ju do të filloni të 
mposhtni problemin e hidhërimit, kur të filloni ta kuptoni atë. Ju 
nuk duhet të bëheni të hidhur ndaj saj sa herë që ajo bën diçka 
gabim vetëm sepse ju po qeverisni punën. në vend të kësaj, ju 
duhet të pyesni veten: “Çfarë kam qenë duke bërë gabim dhe 
çfarë duhet të bëj tani për këtë gjë?”. Ju përgjigjeni për shtëpinë 
(duke përfshirë edhe gruan tuaj). kuptoni se të çuarit e familjes 
në kohë diku është pjesë e përgjegjësisë suaj. përgjigjja mund 
t’ju vijë në të kuptuarit se sa kohë duhet për të larë dhe për të 
veshur katër fëmijë. një burrë mund të vendosë të ndihmojë në 
raste të tilla, në vend që të rrijë jashtë në makinë duke turfulluar 
dhe duke i rënë borisë!

por, burra, më lejoni t’ju pyes, a kujdeseni për gruan po 
aq sa kujdeseni për trupin tuaj? nëse ajo ka një problem, a ju 
intereson vërtet? A gjeni kohë për ta dëgjuar? kur ajo është në 
merak për diçka, a jeni edhe ju në merak? kur ajo është e trishtuar, 
a mund të jeni ju përsëri i gëzuar? Marrëdhënia më intime ndër 
qeniet njerëzore është marrëdhënia ndërmjet burrit dhe gruas. 
sigurisht, dashuria kërkon përkujdesje dhe dhembshuri për ta 
mbajtur atë marrëdhënie të afërt dhe të ngrohtë.

Çfarë është dashuria? Pali na e tregon këtu se ç’është. 
Dashuria është të japësh - të japësh veten për tjetrin. nuk është të 
marrësh, ashtu siç thotë bota sot. nuk është ndjenjë dhe dëshirë; 
nuk është diçka mbi të cilën nuk ke kontroll. është diçka që ne 
bëjmë për tjetrin. Asnjeri nuk dashuron në abstraksion. Dashuria 
është një qëndrim që buron nga diçka që është e prekshme dhe 
që ndodh në mënyrë të prekshme. Vini re në këtë pasazh, krishti 
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deshi kishën dhe dha veten e Tij për të. Gjoni 3:16 thotë: “sepse 
perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin”. 
te Galatasit 2:20 lexojmë: “Më deshi dhe dha veten për mua”. 
“në qoftë se armiku yt, pra, ka uri, jepi të hajë; në pastë etje, 
jepi të pijë; u bëni të mirë atyre që ju urrejnë”. Mbi të gjitha, 
dashuria nuk është një ndjenjë, por më saktë është dhënia e vetes 
tjetrit.

hollivudi e ka shtrembëruar dashurinë, ekrani i televizorit e 
shtrembëron atë, disqet e muzikës e shtrembërojnë atë. sot kudo 
dashuria konsiderohet si ndodhi. Ajo thjesht ndodh. “s’kisha 
ç’të bëja”, tha i riu, i cili e kishte futur veten dhe të dashurën në 
telashe në ndenjësen e prapme të makinës. “s’përmbahesha dot.” 
Ai është i orientuar nga ndjenjat, por jo i motivuar nga dashuria. 
Ai motivohet nga dëshira dhe jo nga dashuria. Dashuria është 
gjithnjë nën kontroll. Urdhërohet. krishti urdhëron: “Duajini 
armiqtë tuaj”. nuk mund të rrini duarkryq dhe të ndillni një 
ndjesi të mirë ndaj armiqve tuaj. nuk vjen në këtë mënyrë. por 
nëse i jepni një armiku diçka për të ngrënë ose i jepni atij diçka 
për të pirë, shumë shpejt diçka fillon t’u ndodhë ndjenjave tuaja. 
Kur ju investoni veten te dikush tjetër, filloni të ndiheni ndryshe 
ndaj tij. ndjenjat duhet të bazohen në baza të forta dhe të 
prekshme. ndjenjat që zhvillohen dhe rriten nga të dhënët janë 
të vërteta dhe të qëndrueshme. por ndjenjat si bazë e dashurisë i 
merr era. kur dashuria ndodh, çfarë ndodh kur ndodhia pushon 
së ndodhuri? Dhe ç’ndodh kur diçka ndodh me dikë tjetër? 
ndjenjat nuk janë të besueshme; ato sot janë lart e nesër janë 
poshtë. ndjenjat nuk janë gjithnjë nën kontroll, por dashuria 
e vërtetë është. Bibla urdhëron: “Duaje Zotin, perëndinë tënd, 
me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë 
mendjen tënde; duaje të afërmin tënd porsi vetveten dhe Duajini 
armiqtë tuaj”. Dhe këtu burri urdhërohet ta dojë gruan e tij.

një burrë dhe një grua vijnë në një seancë për këshillim. Ajo 
thotë: “nuk e di as se përse erdhëm. situata është e pashpresë”. 
Ai pohon: “ne nuk e duam më njëri-tjetrin”. Dhe ja ku janë 
aty të ulur. është e dukshme që ata e kanë humbur atë ndjenjën 
e dashurisë që mund të kenë pasur ndonjëherë. Ata presin nga 
këshilluesi që t’u thotë: “epo, me sa duket, kaq ishte. nëse 
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nuk e doni më njëri-tjetrin, nuk ka më shpresë”. por ajo që ne 
themi është: “Më vjen keq që po e dëgjoj këtë. Ma merr mendja 
që duhet të mësoni se si ta doni njëri-tjetrin”. Ata shikojnë 
të çmeritur! “Çfarë do të thuash me mësoni si ta doni njëri-
tjetrin? Për çfarë po flisni? Kjo është qesharake”. Jo, kjo s’është 
qesharake. Gjashtë ose tetë javë më vonë ata me shumë gjasa do 
të dalin që andej dorë për dore, duke pasur si ndjenjën ashtu edhe 
dashurinë, nëse e kanë seriozisht. kuptoni që dashuria nuk vjen 
siç mund të besojnë mendjelehtët, e lulëzuar plotësisht nga koka 
e Afërditës. Dashuria duhet të rritet. Duhet të ujitet, të ushqehet 
dhe ka nevojë për përkujdesje. Duhet kultivuar. Gjithashtu, 
duhet t’i hiqen barërat e këqija. Dashuria ka problemet e saj, por 
dashuria e vërtetë mund të rritet e gjatë dhe e fortë kur kultivohet 
sipas asaj që thotë perëndia. 

nëse nuk ka dashuri në shtëpinë tuaj, burrë, është faji yt. 
kryesisht, përgjegjësia për dashurinë në shtëpi nuk bie mbi 
gruan (patjetër që edhe ajo duhet të tregojë dashuri), por bie mbi 
shpatullat e burrit. pra, burra, ju duhet ta doni gruan si Krishti 
deshi kishën e Tij. Lexoni 1 Gjonit 4:19: “ne e duam atë” 
(domethënë, kishën; kini parasysh që gruaja përfaqëson kishën); 
“ne e duam atë (kisha e do atë) sepse ai (Jezu krishti) na deshi 
i pari”. Kështu filloi dashuria juaj për Krishtin. Nuk ishte se 
kisha ishte kaq e dashur dhe për t’u dashur, sa Jezusi s’kishte 
ç’të bënte tjetër veçse ta donte atë; përkundrazi, kur ne ishim 
“armiq”, kur ne ishim mëkatarë, kur ne ishim rebelë dhe krijesa 
të ulëta dhe të urryera për të, Jezusi na deshi i pari – dhe dha 
jetën e tij për ne! Ai na pa me dashuri pavarësisht nga gjithçka, 
dhe vendosi të vinte dashurinë e tij në ne. Ai na zgjodhi dhe na 
deshi, pavarësisht ndonjë gjëje në ne që mund të na lëvdonte 
para tij. nëse dashuria është ftohur në familjen tuaj, burra, 
duhet që ju të bëni diçka për këtë. nëse do të ndiqni shembullin 
e dashurisë së Jezu krishtit për kishën e tij, ju takon juve të bëni 
hapin e parë të dashurisë. nuk mund të shfajësoheni me: “nuk 
e dua atë, sepse ajo nuk më do mua”. Jezusi na deshi kur ne nuk 
kishim asnjë dashuri për të. Ju jeni kreu i shtëpisë suaj. nëse ka 
pak ose aspak dashuri në shtëpinë tuaj, është faji juaj. perëndia 
ju mban përgjegjës për të dhënë ju fillimisht dashuri. Duhet ta 
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bëni këtë gjë duke dhënë. Duhet të jepni kohën tuaj, interesat 
tuaja, paratë tuaja, vetveten. Planifikoni tani për të bërë diçka 
specifike (konkrete) për gruan tuaj çdo ditë këtë javë. Filloni që 
tani.

 ka mundësi që gruaja juaj të mos ua kthejë dashurinë, 
pavarësisht se sa shumë jepni. por, megjithatë, në atë shtëpi 
mund të ketë dashuri. Dashuria juaj për të mund të depërtojë 
gjithçka. nëse shtëpia juaj është e ftohtë dhe shterpë, burra, ju 
keni përgjegjësinë kryesore për ta ndryshuar situatën. Gruas, në 
këtë pasazh, nuk i thuhet të dojë burrin e saj; asaj i thuhet të 
nënshtrohet. Burrit i thuhet të dojë gruan e tij. konsiderojeni 
këtë, burra. Ju keni një detyrë të vështirë. por për të nderuar dhe 
për të pasqyruar dashurinë e krishtit ju nuk duhet të dështoni. 
Megjithatë, fakti që burri është përgjegjës për të mbajtur 
dashurinë në shtëpi nuk e justifikon gruan që të japë dashuri. 
nëse burri juaj nuk ju do, prapëseprapë ju duhet të tregoni 
dashuri për të. 

 “pa prit pak”, thoni ju. “Ju sikur do të na tregonit se 
si të kontrollonim gratë tona. i keni kushtuar kaq shumë 
hapësirë trajtimit të çështjeve të tjera dhe s’thatë asnjë fjalë se si 
kontrollohet një grua”. Jua kam thënë tashmë. nëse nuk mund 
ta vini re këtë, atëherë më lini t’jua bëj më të qartë. pali na thotë 
si t’i kontrollojmë gratë tona kur ai thotë t’i “duam ato”. Duajini 
ato. kjo është mënyra si ta kontrolloni gruan tuaj. Ju duhet ta 
doni atë. kështu është bërë ajo. kur ajo dashurohet plotësisht, 
ajo është plotësisht nën kontroll. Duajeni atë. nëse nuk më 
besoni, thjesht provojeni.
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LISTA E KONTROLLIT E BURRAVE

A JAM VËRTETË KREU I SHTËPISË SIME

Përgjigjja e pyetjeve-shembull të mëposhtme mund t’ju 
ndihmojë të vendosni.

1. A e di se çfarë po ndodh në shtëpinë time çdo ditë?

2. A i kam nën kontroll ato që ndodhin; në të vërtetë, a 
jam duke e drejtuar familjen në drejtimin që ajo po shkon?

3. A mund t’i kontrolloj fëmijët dhe gruan time?

4. A e dua vërtet gruan time (duke dhënë veten time për 
të) ashtu siç duhet? Përmend dy mënyra se si e ke bërë 
një gjë të tillë sot:

A.

B.

5. A ndërmarr unë përsipër udhëheqjen e përgjegjshme 
ndaj familjes sime?

Nëse nuk dolët mirë në këtë listë kontrolli, duhet të rishikoni 
gjithë modelin e jetës suaj. Në hapësirën e mëposhtme, 
bëni një listë me dhjetë mënyra specifike se si mund të 
filloni të tregoni dashuri ndaj gruas suaj. Atëherë, sot, 
filloni të ndryshoni duke bërë një nga këto.

1.
2.
3.
4.
5. 
6. 
7. 
8.
9.
10.
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DISIPLINIM
ME DINJITET

Fëmijë, bindjuni prindërve tuaj në Zotin, sepse kjo është e 
drejtë. ndero atin tënd dhe nënën tënde, ky është urdhërimi 
i parë me premtim, që ti të jesh mirë dhe të jetosh gjatë 
mbi dhe. Dhe ju, etër, mos provokoni për zemërim fëmijët 
tuaj, por i rrisni në disiplinë dhe në këshillë të Zotit. – 
efesianët 6:1-4

8
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nuk është e mundur t’i shikojmë në detaje të gjitha vargjet, 
meqë ka kaq shumë për t’u thënë për çështjen e disiplinës në 
shtëpi. Marrëdhëniet e mira familjare ndërmjet prindërve dhe 
fëmijëve mëkatarë nuk zhvillohen në mënyrë natyrale. Ato 
kërkojnë shumë mund. ka kaq shumë për të thënë për secilën 
nga palët e kësaj marrëdhënieje, saqë është e vështirë të bëjmë 
më shumë sesa thjesht të prekim sipërfaqen. këtu do të trajtojmë 
të gjithë çështjen nëpërmjet etërve, ashtu si pali u drejtohet atyre 
në vargun 4, dhe mbase do të themi nja dy gjëra për ndonjë të ri 
që ndodh të lexojë këtë libër.

pyetja e parë që na del menjëherë sapo shikojmë vargun 4 
është: pse u është drejtuar pali etërve? pse nuk iu është drejtuar 
nënave? A nuk kanë nënat, që në një moshë të hershme, më 
shumë ndikim mbi ta sesa etërit? A nuk kalojnë ato më shumë 
kohë me fëmijët e tyre sesa etërit? A nuk janë ato që gjatë gjithë 
ditës durojnë sjelljen e keqe të fëmijëve dhe bëhen simboli i 
disiplinës në shtëpi ditë pas dite, orë pas ore? në shoqërinë tonë, 
ku nuk jetojmë më në fshat, ku babai është i ikur gjithë ditën 
dhe nuk vjen në shtëpi për drekë, nëna kalon më shumë kohë 
me fëmijët sesa ai. Atëherë pse nuk iu drejtohemi nënave, ose të 
paktën t’i përfshijmë ato?

ka të paktën dy arsye pse pali iu drejtohet etërve. njëra nga 
këto mund të jetë se etërit kanë një problem të veçantë në lidhje 
me çështjen që pali veçon: provokimi i fëmijëve për zemërim. 
Por ky nuk është faktori kryesor. Kur Pali u flet etërve ai është 
duke u folur nënave. Arsyeja pse ai u drejtohet etërve është se 
etërit janë përgjegjës për atë që bëjnë nënat. kur ai u drejtohet 
etërve, ai është duke iu drejtuar atij të cilit perëndia i ka dhënë 
pushtetin e tij për disiplinë. Babai është kreu i shtëpisë. Babai 
është ai që në fund fare duhet t’i përgjigjet perëndisë për atë 
që ndodh në shtëpinë e tij. e kemi diskutuar këtë tashmë në 
dy kapitujt e mëparshëm. ne vumë re, për shembull, se pali 
thotë që një burrë duhet të “qeverisë mirë shtëpinë e tij dhe i ka 
fëmijët të bindur me çdo lloj mirësjelljeje” (1 timoteut 3:4-5).

tashmë, kur Babi qeveris shtëpinë e tij, ai nuk ka nevojë 
ta ushtrojë gjithmonë disiplinën drejtpërdrejt. Ai duhet t’i 
disiplinojë fëmijët në pjesën më të madhe të kohës nëpërmjet 
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gruas së tij. Ai mund të ketë përdorur një mësues për fëmijët ose 
një shërbëtor në shtëpinë e tij në kohët biblike; sot, ai mund t’i 
japë pak nga autoriteti i tij një mësuesi të një shkolle të krishterë. 
ka shumë mënyra se si ai mund të qeverisë shtëpinë e tij. por, 
në të gjitha, babai duhet të jetë në kontroll dhe të dijë se çfarë 
ndodh. perëndia e mban atë përgjegjës. kështu që, kur pali thotë 
“etër”, ai nuk është duke u folur vetëm etërve. Ai u drejtohet 
etërve për përgjegjësinë e tyre që të sigurohen që fëmijët e tyre 
po mësohen siç duhet.

sigurisht, kjo do të thotë se vetë etërit duhet të marrin pjesën 
më të madhe të përgjegjësisë së drejtpërdrejtë për të mësuar 
fëmijët e tyre. shumë vargje na japim të dhëna të qarta se kjo 
është pikërisht ajo që perëndia pret. te Ligji i përtërirë 6, për 
shembull, etërit përsëri janë veçuar në mënyrë të veçantë si ata 
që duhet t’i përgjigjen çdo pyetjeje që fëmijët e tyre mund të kenë 
për besimin. natyrisht, kjo nuk i ndalon nënat të bëjnë të njëjtën 
gjë gjithashtu (krahasoni 2 timoteut 1:5; titit 2:3-5). etërit jo 
vetëm që duhet t’u përgjigjen pyetjeve të tyre, por, veç kësaj, 
duhet t’u mësojnë fëmijëve të tyre për perëndinë. Ata duhet të 
ngulitin në ta ligjet, dekretet dhe urdhërimet e perëndisë dhe 
t’ua shpjegojnë këto fëmijëve të tyre. Ata duhet t’i mësojnë ata 
jo vetëm nga ana teorike, por gjithashtu edhe nga ana praktike: 
kur ata janë shtrirë, në këmbë, duke ecur rrugës; me fjalë të tjera, 
në të gjitha rrethanat e jetës. Ata duhet të mësojnë nga mjedisi 
rrethues. Bibla e paraqet vetë babain shpeshherë me fëmijët e tij, 
duke i mësuar teorikisht dhe praktikisht. pra, etërit nuk janë të 
përjashtuar nga dhënia e mësimit personal dhe të drejtpërdrejtë, 
sepse ata quhen qeverisësit. Megjithatë, babai nuk mund t’i 
bëjë të gjitha vetë. në fund fare, babai është përgjegjës për të 
gjithë disiplinën, të gjithë mësimin dhe të gjitha marrëdhëniet në 
shtëpinë e tij. është babai ai që perëndia do ta mbajë përgjegjës 
për atë që ka ndodhur në shtëpinë e tij. prandaj pali iu drejtohet 
etërve. 

shqyrtoni, për shembull, situatën ku babai është anëtar i një 
bashkësie, por gruaja dhe fëmijët e tij janë anëtarë në një tjetër. 
në bashkësinë e parë, Bibla mësohet dhe besohet; në të dytën 
jo. Gruaja po mbështet mosbesimin dhe fëmijët po mësohen me 



104 i krishteri Në shtëpi

doktrinë liberale. ky baba nuk po merr përsipër udhëheqjen në 
atë shtëpi. Ai duhet të ndërmarrë hapa për të bashkuar familjen 
e tij. Ai duhet të këmbëngulë që mësimi i fëmijëve të jetë sipas 
shkrimeve.

Çfarë duhet të bëjnë etërit për të disiplinuar fëmijët e tyre? 
Fillimisht, pali thotë në mënyrë mohuese: “mos i provokoni 
fëmijët tuaj për zemërim”. etërit duhet të kujdesen të mos 
lejojnë as veten e tyre, as gratë e tyre e as ndonjë njeri tjetër në 
familje t’i provokojë fëmijët për zemërim. në një varg paralel te 
kolosianët 2:21, ia vlen të krahasohet fjala që përdoret në vend 
të “zemërim”. Duke i vënë të dyja bashkë krijohet një tablo më e 
qartë se për çfarë po flet Pali. Aty Pali shkroi: “Etër, mos u plasni 
shpirtin, bijve tuaj, që të mos i lëshojë zemra”. kjo shprehje do 
të thotë t’ua marrësh shpirtin; t’iu heqësh erën velave të tyre, siç 
themi sot në mënyrë figurative. Mos ia merrni frymën fëmijës.

në lidhje me nocionin e zemërimit, e cila përputhet shumë 
mirë, plasja e shpirtit të fëmijëve është një përshkrim i saktë i 
asaj që ndodh shpesh në ditët e sotme. në fakt, plasja e shpirtit 
gjithë zemërim, shpjegon shumë qartë qëndrimin mbizotërues 
të rebelimit te kaq shumë të rinj të sotëm. Atyre iu plaset 
shpirti nga prindërit e tyre. Dhe ata heqin dorë nga prindërit 
e tyre. shpeshherë, gjatë këshillimit ato thonë gjithë zemërim 
“ç’kuptim ka?”. Ata, më në fund, heqin dorë nga disiplina si të 
pashpresë. në zemërim, ata iu kthejnë kurrizin prindërve dhe i 
mbyllin veshët, mendjet dhe zemrat e tyre. Asnjë shprehje tjetër 
s’e përshkruan më mirë qëndrimin bashkëkohor sesa zemërimi 
i përzier me plasjen e shpirtit. të rinjtë i ka lëshuar zemra, janë 
dorëzuar dhe kanë hequr dorë nga disiplina e prindërve të tyre 
me neveri.

Çfarë e shkakton këtë gjë? Pse dorëzohen fëmijët? Çfarë i 
provokon ata për zemërim? Vini re se ky varg flet për disiplinën. 
në themel të tij qëndron disiplina e gabuar. pasi një fëmijë 
vendos që s’duron dot më, ai heq dorë. natyrisht, ky i ri nuk ka 
asnjë justifikim që ta lejojë veten të provokohet deri në plasje 
të shpirtit. Megjithatë, tundimi është i fortë; pasi çdo disiplinë 
është e vështirë dhe disiplina jobiblike është veçanërisht e 
vështirë. Fakti është se plasja e shpirtit shpesh ndodh kur fëmijët 
nuk janë disiplinuar në mënyrë biblike.
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 Disiplina e pamjaftueshme

Fakti më interesant që del në pah kur flet me të rinj të tillë 
është se nuk është vetë disiplinimi, dhe as disiplinimi i tepërt, 
por, më shumë, është disiplinimi i pamjaftueshëm që ua plas 
shpirtin fëmijëve më shumë se çdo gjë tjetër.

Le ta shqyrtojmë pse kjo gjë është e vërtetë. Le të marrim 
një shembull. rregullat e paparalajmëruara, që bëhen të ditura 
vetëm pasi fëmija i ka thyer ato, provokojnë plasjen e shpirtit. 
kjo nuk është disiplinë. supozoni se fëmijës i thuhet: “nëse bën 
X gjë do të disiplinohesh”, por nesër s’pëson asgjë kur bën X 
gjë. Ç’ndodh? Nuk ka disiplinë të qëndrueshme. Kur rregullat 
ndryshojnë nga dita në ditë, një fëmijë nuk e di se ku qëndron. 
kur rregullat zbatohen vetëm sipas tekave të prindërve, fëmija 
pështjellohet. rregulla të tilla nuk janë në të vërtetë rregulla. 
Ato kanë prirjen për të nxitur plasjen e shpirtit. rregulla të tilla 
nuk janë të qarta. Dënimi nuk dihet. Kufijtë nuk janë vendosur. 
kur disiplina ndryshon nga dita në ditë, fëmijët më në fund 
ngrenë duart lart dhe thonë: “Ç’kuptim ka t’i zbatosh rregullat, 
kur asnjëherë s’e di se cilat janë!”. A nuk do t’ju plasej shpirti 
me lojën nëse rregullat për bejsbollin do të ndryshonin çdo 
ditë? Megjithatë, kjo është mënyra se si bëhet e ashtuquajtura 
disiplinë. shpesh, kjo lloj disipline gjendet edhe në shtëpitë e 
krishtera.

sot, e vogla Meri erdhi në shtëpi me një lule të bukur, që e 
kishte këputur poshtë te përroi. Ajo vjen duke vrapuar përmes 
dyshemesë së kuzhinës, që sapo ishte larë, duke mos parë 
dyshemenë, por fytyrën e mamit, për të cilën ajo po shpresonte 
të ndriçohej nga një shpërthim gëzimi dhe hareje. por mami nuk 
e shikon lulen. Ajo shikon veç baltën që tashmë është gjithandej 
mbi dysheme. Ajo e qorton rëndë Merin me fjalë, e bën copë 
e çikë. Cili është reagimi i saj? “U përpoqa të isha e mirë me 
mamin dhe ajo për pak sa s’më vrau për këtë!” Mami i sjell 
ndër mend veprimet e saj atë natë. “për pak sa nuk e nxora me 
shkelma jashtë shtëpisë; ajo s’e meritonte një gjë të tillë.” Mami 
mund t’i kishte rregulluar gjërat duke pranuar gabimin e saj 
dhe duke i vënë gjërat në vijë. por ajo nuk e bëri dhe kjo solli 
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pasoja negative. nesër, Meri mund të bëjë diçka vërtet serioze. 
Ajo mund të gënjejë, mund t’i kthejë fjalën në mënyrë rebele së 
ëmës, ose çfarëdolloj gjëje tjetër. por për shkak se Meri u dënua 
më shumë se ç’duhet dje, sot mami mund ta lërë pa pësuar gjë. 
është pikërisht kjo lloj disipline e paqëndrueshme me të cilën 
po rriten fëmijët tanë dhe për të cilën ata fillojnë të mendojnë: 
“Ç’dobi ka?”. Ata fillojnë të llogarisin dy plus dy dhe gjejnë 
se iu del dhjetë. Ata mendojnë: “sot për pak sa s’më vranë për 
asgjë, por nesër s’pësoj gjë sikur të vras. s’e di asnjëherë se ç’do 
të vijë; s’i di asnjëherë ku janë kufijtë; s’e di asnjëherë ç’dënim 
mund të ketë. Çfarë kuptimi ka? Është më mirë të bësh atë që 
do”. në këtë mënyrë, ata heqin dorë nga mami (ose babi). Atyre 
iu plas shpirti nga ndryshimi i caqeve. 

Përse prindërit i ndryshojnë kufijtë vazhdimisht? Përse e 
mbajnë çdo gjë në ndryshim? epo, pjesërisht sepse janë përtacë. 
Ata nuk duan të punojnë për disiplinë, të planifikojnë që më 
përpara, e kështu me radhë. Disiplina kërkon mund. por, ç’është 
më e rëndësishmja, disiplina gjithashtu kërkon ndryshim nga 
prindërit. kryesisht, prindërit dorëzohen shumë shpejt. nëse 
thonë diçka sot dhe nuk shohin ndryshim të menjëhershëm, ata 
dorëzohen. Ata mund t’i qëndrojnë një rregulli apo një dënimi 
për dy ose tri ditë dhe nëse nuk bën ndonjë ndryshim deri 
atëherë, ata dalin në përfundimin se nuk do të ketë ndryshim. 
Ata harrojnë se kur përpiqen të vendosin një model të ri në jetët 
e tyre (si mbajtja e një diete), nganjëherë duhet një kohë e gjatë. 
Ata presin nga të tjerët të jenë të duruar me ta kur dështojnë herën 
e parë. por e harrojnë këtë gjë me fëmijët e tyre. kështu, pasi e 
kanë provuar diçka për nja dy a tri ditë (kur ka mundësi që duhet 
të marrë dy a tri javë për të filluar të japë rezultat), ata dorëzohen 
dhe provojnë diçka tjetër (sigurisht për dy a tri ditë) dhe më pas 
çuditen pse asgjë nuk jep rezultat. Le të vëmë pikat mbi i për 
një fakt tani: duhet kohë për të disiplinuar një fëmijë. Duhen 
edhe rregulla të shpallura, që zbatohen rregullisht. Disiplina e 
pamjaftueshme është disiplinë që nuk ka caqe të vërteta, është 
disiplinë që ndryshon çdo herë. 

të rinjtë kanë nevojë për rregulla, ata duan të dinë ku janë 
caqet. Fëmijët që janë trajtuar në mënyrë të çrregullt sillen 
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shpesh për këshillim. Ne u flasim atyre së bashku me prindërit 
dhe përfundimisht i këshillojmë: “Le të supozojmë që gjithçka 
është e shkuar. Le të themi se shkruajmë një kod sjelljeje. Ju do 
t’i dini rregullat dhe dënimet për thyerjen e secilit rregull. Do 
ta dini që më përpara se çfarë ju pret. Dhe ne do të ndihmojmë 
mamin dhe babin t’i qëndrojnë besnik këtij kodi. nëse do ta 
dinit se mami dhe babi do të ishin besnik ndaj kodit, a nuk 
do t’ju pëlqente më shumë se ajo që keni tani?”. Gjithnjë ata 
përgjigjen: “Patjetër që po!”. Dhe kur fillon disiplina e vërtetë, 
fëmijët marrin frymë lirisht. tani ata e dinë se ku qëndrojnë. tani 
ata mund t’i tregojnë mamit dhe babit dhe t’u thonë: “kjo është 
ajo që keni premtuar të bëni”. Ata do t’i mbajnë të përgjegjshëm 
prindërit për kodin gjithashtu!

të rinjtë duhet të dinë se ku qëndrojnë, jo vetëm me prindërit 
e tyre, por gjithashtu në marrëdhënie me fëmijët e tjerë. shumë 
të rinj gjatë këshillimit kanë thënë: “s’ka gjë më të mirë sesa 
të dish se ku janë caqet e tua. kur banda e gangsterëve do që të 
bëjmë diçka të gabuar dhe jam i tunduar që të bashkohem me ta, 
unë thjesht iu them: ‘Unë e di se çfarë do të më bëjnë prindërit 
nëse e bëj këtë; mos më përfshini!’”. Ata janë mirënjohës për 
këtë. Ata janë të lumtur që kanë mundësinë të dinë se ku janë 
caqet. sigurisht, kjo s’është e vërtetë për çdo adoleshent. por të 
gjithë ata që mendohen paksa për këtë do të kuptojnë avantazhet. 
parregullsia, paqëndrueshmëria, caqet e papërcaktuara, 
pabesueshmëria – ky është problemi i parë. (në fund të këtij 
kapitulli ka një fletë ushtrimesh me një Kod Sjelljeje, që mund 
ta përdorni për të vendosur programin në familjen tuaj. Mos 
filloni me të nëse nuk keni ndër mend ta ndiqni rregullisht. Por, 
përse nuk duhet ta bëni një gjë të tillë?)

por ka edhe arsye të tjera pse prindërit ua plasin shpirtin 
fëmijëve. nganjëherë problemi është disiplina e pamjaftueshme, 
për shkak të shumë rregullave. kjo mund të duket si disiplinim 
i tepërt, por nuk është. pra, nëse keni me dhjetëra rregulla, siç 
bëjnë disa prindër, mund të mendoni se po bëni një punë të mirë 
me disiplinën, por, kur vazhdoni të shtoni rregullat, në fund fare 
ose do të ktheheni në policë (gjë që ka shumë mundësi), ose 
nuk do të zbatoni dot rregullat e shumta. Që të dyja alternativat 
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nuk bëjnë punë. kur ka shumë rregulla duhet të jeni vigjilent 
gjatë gjithë kohës, për të parë çdo shkelje të çdo rregulli. Çdo 
rregull që vendoset duhet monitoruar, ose nuk ia vlen fare të 
vendoset. në fakt, është më keq të vendosësh rregulla që nuk 
monitorohen, sesa të mos kesh rregulla fare. kur një prind nuk 
monitoron rregullat, ai po tregon se nuk e ka seriozisht. Ai po 
tregon se nuk mund t’i zihet besë. nganjëherë, ai mund të zbatojë 
disa rregulla (zakonisht kur i ka ardhur në majë të hundës), por 
asnjeri nuk mund të hamendësojë se cilin rregull dhe kur. kjo 
është një situatë e paqëndrueshme për një fëmijë. Ai nuk e di 
asnjëherë se kur do të ndëshkohet.

pasi të keni vendosur një rregull, sa herë që rregulli thyhet 
duhet ta dini dhe duhet të ndërmerrni dënimin e shpallur. kur 
keni vendosur njëzet e pesë ose tridhjetë rregulla, duhet të kaloni 
gjithë ditën për të hetuar nëse rregullat po shkelen. nuk do të 
keni kohë për gjë tjetër. por nëse vendosni tri (ose më mirë, dy) 
rregulla dhe i monitoroni me besnikëri ato, s’do të kalojë shumë 
kohë dhe fëmijët tuaj do ta kuptojnë idenë. Ata do ta dinë se kur 
një rregull vendoset do të zbatohet.

Ju mund ta mësoni disiplinën dhe bindjen më mirë me një 
rregull të zbatuar siç duhet, sesa me njëzet e pesë rregulla që nuk 
i zbatoni. pasi të keni marrë rezultate nga një rregull, mund të 
vendosni një rregull të dytë. Me kalimin e kohës, do të lëvizni 
më shpejt në këtë mënyrë.

pra, problemi është se prindërit kanë qëllime të mira, 
megjithatë ata marrin përsipër më shumë nga sa mund të 
përballojnë. kështu që nuk e përballojnë dot. Dhe në këtë 
mënyrë provokojnë zemërim te fëmijët e tyre. Ata flasin bukur 
për disiplinën, por në të vërtetë nuk ndjekin rregullat e lojës. si 
do të ndiheshit nëse çdo herë që do të uleshit të luanit damë me 
fëmijën tuaj, ai do të ndryshonte rregullat e lojës? një mendim 
që të plas shpirtin, apo jo?

Zoti dha vetëm dhjetë urdhërime për gjithë jetën. në 
kopshtin e edenit kishte vetëm një rregull. Bindja ishte e 
qendërzuar rreth tij dhe dënimi ishte bërë shumë i qartë. Adamit 
dhe evës iu tha që të mos hanin nga ajo pemë. të gjitha pemët 
e tjera ishin të tyret, por kishte vetëm një pemë nga e cila nuk 
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duhej të hanin. Vetëm një rregull. Dënimi ishte gjithashtu tepër 
i qartë: “sepse ditën që do të hash prej saj ke për të vdekur 
me siguri”. shumë më përpara mëkatit, perëndia tha: “Mos 
ha; por nëse do të hash, kjo do të jetë pasoja”. Dhe kur kjo gjë 
ndodhi, Ai bëri ashtu siç kishte thënë. njeriu vdiq. e njëjta gjë 
ndohi edhe kur izraelitët shkuan në tokën e premtuar. rregullat, 
dënimet dhe përfitimet e Perëndisë u bënë të qarta në Malet e 
Bekimit dhe të Mallkimit. Bekimet u bënë të qarta për bindje 
dhe mallkimet për mosbindje u shpallën shumë qartë. Gjithçka 
ishte e vendosur që më përpara. perëndia u tha se, nëse do të 
mëkatonin, ata do të shpërndaheshin nëpër kombet e botës. iu 
tha për rrethimin e tmerrshëm që do të ndodhte dhe se qyteti do 
të shkatërrohej. Ua tha që të gjitha këto gjëra që më përpara. Ata 
e dinin saktësisht se çfarë dënimesh do të merrnin dhe përse do 
të vinin. kjo ndodhi përpara se të shkelnin në tokën e premtuar. 
përfundimisht, ata dështuan dhe morën mallkimet pikërisht 
ashtu siç perëndia kishte paralajmëruar më përpara.

shumë shpesh, rregullat dhe dënimet vendosen në “betejë” 
e sipër. kjo nuk është koha për të vendosur rregulla. kur e vogla 
Meri erdhi me vrap përmes dyshemesë me lulen e saj dhe me 
këmbët me baltë, mamaja u nxeh aq shumë, saqë bërtiti: “ti nuk 
do të dalësh më jashtë për një javë!”. kë ndëshkoi ajo? Ajo s’ka 
për ta zbatuar atë dënim. nëse e zbaton për tri ditë do të jetë një 
surprizë. pikësëpari, as që ishte një dënim i drejtë. Dhe nuk ishte 
i mençur. Fëmija nuk mund ta parapriste, sepse nuk i ishte thënë 
që më përpara. erdhi nga mesi i “betejës” – tepër vonë. sa keq!

një arsye tjetër për disiplinë të pamjaftueshme është 
autoriteti i ndarë. Burrat dhe gratë që nuk bien dakord për rregulla 
ose dënime të ndryshme e bëjnë këtë gjë sepse nuk kanë kaluar 
kohë për t’u marrë vesh përpara se të fillojë beteja. Përkundrazi, 
ata presin derisa është tepër vonë, njëri është më i zemëruar 
se tjetri dhe ai (ose ajo) duan që të bjerë rrebeshi mbi kokën e 
Xhonit të vogël. tjetri e shikon padrejtësinë e këtij dënimi dhe 
në njëfarë mënyre ndërhyn. kaos dhe pështjellim! sigurisht që 
mund të mos ndodhë fare ashtu. As nuk mund të jetë e drejtë. 
sërish, mund të ketë dy ide të ndryshme për dënimin që nuk janë 
diskutuar asnjëherë. Cilado qoftë arsyeja, ka vetëm një zgjidhje 
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të duhur të problemit të autoritetit të ndarë: së bashku, prindërit 
duhet të mendojnë më përpara se çfarë do të bëjnë. nëse nuk e 
bëjnë këtë, në vend që të japin një dënim të merituar gabimin, 
ka shumë mundësi të lejojnë që thyerja e rregullave për t’i ndajë 
akoma më shumë ata.1

Fëmijët janë të mprehtë. Ata e shohin qartazi kur prindërit 
nuk janë dakord.2 Shpesh ata fillojnë të punojnë mbi këtë fakt dhe 
të fusin ca nga pykat e tyre. Ata mësojnë se si të dalë e tyrja duke 
i vënë prindërit kundër njëri-tjetrit. Megjithatë, vetë ky rezultat 
ka prirjen t’i shkurajojë fëmijët. kur prindërit e tyre nuk mund 
të bien dakord, zhvillohet disiplina e pamjaftueshme. edhe pse 
fëmijët mund të jenë vetë pjesë e saj, prapëseprapë ata neveriten 
nga kjo gjë. në rastet kur prindërit nuk mund të bien dakord 
edhe pas një diskutimi të tërë, gruaja duhet t’i nënshtrohet burrit 
të saj. Ajo nuk mund të shkelë atë që ka thënë babi. është tepër 
e rëndësishme që ajo të tregojë respekt përpara fëmijëve të saj 
për autoritetin e babit që i është dhënë nga perëndia. 

Mostrajtimi i situatës në mënyrë biblike, aty ku dy familje 
jetojnë në të njëjtën shtëpi shpesh sjell ndarje. Gjyshërit mund 
të duan të vendosin autoritetin dhe rregullat e tyre. Ata mund 
të duan të shpërfillin rregullat e fëmijëve të tyre. Kjo gjë nuk 
mund të lejohet. perëndia e ka bërë burrin kreun e shtëpisë, 
edhe për gjyshërit që kanë ardhur të jetojnë në këtë shtëpi. 
një familje e zgjidhi këtë problem duke vendosur ambiente të 
ndara dhe modele të ndryshme të jetuari në të njëjtën shtëpi. një 
familje tjetër mund ta ketë të vështirë këtë gjë dhe do të jetë e 

___________________________
1 për ndihmë të mëtejshme, krhs. Jay Adams, Competent to Counsel (nutley, 

n.J.: presbyterian and reformed publishing Co., 1971), f. 188 e në vazhdim.
2 shpesh, kur komunikimi i prindërve me të rinjtë është ndërprerë, është 

thelbësore që prindërit të meremetojnë së pari gardhin e tyre mbrojtës, në mënyrë 
që më pas të arrijnë fëmijët e tyre (sigurisht, arsyeja kryesore për ndreqjen e jetës 
së dikujt duhet të jetë për t’i pëlqyer perëndisë). kur disiplina më përpara ka qenë 
e mangët, për shkak të autoritetit të ndarë, ndryshimi që vërehet më shumë nga 
fëmijët është uniteti dhe marrëdhënia e re e një prindi me tjetrin, e manifestuar në 
disiplinën për të cilën janë marrë vesh, në disiplinën e drejtë dhe që zbatohet në 
mënyrë konstante. shpesh, vetëm ky ndryshim përbën një dëshmi efektive ndaj 
fëmijëve dyshues dhe jo miqësorë.
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nevojshme për të rënë dakord për ambientet e përbashkëta dhe 
modelet e njëjta të të jetuarit. në shumicën e rasteve, disa nga të 
dyja duhet të diskutohen. 

kur fëmijët (dhe fëmijët e tyre) jetojnë në shtëpinë e 
prindërve (zakonisht, një marrëveshje jo e mirë), mund të ketë një 
zhvendosje sa andej-këtej të autoriteteve nga më të ndryshmet. 
por është autoriteti dhe shtëpia e gjyshit dhe ai ka të drejtë të 
thotë çfarë të dojë dhe çfarë të mos dojë (brenda caqeve biblike) 
në shtëpinë e tij. nëse fëmijët e tij duan të rrisin fëmijët e tyre 
(nipërit dhe mbesat) në një mënyrë ndryshe nga ajo që gjyshërit 
mendojnë se është e duhur, atëherë ata duhet të zgjedhin ndër 
zgjedhjet që jepen në Bibël. Mund të mos zihen dhe të hahen me 
fjalë për këtë çështje. kjo e bën jetën më të vështirë për të gjithë. 
Ata kanë vetëm dy mundësi: mund të përpiqen të bindin gjyshin 
dhe gjyshen se mënyra e tyre e rritjes është më e mira; ose, nëse 
kjo gjë dështon, ata duhet të ikin. nuk ka mundësi të tretë.

Metodat e acarimit (në vend të metodave “me dinjitet”) 
shkaktojnë probleme. nëse mami, për shembull, vendos se ajo 
do të përdorë metodën e decibelit (të bërtitjes) të disiplinimit, 
ajo do të krijojë acarim dhe kaos për të gjithë. shpejt, ajo 
do të kuptojë se nuk funksionon. Nëse fillon duke përdorur 
decibelët deri në njëfarë niveli, shpejt do të vërë re se fëmijët 
mund të mësojnë si të jetojnë pranë një ujëvare pa e dëgjuar 
atë. kështu që ajo duhet të rrisë decibelët që të ketë vëmendjen 
e tyre. (një fëmijë i tha një shokut të tij që kishte ardhur për 
vizitë: “nuk kemi pse të bindemi derisa mami të vërë zërin e 
saj të zemëruar.”) pas njëfarë kohe, ai nivel bëhet “normal” dhe 
ajo detyrohet të ngrejë volumin përsëri. kjo funksionon për 
pak kohë, derisa normalizohet përsëri. Ajo vazhdon të ngrejë 
lartësinë dhe intensitetin derisa - i ikën zëri! ky është fundi i 
metodës së decibelit. nuk ka asnjë shpresë këtu; metoda e 
decibelit thjesht nuk funksionon. Dhe është disiplinë pa dinjitet. 
Atë zakonisht e shoqëron një nivel në rritje i acarimit, që e çon 
mamin në një furi. në fund, metoda e bën atë të duket qesharake 
në sytë e fëmijëve të saj dhe ata neveriten dhe iu plas shpirti 
dhe heqin dorë. kështu, pra, disiplina e pamjaftueshme është 
provokimi parësor për t’u zemëruar dhe për të të plasur shpirti.
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Disiplina e tepruar

në disa raste, edhe disiplina e tepruar mund t’i provokojë 
fëmijët tuaj në zemërim. Disa të krishterë kanë kundërvepruar 
ndaj tolerancës në shoqërinë tonë, por të gjitha kundërveprimet 
janë të këqija. Fjala e perëndisë është standardi i të krishterëve. 
Ajo është gjithnjë e mirekuilibruar; nuk është asnjëherë ekstreme. 
kundërveprimi vjen nga të menduarit si lavjerrës, që zakonisht 
lëkundet në mënyrë të barabartë në ekstremin e kundërt të keq. 
prindërit duhet të veprojnë, biblikisht, jo të kundërveprojnë. 
prindërit nxjerrin përfundimin e saktë se duhet të bëjnë një punë 
më të mirë me disiplinën. kështu që disa lëkunden dhunshëm në 
ekstremin e kundërt. të gjitha ekstremet janë jobiblike.

Babi, për shembull, mëson se ai duhet të jetë kreu i 
shtëpisë dhe se ai mban autoritetin e perëndisë. kështu, ai vesh 
uniformën, lustron kopsat e shndritshme përpara dhe yllin mbi 
gjoks dhe stemën në kapele. Më pas, ai bën paradë nëpër shtëpi, 
duke tundur shkopin e policit. herë pas here – në mënyrë që 
të mos harrojnë – ai u bie lehtazi fëmijëve në kokë me të. një 
përdorim i tillë i paarsyeshëm i autoritetit të perëndisë është një 
keqpërdorim i tij. të kapardisesh me autoritetin është gjithmonë 
e gabuar. të folurit për këtë autoritet kur nuk ka asnjë arsye për 
të folur për të, shpesh çon në abuzim. Vringëllimi i autoritetit 
për hir të tij tregon që prindi nuk po kupton se autoriteti është 
dhënë për të mirën e fëmijës. Ky konfirmim i autoritetit shpesh 
çon në vendosjen e rregullave pa bazë dhe tepër të rrepta. nëse 
“urdhërimet e tij nuk janë të rënda” (1 Gjonit 5:3), atëherë pse 
duhet të jenë të tilla tonat?

një fushë tjetër në të cilën prindërit pa u menduar “i 
shuajnë” fëmijët është koha e leximit dhe e lutjeve familjare. 
shpesh këto drejtohen sikur janë vetëm për të mirën e fëmijëve. 
koha e leximit dhe e lutjeve duhet të jetë e orientuar për të 
gjithë familjen, jo vetëm për fëmijët. në vend që të jepni idenë 
se leximi i Biblës dhe lutjet janë vetëm për fëmijët, herë pas here 
një diskutim i shkurtër për zbatimin e një pasazhi biblik në jetët 
e tyre nga mami dhe babi në të cilin fëmijët pothuaj nuk merren 
parasysh, do të ndikonte shumë për të treguar pjesën thelbësore 
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që Fjala e perëndisë duhet të luajë në rrethanat praktike të jetës 
së përditshme në një shtëpi të krishterë.

për sa i përket kësaj, duhet të theksohet se fëmijët duhet 
të shikojnë edhe mosmarrëveshjet midis prindërve (jo të gjitha 
duhet të ndodhin pas dyerve të mbyllura). por fëmijët gjithashtu 
duhet të shikojnë se si ata (prindërit) i kanë sheshuar këto 
mosmarrëveshje si të krishterë. përndryshe, prindërit nuk ia 
kanë dalë t’u mësojnë fëmijëve të tyre si të përballin problemet 
e martesës sipas mënyrës së perëndisë. 

Ajo që e shoqëron disiplinën e tepruar është shpesh 
padrejtësia e dënimit. Disiplinuesit e tepruar përdorin një 
vare për të gozhduar një thumb. Fëmijët provokohen që t’u 
plasë shpirti edhe nën një trajtim të tillë. Dënimi pa baza dhe 
i papërshtatshëm rrjedh nga ky lloj qëndrimi. Disiplinuesi i 
tepruar nuk ka mësuar asnjëherë se si të bëjë dallimin ndërmjet 
gjërave që ndryshojnë. për shembull, le të themi se një fëmijë ta 
kthen fjalën mbrapsht. sa herë që ai ua bën fjalën dysh prindërve 
të tij, kjo gjë sigurisht që duhet ndaluar. Ai duhet të disiplinohet. 
Ai duhet të mësohet se kjo gjë është çnderuese ndaj prindërve 
dhe një mëkat përpara perëndisë. Ai duhet të mësohet jo vetëm 
me fjalë, por gjithashtu me disiplinë të rreptë. tani, si duhet 
ta bëni këtë gjë? Atëherë, së pari prindi duhet të sigurohet që 
rreptësia të mos jetë false. nëse nuk sigurohet për këtë, ajo çfarë 
mund të ndodhë është kjo: ai jo vetëm që ka ndaluar kthimin 
e fjalëve mbrapsht nga fëmijët, por ka ndaluar plotësisht të 
folurit. Ai mund të ndalojë komunikimin thelbësor. por gjëja e 
fundit që një prind duhet të bëjë është prerja e komunikimit. 
kështu, nga njëra anë, ai sigurisht që duhet të shkurajojë bërjen 
dysh të fjalëve të prindërve nga fëmijët, por, nga ana tjetër, 
ai nuk duhet të ndalojë asnjëherë diskutimet dhe bisedat e 
sinqerta, që përfshijnë dhënien e arsyeve, të shpjegimeve dhe 
të informacionit për të cilat një fëmijë ndihet i detyruar të flasë. 
prindërit mund t’i keqkuptojnë situatat. informacioni më i fundit 
mund t’i sqarojë gjërat. Fëmija mund të ketë një argument që ai 
duhet të ketë mundësinë ta shprehë.

kur ai ka diçka që ia vlen për t’u thënë, fëmija duhet nxitur 
që ta bëjë një gjë të tillë (patjetër nën frymën e duhur). përse 
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heqin dorë të rinjtë? Cila është arsyeja pse prishen linjat e 
komunikimit? Çfarë i çon ata që t’i prapësojnë prindërit e tyre 
dhe të mos pranojnë t’u flasin? Shumë shpesh kjo ndodh ngaqë 
prindërit nuk pranojnë të dëgjojnë fëmijët e tyre. kur atyre iu 
ndalohet hyrja vazhdimisht, fëmijët provokohen për t’u përgjigjur 
negativisht. Ata thonë: “Ç’dobi ka kjo?”. Ata dorëzohen dhe 
me shpirt të plasur thonë: “Do të flas me dikë tjetër”. Prandaj 
prindërit duhet të bëjnë dallimin ndërmjet kthimit të fjalëve 
mbrapsht, i cili duhet ndaluar, dhe komunikimit të vlefshëm, i 
cili duhet nxitur.

“por”, përgjigjeni ju, “si mund të bëhet dallimi?”. është 
vështirë të bëhet një dallim i tillë. po përse duhet të jeni ju që 
duhet ta merrni një vendim të tillë? Lërini vetë fëmijët që ta bëjnë 
dallimin ndërmjet këtyre të dyjave. Vendoseni përgjegjësinë 
mbi ta sapo të jenë të rritur aq sa për ta kuptuar dallimin. edhe 
fëmijët e vegjël fare mund të bashkëpunojnë duke përdorur një 
sinjal për të treguar komunikimin e vërtetë. Ju mund të thoni: 
“përse nuk biem dakord për një frazë kyçe apo një gjest, me anë 
të të cilit ti mund të na sinjalizosh nëse ke vërtet diçka për të na 
thënë?”. Ju mund të përdorni çdo lloj fraze apo gjesti që doni, 
por nëse nuk jeni shumë krijues, përdorni gjestin që përdoret 
nga forcat e marinës për të tërhequr vëmendjen: “Dëgjoni me 
kujdes”. Sa herë që fëmija e fillon një formulim në një situatë 
disiplinimi me këto fjalë, ai duhet ta dijë se do të dëgjohet. kjo 
masë paraprake jo vetëm që u jep fëmijëve mundësinë që të kenë 
vëmendjen e prindërve të tyre, por gjithashtu u jep prindërve 
një ose dy sekonda të ndërrojnë marshet, të ngadalësojnë dhe 
të mendojnë për atë që po vjen. Dhe, më e mira nga të gjitha, 
është se përgjegjësinë e ka vetë fëmija që të dallojë ndërmjet 
të dyjave. Aty e ka vendin përgjegjësia. sigurisht, ju duhet ta 
paralajmëroni fëmijën se kjo gjë është një privilegj dhe nuk 
duhet abuzuar me të. Ai nuk duhet ta përdorë si një mënyrë për 
ta kthyer fjalën mbrapsht. Ai nuk mund të flasë në një mënyrë të 
pakëndshme dhe hakmarrëse. ky është një privilegj i përcaktuar 
për të pasur kanale të papenguara komunikimi dhe duhet të 
përdoret vetëm për këtë qëllim. 

një fushë tjetër në të cilën disiplina e tepruar del në pah 
përfshin rëndësinë e të mësuarit për të bërë dallimin ndërmjet 
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asaj që duhet zbatuar si rregull dhe asaj që një fëmijë duhet të 
lejohet të mësojë vetë. kur një fëmijë i vogël arrin në atë pikë 
në jetë, ku ai është gati të mësojë se si të përdorë një shilarës, 
shilarësi përbën një tërheqje të pamatë për të. Ai do që të 
mësojë, por ai duket sikur është kaq i vogël! por shilarësi është 
gjithçka për të. Mami vret mendjen: “A ta lë këtë bebe të vogël 
që mezi ecën në një shilarës?”. Ajo nuk do që ta bëjë këtë. Ajo 
e di se nëse e bën, ky çuni i vockël do të bëhet me xhunga, me 
prerje dhe të gërvishtura. Do të ketë rrjedhje gjaku; shpresojmë 
jo shumë. Dhe kështu ajo përpiqet që të presë sa më gjatë të 
ketë mundësi, por e pashmangshmja vjen. por çfarë duhet të 
bëjë ajo kur të vijë ajo ditë e caktuar? nëse ajo është e mençur 
do ta vërë atë në shilarës, do t’i mësojë si të kolovitet dhe si të 
mos kolovitet, e kështu me radhë. Do të rrijë me të derisa ai të 
mësohet, por, më në fund, ajo duhet të ikë. Ajo nuk mund të 
rrijë aty për gjithë pjesën tjetër të javës. Ajo shtrëngon dhëmbët 
dhe pret për klithmën e pashmangshme. kur vjen – dhe është e 
thënë që do të vijë – ai merr xhungat e tij. Ai duhet të mësojë 
nga xhungat gjithashtu.

nga ana tjetër, nëse i njëjti fëmijë vrapon përmes dyshemesë 
drejt sobës me gaz për të kapur “flakën e vogël të bukur”, çfarë 
bën mami? A thotë ajo: “Le të mësojë nga xhungat?”. në asnjë 
mënyrë. Ajo i jep një shuplakë dorës së tij me të shpejtë dhe i 
thotë jo. për të mirën e tij, ajo e ruan atë nga çdo rrezik serioz i 
mundshëm. Ai mund të djegë ligamentet e ndjeshme në dorën e 
tij dhe ta dëmtojë veten për gjithë jetën. Ajo nuk duhet ta lejojë 
ta prekë atë flakë.

prindërit duhet të mësojnë të bëjnë dallimin ndërmjet 
çështjeve të shilarësit dhe çështjeve të flakës. kini parasysh se 
është më e lehtë të bëhet një gjë të tillë në moshë të re; më 
vonë bëhet më e vështirë. por pyesni veten: “A është veshja e 
xhinseve dhe flokët e gjatë një çështje shilarësi apo një çështje 
flake?”. Ju duhet ta bëni këtë pyetje. Nga ana tjetër, supozoni se 
adoleshenti juaj do që të përdorë drogë. A është kjo një çështje 
shilarësi apo flake? A ka ndonjë ndryshim ndërmjet abuzimit me 
drogën dhe flokëve të gjatë? Nga njëra anë, a ka disa xhunga të 
nevojshme që duhen pasur dhe, nga ana tjetër, disa gjëra tepër 
kritike, ku një prind të këmbëngulë dhe të thotë jo?
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Merrni një shembull tjetër të disiplinës së tepruar: të thënët 
jo për gjithçka. kjo është një çështje kritike që prindërit duhet ta 
mendojnë. nganjëherë, prindërit e bëjnë çdo gjë rast të rëndësisë 
tepër të lartë. Zakonisht, prindër të tillë nuk thonë gjë tjetër 
veçse jo. Mendoni si do të ishte sikur, sa herë që të ktheheshit 
nga burri ose gruaja juaj ose nga ndonjë person tjetër i afërt, dhe 
të merrnit si përgjigje vetëm “jo” ose “mos”. Mendoni sikur të 
mos kishte asnjëherë një fjalë inkurajimi ose vlerësimi. Mendoni 
sikur ai të mos ju ketë thënë asnjëherë: “A e di çfarë, ke punuar 
vërtet shumë mirë”. Mendoni si do të ishte sikur ai të shikonte 
vetëm gjërat që ju bëni gabim. Mendoni sikur ai asnjëherë nuk 
vë re asnjë nga gabimet për shkak të dashurisë. Mendoni sikur 
ai ju rri si çekan mbi kokë për çfarëdo gjëje. Dhe mendoni sikur 
sa herë që kërkoni diçka, ai gjen ndonjë gabim në lidhje me të 
dhe arrin të nxjerrë fjalën jo në çdo bisedë. si do të ndiheshit 
pas pak kohësh?

 e megjithatë, ju e dini se kjo është pikërisht mënyra se si 
shumë prindër sillen me fëmijët e tyre. Ata nuk thonë asgjë për 
gjërat e mira që fëmijët bëjnë. prindërit nuk i inkurajojnë ata. 
përkundrazi, është zhurma, vazoja e thyer, këmbët me baltë, e 
kështu me radhë, që marrin të gjithë vëmendjen. sigurisht, kjo 
është mënyra e lehtë e të bërit të gjërave. negativja e tërheq 
vëmendjen nga vetja, prandaj është më e lehtë të përqendrohesh 
te negativja. Dhe shpesh ky është drejtimi i vetëm i një prindi. 
Ai është i interesuar të heqë mënyrat e papërshtatshme të të 
sjellit në tavolinë, të mos përtypet me zhurmë dhe për gjëra të 
këtij lloji. prindërit e krishterë duhet ta rimendojnë këtë gjë. Ata 
nuk duhet të harrojnë rastet kur fëmijët janë bindur dhe i kanë 
bërë gjërat siç duhet. Duhet të vënë re rastet kur ata nuk i kanë 
vënë në siklet. Duhet përpjekje për të lëvduar të mirën – shumë 
më tepër sesa për të dënuar të keqen. 

është interesante të vërehet se urdhërimi i fëmijëve: “ndero 
atin tënd dhe nënën tënde”, është pozitiv. nuk është një urdhërim 
negativ siç janë: “nuk do të vjedhësh”, “nuk do të vrasësh”. 
Jo të gjitha urdhërimet janë negative, por shumë prej tyre janë. 
ky urdhërim nuk është negativ. Urdhërimi i fëmijës është një 
udhëzim pozitiv: “ndero atin tënd dhe nënën tënde”.
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Gjëja tjetër interesante që pali nxjerr në pah është se është 
i pari urdhërim që ndiqet nga një premtim: “Që ti të jesh mirë 
dhe të jetosh gjatë mbi dhe”. ka një premtim, një shpërblim, një 
inkurajim. nga të gjithë njerëzit e tjerë, të krishterët duhet të 
ishin të parët për ta vënë re dhe për t’i përdorur shpërblimet dhe 
stimujt për t’u mësuar fëmijëve disiplinën.

Studiuesit e sjelljes flasin për shpërblime, por kur e shikon 
më me vëmendje, një shpërblim – ashtu si e shohin ata – në 
të vërtetë nuk është aspak një shpërblim. është një mënyrë 
manipulimi. Ata nuk kanë fare respekt për imazhin e perëndisë 
te fëmija. nuk ka vend për punën e Frymës së shenjtë në zemrën 
e tij dhe jetën e tij në kthimin te perëndia. nuk merret aspak 
parasysh puna shpenguese e Zotit tonë Jezu krisht, i cili erdhi 
në këtë botë për të derdhur gjakun e Vet për njerëzit e tij. ka 
fëmijë, e po ashtu edhe të rritur, që besojnë në të. Jo vetëm 
që zemrat e tyre janë pastruar, por Fryma është në veprim mbi 
natyrën e vjetër mëkatare me të cilën ata kanë lindur. Gjithashtu, 
fuqia e tij i ndihmon ata të ndjekin urdhërimet e perëndisë për 
përmbushjen e tyre shpirtërore dhe shpërblimet që rrjedhin prej 
saj. studiuesi i sjelljes nuk ka asnjë shqetësim të vërtetë për 
individin në asnjë kuptim biblik të fjalës. Ai ka mentalitetin e 
tufës. E megjithatë, ai flet (gabimisht) për shpërblime më shumë 
se të krishterët. Urdhërimet na tregojnë mënyrën me të cilën 
Vetë perëndia i nxit fëmijët. Ai e bën këtë gjë me një premtim. 
Ai do të japë një shpërblim. shpërblimet nuk e përjashtojnë 
dënimin. por është interesante se theksi në këtë urdhërim është 
te shpërblimi.

tani ndoshta është thelbësore të sqarojmë një gjë: disiplina 
me shufër është biblike. përdorimi i një shufre apo i një thupre 
mbështetet gjatë gjithë librit të Fjalëve të Urta. Fëmijët duhet 
të disiplinohen me një shufër. “Marrëzia lidhet me zemrën e 
fëmijës, por shufra e korrigjimit do ta largojë prej saj.” Dhe, 
ashtu siç kemi dështuar me shpërblimet, po kështu kemi humbur 
theksimin biblik të shufrës. shufra është një dënim i shpejtë dhe i 
shkaktuar nga mëshira. nganjëherë, fëmijët e vënë në pikëpyetje 
fillimisht fjalën mëshirë. Megjithatë nuk ka asnjë metodë më 
të mëshirshme dënimi sesa shufra. theksi biblik nuk jep asnjë 
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miratim për të shkaktuar dëmtime serioze trupore, thyerje 
kockash e kështu me radhë. nuk është ky qëllimi i urdhërimit. 
por shufra, e qeverisur me kujdes dhe dashuri, domethënie 
dhe qëllim (si dhe me sasinë e duhur të forcës), është mënyra 
më e mëshirshme e dënimit. sot të burgosurit kalojnë vite të 
gjata në burg; ne flasim për riaftësim, por megjithatë kjo nuk 
po na çon asgjëkund. nganjëherë mund të pyesim veten nëse 
tridhjetë e nëntë kamxhikë do ta bënin këtë punë në mënyrë më 
të efektshme. Mbase i burgosuri mund të lirohej për të filluar 
ndërtimin e një jete të re më shpejt.

sidoqoftë, kur diskutohet kjo çështje me fëmijën në 
këshillim, ai vetë pohon të njëjtin gjykim. kur i jepet mundësia 
për zgjedhje, kemi parë se çdo herë ai zgjedh dënimin fizik 
kundrejt torturave të stërzgjatura të ndalimit të privilegjeve 
për ditë ose javë. kush thotë se e dyta është më e mëshirshme? 
është si ta vësh fëmijën në një rrotë torture. Dhe, veç kësaj, ditë 
pas dite mami dhe babi duhet të mbajnë një qëndrim neutral 
ose negativ ndaj tij. Fëmijën e kanë me sy të keq. Dhe prindërit 
e tij janë në konflikt me të për ditë të tëra. A është kjo vërtet e 
mëshirshme? kjo është torturë.

është më mirë ta bësh të përkulet, “të marrë pozicion” duke 
kapur kyçet e këmbëve (që është mënyra më e sigurt për ta bërë 
këtë), dhe të goditet. “Marrja e pozicionit” ka dy avantazhe: së 
pari, të jep një pamje të mirë për të filluar me një thupër apo një 
pallaskë; nuk mund të dalësh huq. Dhe jepni një goditje të fortë 
e të mirë aty ku duhet. por ajo që është më e rëndësishme, kur 
fëmija kap kyçet e këmbëve, ai nuk mund t’i vërë duart ndërmjet 
pallaskës dhe vendit ku po synohet për të goditur. reagimi i 
natyrshëm për të do të ishte të mbronte veten me duar, prandaj 
prindërit duhet të sigurohen që atij të mos i goditen gishtat. nëse 
përdorni një pallaskë, ajo mund të thyejë kockat e gishtave nëse 
ata futen ndërmjet (pallaskës dhe vendit ku goditet). por vërtitja 
e pallaskës lëviz më shpejt sesa duart dhe, nëse ka kapur kyçet 
e këmbëve, ai nuk mund t’i ngrejë duart aq shpejt sa të frenojë 
goditjen. pra “marrja e pozicionit” është një masë sigurie. Disa 
prindër thonë se pallaska ka një efekt zbutës.

seriozisht, a nuk lejon një goditje e mirë dhe e shpejtë të 
zhvillohen marrëdhënie të buta menjëherë pas kësaj? Dënimi 
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mbaroi. nuk ka më nevojë t’i mbani qëndrim fëmijës për ditë 
të tëra, ose edhe orë të tëra. Ai këlthet dhe bërtet, shkelmon dhe 
qan, dhe më pas ju e merrni në krahët tuaja. Ai e ka paguar 
dënimin e tij. Mbaroi. përfundoi. është metoda bazë e dënimit 
e perëndisë. 

Disiplina dhe këshilla

efesianët 6:4 ka edhe një pjesë të dytë. kjo është pjesa 
pozitive e vargut. pali paralajmëron, mos i provokoni për 
zemërim fëmijët, por “i rrisni në disiplinë dhe në këshillë të 
Zotit”. perëndia jo vetëm që na ka thënë atë që nuk duhet të 
bëjmë, por na ka thënë edhe çfarë të bëjmë dhe si ta bëjmë 
atë. perëndia i urdhëron prindërit t’i disiplinojnë fëmijët sipas 
mënyrës së tij. Ai nuk i ka lënë të pashpresë dhe as i ka lënë ata 
të bëjnë sipas mendjes së tyre. Brenda parimeve të përgjithshme 
që Ai jep këtu, prindërit duhet të bëjnë përpara për të marrë 
përgjegjësinë e tyre. Fjalët e tij “i rrisni në disiplinë dhe këshillë 
të Zotit” përshkruajnë llojin e mësimit të tij.

së pari, vëreni se disiplina vjen nga perëndia. i gjithë 
autoriteti i vërtetë për mësim vjen nga perëndia: është “i Zotit”. 
por, së dyti, i gjithë mësimi dhe disiplina duhet të jetë disiplina 
e Tij, në kuptimin që ajo pasqyron disiplinën që Ai manifeston 
ndaj prindit, i cili është biri i tij (hebrenjve 12:5 e në vazhdim). 
edhe mbi ju do të përdoret “pallaska”. nëse ju nuk jeni një bir 
i perëndisë, atëherë ju nuk do të merrni rritjen në disiplinën e 
Zotit. nëse ju jeni shkelës i besëlidhjes, një ditë do të merrni 
zemërimin e perëndisë, sepse nuk keni hyrë në besëlidhjen e 
mrekullueshme dhe të mahnitshme të hirit të tij. por nëse jeni 
një bir i vërtetë i perëndisë, ju do të merrni bekimet e disiplinës 
së Atit Qiellor në këtë jetë. kështu, metodat disiplinuese që 
përdorin prindërit e krishterë duhet të jenë të njëjta me ato 
të perëndisë. Ata duhet të përdorin rritjen dhe qortimin (ose 
disiplinën dhe këshillimin). kjo është disiplina më e mirë që vetë 
perëndia përdor. te Ligji i përtërirë 11:1 (versioni Berkeley), ne 
nxitemi: “kini kujdes disiplinën e Zotit”. studiojeni, kuptojeni, 
përdoreni.
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tani, çfarë është saktësisht kjo “disiplina e Zotit”, kjo 
“rritje në disiplinë dhe në këshillë” për të cilën flet Pali? Fjala 
e parë “rritje” ose “disiplinë”, do të thotë trajnim me strukturë. 
është disiplinë konkrete. ky trajnim përfshin paraqitjen e një 
programi duke synuar qëllime dhe duke përdorur metoda që 
do t’ia dalin mbanë për t’i arritur këto qëllime. Ai parashikon 
një përpjekje të duruar, ngulmuese dhe të vazhdueshme derisa 
disiplina të prodhojë një mënyrë të drejtë të jetuari tek ai fëmijë. 
është trajnim i mbështetur nga shufra; është mësim i mbështetur 
nga dënimi. por është edhe një trajnim që ofron shpërblim për 
arritjet e vërteta. përfshin një dëshirë të ndërgjegjshme dhe një 
përpjekje për të ndryshuar diçka në jetën e fëmijës ose për të 
ndërtuar diçka në jetën e fëmijës. ky është kuptimi i fjalës së 
parë. shkrimi është standardi për të gjithë këtë trajnim. 

Fjala e dytë, “qortim” ose “këshillë”, do të thotë të shikosh 
diçka në jetën e fëmijës që ju e dini që është e gabuar dhe që 
duhet ndryshuar, duke e konfrontuar për atë që është e gabuar 
me Fjalën e perëndisë dhe duke hyrë thellë brenda për të 
prekur zemrën dhe shpirtin e tij, duke u përpjekur të shkaktoni 
ndryshim për përfitimin e tij. Do të thotë që prindi duhet t’i bëjë 
thirrje fëmijës të mësojë dhe të ushtrojë vetëdisiplinim. ndërsa 
fjala e parë flet për disiplinë nga jashtë, nga të tjerët, kjo fjalë 
nënkupton disiplinën nga brenda, që vjen si rrjedhojë e bindjes 
personale. Fjalë për fjalë i referohet vendosjes së një qortimi 
në zemrën e tij, duke e vënë atë në mendjen e tij. përfshin më 
shumë se manipulimi i tij në këtë apo strukturimi i tij në atë 
sjellje.

këtu skinner-i* dhe metodat e tij të sjelljes bien poshtë. 
studiuesit e sjelljes i “disiplinojnë” fëmijët në të njëjtën mënyrë 
siç disiplinohet një qen. studimi i sjelljes dhe etika e krishterë 
përbëjnë dy metoda të ndryshme për të trajnuar një fëmijë. 
Fëmijët (dhe gratë) nuk mund të mësohen të rrotullohen në 

__________________________
∗ B. F. skinner (1904-1990), psikolog i shquar amerikan. shkolla e studimit 

të sjelljes në psikologji e shpjegon sjelljen njerëzore si shprehje të përgjigjeve 
psikologjike ndaj stimulimeve të jashtme. skinner-i njihet si babai i shkollës së 
studimit të sjelljes në psikologji (shën. i përkth.). 
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kurriz, të lehin dy herë dhe të shkojnë jashtë të marrin gazetën 
në gojë, si një qen. të krishterët duhet të shqetësohen për 
marrëdhënien e fëmijës me perëndinë dhe me ata vetë. ky është 
kuptimi i fjalës së dytë.

Me kalimin e viteve, theksi në disiplinë duhet të zhvendoset 
nga disiplina e strukturuar në vetëdisiplinim. prindërit duhet 
t’i “stërvitin” fëmijët, por të mësojnë edhe të tërhiqen ndërsa 
fëmijët e tyre mësojnë të marrin përsipër përgjegjësi. programi 
Mëso një/Fito një në fund të këtij kapitulli jep një mjet për të 
inkurajuar këtë periudhë tranzicioni në mënyra specifike.

 pra, disiplinimi me dinjitet nuk përfshin vetëm një strukturë 
që vendoset për t’u siguruar që qëllimet të jenë arritur. kjo është e 
nevojshme, por gjithashtu merr parasysh edhe bindjen personale 
të fëmijës për të bërë atë që perëndia thotë se është akoma më 
thelbësore. Ai është krijuar sipas shëmbëlltyrës së perëndisë dhe 
duhet të arrijmë në zemrën e tij nëpërmjet Fjalës së perëndisë. 
Ky mesazh që flet për një Zot të dashur, i cili erdhi dhe dha 
Veten për njerëzit e tij, së pari duhet të prekë zemrat e fëmijëve 
tanë, duke i sjellë ata në pendim dhe besim. prindërit duhet t’i 
drejtojnë ata në pendim, t’i drejtojnë në bindjen e mëkatit dhe 
t’i çojnë ata te shpëtimtari. e më pas duhet të vazhdojnë t’u 
tregojnë se çfarë Ai kërkon dhe të vazhdojnë t’i nxisin ata, jo 
vetëm me shufër, por edhe me kryqin.

perëndia bën shumë gjëra në disiplinimin tonë. shumë nga 
pikat kryesore të disiplinës së tij të përsosur janë përmendur 
tashmë, në dallim nga dështimet për shkak të disiplinës së 
pamjaftueshme dhe disiplinës së tepruar. por për ta përmbledhur, 
le ta formulojmë kështu: perëndia paraqet në mënyrë të qartë 
vullnetin e tij. Ai vendos rregullat dhe tregon se cili do të jetë 
dënimi përpara se të shkelet rregulli. kur ndodh shkelja, Ai 
vepron. kjo është baza për të gjithë disiplinimin e qëndrueshëm, 
ashtu siç shfaqet edhe në Fjalën e perëndisë. pavarësisht nga të 
gjitha dështimet tona mëkatare, ne duhet t’i mësojmë fëmijët 
tanë gjithnjë e më shumë sipas mënyrës së perëndisë.
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KODI I SJELLJES

KRIMI DËNIMI NGA KUSH KUR 

Mosbindje e 
përgjithshme

Në tabelën më sipër, bëni një listë me rregullat, dënimet 
dhe procedurat për të cilat keni rënë dakord. Kur të keni 
arritur një marrëveshje me shkrim, tregojuani fëmijëve 
kodin e sjelljes dhe shpjegojuani atyre. Pyesni nëse ata 
kanë ndonjë pyetje ose sugjerim. Përfshini çdo ndryshim 
për të cilin që të dyja palët bien plotësisht dakord. Ju jeni 
autoritetet përfundimtare dhe nuk keni pse të pranoni 
asnjë sugjerim që nuk ju duket si përmirësim. Kur të keni 
përfunduar, vëreni kodin në veprim. Mos punoni me më 
shumë se tri rregulla njëherësh (dy rregulla janë më mirë). 
Sigurohuni që të monitoroni rregullat dhe të dënoni çdo 
shkelje. Kopje të kodit, të vendosura nëpër dhoma apo në 
vende të tjera të përshtatshme, mund të ndihmojnë për 
t’i kujtuar të gjithë ata që janë përfshirë. Për më shumë 
informacion, shikoni Adams, Competent to Counsel, f. 
188 e në vazhdim, 220.
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Në takim, prindërit duhet t’u shpjegojnë programin Mëso 
një/Fito një fëmijëve të tyre. Parimi biblik që përgjegjësia 
të çon te privilegji i përgjegjësisë më të madhe përbën 
bazën e programit (shih Mateu 25:21, 23, 29). Prindërit 
duhet t’i kërkojnë fëmijës së tyre që të bëjë një listë të 
privilegjeve që ai do të donte t’i kishte. Nga kjo listë mund 
të zgjidhen pesë dhe të shkruhen në hapësirat bosh me 
numrat 2, 4, 6, 8 dhe 10. Pranë tyre, prindërit mund të 
vendosin në hapësirat bosh me numrat 1, 3, 5, 7 dhe 9 
pesë përgjegjësi (ose arritje) që duan të shikojnë që fëmija 
t’i mësojë. (Prindërit mund të dëshirojnë të bien dakord mbi 
këto në një takim të veçuar.) Të dyja listat duhet të renditen 
nga më e lehta te më e vështira. Duke e vendosur këtë që 
më përpara i jepni mundësinë fëmijës të arrijë privilegjet 
sipas normës së tij. Mundësia e të ngjiturit lart në “shkallë” 
deri te privilegji më i lartë dhe më i dëshiruar që mund të 
shikohet, shpesh përbën një stimul të fortë. Përgjegjësitë 
duhet të mësohen përpara se të jepet një privilegj. Kjo do 
të thotë që duhet të pranohen në mënyrë të qëndrueshme 
për një periudhë të caktuar kohore. Ngjitja lart në një nivel 
më të sipërm nënkupton se përgjegjësitë e pranuara në 
nivelet e mëposhtme do të vazhdohen. Privilegjet duhet 
të përputhen me përgjegjësitë sa më shumë që të jetë 
e mundur, në mënyrë që të parat të zhvillohen dhe të 
krijojnë bazën për të dytat. 
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MësO nJë (ArritJet)  FitO nJë (priViLeGJet)

1 ___________________ 2 ___________________

3 ___________________ 4 ___________________

5 ___________________ 6 ___________________

7 ___________________ 8 ___________________

9 ___________________  10 __________________

MËSO NJË (ARRITJET) FITO NJË (PRIVILEGJET)

1
2

3
4

5
6

7
8

9 10
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SI 
TË JETOSH ME NJË 

BURRË JOBESIMTAR
në historinë e kishës nuk ka qenë asnjëherë e pazakontë 

të gjesh gra të krishtera të martuara me burra jobesimtarë. kjo 
dukuri sigurisht që nuk është diçka e re. në ditët e shërbesës 
së krishtit në tokë gratë qëndruan te kryqi, kur burrat ia kishin 
marrë vrapit. ky është një koment tepër interesant për gratë. 
Dishepujt kishin ikur, por gratë qëndruan. A e keni pyetur 
ndonjëherë veten kush ishin burrat e tyre dhe ku ishin ata? ishin 

9
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gratë që arritën të parat te varri të dielën në mëngjes, ditën e 
ringjalljes. Prandaj mund të duket se kisha që nga fillimi është 
përballur me situatën e grave besnike që janë të martuara me 
burra që nuk janë edhe aq besnikë. kjo rrethanë është kaq e 
shpeshtë, sa do të prisnim që Shkrimi të fliste drejtpërdrejt për 
këtë çështje. Dhe, në të vërtetë, ai flet për këtë çështje.

Gjëja e parë që duhet sqaruar përpara se të vazhdojmë më 
tej është se perëndia nuk e pranon martesën e një besimtareje 
me një jobesimtar (dhe anasjelltas). te 1 korintasve 7:39, pali 
thotë se të krishterët duhet të martohen “në Zotin”. kjo frazë 
do të thotë brenda besimit të njëjtë që të krishterët kanë për 
Jezu Krishtin, besim i cili i identifikon ata si pjesë e trupit të 
krishtit. pra, mund të thuhet se ata janë së bashku “në krishtin” 
ose “në Zotin”. Asgjë në shkrimet në asnjë mënyrë nuk e zbut 
urdhërimin se besimtarët nuk duhet të hyjnë në një zgjedhë me 
jobesimtarët. të krishterët mund të martohen vetëm në Zotin; që 
do të thotë vetëm brenda besimit.

prandaj, kur shkrimi i jep udhëzime një gruaje besimtare që 
është e martuar me një burrë jobesimtar, në të nuk pranohet në 
asnjë mënyrë martesa e një besimtareje me një jobesimtar (dhe 
anasjelltas). Ajo që veçanërisht del në pah është situata ku njëri 
nga dy jobesimtarët e martuar bëhet i krishterë. kjo nuk është 
një ndodhi e rrallë. Dhe duket sikur ndodh shumë më shpesh që 
gruaja bëhet besimtare dhe jo burri. 

përse ndodh kjo është e vështirë për ta shpjeguar. është tepër 
interesante se në kishat e reformuara, me të cilat autori është 
më shumë i njohur, duket të ketë një përqindje shumë të lartë të 
burrave në bashkësi. Duhet të jemi shumë falënderues për këtë. 
perëndia po na bekon bujarisht me burra. kisha të tjera mund 
të përballen me një problem që është një rrezik më i madh sesa 
ai me të cilin po përballen kishat tona. sidoqoftë, ne të gjithë 
duhet ta dimë se çfarë thotë perëndia për këtë çështje. Dhe, 
duke studiuar atë që perëndia thotë, është gjithashtu e mundur 
të mësohen disa parime të përgjithshme për dëshmimin ndaj 
jobesimtarëve. Mund të mësohen edhe disa parime thelbësore 
se si të gjithë besimtarët duhet të jetojnë në shtëpi. Asnjë nga 
udhëzimet nuk mund të izolohet për një situatë të vetme; parimet 
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në to përfshijnë të gjithë eksperiencën tonë si të krishterë. pra, 
ndërsa ky kapitull është veçanërisht për ato që mund të kenë 
burra jobesimtarë, mesazhi i tij është gjithashtu për të gjithë ne. 
Burrat besimtarë që kanë gra jobesimtare mund t’u dëshmojnë 
atyre në mënyrën më të mirë duke marrë përsipër përgjegjësitë 
e “udhëheqjes me dashuri”, të cilat janë diskutuar në kapitullin 
me të njëjtin titull.

është jashtëzakonisht e rëndësishme të theksojmë faktin se 
shkrimet i kërkojnë besimtarit të jetojë me partnerin jobesimtar, 
nëse ai dëshiron të vazhdojë të jetojë me besimtarin (en). një 
i krishterë nuk mund ta braktisë partnerin e vet jobesimtar. 
perëndia këmbëngul se i krishteri duhet të vazhdojë të jetojë 
me të. ky është një urdhërim i qartë nga Fjala e perëndisë. 
Tek 1 Korintasve 7, Pali flet për këtë çështje në vargjet 12-16: 
“por të tjerëve ju them unë, jo Zoti....” (Me këtë ai nuk do të 
thotë se po flet pa autoritet nga Zoti. Ajo që ai ka shkruar më 
përpara ishte vetëm një jehonë e asaj që Jezu krishti vetë iu tha 
dishepujve gjatë shërbesës së tij në tokë. tani, ajo që ai thotë 
shkon edhe më tej fjalëve të krishtit; ai po shqyrton një çështje 
të cilën Jezusi nuk e diskutoi. Fjalët e Jezusit u referoheshin 
vetëm marrëdhënieve martesore ndërmjet dy besimtarëve dhe jo 
atyre ndërmjet një besimtareje dhe një jobesimtari. Megjithatë 
duhet pasur parasysh se Jezusi tani po flet nëpërmjet apostullit 
pal, ashtu siç edhe ai e pohon këtë gjë.)

por të tjerëve u them unë, jo Zoti: në qoftë se një vëlla 
ka një grua jobesimtare dhe ajo do të jetojë bashkë 
me të, të mos e lërë atë. edhe gruaja, që ka një burrë 
jobesimtar, dhe ai do të jetojë bashkë me të, të mos e 
lërë atë. – 1 korintasve 7:12-13

nuk mund të kishte fjalë më të qarta se kaq. nëse jobesimtari/
ja do që ta vazhdojë martesën, atëherë burri ose gruaja nuk ka 
asnjë të drejtë përpara perëndisë ta prishë atë.

përse e thotë pali këtë? Ai jo vetëm që na jep një udhëzim, 
por na jep edhe arsyen. Ai thotë se, për hir të fëmijëve dhe 
gjithashtu për hir të partnerit/es, besimtari/ja duhet ta vazhdojë 
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martesën: “sepse burri jobesimtar është shenjtëruar nëpërmjet 
gruas, dhe gruaja jobesimtare është shenjtëruar me anë të burrit, 
sepse përndryshe fëmijët do të ishin të papastër;por kështu janë 
të shenjtë” (vargu 14). nuk kemi mundësi të bëjmë një trajtim 
të plotë se çfarë do të thotë “papastërti” dhe “shenjtëri” në këtë 
pasazh. kjo është jashtëzakonisht e vështirë për t’u përcaktuar. 
të paktën duhet të ketë këtë kuptim: që personat e tjerë që 
jetojnë në të njëjtën shtëpi me një besimtar/e kanë njëfarë 
marrëdhënieje të veçantë me perëndinë, të cilën nuk do ta kishin 
nëse besimtari/ja nuk do të ishte në mes të tyre. sa e plotë është 
kjo marrëdhënie? sa shumë sjell besimtari/ja te një jobesimtarçe 
(qoftë ai fëmija ose burri)? kjo është një pyetje e vështirë për 
t’iu përgjigjur. natyrisht, prania e një personi besnik shenjtëron, 
ose veçon (shih Zanafilla 18:22-23, ku prania e të drejtit thuhet 
se ka një ndikim mbrojtës). për shkak të pranisë së një partneri 
besimtar në atë shtëpi, partneri jobesimtar ose fëmija qëndron 
në një vend të veçantë. kjo do të thotë sigurisht, në nivelin më 
minimal të mundshëm, që ungjilli në atë shtëpi ka mundësi të 
dëgjohet. Fryti i Frymës që banon brenda besimtarit është në atë 
shtëpi. puna e tij mund “të shijohet” dhe fuqia e tij mund të 
shikohet nga të tjerët (hebrenjve 6:4, 5). se sa më tej shkon ky 
pasazh, kjo është një pyetje e vështirë për t’iu përgjigjur.

pali vazhdon më tej duke thënë se, nëse partneri jobesimtar 
ndahet, situata ndryshon (vargjet 15-16). Jobesimtari, i cili dikur 
ishte i martuar me një jobesimtare (dhe anasjelltas), por tani 
është i martuar me një të krishterë, duhet të përballet me diçka 
që nuk e kishte planifikuar kur u martua. Tani gruaja e tij shkon 
në kishë një herë në javë, lexon Biblën dhe lutet. Ajo ka shoqe të 
reja dhe është e interesuar të ketë bashkësi me njerëz të krishterë. 
Ajo nuk pranon më të gënjejë në formularin e deklarimit të 
taksave dhe nuk i intereson më të bëjë të gjithë ato gjëra që dikur 
i pëlqente të bënte. në këndvështrimin e tij, ajo mund të jetë 
bërë acaruese. Ai mund të vendosë: “Unë nuk rashë dakord për 
këtë kur u martova me ty. ti ishe një jobesimtare. ti besoje në të 
njëjtat gjëra që unë besoj; ti jetoje në të njëjtën mënyrë siç jetoj 
unë. tani që je bërë me fenë, ti nuk më pëlqen më. Do të gjej 
dikë tjetër që do të veprojë njëlloj me mua. Lamtumirë”. Bibla 
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thotë se, nëse një jobesimtar do që të ndahet, “Le të ndahet. 
Vëllai ose motra nuk është nën skllavëri në të tilla raste, por 
perëndia na ka thirrur në paqe”. i/e krishteri/a është i/e lirë nga 
lidhja e martesës dhe mund të ndahet dhe të rimartohet. Ai (ose 
ajo) është i lirë.1

sidoqoftë, nëse jobesimtari dëshiron të rrijë, është e mundur 
që ai të fitohet për Krishtin. Pali thotë: “Sepse çfarë di ti, o grua, 
nëse ke për ta shpëtuar burrin? Ose ç’di ti, o burrë, nëse ke 
për ta shpëtuar gruan?” (v. 16). një nga arsyet për ta vazhduar 
martesën, nëse jobesimtari e dëshiron një gjë të tillë, është për ta 
drejtuar partnerin në besim te Jezus krishti. sigurisht, ky duhet 
të jetë mendimi më i lartë në zemrën e çdo të krishteri. Fakti se 
personi që ajo e donte aq sa (të paktën dikur) për t’u martuar me 
të nuk e njeh krishtin ashtu siç ndodhi që ajo ta njohë Atë, duhet 
të ngjallë një dëshirë të fortë për ta fituar atë për Shpëtimtarit. 
pali thotë se, nëse ai ndahet, atëherë mundësia nuk është më. 
Ajo mundësi ekziston gjithmonë, me përjashtim të rastit kur 
vetë jobesimtari thotë: “harroje; Unë po iki”.

Nëse, pra, ka një mundësi për t’u fituar partneri jobesimtar, 
çfarë duhet të bëjë një i/e krishterë. Në mënyrë specifike, çfarë 
bën një grua që ka një burrë jobesimtar për t’u përpjekur për ta 
fituar burrin e saj? Çfarë duhet të bëjë ajo? Si duhet të sillet? 
Çfarë duhet të shmangë ajo? Çfarë duhet të theksojë? Si mundet 
që sjellja dhe fjalët e saj të ndihmojnë në mënyrën më të mirë 
për këtë qëllim?

nuk keni pse të spekuloni për përgjigjet e këtyre pyetjeve. 
pikërisht ky problem diskutohet përfundimisht te 1 pjetrit 3:1. 
këtu pjetri thotë: “Gjithashtu dhe ju, gra, nënshtrojuni burrave 
tuaj, që, edhe nëse disa nuk i binden fjalës, të fitohen pa fjalë, 
nga sjellja e grave të tyre”. pjetri e vendos theksin më shumë 
te dëshmia e jetës së tyre sesa te ungjillëzimi me fjalë. pjetri u 
referohet fjalëve të gruas, jo Fjalës së perëndisë, kur ai thotë se 
burrat fitohen pa “fjalë”. Vini re, pra, se theksi vendoset te sjellja 
jo te fjalët. Ai vazhdon:

________________________
1 shih John Murray, Divorce (nutley, n.J.: presbiterian and reformed pub-

lishing Co., 1961), f. 67-78.
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Të fitohen pa fjalë, nga sjellja e grave të tyre, kur të shohin 
sjelljen tuaj të dëlirë dhe me frikë. stolisja juaj të mos jetë 
e jashtme: ajo e të gërshetuarit të flokëve, e të varurit të 
stolive të arta, a të veshurit me rroba luksoze, por njeriu i 
fshehur i zemrës, stolisur me paprishjen e frymës së butë 
edhe të qetë, i cili është shumë i çmuar përpara perëndisë. 
sepse kështu stoliseshin dikur edhe gratë e shenjta, që 
shpresonin në perëndinë, duke iu nënshtruar burrave të 
tyre, si sara, që i bindej Abrahamit duke e quajtur “zot”; 
bija të saj ju jeni, në qoftë se bëni mirë dhe nuk trembeni 
nga ndonjë tmerr. – 1 pjetrit 3:2-6

Dhe burrave ai u thotë:

Ju burra, gjithashtu, jetoni me dituri me gratë tuaja, si një 
enë më e dobët dukë u dhënë nder, sepse edhe ato janë 
bashkëtrashëgimtare të hirit të jetës, që të mos pengohen 
lutjet tuaja (v. 7).

Më pas, duke e përmbledhur, ai përfundon:

Dhe më në fund jini të gjithë të një mendjeje, të dhembshur, 
plot dashuri vëllazërore, të përdëllyeshëm dhe dashamirës, 
pa e kthyer të keqen me të keqe ose fyerjen me fyerje, po, 
përkundrazi, bekoni, duke e ditur se për këtë u thirrët, që 
të trashëgoni bekimin (v. 8).

tani, janë gjashtë vargjet e para në veçanti që parashtrojnë 
udhëzime të qarta për sjelljen e një gruaje besimtare në një 
shtëpi ku ka një burrë jobesimtar. 

Burra të tillë nuk do ta dëgjojnë Fjalën e perëndisë. 
Zakonisht, personat e fundit që ata duan të dëgjojnë janë gratë 
e tyre. ndërsa mëkatarët jetojnë së bashku, ata kanë prirjen ta 
nxehin njëri-tjetrin. të gjithë burrat jobesimtarë që kanë gra 
besimtare e dinë se gratë e tyre nuk janë të përsosura. ndonëse 
gratë e tyre janë të krishtera, ato i nxehin dhe shpesh ua ngrenë 
nervat. është shumë e lehtë për një grua të diplomohet në 



131si të jetosh Me Një Burrë joBesiMtar  

predikimin e mesazhit, ndërkohë që harron jetën e saj. por kur 
ajo e bën një gjë të tillë, acarimet flasin më shumë sesa fjalët e 
saj. Burrat i largohen ungjillit kur gratë vazhdojnë t’u mbajnë 
leksione dhe t’u predikojnë, por nuk bëjnë asnjë përpjekje për të 
përmirësuar mënyrën se si jetojnë. 

Disa gra besojnë se thirrja e tyre, pasi janë bërë të krishtera, 
është të organizojnë studime bible në shtëpitë e tyre si kurthe 
për ungjillëzim, me të cilat të kapin burrat e tyre. të tjerat lënë 
literaturë ungjillëzuese me bollëk nëpër shtëpi. por ndërsa burri 
shumë i duruar tërheq këmbët zvarrë përmes fletëpalosjeve 
dhe pamfleteve që nga veranda para shtëpisë deri brenda në 
dhomën e ndenjjes, ai gjithashtu e kupton qartë se ç’po ndodh. 
Dhe, zakonisht, atij nuk i pëlqen; ai del në përfundimin se po e 
bombardojnë me ungjillin.

një grua që kërkoi këshillim ishte e mërzitur për faktin se 
burri i saj i pashpëtuar po refuzonte ungjillin. Ajo më tregoi 
metodën e saj për ta fituar burrin për Zotit: ajo e mbante ndezur 
radion në stacionin lokal të krishterë nga mëngjesi deri në darkë 
dhe e ngrinte zërin kur burri vinte në shtëpi. Dhe ai vinte rrotull 
duke zënë veshët. Atij nuk i pëlqente muzika, nuk i pëlqente 
predikimi i vazhdueshëm dhe i kishin ardhur në majë të hundës 
gruaja e tij dhe ungjilli. këshilluesi i saj i tha të gjente një palë 
kufje për stacionin e radios dhe të fillonte t’i kushtonte vëmendje 
mënyrës se si ajo po jetonte. Ai e nxiti të tregonte më shumë 
përkujdesje si grua për burrin e saj dhe ta bombardonte atë me 
vepra dashurie dhe përkujdesjeje më shumë sesa me predikime. 
nuk kaloi shumë dhe burri erdhi në seancat e këshillimit dhe 
pas ca kohësh u bë i krishterë. Ajo po e largonte atë nga Zoti me 
anë të radios. 

është shumë e rëndësishme për një grua të mos japë leksione 
ose t’i predikojë burrit të saj (ose t’i bëhet ferrë duke e lutur atë 
të shkojë në kishë). Ajo nuk duhet ta mashtrojë apo t’i punojë 
marifete, duke e sjellë në vende ku ai është në mënyrë konstante 
i mbytur nga predikimi biblik. këto lloj manovrash nga ana e 
grave janë përdorur qëkur, në përpjekje për t’i bërë burrat e tyre 
të vijnë te Krishti. Çudia është se ato kanë funksionuar aq shpesh 
sa kanë funksionuar. por në shumicën e rasteve kanë dështuar 
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dhe ato i kanë larguar burrat e tyre nga ungjilli. Gjëja më e keqe 
që një grua mund të bëjë është t’i bëhet gërnjare burrit të saj për 
ungjillin. Burrat i refuzojnë gratë e tilla. 

një gjë që një burrë nuk e refuzon dot, një gjë që ai 
zakonisht nuk do ta refuzojë, është një grua që është një person 
i mrekullueshëm. këtu e vë theksin apostulli pjetër. Ajo duhet 
ta fitojë atë jo me fjalë, por me sjelljen e saj. Jeta e saj vë bazat 
për fjalët e saj. kjo nuk do të thotë se në një kohë të caktuar ajo 
ose dikush tjetër nuk duhet t’i prezantojë mesazhin e ungjillit. 
sigurisht që nuk do të thotë këtë aspak. Asnjeri nuk është 
shpëtuar pa besuar ungjillin (rom. 10:17). por do të thotë që 
ai do të fitohet më lehtë pa të folurit, pa qenë bezdisëse dhe pa 
predikimin e vazhdueshëm. sjellja e gruas në shtëpi është ajo që 
do të bëjë dallimin. Më lejoni t’ju pyes: ç’lloj gruaje jeni ju? si 
jetoni në shtëpi?

Virxhinia erdhi për këshillim. Ajo tha: “Burri im nuk do të 
vijë asnjëherë. Atij nuk i intereson as për mua, as për martesën 
e as për ndonjë gjë tjetër”. këshilluesi e nxiti: “Virxhinia mos u 
dorëzo kaq lehtë”. Ai filloi t’i fliste asaj për jetën e saj. Virxhinia 
e pa që shumë gjëra ishin të gabuara. në mënyra të ndryshme, ajo 
kishte qenë duke shkuar në drejtimin e gabuar. Ajo po dështonte 
si nënë dhe si grua. Ajo filloi të kuptonte se duhej të ndryshonte, 
por jo si një teknikë për të fituar burrin e saj për Zotin. Ajo nuk 
mund të jetë asnjëherë arsyeja kryesore. ndryshimi i saj duhet 
të bazohej në faktin se ajo duhej të ishte duke jetuar një jetë 
të drejtë përpara perëndisë. Ajo duhet të kërkonte ndryshimin 
e perëndisë pavarësisht nëse kjo gjë do ta fitonte burrin e saj 
apo jo. Arsyeja kryesore duhet të ishte një mënyrë e ndryshuar 
e të jetuarit, sepse perëndia thotë: “por para së gjithash kërkoni 
mbretërinë e perëndisë dhe drejtësinë e tij”. kjo duhet të jetë 
gjithnjë arsyeja thelbësore. kështu, Virxhinia u bind për faktin 
se ajo nuk po bënte atë që duhet të bënte përpara perëndisë si një 
grua. Ajo ia rrëfeu këtë perëndisë dhe i kërkoi Atij ta ndihmonte 
të bëhej një grua më e mirë. Ajo kishte hequr dorë nga burri i saj.

Këshilluesi e pyeti: “Çfarë gjërash të vogla mund të bësh 
si fillim?”. Asaj s’i vinte ndonjë gjë nëpër mend (kishte kaluar 
një kohë e gjatë që kur ajo nuk kishte menduar në një mënyrë 
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të tillë!). Prandaj, këshilluesi i dha asaj një sugjerim si fillim: 
“përse nuk vë qirinj mbi tavolinë natën e parë kur ai të vijë në 
shtëpi? Le të vijë në shtëpi dhe të gjejë dritën e qirinjve. Lëre 
atë ta shikojë se ti vërtet e do dhe se ke filluar të punosh për 
ta bërë këtë martesë të funksionojë. Ai do ta vërë re se ti po 
përpiqesh që të jesh ndryshe. Vëri qirinjtë mbi tavolinë vetëm 
për të”. Ajo kundërshtoi: “Ai ka për të qeshur! Ai do të tallet me 
mua. Ai do të thotë: ‘I ke fikur të gjitha dritat; Unë nuk mund 
të ha në errësirë’, dhe gjëra të tilla”. “A ke ndonjë ide më të 
mirë?” “Jo”. “Atëherë provoje gjithsesi.” A e dini se çfarë tha 
ajo kur erdhi përsëri javën tjetër? Burri i saj, Bret, hyri në shtëpi, 
pa qirinjtë, dhe tha: “prit një minutë!” e pastaj u zhduk. një 
minutë më pas ai u kthye me një aparat fotografik dhe bëri një 
foto! Ai e vuri re. Ajo nuk tha gjë, por bëri diçka. sjellja atë 
ditë të parë pati më shumë ndikim se gjithë ato javë dhe muaj 
që ishte bërë bezdisëse. Ajo kishte shumë çështje të tjera më të 
rëndësishme për t’u kujdesur. por, me anë të kësaj përpjekjeje të 
parë Virxhinia (dhe Breti) e kuptoi mesazhin.

sjellja e bën ndryshimin, jo fjalët. Ajo i kishte folur atij 
për të ardhur në kishë, për të ardhur në këshillim, ajo i kishte 
folur atij për çdo gjë të mundshme, por nuk pati asnjë efekt. kur 
ajo filloi të bënte diçka, kjo bëri ndryshimin, ndryshimin më të 
madh të mundshëm. 

Ja disa komente të vërteta nga të këshilluarit rreth kësaj 
çështjeje. një burrë, duke iu referuar gruas së tij, tha: “erdha 
këtu për të parë çfarë i kishte ndodhur asaj. kur ajo erdhi në 
shtëpi dhe tha: ‘Më fal’, u habita; Ajo ishte hera e parë që ajo 
kishte thënë më fal gjatë gjithë martesës sonë”. një burrë tjetër 
tha kështu: “erdha këtu sepse e dija se kishim arritur në një 
kthesë të rëndësishme kur ajo tha, ‘dua të të nënshtrohem ty’”. 
Për shkak të kësaj, ai filloi për të parën herë të punonte për ta 
kthyer martesën e tij në një sukses. Apostulli pjetër thotë: “Ju 
gra, nënshtrojuni burrave tuaj, që, edhe nëse disa nuk i binden 
fjalës, të fitohen pa fjalë, nga sjellja e grave të tyre”.

Çfarë lloj gruaje mendon burri juaj se jeni? Nëse keni një 
burrë të pashpëtuar, ç’mendon ai për ju? Ç’lloj imazhi ka ai për 
ju? A mendon ai se jeni një e krishterë gërnjare? A mendon ai 
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për ju si një që flet me fjalë për një Krishterim të mirë, por që 
nuk e jeton me vepra? Apo po fillon t’ju shikojë si dikë, besimi 
i së cilës ka arritur thellë në jetën e saj dhe ka bërë vepra për të? 
si rezultat, a po bëhet ai kureshtar nëse besimi i tij gjithashtu 
mund të bëjë vepra për të? A e shikon ai se Dikush ka qenë duke 
punuar në jetën tënde? A shikon ai një grua që punon gjithnjë 
e më shumë për të qenë një grua e mirë, pavarësisht sesa i 
pavëmendshëm është ai? A e shikon ai mirësinë dhe dashurinë 
në ju, edhe kur ai është i inatosur, i hidhur, i ndyrë dhe i pashpirt? 
A ju bën besimi që ta trajtoni atë me ëmbëlsi? A e vë re ai në ty 
cilësinë e pandryshueshme të një fryme të butë dhe të qetë? 

nuk është të qenët gërnjare, por sjellja ajo që manifeston 
Krishtin në një jetë. Tërheqja e butë e një gruaje flet më së miri 
për krishtin.

është interesante të vini re se pjetri përdor dy fjalë kur 
flet për sjelljen e gruas: “të dëlirë” dhe “me frikë”. Ajo tregon 
respekt (frikë) për burrin e saj; është e njëjta fjalë që pali përdor 
tek Efesianët 5, kur ai flet për nënshtrimin e saj ndaj tij si 
autoriteti i perëndisë në shtëpi. por vini re fjalën tjetër: sjellje 
“të dëlirë” ose “të pastër”. ka gra të krishtera që u kanë dhënë 
burrave të tyre arsye për të vënë në dyshim sjelljen e tyre. Ata 
nuk dyshojnë thjesht sepse janë të inatosur, por sepse dyshojnë 
në vetë besnikërinë e tyre. në shumë situata, burra të pashpëtuar 
janë larguar nga kisha e Jezu krishtit për shkak të sjelljes së 
shkujdesur (në mos më shumë se kaq) dhe pa takt nga ana e 
grave. Dhe ka pasur gra, gra të krishtera, që janë dashuruar aq 
shumë pas një predikuesi ose një plaku të mirë të krishterë, i 
cili është “kaq ndryshe” nga një “burrë i mjerë, i pashpëtuar” 
në shtëpi. kur një grua merr një qëndrim të tillë, ajo shpesh 
fillon t’i hedhë sytë vërdallë. Thellë brenda saj ajo është shumë 
larg të qenit e pamëkatë. tundimi për ta parë “pulën e botës si 
më të madhe” mund të bëhet shumë i fortë. Ajo mendon: “sa 
mirë do të ishte të kisha një burrë të mrekullueshëm të krishterë 
si Xhoni”, ose “sa bukur do të ishte sikur të isha gruaja e një 
predikuesi si Xho”. Madje, ajo mund të fillojë edhe të fantazojë 
për këtë dhe t’i japë arsye burrit të saj për të qenë dyshues. 

së fundi, ka pak rrezik të ndodhë kjo për një grua që çdo ditë 
kërkon të përmbushë të gjitha detyrat e saj si grua. Ajo duhet të 
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jetë e kujdesshme që të mos bëjë “pazare” me burrin për trupin e 
saj ose t’i refuzojë marrëdhëniet seksuale nga inati. përkundrazi, 
duke iu përmbajtur pikë për pikë 1 korintasve 7:1-5, ajo duhet 
të jetë e zellshme për të përmbushur detyrën e saj si partnere e 
nënshtruar, tërheqëse dhe plotësuese nga ana seksuale për burrin 
e saj. Burri i saj nuk do të ketë nevojë ta vërë në dyshim atë. 
Ajo do t’i “bëjë të mira dhe jo të këqija tërë ditët e jetës së saj” 
(Fjalët e Urta 31:12). Ajo do ta nxisë atë të “gëzohet me të”; 
ajo do të përpiqet të jetë e dashura e tij përmbushëse, duke e 
gjallëruar atë me dashurinë e saj (shih Fjalët e Urta 5:15-20). 
shpesh gratë e krishtera kanë dështuar në detyrat e tyre seksuale 
dhe në këtë mënyrë jo vetëm që kanë vënë një tundim të madh 
para burrave të tyre të pashpëtuar, por kanë sjellë qortim mbi 
Jezu krishtin.

si përfundim, ka vetëm një mesazh për gruan e një burri 
të pashpëtuar: fitojeni atë me jetën tuaj. Lutuni dhe jetoni; kjo 
është dëshmia juaj kryesore.
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LISTA JUAJ

Si gruaja e një burri të pashpëtuar, pyeteni veten: 
“Çfarë po bëj unë për këtë gjë?”. Më pas bëni një listë me 
përgjigjet tuaja më poshtë, dhe me lutje ndërmerrni çdo 
veprim që ju duket i nevojshëm.

1. ÇFARË PO BËJ MIRË?

2. ÇFARË PO BËJ GABIM?

3. ÇFARË DO PERËNDIA QË 
    UNË TË BËJ PËR TË 
    KORRIGJUAR 
    SJELLJEN TIME?
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PËRFUNDIM
nëse keni dalluar disa nga dështimet në familjen tuaj, përse 

të mos bëni diçka për këtë gjë? Ja një plan i thjeshtë biblik për 
t’ju ndihmuar me këtë.

së pari, bëni një listë të plotë me të gjitha gjërat që ju keni 
qenë duke bërë gabim në martesën tuaj (hiqni traun nga syri 
juaj përpara se të filloni). Mund të përdorni fletën e ushtrimeve 
në fund të këtij kapitulli. Flisni me shembuj konkretë, jo në 

10
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përgjithësi. ne nuk jemi të pakujdesshëm për abstrakten: ne 
flasim me fjalë të ashpra, i hedhim çorapet në dysheme, nuk 
i mbajmë palltot ose dyert për të tjerët, e kështu me radhë. ne 
jetojmë në mënyrë konkrete dhe kjo do të thotë se ne mëkatojmë 
në mënyrë konkrete. prandaj, ndryshimet duhet të jenë gjithashtu 
konkrete. Pendimi ka gjithmonë një anë konkrete, specifike. 
(krhs. Luka 3:8-14).

së dyti, rrëfeni mëkatet tuaja në pendim para perëndisë.
së treti, vendosni të ndryshoni sipas normave dhe shembujve 

biblikë dhe shkruani propozime specifike pranë çdo hyrjeje në 
listë. kërkojini perëndisë ndihmë për të arritur këto ndryshime.

së katërti, shkoni me përulësi te burri ose gruaja juaj ose 
te prindërit apo fëmijët tuaj dhe pranoni mëkatet tuaja kundër 
tyre, duke iu treguar se keni kërkuar dhe keni gjetur faljen e 
Perëndisë dhe tani dëshironi të keni të tyren. Sigurohuni të flisni 
vetëm për mëkatet tuaja dhe dështimet tuaja.

së pesti, pasi të keni marrë faljen, kërkoni të ndreqni 
çdo padrejtësi menjëherë, kurdoherë që është e mundur. Aty 
ku ndryshimi përfshin zhvillimin e një marrëdhënieje të re të 
ndërtuar në një model të ri biblik të jetës, diskutojeni propozimin 
tuaj me partnerin dhe kërkojini atij (asaj) ndihmë për ndërtimin 
e këtyre modeleve të reja dhe të kësaj marrëdhënieje të re gjatë 
gjithë ditëve në të ardhmen.

në mënyrë që të ndiqni këtë çështje më tej, shikoni 
informacionin mbi ngritjen e një tryeze takimesh tek Adams, 
Competent to Counsel, f. 231-236, 250, 264 e në vazhdim.



139përfuNDiM  

FLETË USHTRIMESH

     Çfarë Perëndia do që  
Mënyrat e mia mëkatare  unë të bëj për to
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