
“Në përvjetorin e pesëqindtë të Reformimit, Ervin Lutzer na kujton jo 
vetëm pse Reformimi është një prej ngjarjeve më të rëndësishme në historinë 
perëndimore, por gjithashtu edhe pse ka ende mësime të rëndësishme 
për kishën e sotme. Siç e demonstron edhe Lutzer në këtë libër, bindjet 
teologjike të Luterit, Zvinglit dhe Kalvinit duhet të ripërtërihen si antidoda 
ndaj ungjillit të holluar që shpallet sot nga shumë foltore protestante. 
Çdo protestant duhet të dallojë borxhin e jashtëzakonshëm teologjik që 
u detyrohemi reformatorëve. Lejojeni këtë libër t’ju prezantojë me jetët, 
shërbesat dhe, më e rëndësishmja nga të gjitha, me teologjinë e tyre.”

R. Albert Mohler Jr., president i Southern Baptist Theological Seminary 
(Seminarit Teologjik Baptist Jugor)

“Nëse vërtet dëshirojmë që sot të shohim rizgjim, duhet të shpallim 
ungjillin e lashtë. Ungjilli që shpalli Jezusi dhe apostujt në shekullin 
e parë është ungjilli që Martin Luteri dhe reformatorët e shpallën në 
shekullin e gjashtëmbëdhjetë, prandaj po këtë ungjill duhet të predikojmë 
edhe sot. Me urtësi dhe pasion pastoral, Dr. Lutzer eksploron historinë e 
jashtëzakonshme të Reformimit dhe demonstron në mënyrë të fuqishme pse 
historia e Reformimit në fakt është historia jonë. Dr. Lutzer i bën një thirrje 
shumë të nevojshme një brezi që po largohet shpejt nga ungjilli i vetëm. 
I jam mirënjohës Perëndisë që Dr. Lutzer na ka dhënë një këndvështrim 
rifreskues, të kënaqshëm dhe të arritshëm për Reformimin dhe për çfarë 
bënte fjalë ai – për ungjillin e pandryshueshëm të Jezu Krishtit.”

Burk Parsons, bashkëpastor i Saint Andrew’s Chapel (Kisha e Shën 
Andreas); redaktor i revistës Tabletalk

“Ata që nuk mësojnë prej historisë janë të dënuar ta përsërisin atë. 
Shpëtimi i Ungjillit është një udhëtim i mrekullueshëm përgjatë historisë 
së periudhave të para-Reformimit dhe Reformimit, i cili do të hedhë dritë 
mbi atë që njerëzit kanë nevojë të dinë rreth ungjillit, hirit të Perëndisë, 
kishës dhe lirisë fetare. Këto janë tema shumë të rëndësishme për kohën 
tonë, kur për secilën prej tyre ka shumë opinione të ndryshme. Siç na 
tregon libri, historia ka shumë për të na mësuar sot. Ervin Lutzer na tregon 
në mënyrën më të informuar dhe interesante se çfarë duhet të mësojmë nga 
kjo periudhë shumë vendimtare nga historia jonë e shkuar.”

Darrell Bock, drejtor ekzekutiv i përfshirjes kulturore në Qendrën për 
Udhëheqje të Krishterë dhe Përfshirje Kulturore Howard G. Hendricks; 

profesor kryesor i hulumtimit të studimeve të Dhiatës së Re në Seminarin 
Teologjik të Dallasit.



“Shumë libra do të shkruhen për përvjetorin e pesqindtë të Reformimit. 
Por pak prej tyre, për të mos thënë asnjë, nuk do të shkruhet me një 
ndjeshmëri të tillë frymërore, thellësi teologjike apo saktësi historike si libri 
i Ervin Lutzerit, Shpëtimi i Ungjillit. Duke portretizuar madhështinë dhe 
rrezikun që pasoi qëndrimin e guximshëm të Martin Luterit në Vitenberg, 
Lutzer ka shkruar atë që mund të konsiderohet libri i tij më i rëndësishëm 
– një libër që hedh vështrimin pas tek lavditë e Reformimit origjinal dhe 
gjithashtu sheh drejt së ardhmes tek shpresa e një reformimi të ri.”

Robert Jeffress, pastori kryesor i First Baptist Church Dallas (Kishës së 
Parë Baptiste të Dallasit); autor i Not All Roads Lead to Heaven (Jo të 

Gjitha Udhët të Çojnë në Qiell).

“Mënyra më e shpejtë për ta tharë një pemë është t’i presësh rrënjët! Dr. 
Ervin Lutzer na ndihmon që të mos e bëjmë këtë gjë. Nuk duhet të harrojmë 
kurrë sistemin e rrënjëve tona historike dhe teologjike. Ne ndërtojmë mbi 
supet e atyre që janë munduar në të shkuarën. Shpëtimi i Ungjillit do t’ju 
prezantojë (apo riprezantojë) me disa pararendës të besimit të cilët luftuan 
shumë për ta bërë Shkrimin qendrën e autoritetit dhe praktikës. Jam 
kënaqur me çdo libër të shkruar nga Ervin Lutzer. Ai më bën të mendoj 
dhe më ndihmon të mësoj. Në librin Shpëtimi i Ungjillit ai bën shumë më 
tepër. Ai rindez një dashuri për të vërtetën dhe na ndihmon të kuptojmë 
dhe të vlerësojmë kontributin e jashtëzakonshëm të reformatorëve të 
mëdhenj në rrënjët e pemës së ungjillit.”

Skip Heitzig, pastori kryesor i kishës Calvary Albuquerque

“Kur një prej pastorëve ungjillorë me më tepër ndikim në kohën tonë 
shkruan një libër të fortë teologjik në favor të Reformimit, atëherë dallojmë 
një provë të fuqishme për rëndësinë e vazhdueshme të Reformimit të 
Luterit. Dr. Ervin Lutzer, pastor i nderuar i Kishës Mudi në Çikago, ka 
bërë tamam këtë gjë – prandaj çdo ungjillor do të përfitojë së tepërmi nga 
leximi i tij. Në mënyrë të veçantë është i rëndësishëm prezantimi që autori 
u bën dallimeve mes katolikëve dhe protestantëve në doktrinën qendrore 
të drejtësimit, të cilat nuk janë tejkaluar, por vazhdojnë të mbeten pengesë 
për unitetin e kishës militante.”

John Warwick Montgomery, profesor i nderuar për ligjin dhe shkencat 
humane në Universitetin e Bedfordshire, Angli; profesor i dalluar i 

hulumtimit për filozofinë në Universitetin Concordia Uiskonsin; drejtor i 
Akademisë Ndërkombëtare të Apologjetikës, Ungjillëzimit & të Drejtave 

të Njeriut, Strasburg, Francë.



“Largësia prej pesëqind vjetësh mund ta zbehë vlerësimin tonë për 
ndikimin revolucionar të Reformimit. E vlerësoj thellësisht qartësinë dhe 
sinqeritetin e librit Shpëtimi i Ungjillit. Vetëm kur rifreskojmë mendjen 
tonë me realitetet teologjike dhe historike të asaj që lindi nga guximi i 
Uiklifit, Hasit, Luterit dhe i të tjerëve, mund të dallojmë shtegun e duhur 
për sot. Shpallja e mesazhit të pastër të ungjillit nevojitet urgjentisht edhe 
sot. Ky libër na bën thirrje, na korrigjon dhe na sfidon drejt këtij synimi.”

Paul Nyquist, president i Moody Bible Institute (Institutiti Biblik Mudi)

“Hasi, Uiklifi, Luteri, Reformimi, liria, besimi – këta njerëz dhe këto fjalë 
i kanë rrënjët e tyre teologjike/biblike në “vetëm hiri, vetëm besimi, vetëm 
në Krishtin,’ motot e vazhdueshme të Reformimit. Dr. Ervin Lutzer, pastor 
i nderuar i Kishës Mudi në Çikago, përcjell një vepër të hulumtuar mjaft 
mirë dhe na e tregon Reformimin jo si një diskutim teologësh pa pasion 
në një kullë të fildishtë, por si një lëvizje dinamike njerëzish, udhëheqësish 
pastoralë dhe udhëheqësish të thjeshtë të cilët ishin të interesuar për faljen, 
jetën dhe shpëtimin që vjen tek njerëzit si dhuratë e hirit të Perëndisë. I 
themeluar qartë në pozitën ungjillore, Dr. Lutzer u jep të gjithë njerëzve, 
nga çdo ngjyrim fetar, diçka për të cilën të mendojnë thellë kur flet për 
Krishtin dhe hirin e Tij për jetët e tyre sot. Ndërsa e lexoni këtë libër do të 
kuptoni sërish pse këto diskutime kishin rëndësi para pesëqind vjetësh dhe 
pse kanë ende rëndësi edhe sot.”

Gregory Seltz, folës në programin The Lutheran Hour (Ora Luteriane); 
më parë ka qenë profesor i teologjisë në Concordia University Irvine 

(Universiteti Konkordia në Irvin)

“Ervin Lutzer në mënyrë të dobishme radhit ngjarjet dhe mësimet bazë 
të reformatorëve në një mënyrë që lexuesi mund ta kuptojë lehtë. Ky libër 
i vogël që na jep ABC-në e Reformimit na kujton që ai ende ka rëndësi – 
dhe pse ka rëndësi. Leximi i këtij libri do t’ju hapë oreksin për më tepër 
informacion në lidhje me Reformimin dhe mësimet e tij të fuqishme 
biblike.”

Joel R. Beeke, president i Puritan Reformed Theological Seminary 
(Seminari Teologjik Puritan i Reformuar)
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mirënjohje

Falënderoj Brajan Vos-in i cili erdhi në Çikago dhe më shpalosi 
vizionin e tij për këtë libër dhe arsyen se pse mendonte që duhej ta 
shkruaja unë! i jam shumë mirënjohës gjithashtu Xhejms Korsmos-
it bashkë me ekipin e Baker Books.

Ka pasur dhjetëra libra që janë shkruar për luterin, por vetë jam 
mirënjohës për librin klasik Këtu Qëndroj nga roland Bainton dhe Luteri: 
Burri mes Perëndisë dhe Djallit nga heiko A. Oberman. Këta shkrimtarë 
i kam cituar në mënyrë ekskluzive dhe jam mirënjohës për studimet dhe 
idetë e tyre.

përfundimisht, në mënyrë të veçantë dua të falënderoj gruan time, rebeka, 
e cila e di shumë mirë që kur burri i saj ka për të shkruar një libër, kalon 
një kohë të gjatë pranë kompjuterit. pa durimin dhe inkurajimin e saj, 
ky libër nuk do të ishte shkruar kurrë. rebeka, faleminderit gjithashtu 
për ndihmën dhe shoqërinë tënde gjatë udhëtimeve të shumta që kemi 
bërë për të parë vendet ku jetoi dhe predikoi luteri në gjermani! mezi 
pres ta shijojmë së bashku privilegjin për të prezantuar më tepër njerëz 
me reformimin.
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hyrje
Bashkohuni me mua në një udhëtim

Faleminderit që u bashkuat me mua në këtë udhëtim të rëndësishëm. 
Do të vizitojmë Vitenbergun, Vormsin, erfurtin, gjenevën dhe 
zyrihun. Do të hyjmë nëpër katedrale, do të dëgjojmë një predikim 
në sheshin e një qyteti, dhe do të takojmë disa njerëz, intelekti dhe 

guximi i të cilëve e tronditën botën. Do të dëgjojmë një histori kurajoje 
dhe frike, tradhtie dhe besimi. Dhe kur të kemi mbaruar, do ta kuptojmë 
veten – dhe shoqërinë tonë – shumë herë më mirë. por mbi të gjitha, brenda 
nesh do të ndizet një vlerësim i ri për mesazhin e vetëm që në fakt mund ta 
ndryshojë botën.

Dikush ka thënë që për shumë të krishterë, historia e kishës fillon me 
fushatën e parë ungjillëzuese të Billi graham. Ata mendojnë se, për sa kohë 
që i marrim besimet tona nga Bibla, mund t’i shpërfillim dy mijë vjet histori 
të popullit të perëndisë. Ata arsyetojnë duke thënë se historia e kishës ka 
vlerë vetëm për studiuesit dhe historianët. Çfarë rëndësie mund të ketë e 
shkuara për të tashmen?

sa e lehtë është të harrojmë që jemi trashëgimtarë të një historie të pasur 
që filloi me Dhiatën e re dhe vazhdon deri në ditët e sotme. të studiosh 
historinë e kishës do të thotë të studiosh udhët e perëndisë; do të thotë të 
vlerësosh udhëzimin e tij providencial për popullin e tij. ne harrojmë që 
sa më mirë ta kuptojmë të djeshmen, aq më mirë do ta kuptojmë të tashmen.

 “reformimi” i referohet rilindjes frymërore që ndodhi në europë në 
shekullin e gjashtëmbëdhjetë. shumë prej nesh besojnë, me sa duket, se 
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reformimi është ripërtëritja më e rëndësishme e ungjillit që nga ditët e 
Dhiatës së re. Kur reformatorët u detyruan të përkufizonin besimin e tyre 
në kulmin e mosmarrëveshjes dhe debatit të flaktë, përfundimet e tyre 
patën rrjedhoja të cilat e tronditën botën – prandaj ndikimin e tyre mund 
ta ndjejmë edhe sot. hidhni vështrimin nëpër botën ungjillore sot, dhe do 
të bindeni që na duhet të zbulojmë sërish të njëjtat të vërteta nëse duam që 
kishat tona të jenë gjithë sa mund të jenë për lavdinë e perëndisë.

shumë njerëz i shpërfillin besimet themelore të reformimit, duke 
menduar se mund të ketë një mënyrë më të mirë për ta shpëtuar kombin 
tonë nga sulmi i laicizmit, përshpirtshmëria pagane, dhe shtimi i feve pagane. 
të tjerët janë të pavetëdijshëm se cilat ishin vërtet çështjet themelore të 
reformimit, dhe s’ka se si ta vlerësojnë rëndësinë e tyre për botën e sotme. 
Apatia doktrinare mes shumë të krishterëve në kombin tonë meriton të 
vajtohet me lot.

ekspertët e rritjes së kishës na thonë që shumica e njerëzve, që po 
kërkojnë një kishë të re, nuk e vrasin mendjen për doktrinën e saj. Ata janë 
më së shumti të interesuar për ambientet e kishës, kujdesin për fëmijët, 
dhe mundësitë për shoqëri. në fakt, na thuhet që mësimi doktrinar që u 

Imazhi kryesor portretizon Martin Luterin duke djegur dekretin e papës për shkishërimin e 
tij. Korniza përbëhet prej episodeve nga jeta e Luterit dhe portrete të reformatorëve të tjerë.
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jepet anëtarëve të rinj në të vërtetë ka për t’i larguar njerëzit në vend që t’i 
inkurajojë t’i bashkohen kishës. ekspertët na thonë që anëtarët e sotëm të 
kishës e ndryshojnë kishën në moment nëse mendojnë që nevojat e tyre 
personale dhe të krijimit të marrëdhënieve me të tjerët do të plotësohen 
më mirë diku tjetër – edhe nëse doktrina që mësohet atje, është krejtësisht 
e dyshimtë. Kështu disa zgjedhin mjediset dhe arkitekturën më të mirë në 
kurriz të vënies në rrezik të shpirtit të tyre.

për aq sa në sheshin e qytetit nuk shiten më indulgjenca, dhe për aq 
sa papa nuk është duke harxhuar thesaret e kishës për të financuar një 
sensualitet të shfrenuar, shumica besojnë që çështjet e reformimit nuk kanë 
më vlerë. sa gabim! pothuaj të gjitha konfliktet e reformimit vazhdojnë 
edhe sot, edhe pse me lojtarë të tjerë dhe në kontekste të tjera. udi Allen 
kishte të drejtë kur tha: “historia e përsërit veten. Kështu duhet të ndodhë 
– askush nuk ia vë veshin që herën e parë.”1

jam i gëzuar që mendoni ndryshe. Fakti që keni lexuar deri tani më 
tregon se jeni të interesuar për të shkuarën, sepse e dini që ajo ka për të 
hedhur dritë mbi të tashmen. jeni të gatshëm të bashkoheni në udhëtimin 
tonë për të mësuar më tepër rreth të vërtetave që e bënë kishën madhështore. 
Do të shpërbleheni; ju premtoj.

gjatë udhëtimit tonë do të punojmë me disa tema.
Do të fillojmë duke shqyrtuar vetë udhëtimin frymëror të martin 

luterit dhe do të dallojmë pyetjet më të rëndësishme që duhet t’i bëjmë 
vetes rreth teologjisë: si mund të qëndrojë një mëkatar në praninë e një 
perëndie të shenjtë? sa të përsosur duhet të jemi në mënyrë që të shkojmë në 
qiell? Do të përshkruajmë mjaft gjëra nga sfondi historik, në mënyrë që të 
jeni në gjendje të dalloni në kontekst konfliktin mes doktrinës protestante 
dhe asaj katolike. gjatë procesit, mund të zbuloni që ungjilli që keni dëgjuar 
është shumë larg rrjedhojave të tij biblike të plota dhe të fuqishme.

përgjatë udhës do të ngremë (dhe do t’u përgjigjemi) pyetjeve të mëposhtme:
A shkojnë vetëm njerëzit e mirë në qiell? Nëse po, sa të mirë duhet të jemi?

A kanë priftërinjtë dhe pastorët privilegje të veçanta para Perëndisë, të 
cilat nuk i kanë besimtarët e zakonshëm?

Cila është natyra e kishës? A duhet të kemi një kishë rajonale që 
përfshin të gjithë ata që jetojnë në një zonë gjeografike, apo duhet 
të kufizohet vetëm tek ata që kanë besuar personalisht në Krishtin?

Deri në çfarë pike duhet ta pranojmë traditën në jetën e kishës sonë dhe 
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në sistemin tonë të besimit? A është e gjithë tradita e keqe? Nëse jo, 
çfarë të mbajmë dhe çfarë të hedhim poshtë?

Çfarë do të thotë që Krishti është “kreu i kishës”? Si ndikon përgjigjja 
jote në çfarëdolloj kishe ku shkon?

Kur merrni pjesë në Darkën e Zotit, a po e hani trupin e Krishtit dhe a 
po e pini gjakun e tij në mënyrë të drejtpërdrejtë apo simbolike? A 
është pagëzimi i foshnjave mënyra për të hyrë në jetën e krishterë?

Dhe ndoshta më e rëndësishmja, do t’i përgjigjemi pyetjes, “A ka 
mbaruar reformimi?”

në thelb të këtyre gjërave qëndron çështja sola Scriptura (vetëm 
shkrimi), domethënë, nëse Bibla është e mjaftueshme dhe e plotë si zbulesë 
prej perëndisë. Do të zbulojmë që në kohën e luterit, ashtu si dhe në 
kohën tonë, kishte shumë njerëz që e mohonin Biblën si baza e vetme për 
besimin dhe praktikën. sot, jemi të rrethuar nga predikues dhe profetë të 
vetëshpallur, të cilët pretendojnë se marrin zbulesa shtesë drejtpërdrejt nga 
perëndia. luteri u tërbua nga pretendimet e profetëve të tillë në kohën e tij, 
prandaj shumë nga ungjilltarët tanë televizivë do të bënin mirë të dëgjonin 
atë që luteri ka për të thënë.

Do të konsiderojmë gjithashtu çështjen e lirisë së fesë. ne, që jetojmë 
në perëndim, e kemi marrë të mirëqenë lirinë e 
fesë pa kuptuar që përgjatë pjesës më të madhe 
të historisë dy mijë vjeçare të kishës nuk ka 
pasur liri të tilla. heretikët – të cilët shpesh 
ishin të krishterë të sinqertë – u dogjën në 
turrën e druve. Kur luteri bëri shpalljen e tij të 
famshme në Këshillin e Vormsit, “ndërgjegjja 
ime është skllave e Fjalës së perëndisë... të 
shkosh kundër ndërgjegjes nuk është as e mirë 
dhe as e sigurt”, ishte duke kundërshtuar më 
tepër se një mijë vjet traditë të kishës. në të 
vërtetë, luteri ishte ai që mbolli farat e lirisë së 
ndërgjegjes, të cilat u realizuan në traktatin e 
uestfalias në vitin 1648. nuk do të guxonim që 
këtë dhuratë të çmuar ta merrnim të mirëqenë.

reformimi gjithashtu flet në kohën tonë 
rreth marrëdhënies mes kishës dhe shtetit. 
edhe pse “ndarja e kishës dhe shtetit” është 

Ulrik Zvingli ishte pastori i 
Grossmünster (Katedrales  

së Madhe) në Zyrih.
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një ide që më së shumti i atribuohet shteteve të Bashkuara, reformatorët 
u morën me këtë temë dhe shpesh mendonin ndryshe për mënyrën sesi 
të krishterët duhet të lidhen me autoritetet shoqërore. luteri besonte që 
shteti (autoritetet shoqërore) duhej t’i korrigjonin abuzimet e një kishe të 
korruptuar. megjithatë ai e kundërshtoi fort idenë që protestantët të bënin 
një luftë fetare me katolikët, duke besuar që i krishteri lufton në gjunjë 
duke u lutur. ulrik zvingli nuk ishte dakord prandaj u vra jashtë zyrihut 
si kapelani i një ushtrie protestante që luftoi kundër katolikëve. Çështjet 
e marrëdhënies mes shtetit dhe kishës janë komplekse, por historia na 
ndihmon t’i përkufizojmë këto çështje. 

në fund të udhëtimit tonë, do të inkurajoheni kur të mësoni që perëndia 
përdor njerëz të papërsosur në punën e tij. Do të mahnitemi me kurajën e 
luterit dhe do të hutohemi me zemërimin dhe hakmarrjet e tij personale. 
Do të na bëjë përshtypje mendja e Xhon Kalvinit e, megjithatë, do të vëmë 
në dyshim urtësinë e tij kur ra dakord me vendimin e këshillit të qytetit të 
gjenevës që ta digjnin në turrën e druve heretikun mikael servetus. Do 
të zhgënjehemi thellë me zvinglin që ra dakord me këshillin e qytetit të 
zyrihut që ata që e mohonin doktrinën e pagëzimit të foshnjave (dhe si 
rrjedhim e pagëzonin njëri-tjetrin si besimtarë), duhej të dënoheshin me 
vdekje.

po, do të mësojmë që besimi ka një çmim. Do të habitemi me ata mijëra 
besimtarë që u martirizuan për besimin e tyre, qoftë ky Xhon has që u dogj 
për besimet e tij në Këshillin e Konstancës apo Feliks manz që u mbyt me 
forcë në lumin limat. Do të habitemi me faktin se si perëndia e lejoi botën 
të bëhej e errët para se xixat në gjermani të ktheheshin në flakë që në fund 
do të shkëlqente përreth botës.

të paktën gjashtë herë kam pasur privilegjin të udhëheq një tur në vendet 
e reformimit në gjermani dhe zvicër. sa herë që mbarojnë turet, largohem 
thellësisht më i përkushtuar për ta mbrojtur “besimin... që u qe transmetuar 
shenjtorëve një herë e përgjithmonë” (juda 3). ndërsa bashkoheni me mua 
në këtë udhëtim, shpresoj që do të udhëzoheni, do të frymëzoheni dhe do të 
vendosni të luftoni për qartësinë e ungjillit pavarësisht çmimit. së bashku do 
të sfidohemi nga ana intelektuale dhe do të pasurohemi frymërisht. Duhet 
ta shpëtojmë ungjillin nga shtrembërimet, nga zëvendësimet e pavlera dhe 
nga neglizhimi.

Do të zbulojmë sërish të vërtetat që e bënë kishën madhështore.
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pushtet, skandale  
dhe shthurje

Krishterimi mund të mbijetojë pa ungjillin.
më lejoni të qartësohem. ekziston një formë krishterimi e 

cila u zhvillua në kohët e mesjetës dhe që ka mbijetuar deri në 
ditët e sotme pa ungjillin. sigurisht që ky është një krishterim 

i pafuqishëm i cili nuk mund t’u japë dot njerëzve sigurinë e shpëtimit, dhe 
as nuk të çon drejt një jete të shenjtë – por ende quhet krishterim. po, qoftë 
katolik apo protestant, çdo brez, përfshirë edhe brezin tonë duhet të luftojë 
për qartësinë e ungjillit. është në natyrën tonë që ta mohojmë verdiktin 
e ungjillit për ne dhe t’i rezistojmë thjeshtësisë së thellë të mesazhit të tij 
transformues të hirit. ungjilli duhet të mbrohet gjithmonë, dhe nganjëherë 
duhet shpëtuar.

në fund të shekullit të pesëmbëdhjetë dhe në fillim të shekullit të 
gjashtëmbëdhjetë, Kisha Katolike pak a shumë gjendej në një nevojë të 
dëshpëruar për reformim. shumë nga udhëheqësit e kishës po jetonin në një 
dekadencë të turpshme e cila mbolli cinizëm mes adhuruesve të zakonshëm. 
mbretëresha izabelë e Kastijës (1451-1504) shkruan që “pjesa më e madhe 
e klerit jetojnë hapur në marrëdhënie jashtë martese, dhe nëse drejtësia 
ndërhyn për t’i ndëshkuar, ata revoltohen dhe krijojnë skandal, madje e 
përbuzin drejtësinë tonë deri në atë pikë sa rrëmbejnë armët kundër saj.”1 
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Ose konsideroni këtë vlerësim të krishterimit mesjetar nga Andrea di 
strumi. “megjithatë, në atë kohë, rendi kishtar ishte shthurur me aq shumë 
gabime, saqë zor se mund të gjeje dot dikë që ishte vërtet në vendin e duhur. 
Disa jepeshin pas kënaqësive të gjuetisë, duke rendur lart e poshtë me zagarë 
dhe fajkonj, të tjerë kishin taverna dhe ishin mbikëqyrës të ligj... pothuaj të 
gjithë jetonin jetë të turpshme, ose me gra që i kishin pranuar publikisht, 
ose me konkubina.”2 

në këtë kohë, ungjilli ishte mbuluar poshtë shekujve të traditave dhe 
besëtytnive. siç thotë edhe një shkrimtar: “ne kishim shumë kisha, shumë 
relike (të vërteta dhe false), shumë mrekulli të gënjeshtërta. në vend që të 
adhuronim zotin e vetëm të gjallë, adhuruam kockat e vdekura; në vend të 
Krishtit të pavdekshëm, adhuruam bukën e pajetë [bukën e shenjtëruar të 
meshës].3

me rritjen e pushtetit të Kishës Katolike u shtuan edhe pretendimet e 
ekzagjeruara për autoritetin frymëror. priftërinjtë, të cilëve u ishte mësuar 
që kishin pushtetin për ta kthyer bukën dhe verën e zakonshme në vetë 
trupin dhe gjakun e Krishtit, besonin që ata gjithashtu mund t’ia refuzonin 
ose t’ia jepnin shpëtimin kujtdo që dëshironin. sigurisht që papa mund t’i 
hapte portat e qiellit për miqtë e tij ose t’i dërgonte armiqtë e tij në ferr. 
është e qartë që ungjilli kishte nevojë të shpëtohej prej traditave mashtruese 
të krishterimit mesjetar.

edhe katolikët e zellshëm do ta pranojnë që kisha kishte nevojë 
për reformim – madje një nevojë të madhe. Ata mund të dëshirojnë që 
reformatorët të mos kishin shkuar aq larg sa bënë me luterin, por duhet të 
pranojnë që kisha kishte rrëshqitur në shthurje për shekuj me radhë dhe që 
abuzimeve duhej t’u jepej fund.

Robëria babilonase e Kishës

le të rishkojmë pak histori. Konsideroni këtë skandal. Duke filluar nga viti 
1305 e deri në vitin 1377 (gjithsej shtatëdhjetë e dy vjet), kishte gjashtë papë 
njëri pas tjetrit, të gjithë me origjinë franceze, që sunduan nga Avinjoni në 
jug të Francës. 

A mund ta imagjinoni reagimin e qytetarëve të romës për poshtërimin 
që qyteti i tyre – që prej shekujsh besohej se ishte vendi i varrit të shën 
pjetrit – nuk ishte më qyteti ku jetonte papa? Ky uzurpim i autoritetit u 
urrye shumë jo vetëm në itali, por gjithashtu edhe në gjermani. meqënëse 
roma refuzoi të mbështeste papatin “rebel”, papët francezë mblodhën fonde 
në çdo mënyrë që mundën, si përmes taksave, luftërave, apo ryshfeteve.
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Kjo periudhë në historinë e kishës njihet si “robëria babilonase e 
Kishës” për shkak se papati nuk ishte i pranishëm në romë, por u mbajt rob 
në Francë për shtatëdhjetë vjet (në fakt, shtatëdhjetë e dy), ashtu si izraeli u 
mbajt rob në Babiloni për shtatëdhjetë vjet.

italianët ishin shumë të gëzuar kur më në fund në vitin 1377 u zgjodh 
një papë italian dhe e zhvendosi papatin sërish në romë. por tani shpërtheu 
një skandal edhe më i turpshëm. papa që kishte sunduar në Avinjon refuzoi 
të hiqte dorë. tani kishte dy papë që sundonin në të njëjtën kohë. Dhe kur 
që të dy ata u hoqën nga detyra nga kardinalët dhe u zgjodh një papë i ri, 
që të dy papët e mëparshëm refuzuan të dorëhiqeshin. Kjo rezultoi në tre 
papë që sunduan në të njëjtën kohë. Që të tre pretendonin të ishin pasues të 
ligjshëm të pjetrit, e quajtën njëri-tjetrin “antikrisht” dhe shitën indulgjenca 
për të fituar mjaft para, në mënyrë që secili të luftonte kundër dy të tjerëve.

u desh të kalonin vite të tëra deri në Këshillin e Konstandinopojës 
në vitin 1414, që të tre papët të tërhiqeshin dhe t’ia linin vendin një pasuesi 
të vetëm. periudha prej tridhjetë e gjashtë vjetësh gjatë së cilës kishte disa 
papë rivalë (të cilën nuk ishin aspak shembuj besueshmërie dhe përulësie) 
njihet si “skizma papale.”

sigurisht që këto skandale i bënë njerëzit e zakonshëm të dyshonin 
faktin që papati përfaqësonte Krishtin, kreun e kishës. për më tepër, vende 
të ndryshme në europë mbajtën anën e një pape apo të një tjetri, dhe kështu 
konfuzioni dhe shthurja e kishës ishte e qartë për të gjithë. Besnikëria ndaj 
papatit të paktën u vu në dyshim për të mos thënë që u braktis krejtësisht.

po, është e qartë që disa njerëz e kuptuan dhe e besuan ungjillin 
gjatë këtyre shekujve të errësirës dhe konfuzionit frymëror. murgjërit që 
kishin shkrimet në dispozicion shpesh përjetonin përkushtim personal 
ndaj Krishtit. ungjilli, edhe pse i mbuluar poshtë shekujve të traditave në 
konflikt, mund të gjendej prej atyre që e kërkuan. perëndia nuk e la veten 
pa një dëshmi.

Tolerimi i abuzimeve
Abuzime të tjera me pushtetin e ndoqën kishën. Anëtarë të klerit, që u nxorën 
në gjyq për një arsye të caktuar, u gjykuan nga një gjykatë e kishës dhe jo 
nga gjykatat civile. sot në shtetet e Bashkuara, priftërinjtë i janë nënshtruar 
ligjeve tona civile dhe kushtetuese, por, në atë kohë, ata gjykoheshin prej 
ligjit të kanunit siç interpretohej prej kolegëve të tyre. mund të imagjinojmë 
abuzimet që u toleruan nga kleri i kishës, të cilët ishin më të interesuar 
të mbronin kolegët e tyre dhe të kishin më tepër pushtet në duar, sesa të 
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vepronin duke bërë më të mirën për 
popullin apo, më e rëndësishmja, 
të bënin atë që nderonte perëndinë. 
përpjekjet nga ana e kishës për t’i 
mbuluar mëkatet e saj ishin të qarta. 
simonia (shitja e pozitave frymërore 
për para) kishte dalë jashtë kontrollit. 
“tullat e peshkopit” i shiteshin atij 
që paguante më shumë. njohja 
ligjore e krishterimit nën sundimin e 
Konstandinit në shekullin e katërt dhe 
rritja e pushtetit dhe pasurisë së kishës, 
i shtuan tundimet e udhëheqësve të 
kishës për të pranuar “dhurata” në 
shkëmbim të pozitave të shenjta apo 
frymërore. Kështu kisha u bë e pasur duke grumbulluar toka dhe para dhe, 
siç mund të presim, sundimtarët frymërorë, që paguan për ngritjen e tyre në 
detyrë, shpesh ishin imoralë dhe të korruptuar.

Anëtarët e famullisë ishin mirënjohës që, shekuj më parë, kisha kishte 
dekretuar që stili i jetës së priftërinjve nuk ndikonte në vlefshmërinë e 
sakramenteve. në të vërtetë, ishte vetë teologu i madh Augustin që tha se 
sakramentet kishin vlerë ex opera operato (“nga vetë kryerja e tyre,” apo 
“në vetvete”), edhe nëse ritualet kryheshin nga “hajdutë dhe grabitës.” 
prandaj njerëzit nuk kanë pse të tremben që sakramentet që merrnin 
ishin të pavlera. por, për arsye që do të bëhen të qarta më vonë në këtë 
libër, njerëzve të thjeshtë iu mohua privilegji për të dëgjuar një ungjill që 
do t’u jepte sigurinë e jetës së përjetshme. Dyshimi – shpesh një dyshim 
i frikshëm – rreth shpëtimit personal të dikujt ishte i zakonshëm dhe në 
fakt inkurajohej prej kishës. siguria për shpëtimin personal konsiderohej si 
mëkati i hamendësimit. 

shumë kohë para se martin luteri të dilte në skenë, valët e reformës e 
kishin dobësuar monopolin që kisha kishte krijuar mbi shpirtrat e njerëzve. 
mijëra njerëz si në Angli, ashtu dhe në kontinentin europian, e dinin që 
reforma ishte shumë e vonuar dhe ishin gati ta mbështetnin kur ajo erdhi. 
siç do të shohim, luteri qëndronte mbi supet e të tjerëve të cilët kishin 
shpallur të njëjtat bindje doktrinare që ai do t’i besonte vetë. edhe pse kisha 
zyrtare kishte qenë në gjendje t’i shuante lëvizjet e mëparshme reformuese, 
nuk ishte në gjendje ta pengonte rrymën që u nis prej luterit. shkëputja 

Pikturë e shekullit të dymbëdjetë që 
tregon një abat që po shet një pozitë 

në kishë. Termi “simoni’ vjen prej Simon 
Magjistarit, i cili ofroi para për të blerë 

Frymën e Shenjtë nga Apostujt te  
Veprat e Apostujve kapitulli 8.
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Ky ilustrim nga një dorëshkrim çek 
portretizon djallin që shet indulgjenca 
afërsisht tridhjetë vjet para se Martin  

Luteri të botonte Nëntëdhjetë e 
Pesë Tezat.

nga roma që filloi me luterin ishte 
përfundimtare dhe e pakthyeshme.

në kapitullin tjetër do të shohim 
dy zëra reformimi që filluan një 
rrjedhë, e cila më vonë u bë një lumë 
më i madh reforme nën udhëheqjen e 
martin luterit. nuk e teprojmë nëse 
themi që s’mund ta kuptojmë dot 
luterin nëse më së pari nuk kuptojmë 
ndikimin që patën këta dy pararendës 
të lëvizjes së reformimit. edhe vetë 
luteri e pranoi që qëndronte mbi 
supet e këtyre gjigandëve të besimit.
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shumë njerëz mendojnë që reformimi filloi me veprimin e 
famshëm të martin luterit kur gozhdoi Nëntëdhjetë e Pesë Tezat 
në derën e Kishës së Kështjellës në Vitenberg. por përpjekjet e tij 
heroike u pararendën nga disa të tjerë që rrezikuan jetën e tyre për 

ta shpëtuar ungjillin nga një kishë e mbushur me udhëheqës të paskrupull, 
intriga politike dhe shthurje doktrinare.

Këta pararendës të luterit u përpoqën të reformonin kishën para 
periudhës të cilës ne i referohemi si reformim, por suksesi i tyre ishte i 
kufizuar dhe përgjithësisht i fokusuar në zona lokale apo në disa çështje 
të caktuara. megjithatë, përpjekjet e tyre e dobësuan pushtetin mbytës që 
kisha kishte mbi popullin dhe shtroi udhën për luterin.

Xhon Uiklif: Ylli i Mëngjesit të Reformimit (1330-1384)
në një prej tureve tona në vendet e reformimit në Angli, vizituam një 

prej kishave më mbresëlënëse në gjithë europën: Katedralen e shën palit 
në londër. pasi shkuam në një prej takimeve, grupi ynë shkoi në cepin 
veriperëndimor të oborrit të kishës, atje ku gjendet një statujë e shën palit 
të Kryqit. siç mund ta kuptoni, ky është një monument i ngritur për nder 
të shën palit, nga i cili ka marrë emrin edhe katedralja. shekuj më parë, 
saktësisht në këtë vend, u dogjën kopje të Biblës në anglisht; në fakt, kisha u 

2

një yll mëngjesi,  
një patë dhe mjellmë
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jepte shpërblim individëve që konfiskonin kopje të shkrimit dhe i dorëzonin 
që të digjeshin.

Këto Bibla ishin kopjuar me shumë mundim nga ndjekësit e Xhon 
uiklifit, njeriu që u bë i njohur si “Ylli i mëngjesit të reformimit” (një 
referencë kjo për Venusin, yllin që lajmëron ardhjen e agimit). në të njëjtën 
mënyrë, uiklifi udhëhoqi një revoltë kundër kishës e cila do të ishte rrezja e 
parë e dritës që do të depërtonte në errësirën frymërore të Anglisë dhe pjesës 
tjetër të europës.

Kush ishte Xhon Uiklifi?
uiklifi lindi në vitin 1330 në qytetin e vogël dhe tërheqës të ipreswell 

(hipswell-i modern), në Angli. Ai shkoi në Oksford dhe u trajnua për të 
predikuar.

për shkak se jetoi në ditët e “robërisë babilonase të Kishës” dhe 
madje gjatë disa viteve të “skizmës papale,” ishte shumë i vetëdijshëm për 
shthurjen e kishës. Duke qenë një prej mendimtarëve të mëdhenj të kohës 
së vet, uiklifi shkroi libra të rëndësishëm për filozofinë dhe teologjinë. me 
pak fjalë, ai ishte teologu kryesor i Oksfordit. Disa prej ideve të tij ishin 
radikale, prandaj do të ishin të pamundura për t’u zbatuar. Duke shprehur 
zemërimin e tij kundër klerikëve të korruptuar të Anglisë dhe kundër papës, 
ai mësonte që ata që sundojnë në mënyrë të padrejtë janë duke shkelur 
kushtet sipas të cilave perëndia e delegon autoritetin. Ai mbështeste besimin 
radikal që qeveria duhet të ketë të drejtë që t’ua konfiskojë tokat klerikëve 
të korruptuar. edhe pse ide të tilla nuk ishin praktike, ato patën efektin e 
inkurajimit të popullit që të ngrihej kundër abuzimeve të kryera nga kisha.

Kisha në Angli ishte e pasur. Ajo zotëronte pothuaj një të tretën e tokës 
në vend e, megjithatë, nuk paguante taksa. Kjo gjë e shqetësonte uiklifin. 
për më tepër, ai argumentoi që bindja ndaj udhëheqësve të dukshëm të 
kishës, të cilët shpesh ishin të korruptuar, nuk ishte e nevojshme; çfarë 
kishte rëndësi për perëndinë ishte kisha e padukshme e të zgjedhurve. në 
vend që të shikonte nga papa dhe të dërguarit e tij, njeriu kishte nevojë që 
thjesht të studionte Biblën për të mësuar gjithçka që është e nevojshme për 
jetën e krishterë.

Ai gjithashtu sulmoi doktrinën e transubstancializmit, mësimin që 
thoshte se me urdhrin e priftit, substancat e bukës dhe verës ndryshoheshin 
në vetë trupin dhe gjakun e Krishtit. Ai besonte që Krishti në një farë 
kuptimi ishte i pranishëm te buka dhe vera, por këmbënguli që edhe 
pas shenjtërimit, buka mbetet bukë, dhe vera mbetet verë. pikëpamja e 
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tij i dha një goditje të fortë pushtetit 
të klerit i cili shpallte besimin se ata 
kishin pushtetin për ta kryer këtë 
mrekulli transformimi.

Supremacia e Biblës
Kontributi më i madh i uiklifit për 

reformimin ishte popullarizimi i Biblës. 
në atë kohë, kishte më së shumti vetëm 
përkthime latine të cilat nuk ishin në 
dispozicion të pjesës më të madhe të 
popullit; ato mbaheshin nëpër kisha dhe 
lexoheshin prej klerikëve të cilët, duhej 
ta përkthenin tekstin dhe përmbajtjen e 
tij t’ia mësonin popullit. uiklifi besonte 
që nëse njerëzit e zakonshëm do të kishin një Bibël në gjuhën e tyre, ata 
pak që kishin mundësi të lexonin mund t’ua lexonin të tjerëve, dhe kështu 
ungjilli mund të zbulohej sërish.

përkthimi i tij në anglisht nuk ishte më i miri për shkak se u përkthye 
nga Vulgata latine. por pavarësisht papërsosmërive të tij, kjo u dha njerëzve 
një lexim më të saktë të përmbajtjes së Dhiatës së re nga sa kishin dëgjuar 
prej klerit. më e rëndësishme për studimin tonë është që uiklifi besonte që 
shkrimi ishte i plotë – ai përmbante zbulesën e plotë të perëndisë. Kështu 
ligji i kanunit, traditat e kishës dhe madje papati duhej të gjykoheshin 
prej shkrimit.

traditat joshkrimore nuk ishin të nevojshme, dhe as kisha nuk kishte 
nevojë për një papë që të sundonte mbi të. Krishti ishte kreu i vetëm për të 
cilin kisha kishte nevojë.

uiklifi besonte që papati kishte origjinë njerëzore, prandaj kur u dënua 
prej papa gregorit Xi me tetëmbëdhjetë dekrete papale, ai nuk u dha 
rëndësi kërcënimeve dhe akuzave për herezi. në fakt, sa për uiklifin, papa 
ishte antikrishti.

Kisha, nga ana e saj, argumentonte që nëse njerëzit e zakonshëm e 
lexonin Biblën, do të nxirrnin lloj-lloj interpretimesh. por uiklifi ishte i 
gatshëm ta ndërmerrte këtë rrezik, duke besuar që ata gjithashtu mund 
ta kuptonin ungjillin, dhe kështu të shpëtoheshin. prandaj dëshironte që 
Bibla të lexohej nga sa më tepër njerëz që të ishte e mundur – si nga 
klerikët, ashtu dhe nga njerëzit e zakonshëm.

Statujë e Xhon Uiklifit në Monumentin  
e Luterit në Vorms, Gjermani
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mbani mend që kjo ndodhi para 
se të shpikej shtypshkronja gutenberg, 
prandaj të gjitha kopjet e Biblës u 
kopjuan me dorë. një skribi i duheshin 
dhjetë muaj të kopjonte një Bibël, 
prandaj mund ta imagjinojmë që 
prodhimi i disa qindra kopjeve kërkonte 
punën e disa qindra njerëzve. Fakti që 
edhe sot ende ekzistojnë 170 Bibla të 
uiklifit vërteton se u bënë shumë kopje 
dhe fatmirësisht pushteti kishtar nuk i 
gjeti të gjitha.

Ndjekësit e Uiklifit
Dishepujt e uiklifit u quajtën 

lollardë dhe, edhe pse kuptimi i këtij 
termi ka humbur, hamendësimi më i 
mirë është se do të thoshte “llomotitës”; 
domethënë, ky ishte një term përbuzjeje 
që iu dha dishepujve të uiklifit prej 
atyre që i urrenin. gjithashtu është 
sugjeruar që do të thotë “vagabondë” ose që ishte marrë prej fjalës latine për 
“egjër mes grurit.” sido që të jetë, ky ishte një term poshtërues dhe përbuzës 
ndaj atyre që ndiqnin uiklifin.

lollardët vuajtën shumë për besimin e tyre. pranë pallatit lambeth në 
londër (vendi ku banonte kryepeshkopi i Kanterbërit në londër) ndodhet 
Kulla lollard. e mori këtë emër sepse pikërisht aty u burgosën shumë martirë 
lollardë. Dhe aty pranë, në fushat e lambethit, të krishterët u masakruan 
për besimin e tyre. 

por Xhon uiklifi i përgatiti nxënësit e tij për përndjekje dhe madje për 
martirizim. në programin e tij mësimor përfshiheshin tema si: si të jetosh 
një jetë në skamje, si të hedhësh poshtë argumentet e një prifti, si të jesh i 
gatshëm të vdesësh për besimin. ndjekësit e tij ishin aq besnikë, saqë 145 
vjet pas vdekjes së tij lollardët vazhdonin të ekzistonin ende.

edhe pse ishte planifikuar që uiklifi të vritej, ai pësoi një goditje ndërsa 
ishte duke folur dhe vdiq disa ditë më vonë më 28 Dhjetor 1384. Kështu, ai 
ua hodhi pushteteve kishtare duke ua mohuar privilegjin që ta ekzekutonin.

megjithatë, më shumë se tridhjetë vjet pas vdekjes së tij, në Këshillin 

Uiklifi frymëzoi dhe mbikëqyri përk-
thimin e Biblës nga Vulgata Latine në 
anglisht. Ka të ngjarë që Dhiatën e Re 
e përktheu vetë dhe bashkëpunëtorët  

e tij përkthyen Dhiatën e Vjetër.
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e Konstancës (shih diskutimin e mëposhtëm), u mor vendimi që të 
zhvarroseshin kockat e tij, të digjeshin , dhe hiri të hidhej në lumin suift. 
Besimi besëtytnor ishte që nëse shkatërroheshin kockat e tij, nuk do të 
kishte mundësi të ringjallej. 

historia ka treguar që ka vazhdimësi të vërtetë mes lollardëve dhe reformimit 
të mëvonshëm protestant. Duke iu dhënë njerëzve Biblën dhe duke nxitur 
pakënaqësi me papatin, u mbollën farat për reforma më të gjera dhe më drastike. 
siç do ta shohim, ndikimi i uiklifit u ndje deri në pragë, ku një reformator tjetër 
i guximshëm mori atë që mësoi dhe filloi procesin e transformimit të një qyteti. 
ndryshe nga uiklifi, ky burrë u dogj në turrën e druve.

Xhon Hasi: pata që u bë mjellmë (1369–1415)
lëvizjet reformuese nxitin lëvizje të tjera reformuese, dhe shumë shpejt 
idetë e Xhon uiklifit u përhapën përtej Anglisë në pjesën kontinentale të 
europës. perandori i shenjtë romak, Karli iV, themeloi një universitet në 
pragë në vitin 1348. Dhe për të treguar vullnet të mirë, vajza e tij, Ana, u 
martua me mbretin rikard ii të Anglisë, duke i sjellë të dyja vendet në një 
aleancë miqësie. si rezultat, studentët çekë u ftuan të studionin në Oksford, 
ku u përballën me mësimet e uiklifit. Ata i morën idetë e tij dhe i çuan në 
pragë bashkë me disa prej shkrimeve të tij. Disa njerëz e dënuan uiklifin, 

Uiklifi u jep “Priftërinjve të Varfër” përkthimin e tij të Biblës, nga Uilliam Frederik Jims
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kurse të tjerë e mbrojtën, por nuk kaloi shumë kohë dhe përmes shkrimeve 
të tij u ndez një dëshirë gjithnjë edhe më e madhe për ta reformuar kishën. 
një prej burrave që u ndikua shumë nga mësimet e uiklifit ishte Xhon 
hasi, i cili më vonë do të bëhej reformatori i famshëm në pragë.

Kush ishte Xhon Hasi?
hasi lindi nga dy prindër të varfër (rreth vitit 1369), por pavarësisht 

varfërisë së tyre, ishte në gjendje të diplomohej nga universiteti i pragës dhe 
më në fund dha mësim po aty. Ai kishte lexuar shkrimet e Xhon uiklifit 
dhe, edhe pse i mohoi idetë më radikale, binte dakord që kleri ishte i 
korruptuar dhe kishte nevojë për reformim. Kështu ai filloi të predikonte 
idetë e reformimit në Kishën e Betlehemit në pragë.

Ai kundërshtoi doktrinën e relikeve, idenë që ka disa përfitime që 
u jepen atyre që paguajnë për t’i parë. me fjalë të tjera, ai hodhi poshtë 
idenë që nëse dikush prekte diçka që i kishte përkitur një martiri – një 
tufë flokësh, një copë rrobe – do t’i zbriste një hir i veçantë nga martiri në 
qiell tek adhuruesi mbi tokë. hasi mësoi që dhënia e një “dhurate” për një 
privilegj të tillë e mohonte doktrinën e hirit.

pastaj ishte çështja e indulgjencave. nëse paguaje një sasi të caktuar parash, 
mund të blije një dokument që garantonte se do të ishe i çliruar nga pasojat 
e përkohshme të mëkatit. Kjo doktrinë që u mësua për shekuj me radhë po 
bëhej gjithnjë edhe më e korruptuar në mbledhjen e fondeve për klerin.

sikurse uiklifi, hasi argumentoi që vetëm Bibla ishte baza për 
autoritetin frymëror – jo kisha, jo këshillat, jo traditat – dhe nëse Bibla 
është e mjaftueshme për udhëzim frymëror, ajo duhet të jetë në dispozicion 
të kujtdo.

edhe pse shkrimet e uiklifit u dënuan zyrtarisht në pragë, hasi, që 
mbante të njëjtin thelb besimesh si uiklifi, u caktua rektor i universitetit. Kur 
papa dëgjoi për këtë, hasi u ndalua të predikonte në Kishën e Betlehemit, 
ku shpesh predikonte dy herë në ditë para një turme gjithnjë e në rritje 
dëgjuesish. hasi refuzoi t’i bindej papës dhe si rrjedhim u shkishërua prej 
kryepeshkopit të tij. në të njëjtin vit kur në Angli u dogjën publikisht 
dyqind nga librat e uiklifit, hasi u thirr në romë. me zgjuarsi ai refuzoi të 
shkonte dhe dërgoi përfaqësues në vend të tij.

Më shumë indulgjenca
zemërimi i hasit u ndez më tepër kur papa gjoni XXiii filloi një 

kryqëzatë kundër mbretit të napolit. në mënyrë që të rekrutonte ushtarë, 
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papa u ofroi faljen e plotë të mëkateve nëse i bashkoheshin atij në këtë 
përpjekje; me fjalë të tjera, sakrifikimi i tyre ishte pagesa për indulgjencat. 
hasi u tërbua nga mendimi i përdorimit të bekimeve frymërore në 
shkëmbim të fitores politike dhe e sulmoi këtë formë simonie. popullsia e 
pragës ra dakord me të dhe u çua në rebelim duke e djegur me ceremoni 
dekretin e papës (dokumentin zyrtar), që ofronte indulgjencat.

si rezultat i këtij aktiviteti reformues, papa e vendosi qytetin e pragës 
nën një interdikt (ndalim), që do do të thoshte se në atë qytet nuk mund 
të ofroheshin sakramente, pra, as pagëzime, as meshë, as ritualet e fundit, 
as martesa apo gjëra të tilla. Dhe meqë shumica e njerëzve besonin se 
pa sakramentet i priste ferri, u çuan kundër hasit në mënyrë që papa t’i 
ripërtërinte sakramentet.

mbani mend që kisha mësonte se vetëm priftërinjtë mund t’i 
administronin sakramentet, të cilat ishin të nevojshme për në qiell; prandaj, 
priftërinjtë e mbanin shpëtimin e anëtarëve të famullisë në duart e tyre. 
të shkëputeshe nga kisha ishte e barabartë me të qenët i shkëputur nga 
perëndia.

Kishte disa njerëz që e mbështetën hasin, por vetëm për arsye politike. 
Bohemianët dëshironin të ishin të lirë nga ndikimi gjerman, prandaj e 

Një dekret (bull) i papës nga shekulli i shtatëmbëdhjetë. Dokumenti quhet “bull” për shkak 
të bullës (nga latinishtja për “vulë”) prej plumbi që tregonte vërtetësinë e dokumentit.
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shihnin hasin si përfaqësues të nacionalizmit çek. Ata mendonin që reformat 
e tij do t’i çonin drejt pavarësisë kombëtare nga kisha dhe pushtetet e saj 
politike dhe, vite më vonë, shumë njerëz e ndoqën martin luterin për të 
njëjtën arsye.

për shkak të trazirës me rastin e interdiktit, hasi zgjodhi të largohej nga 
qyteti dhe shkoi në Boheminë jugore ku edhe shkroi dy prej librave të tij më 
të rëndësishëm: Kisha dhe simonia. Ai gjithashtu predikoi gjithandej, duke 
e zgjeruar kështu sferën e ndikimit të tij.

në librin e tij Kisha, ai e përkufizoi kishën si trupin e Krishtit, duke 
pasur vetëm Krishtin si kreun e vet. edhe pse e mbrojti autoritetin e klerit, 
ai mësoi që perëndia mund të falë mëkatin pa pasur nevojë për një prift. Ai 
besonte që kisha e vërtetë ekzistonte bashkë me kishën e rreme në këtë jetë 
(gruri dhe egjra rriten bashkë). Ai tha që të krishterët nuk kanë pse t’i binden 
një urdhri nëse nuk gjendet në shkrim. Ai i kritikoi njerëzit që adhuronin 
imazhe, që besonin në mrekulli të rreme, dhe që bënin pelegrinazhe 
frymërore. Ai nuk ra dakord me mësimin që vera gjatë kungimit duhej t’u 
privohej besimtarëve të thjeshtë dhe, sikurse e kemi përmendur, ai sulmoi 
shitjen e indulgjencave. e thënë thjesht, ai besonte që kishte një ndryshim 
mes bindjes ndaj perëndisë dhe bindjes ndaj një kishe heretike.

Duke iu shpëtuar trazirave në pragë pas ftesës që iu bë për të qëndruar 
në kështjellën e mbretit Venceslas në Krakovec, hasi vazhdoi ta zgjeronte 
ndikimin e tij përmes librave që shkroi. por shumë shpejt jeta e tij do të 
merrte një kthesë kritike.

Telashe në Këshill
Këshilli i pizës u mblodh në vitin 1409 për të zgjidhur problemin e 

sikletshëm të “skizmës papale” kur dy papë ishin duke sunduar njëkohësisht. 
siç e kemi përmendur tashmë, kur i hoqën nga detyra të dy papët ekzistues 
dhe zgjodhën Aleksandrin V, papët e shkarkuar refuzuan të hiqnin dorë, 
dhe kjo rezultoi në tre papë që sundonin njëkohësisht. Që të tre po luftonin 
kundër njëri-tjetrit, që të tre pretendonin të ishin trashëgimtari i duhur 
i fronit të pjetrit. Ky këshill u dënua gjithandej për shkak se nuk qe në 
gjendje t’i jepte fund skandalit.

është e qartë që diçka duhej bërë. ndërkohë, në europë po sundonte 
një perandor i ri. perandori sigismund, vëllai i vogël i mbretit të pragës 
Venceslas, dëshironte të rriste prestigjin e tij, prandaj thirri një këshill të 
veçantë që u takua në Konstancë të gjermanisë (1414-1418). sigurisht që 
në planin e punës ishte çështja urgjente për t’i dhënë fund “skizmës papale,” 
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dhe pastaj duhej trajtuar edhe çështja e herezisë.
si fillim, Këshillit të Konstancës iu desh të shpallte se kishte më tepër 

autoritet se papati, në mënyrë që vendimi i tyre për çrregullimet papale të 
kishte fuqi. Ata i shkarkuan të tre papët dhe zgjodhën martinin V si papën 
e ri. Fatmirësisht, dy nga papët hoqën dorë, por i treti, papa gjon Xiii, 
ishte në këshill dhe ende shpresonte që mund të gjente mjaft mbështetje 
për autoritetin e tij papal. Kur e pa që kërkesa e tij për të qenë papa i vetëm 
u mohua, u largua nga këshilli, po u arrestua. gjithsesi, tani kisha kishte 
vetëm një papë, dhe turpi i “skizmës papale” kishte marrë fund.

është interesante që papa i sapo zgjedhur, martini V, më vonë e hodhi 
poshtë idenë që këshilli kishte autoritet mbi papatin, dhe kështu fitoi 
supremaci dhe pavarësi totale. jam i sigurt që ai e vlerësoi autoritetin e 
këshillit kur e zgjodhi si papë, por këtu mori fund autoriteti i këshillit dhe 
filloi autoriteti i tij!

por puna e këshillit nuk kishte mbaruar ende; duhej që të trajtonin edhe 
çështjen e herezisë. perandori ishte i vendosur që mësimet heretike të hasit 
duhej të shtypeshin.

Djegia e Hasit në turrën e druve
Xhon hasin e ftuan të merrte pjesë në Këshillin e Konstancës për t’u 

përballur me akuzat për herezi. perandoi i premtoi udhëtim të sigurt si për 
të shkuar, ashtu edhe për t’u kthyer nga këshilli, dhe ai duhej të mbrohej 
edhe nëse dënimi i tij nga kisha nuk kthehej mbrapsht. me hezitim të madh 
dhe me nxitjen e mbretit Venceslas, hasi ra dakord të shkonte. ndërsa u 
përhap lajmi që ai ishte në udhë e sipër për në Konstancë, udhëtimi i tij 
përgjatë gjermanisë u kthye në një marshim triumfues. ishte e dukshme që 
edhe populli gjerman ishte gati për reformim.

Disa javë pas mbërritjes së tij, hasi u nxor para gjyqit dhe u shpall fajtor 
për herezi. edhe pse e kishte hedhur poshtë me sukses akuzën se ai binte 
dakord me gjithë shkrimet e uiklifit, gjyqtarët, megjithatë, nxorën dyzetë 
e dy artikuj nga libri i tij rreth kishës, të cilat ishin në konflikt me mësimin 
zyrtar kishtar. prandaj u dënua si heretik.

por tani hasi ishte transferuar në kështjellën e gotlibenit, matanë 
kufirit në zvicër. i jepnin fare pak ushqim dhe ujë në mënyrë që ta thyenin 
përbrenda. Ai gjithashtu kaloi kohë në një qeli të tmerrshme në një manastir 
që gjendej në një ishull pranë bregut. Kur e nxorën në gjyq, tha se do 
tërhiqej me dëshirë nëse mësimet e tij mund të vërtetoheshin që ishin në 
kundërshtim me shkrimin. tre vjet para vdekjes së tij ai tha, “Kam thënë që 
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nuk do ta braktis të vërtetën as për një kishë të mbushur me flori... e di që e 
vërteta qëndron dhe është e pushtetshme përgjithmonë, ajo ekziston përjetë 
pranë atij që nuk tregon anësi.”1

letrat që u shkroi miqve të tij në pragë janë shumë prekëse. “O më i 
shenjti Krisht,” u lut ai, “më tërhiq, i dobët siç jam, më tërhiq pranë Vetes, 
sepse po nuk na tërhoqe ti nuk mund të të ndjekim dot. Forcoje shpirtin 
tim, që të jetë i gatshëm. nëse mishi është i dobët, më parapriftë hiri Yt, 
ardhtë ndërmjet dhe më pasoftë, sepse pa ty nuk mund të përballemi 
dot me një vdekje katile për hirin tënd. më jep një zemër të patrembur, 
besimin e duhur, shpresën e palëkundur, dashurinë e përsosur, që për hirin 
tënd të mund ta jap jetën time me durim dhe gëzim. Amen.”2 

perandori ra dakord me këshillin që nuk ishte e nevojshme ta mbante 
premtimin që i kishte bërë një heretiku. hasit nuk iu kërkua ndjesë për 
premtimin e shkelur për udhëtim të sigurt, dhe as nuk iu dha një mundësi 
tjetër për të mbrojtur veten.

hasi e bëri deklaratën e tij të fundit para këshillit në 1 korrik 1415, pesë 
ditë para vdekjes së tij. Ai tha që nuk ishte i gatshëm të tërhiqej, pastaj shtoi: 
“nëse do të ishte e mundur që zëri im të dëgjohej në mbarë botën, ashtu sikurse 
do të bëhet e njohur në ditën e gjykimit çdo gënjeshtër dhe mëkat që kam 
bërë, atëherë me gëzim do të hidhja poshtë para gjithë botës çdo gënjeshtër dhe 
gabim të cilën ose e kam menduar ta them, ose e kam thënë!”3 

më në fund në 6 korrik 1415 erdhi dita e djegies. Atë e çuan në katedrale 
ku ishte perandori sigismund i veshur në mënyrë të shkëlqyer dhe i ulur 
mbi fron. u përmblodhën akuzat kundër hasit dhe, kur ai i kundërshtoi 
faktet, i thanë që të heshtte.

pasi i thanë të qëndronte mbi një tavolinë, e tallën dhe e mallkuan. mbi 
kokë i vendosën një kapele të gjatë prej 
letre. në kurorë ishin pikturuar tre djaj 
që po luftonin për ta zotëruar shpirtin 
dhe mbi të ishin shkruar fjalët “Kreu i 
heretikëve.”

peshkopët ia dorëzuan shpirtin e tij 
djallit, por hasi u përgjigj: “Kurse unë 
ia kushtoj më të mëshirshmit zotit jezu 
Krisht.”4 pastaj sigismund ua dorëzoi 
ekzekutuesve. mbreti Venceslas, që 
kishte qenë mik i hasit, por që ishte 
gjithashtu vëllai i perandorit, nuk bëri Xhon Hasi që digjet në turrën e druve.
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asgjë për ta ndaluar ekzekutimin.
Kur po e çonin për ta ekzekutuar, hasi pa një zjarr ku po digjnin librat 

e tij. Ai qeshi dhe u tha atyre që rrinin aty të mos i besonin gënjeshtrat që 
thuheshin për të. Kur arriti te vendi ku do ta ekzekutonin me vdekje, u 
gjunjëzua dhe u lut. për herë të fundit i kërkuan t’i hidhte poshtë idetë e 
tij. Ai u përgjigj: “perëndia është dëshmitari im që provat kundër meje janë 
të rreme. Kurrë nuk kam menduar apo predikuar përveçse me qëllimin e 
vetëm që nëse është e mundur t’i fitoj njerëzit nga mëkatet e tyre. në të 
vërtetën e ungjillit kam shkruar, mësuar dhe predikuar; për këtë të vërtetë 
sot do të vdes me gëzim.”5 

ia hoqën rrobat, ia lidhën duart pas shpine dhe pastaj e lidhën nga qafa 
me një zinxhir të ndryshkur te turra e druve. me një buzëqeshje ai komentoi 
dhe tha që shpëtimtari i tij u lidh me një zinxhir edhe më të rëndë. Kur u 
ndez zjarri, hasi filloi të këndonte: “Krisht, Biri i perëndisë së gjallë, ki 
mëshirë për ne”, pastaj: “Krisht, Biri i perëndisë së gjallë, ki mëshirë për 
mua.”6 Ai filloi një lutje të cilën nuk e mbaroi, për shkak se era që frynte ia 
hodhi flakët drejt fytyrës.

Pata u poq
Fjala has në gjuhën çeke është fjala për patë. një prift që po shihte 

ekzekutimin raportoi që para se hasi të vdiste tha: “ju mund ta piqni këtë 
patë [has] por pas një shekulli do të çohet një mjellmë e cila do të triumfojë.”

me sa duket mjellma konsiderohej një zog i veçantë; në fakt më vonë 
mjellma u bë simboli i besimit të krishterë në hollandë. 

një shekull më vonë, martin luteri e shihte veten si përmbushje të 
profecisë së hasit. Ai tha: “i shenjti Xhon has profetizoi për mua kur shkroi 
nga burgu i tij bohemian që tani mund të piqnin një patë [has], por pas 
njëqind vitesh do të dëgjonin këngën e një mjellme të cilën nuk do kishin 
mundësi ta heshtnin. Kështu ka për të qenë, në dashtë perëndia.”7 Dhe 102 
vjet pas martirizimit të hasit, luteri gozhdoi nëntëdhjetë e pese tezat e tij 
në derën e Kishës së Kështjellës në Vitenberg.

por le të kthehemi te Këshilli i Konstancës. nuk mjaftoi të vrisje një 
njeri të gjallë; me sa duket ishte e nevojshme që të zhvarrosej edhe një i 
vdekur. Ata jo vetëm që i dënuan shkrimet e Xhon uiklifit në Angli; por 
këmbëngulën që trupi i tij të zhvarrosej dhe hiri i tij të hidhej në lumin 
suift. por siç është vënë në dukje shpesh, lumi suift rrjedh në Avon, dhe 
Avoni pastaj rrjedh në severn i cili rrjedh në Kanalet e Bristolit dhe pastaj 
në oqeanet e botës. Kështu mësimi i uiklifit dhe Bibla që ai e bëri të njohur 
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rrodhën nga një lumë te tjetri dhe më në fund në gjithë botën.
hasi dhe ndjekësit e tij janë shembulli më i qartë për faktin se përndjekja 

nuk mund ta pengonte dot ndikimin e ungjillit.

Ndikimi i Hasit
Kisha i kishte ofruar popullit të Bohemisë një martir. lëvizja e reformimit 

mbijetoi, por u nda në dy grupe. Disa anëtarë të shumicës dëshironin vetëm 
reforma të vogla të sistemit katolik romak. Kërkesa e tyre kryesore ishte që 
edhe besimtarët e thjeshtë të merrnin kupën dhe jo thjesht vetëm bukën 
gjatë kremtimit të meshës.

të tjerët do të kënaqeshin vetëm me një reformë tërësore. Kur u 
përndoqën, disa u bashkuan me grupe të tjera reformuese si valdensët 
(ndjekësit e piter ualdos). një shekull më pas, kur luteri nisi reformën e tij 
në gjermani, shumë nga ata që u qëndruan besnikë reformave të hasit (për 
shembull kisha e Vëllezërve) u bashkuan me lëvizjen e tij.

Xhon hasi gjithashtu mbolli farat për kishën moraviane që më vonë 
u udhëhoq nga një burrë i quajtur ludvig zinzendorf. nën udhëheqjen 
e tij moravianët dërguan 265 misionarë përreth botës në shekullin e 
tetëmbëdhjetë. ungjilltari i madh anglez Xhon uesli u kthye në besim më 
së shumti për shkak të ndikimit moravian. Kështu ndikimi i uiklifit, hasit 
dhe atyre që i ndoqën vazhdoi në mënyra të ndryshme, por që mbahen 
mend.

sa për martin luterin, në fillim e mohoi që ishte ndjekës i hasit, por 
pasi studioi shkrimet e tij me më shumë kujdes, e pranoi me mirënjohje: 
“unë jam një hasit.” luteri e pohoi këtë duke e ditur shumë mirë që hasi u 
dogj në turrën e druve dhe që ai (luteri) mund të priste një fat të ngjashëm 
– por doli që ai ishte mjellma të cilës nuk mund t’ia mbyllnin dot gojën.

historia e tij është magjepsëse, udhëzuese dhe e vlefshme për sot.
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3

porta e Vitenbergut

martin luteri ishte i zemëruar kur përshkroi ato 800 
metrave nga shtëpia e tij në Vitenberg deri te Kisha e 
Kështjellës. Ai do të gozhdonte një listë sfidash kundër 
disa mësimeve të caktuara katolike në derën e kishës e 

cila shërbente edhe si tabela e lajmërimeve për atë qytet të vogël. Ai kishte 
për qëllim të ndizte një debat rreth abuzimeve që besonte se ekzistonin në 
kishën e kohës së tij.

Ai ishte i zemëruar dhe kjo për një arsye të mirë.
në romë, papa leo X po i harxhonte burimet e kishës me karnavale, 

luftë, bixhoz dhe gjah. edhe miqtë dhe këshilltarët e papës nuk ndiheshin 
rehat me teprimet e papës i cili raportohet se ka thënë me të qeshur: “zoti 
na e ka dhënë ne [papatin], prandaj le ta shijojmë!”1 historiani katolik 
ludvig von pastor deklaroi që “ngritja e këtij burri në një moment krizash 
mbi fronin e shën pjetrit... ishte një prej sprovave më të ashpra para të 
cilës perëndia e vendosi kishën e tij ndonjëherë.”2 më në fund, ky papë 
do të mbikëqyrte një kishë që do të ishte aq e gatshme për reformë, saqë 
kur luteri u bëri thirrje të tjerëve që të bashkoheshin me të për të dënuar 
abuzimet, dhjetëra mijëra ranë dakord menjëherë, dhe kështu kisha u nda 
më dysh.

problemi i papa leos mund të thuhet hapur: ai kishte nevojë për para 
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që të përfundonte bazilikën e re të 
shën pjetrit në romë. e vjetra, që ishte 
ndërtuar që në kohën e Konstantinit 
rreth vitit 319 pas Krishtit, ishte 
dëmtuar. nën udhëheqjen e papa 
julius ii, filloi ndërtimi i një bazilike 
të re. skelat e bazilikës së re u ngritën, 
por kur juliusi vdiq, projekti mbeti 
i papërfunduar. papa leo dëshironte 
ta përfundonte, prandaj u arrit një 
marrëveshje përmes të cilës sëndukët 
bosh të papatit mund të mbusheshin, 
dhe kështu të përfundohej ndërtimi i 
bazilikës.

një burrë i quajtur Alberti i 
Brandenburgut dëshironte të bëhej kryepeshkop i mainzit. madje para se 
të arrinte moshën e duhur për t’u bërë kryepeshkop, kishte qenë tashmë dy 
herë peshkop, por nuk ishte e ligjshme që të ishte peshkop për herë të tretë. 
Ai e dinte që çmimi për të blerë nderin e tretë do të ishte i lartë.

Alberti dhe papa bënë pazar rreth çmimit. sikurse tha edhe historiani 
roland Bainton: “papa kërkoi dymbëdhjetë mijë dukatë [monedha ari] 
për dymbëdhjetë apostujt. Alberti ofroi shtatë mijë për shtatë mëkatet 
vdekjeprurëse. ranë dakord për dhjetë mijë, besoj, jo për Dhjetë 
urdhërimet.”3 

tani që ishte rënë dakord për çmimin, hapi tjetër ishte që Alberti të 
gjente paratë. meqë duhej ta paguante të gjithë shumën njëherësh para 
se të merrte postin, shkoi te banka gjermane për një hua, sigurisht, me 
mirëkuptimin që huaja do të shlyhej. në mënyrë që Alberti të paguante 
huanë në bankë dhe papa të merrte fondet, bënë një marrëveshje. Banka do 
t’i jepte Albertit që më parë paratë që ai i detyrohej papës, duke i siguruar 
kështu papatit fondet që i nevojiteshin aq shumë. nga ana e tij, papa do të 
autorizonte shitjen e indulgjencave në territorin e Albertit, dhe të ardhurat 
do të ndaheshin mes asaj që Alberti i detyrohej bankës dhe papatit. pra, 
papa do të kishte dhjetë mijë dukatet e tij që nga fillimi si dhe të ardhura të 
vazhdueshme për ta çuar projektin përpara.

Kështu indulgjencat u shitën përreth territoreve të Albertit me premtimin 
se do të ngriheshin aq para sa të paguanin borxhin, dhe në këtë mënyrë do 
të vazhdonte ndërtimi i bazilikës së shën pjetrit. edhe sot mahnitemi me 

Papa Leo X lindi si Xhovani de Medici 
dhe ishte mbrojtës ekstravagant i arteve.
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madhësinë dhe shkëlqimin e bazilikës së shën pjetrit. edhe pse janë bërë 
rregullime dhe shtesa që nga vitet 1500, ndërtesa e lartë qendrore ekziston 
deri më sot më së shumti për shkak të kohës kur u shitën indulgjencat për 
të mbuluar shpenzimet e ndërtimit të saj.

Indulgjencat: atëherë dhe tani
indulgjencat kanë një histori të gjatë në zhvillimin e krishterimit. mes 
disa praktikave pagane, nganjëherë pranohej një dhuratë si zëvendësim i 
ndëshkimit për një shkelje. Kisha e huazoi këtë ide dhe shpesh mori para në 
vend të ndëshkimit që duhej të merrte dikush si pasojë për mëkatet.

edhe në shekujt e hershëm, kur përndjekja erdhi në kishë dhe disa të 
krishterë e mohuan besimin kur ishin nën presion, shumica e udhëheqësve 
të kishës këmbëngulën që ata që dëshironin të ktheheshin në kishë, duhej 
të vërtetonin pendimin e tyre të sinqertë duke bërë veprat e mira që 
kërkoheshin. për t’i pranuar ata sërish në kishë pa një ndëshkim dukej sikur 
binte era e asaj që ne mund ta quajmë “besimtarizëm i lehtë.”

ideja që mëkatarët duhet të japin prova për pendimin e tyre u trajtua në 
mënyra të ndryshme përgjatë shekujve të hershëm të krishterimit, por më 
në fund kisha i përcaktoi pikëpamjet e veta. po, veprat e mira duhen bërë 
si ndëshkimi i duhur për mëkatin, por nëse një person nuk mund të bënte 
dot vepra të mira apo nëse dëshironte të jepte një “dhuratë” në vend të tyre, 
ky kontribut pranohej me gëzim. me kalimin e kohës, çdo kontribut që 
përcaktohej prej kishës konsiderohej i vlefshëm. “Dhurata” shihej si pagesë 
apo ndëshkim për faktin që kishe kryer një mëkat të caktuar.

indulgjencat ishin (dhe ende janë) pjesë e sakramentit të pendesës. 
pas keqardhjes së thellë, dëmshpërblimit dhe lutjeve për falje, mbetej ende 
çështja e pasojave të përkohshme të mëkatit, e cila duhej të trajtohej, dhe 
kjo bëhej përmes pagesës së një dhurate. megjithatë, një indulgjencë, u bë 
e njohur si një veprim nga një udhëheqës i kishës që e largonte dënimin e 
përkohshëm të mëkatit të një individi.

Katekizmi i Përditësuar i Kishës Katolike (versioni i vitit 1995) e për-
kufizon një indulgjencë si “një shlyerje para perëndisë e ndëshkimit të 
përkohshëm për shkak të mëkateve, faji i të cilave tashmë është falur... 
një indulgjencë është e pjesshme ose e plotë, në varësi të faktit nëse, heq 
ose një pjesë, ose gjithë ndëshkimin e përkohshëm për shkak të mëkatit. 
indulgjencat mund të zbatohen për të gjallët ose për të vdekurit.”4 pastaj ajo 
që vjen më pas është një diskutim i dallimit mes mëkatit që çon në vdekje – i 
cili, nëse nuk trajtohet, të çon në ndëshkimin e përjetshëm – dhe mëkatit të 



21Porta e Vitenbergut

falshëm – i cili, nëse nuk pastrohet këtu 
mbi tokë, të çon në purgator.

në kuptimin strikt të fjalës, një 
indulgjencë nuk mund të falë mëkatin; 
vetëm perëndia mund ta bëjë këtë gjë. 
një indulgjencë vetëm mund të anulojë 
pasojat e përkohshme të mëkatit; ky 
ishte një ndëshkim për kryerjen e 
një mëkati dhe paralajmërim që çdo 
mëkat kushton dhe nuk duhet të 
përsëritet. Fatkeqësisht, disa pjesëtarë të 
bashkësisë filluan të llogarisnin sa mund 
t’u kushtonte një mëkat i caktuar dhe 
shpesh dilnin në përfundimin që kryerja 
e këtij mëkati mund t’ia vlente më tepër 
sesa ndëshkimi që do të paguanin.

Vini re që përkufizimi më sipër 
thotë që indulgjencat mund të zbatohen edhe për të vdekurit për shkak se, 
në fund të fundit, vetë purgatori shihet si një ndëshkim i përkohshëm për 
mëkatin. Arsyetimi është i tillë: edhe pse shumica e njerëzve kur vdesin 
janë tepër të mirë për të shkuar në ferr (shumica prej tyre nuk vdesin me 
një mëkat që çon në vdekje), prapëseprapë nuk janë mjaft të mirë për të 
shkuar në qiell. prandaj, në zjarret e purgatorit, mëkatet e tyre digjen dhe 
bëhen gati për në qiell. edhe pse teologët bënin dallimin mes ndëshkimit 
që meriton mëkati (i cili kërkonte një indulgjencë), dhe fajit të mëkatit (të 
cilin vetëm perëndia mund ta falë), personi i zakonshëm nuk shihte dallim, 
prandaj e shihnin indulgjencën si biletë për në qiell.

indulgjencat vazhdojnë të jenë pjesë e teologjisë katolike. Kur papa 
Francis vizitoi Brazilin për Ditën Botërore të të rinjve 2013, Vatikani ofroi 
një indulgjencë plenare (të plotë) për ata që nuk mund të merrnin dot pjesë 
në këtë organizim, por e ndiqnin atë në mediat sociale. lajmërimi zyrtar 
thoshte:

Besimtarët, që për shkak të një pengese të ligjshme nuk mund të 
marrin dot pjesë në kremtimet e përmendura më sipër, mund të 
marrin një indulgjencë plenare [indulgjencë të plotë] sipas kushteve 
të zakonshme frymërore, sakramentale dhe përmes lutjes, me një 
frymë nënshtrimi birnor ndaj pontifit të romës”, duke marrë pjesë 
në funksionet e shenjta gjatë ditëve të caktuara, duke ndjekur të 

Portret i Martin Luterit nga Lukas 
Kranak Plaku, 1529
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njëjtat rituale dhe ushtrime frymërore ndërsa shfaqen në televizion 
apo radio, ose me një përkushtim të duhur, përmes mjeteve të reja 
të komunikimit social.5 

Vatikani konfirmoi që besnikët mund t’i ndiqnin organizimet në twitter, 
në internet, ose përmes mjeteve të tjera. ndryshimi mes sot dhe shekujve 
pararendës është që nuk kërkohet ndonjë “dhuratë.” Thjesht ndjekja e 
ritualeve dhe shfaqja e përkushtimit të duhur ndaj perëndisë mjafton për ta 
marrë këtë përfitim. gjatë një vizite në romë, pashë që indulgjencat mund 
të fitoheshin gjithashtu edhe duke kryer rituale të ndryshme frymërore, të 
tilla si bërja e një lutjeje në secilën shkallë të scala sancta (shkallëve të 
shenjta), duke djegur temjan në disa kisha të caktuara, e kështu me radhë. 
indulgjencat nuk kishin dalë jashtë kontrollit vetëm në kohën e luterit; ato 
janë ende një doktrinë e rëndësishme në teologjinë e sotme katolike.

Dita e Gjithë Shenjtorëve
Frederiku i urtë, një princ që qeveriste në territorin e saksonisë, i cili 

përfshinte Vitenbergun kur luteri ishte profesor, nuk lejoi që indulgjencat 
e papës të shiteshin në territorin e tij. Ai shiste indulgjencat e veta në qytet 
çdo vit më 1 nëntor – Dita e gjithë shenjtorëve. edhe pse shitësit e papës 
nuk ishin lejuar në saksoni, populli i Vitenbergut thjesht kalonte matanë 
lumit elbë për të blerë indulgjencat.

Alberti i kishte udhëzuar shitësit e papës sesi t’i shisnin indulgjencat e 
aprovuara, në mënyrë që të fitonin sa më tepër para nga fshatarët. Atyre që 
paguanin shumën e kërkuar u premtohej që do të gëzonin një shlyerje plenare 
(të plotë) dhe të përsosur për të gjitha mëkatet. Ata mund të ripërtëriheshin 
në një gjendje pafajësie, gjë të cilën e gëzonin kur pagëzoheshin, dhe do të 
çliroheshin prej dhimbjeve të purgatorit. në fakt, të gjallët mund të blinin 
indulgjenca për të vdekurit për t’i shpëtuar ata nga zjarret e purgatorit; nëse 
paguaje çmimin e duhur, shpirtrat e të afërmve apo miqve mund të shkonin 
direkt në qiell.

shitësi më i përkushtuar ishte murgu dominikan johan tetzel. Kur 
i afrohej një qyteti, pritej nga fisnikët që e shoqëronin në një marshim 
solemn. para tij kalonte një kryq që mbante emblemën e papës dhe dekreti 
i papës mbahej lart mbi një jastëk të qëndisur me fije ari. Kryqi vendosej 
në sheshin e qytetit dhe pastaj fillonte predikimi.

Konsideroni shpëtimin e shpirtrave tuaj dhe të të dashurve tuaj 
që kanë vdekur... Vizitoni kryqin e shenjtë që është ngritur para 
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jush... Dëgjoni zërat e të afërmve tuaj të dashur dhe të miqve tuaj 
që kanë vdekur dhe po ju përgjërohen duke thënë: “na mëshironi, 
na mëshironi. jemi mes torturash të rënda prej të cilave mund të na 
çlironi me një lëmoshë të vogël.” A nuk dëshironi ta bëni? hapini 
veshët tuaj. Dëgjoni babanë që i thotë birit të vet, nënën që i flet 
së bijës: “ne ju lindëm, ju ushqyem, ju rritëm, ju lamë pasuritë 
tona, dhe ju tregoheni kaq të pamëshirshëm dhe zemërgur, saqë 
tani nuk jeni të gatshëm që për kaq pak para të na çlironi? A do të 
na braktisni këtu mes flakëve? A do ta vononi lavdinë që na është 
premtuar?”6 

pastaj vinte refreni që i përkthyer nga gjermanishtja thoshte:

sapo monedha në sënduk tringëllon,
një shpirt tjetër nga purgatori fluturon.

populli i Vitenbergut, që i blinte këto indulgjenca, kthehej me dëftesat 
e faljes në dorë. Ata raportonin që kryqi që solli tetzeli në qendrën e qytetit 
kishte të njëjtën vlerë me kryqin e Krishtit. në fakt, disa njerëz blenë 
indulgjenca për mëkatet e tyre të cilat nuk i kishin kryer ende, por që kishin 
për qëllim t’i kryenin!7 

Nëntëdhjetë e Pesë Tezat
për martin luterin ky ishte fundi i durimit. prandaj në 31 tetor 1517, 

ai postoi Nëntëdhjetë e Pesë Tezat e tij në derën e Kishës së Kështjellës në 
Vitenberg. Ai nuk kishte për qëllim të 
largohej nga kisha; ideja që veprimet e 
tij më në fund do ta ndryshonin hartën e 
europës nuk i kishte shkuar në mendje. 
në fakt, ai madje nuk nuk ishte kundër 
indulgjencave por vetëm dëshironte të 
korrigjonte abuzimet e tyre. “Ky akt, 
larg të qenit një akt rebelimi, në fakt, 
ishte akti i një biri besnik të kishës 
mëmë.”8 

luteri kishte për synim ta debatonte 
çështjen në mënyrë lokale, duke 
mos kuptuar që në fund do të prekte 
ndjenjën gjithnjë e në rritje që kisha e 
vriste mendjen më tepër për para sesa 

Dera e kishës në Vitenberg përdorej  
si tabelë lajmërimesh për  

diskutime teologjike.
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për shpirtrat e njerëzve. Ai e sulmoi 
praktikën e indulgjencave, duke thënë 
që do ishte më mirë që të ndërtonin 
“tempuj të gjallë” sesa që gjermanët të 
investonin paratë e tyre në një bazilikë 
të re që nuk kishte fare rëndësi për ta. 
por t’i lëmë paratë mënjanë; zemërimi 
më i madh i luterit drejtohej kundër 
idesë mashtruese që mëkatet mund të 
faleshin përmes blerjes së indulgjencave.

parathënia e nëntëdhjetë e pesë 
tezave thotë: “për shkak të dashurisë 
dhe zellit për të vërtetën dhe me 
dëshirën për ta nxjerrë atë në dritë, 
tezat e mëposhtme do të diskutohen 
publikisht në Vitenberg nën drejtimin 
e atit të nderuar martin luter.” në 
vazhdim është një shembull i shkurtër 
i asaj që thoshin tezat.

Teza 1. Kur zoti dhe zotëria ynë jezu Krisht tha, “pendohu,” 
dëshironte që e gjithë jeta e besimtarëve të ishte një jetë pendimi.

Teza 32. Ata që besojnë se mund të jenë të sigurt për shpëtimin e tyre 
për shkak se kanë dëftesat e indulgjencave, do të dënohen përjetësisht 
bashkë me mësuesit e tyre.

Teza 52. është e kotë të kërkosh shpëtim përmes dëftesave të 
indulgjencave, edhe nëse i dërguari i indulgjencave, apo dhe vetë papa 
të ofronte shpirtin e vet si garanci.

Teza 79. të thuash që kryqi i zbukuruar me emblemën e papës dhe 
i ngritur nga predikuesit e indulgjencave është i barabartë në vlerë me 
kryqin e Krishtit, është blasfemi.

Teza 82. pse nuk e zbraz papa purgatorin për hir të dashurisë së 
shenjtë dhe nevojës së skajshme të shpirtrave që janë atje nëse ai shpengon 
një numër të pafund shpirtrash për hir të parave të mjerueshme me të 
cilat do të ndërtojë një kishë?9

Dera e tanishme e Kishës së 
Kështjellës i ka të Nëntëdhjetë e Pesë 
Tezat të gdhendura në latinisht. Sipër 
derës është një reliev i Luterit (me një 
Bibël të hapur) dhe Melanktonit (me 

një kopje të Rrëfimit të Augsburgut) të 
gjunjëzuar para Krishtit të kryqëzuar.
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më lejoni ta theksoj sërish që vetë luteri nuk i dënoi indulgjencat në 
vetvete. megjithatë, ai ndiente që me ato ishte abuzuar. Ai këmbëngulte që 
falja nuk mund të merrej duke paguar një dhuratë, duke thënë lutje, apo 
duke marrë një dëftesë indulgjence.

luteri i shkroi Nëntëdhjetë e Pesë Tezat në latinisht, dhe kishte për 
qëllim që ato të lexoheshin vetëm nga studiues me të cilët shpresonte që t’i 
debatonte këto çështje.

por shumë shpejt ato u përkthyen nga latinishtja në gjermanisht dhe falë 
gutenbergut, në shumicën e qyteteve gjermane, kishte një shtypshkronjë. 
shumë shpejt dhe në fshehtësi u shtypën shumë kopje. Brenda pak muajsh 
95 tezat u bënë tema kryesore e bisedave në gjermani dhe, shumë shpejt, u 
lexuan nga pjesa më e madhe e europës. një kopje ia dhanë edhe Albertit të 
mainzit, i cili kuptohet që nuk u kënaq aspak me përmbajtjen.

nga ana e tij Alberti e dërgoi një kopje në romë. papa leo, thuhet që 
reagoi me fjalët: “luteri është një gjerman i dehur. Do të ndihet ndryshe 
kur t’i dalë pija.”10 nëse papa do t’i kishte korrigjuar shumicën e abuzimeve 
të dukshme, luteri mund të ishte kënaqur me kaq. Ai ishte një profesor 
i zënë me punë dhe prift famullie, prandaj nuk kishte shumë dëshirë për 
mosmarrëveshje. por reagimi i papës ishte caktimi i një gjenerali të ri nga 
Augustinianët që “t’ia mbyllte gojën një murgu të rendit të tij, të quajtur 
martin luter dhe kështu ta shuante zjarrin para se të kthehej në një zjarr të 
madh.”11

por zjarri nuk mund të shuhej. në më pak se një vit, luteri do të 
përfshihej në dy debate të cilat do ta përforconin më tej pozitën e tij ndaj 
sistemit të shpëtimit përmes veprave. ndërkohë, ai iu kushtua studimit 
dhe shkrimit të mëtejshëm, duke i qartësuar pikëpamjet e tij dhe duke i 
shpërndarë ato me ndihmën e shtypshkronjës.

luteri u gjend në mes të një stuhie kishtare, një furtune, shtrirja dhe 
madhësia e së cilës rritej çdo javë. Ai u përfshi në një debat shumë më të 
madh nga çfarë kishte menduar. miqtë e inkurajonin; armiqtë ngriheshin 
kundër tij.

por pse po e kuptonte gjithnjë e më shumë luteri se kisha dhe papët 
mund të gabonin? Dhe si e gjeti shpëtimin që më në fund i solli paqe shpirtit 
të tij të trazuar? tani do t’u japim përgjigje këtyre pyetjeve.



26

4

Kush ishte martin luteri?

papa leo X e quajti luterin “një derr i egër në vreshtin e zotit.” 
Disa katolikë të devotshëm besonin që luteri ishte i pushtuar 
nga djalli dhe, pasi vdiq, në romë u përhapën thashetheme që 
demonët e larguan nga trupi i tij. miqtë e tij e përshkruan si 

një profet që, sikurse elia, shkoi në qiell mbi një karrocë. një vlerësim më 
modest është se ai ishte një reformator që shpëtoi ungjillin që ishte mbuluar 
poshtë shekujve të traditës.

pavarësisht opinioneve kaq të ndryshme që rrethuan martin luterin, që 
të gjithë bien dakord se ai la pas një europë e cila u ndryshua përgjithmonë. 
libra të panumërt janë shkruar për të. Disa papë dhe perandorë kujtohen 
në histori kryesisht për shkak të marrëdhënies së tyre me luterin. e deshën 
apo e urryen, si katolikët, ashtu dhe protestanët janë ndikuar prej këtij burri 
të jashtëzakonshëm.

Sfondi i Luterit
në sfondin e luterit nuk kishte asgjë që mund të sugjeronte madhështi. 

Ai lindi në familjen e thjeshtë të hans dhe margaret luter në eisleben, 
gjermani, në 10 nëntor 1483, dhe i vendosën emrin martin për shkak 
se lindi në ditën e shën martinit. prindërit e tij ishin të devotshëm dhe 
striktë, prandaj jeta e tij në familje ishte një përzierje dashurie dhe disipline 
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të ashpër. nëna e tij e qëlloi një herë në duar aq shumë, sa i rrodhën gjak 
për shkak se kishte marrë një kokërr arrë nga tryeza e kuzhinës. Babai i tij 
i kalonte ditët duke punuar në minierën e bakrit. edhe pse ai fitonte më 
tepër para se shumë të tjerë, luterit i kujtohej që nënës së tij ende i duhej 
të shkonte në pyll dhe të mblidhte dru. lutja, morali strikt, dhe besnikëria 
ndaj traditave të kishës priteshin të ushtroheshin me zell.

edukimi i hershëm i luterit ishte mësimi përmendësh dhe, edhe pse i 
respektonte mësuesit e tij, disiplina ishte jashtëzakonisht strikte krahasuar 
me standartet tona. udhëzimet i jepeshin në latinisht, dhe ata që mbeteshin 
pas në gjermanisht disiplinoheshin me thupër. Feja ishte pjesë e jetës së 
përditshme, si në shtëpi, ashtu dhe në shkollë. prania e kishave ishte kudo 
me tingujt e kambanave, adhurimin e relikeve, dhe recitimin e lutjeve.

gjatë atyre viteve të hershme, luteri përjetoi periudha depresioni, duke 
qenë mjaft i vetëdijshëm se ishte mëkatar dhe se kishte nevojë për çlirim nga 
demonët që dukej se e mundonin. edhe kur u regjistrua në universitetin 
e erfurtit për të studiuar ligjin, nuk e linte rehat nga ndërgjegjja e tij e 
ndjeshme, e cila i kujtonte që ishte mëkatar dhe kishte nevojë të gjente një 
mënyrë për të rregulluar marrëdhënien me perëndinë.

në korrik 1505, u gjend në mes të një stuhie bubullimash, dhe kur 
një nga rrufetë ra shumë afër tij, ai klithi: “shën Anë, më ndihmo! Do të 
bëhem murg!” Dhe kështu ndodhi – pjesërisht për të përmbushur betimin 
e tij dhe me siguri për shkak të trazimit të tij të brendshëm – luteri shkoi 
kundër dëshirave të babait, u largua nga universiteti i erfurtit dhe u fut 
në manastirin augustinian në të njëjtin qytet. tani drejtimi i studimit të 
tij do të ndryshonte nga filozofia dhe ligji, në regjimin fetar për të cilin 
ai shpresonte se do t’i kënaqte ëndjet e shpirtit të tij. Brenda manastirit, 
mendoi që do të gjente përgjigje për depresionin dhe temperamentin e tij 
melankolik.

Jeta si augustinian
në manastir, shtegu i shpëtimit ishte i vështirë por jo i pamundur. 

murgjve iu kujtohej që purgatori ekzistonte për ata që nuk ishin mjaft të 
këqij për të shkuar në ferr apo jo mjaft të mirë sa për të shkuar në qiell. 
perëndia portretizohej si i zemëruar dhe i mëshirshëm, si hakmarrës dhe 
falës. por nëse dikush ndiqte mësimet e kishës dhe shfrytëzonte mjetet e 
saj të shumta të hirit, me të drejtë mund të shpresonte që një perëndi i 
mëshirshëm do ta pranonte të penduarin. gjithë sa mund të bënte dikush 
ndërsa i afrohej vdekjes, ishte që t’i drejtohej marisë dhe t’i kërkonte që 
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perëndia të tregonte pak shpirtbutësi dhe hir shpëtues.
luterin e kishte pushtuar tmerri nga mendimi i Krishtit si gjykatës. Ai 

u përpoq të përdorte çdo mjet hiri që kishte në dispozicion. e dinte që nuk 
mund të shkonte dot kurrë në qiell pa meritën e Krishtit, por gjithashtu 
besonte që një meritë të tillë duhej ta fitonte. prandaj, i vetmi shteg i mençur 
ishte të ndiqte fenë me gjithë forcën e tij në mënyrë që të ishte i denjë për 
hirin e perëndisë. si murg, mendonte që kishte një shans më të mirë për ta 
shpëtuar shpirtin e tij – në mënyrë të veçantë nëse vdiste i veshur me rrobat 
e murgut, sepse në atë rast mund t’i jepej një trajtim i veçantë. Kështu 
luteri ia kushtoi veten disiplinës më rigoroze, në mënyrë që të vdiste me 
hir shpëtues.

ndërkohë, e dinte që babai i tij ishte i tërbuar me vendimin për t’u bërë 
murg. edhe pse më vonë hansi u pajtua me të birin, ishte shumë i zhgënjyer 
që djali i tij i shkëlqyer nuk studioi ligjin dhe të kënaqej me një rrogë që 
mund të ndihmonte familjen. por për martinin, thirrja e perëndisë në jetën 
e tij ishte më rëndësishme sesa thjesht t’i pëlqente babait të tij. të fituarit e 
parave nuk ishte aq i rëndësishëm sa shpëtimi i shpirtit të tij të torturuar.

luteri dhe murgjit e tjerë të ardhshëm shtriheshin përtokë te shkallët e 
altarit në varrin e një burri të quajtur johanes zakaria. Kur murgjit i pyesnin: 
“Çfarë kërkon?”, ata përgjigjeshin: “hirin dhe mëshirën e perëndisë.” 
Atyre u shpjegoheshin masat e rrepta të jetës në manastir ku përfshiheshin 
“mohimi i vullnetit të vetes, dieta e kufizuar, veshjet e ashpra, vigjiljet natën 
dhe punët gjatë ditës, vrasja e mishit, poshtërimi i varfërisë, trupi i lypjes, 
dhe papëlqyshmëria e jetës në manastir.”1 

me ndihmën e perëndisë, luteri premtoi t’i mbante këto barrë mbi vete. 
Kori këndonte, dhe rrobat civile u shkëmbyen me veshjen e murgut. “Dëgjo 
o zot, përgjërimet e zemrave tona dhe denjo të hedhësh bekimin tënd 
mbi shërbëtorin tënd,” recitonte kryemurgu, “në mënyrë që me ndihmën 
tënde ai të vazhdojë të jetë besnik në Kishën tënde dhe të meritojë jetën e 
përjetshme përmes jezu Krishtit zotit tonë. Amen.”2 pastaj luterit i treguan 
qelinë e tij, dhe kështu filloi një udhëtim për t’u pajtuar me perëndinë.

është interesante që johanes zakaria, i cili ishte varrosur në altarin ku 
luteri dhe murgjit e tjerë bënë betimin, luajti një rol domethënës në djegien 
e hasit në Këshillin e Konstancës. le të mos e anashkalojmë ironinë: në po 
atë altar që nderonte kujtimin e atij që mbështeti djegien e hasit, po aty u 
ngrit një has i dytë i cili do ta trondiste kishën nga themelet. siç mësuam 
dhe në kapitullin 2, kur hasi ishte gati të digjej në turrën e druve tha: “mund 
ta piqni këtë patë (has), por brenda një shekulli do të dalë një mjellmë që 
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do të triumfojë.” Kjo “mjellmë” (luteri) 
më në fund do t’i shkelte betimet që po 
bënte dhe do ta quante veten “hasit.” 
Ai do dënohej si heretik ashtu sikurse 
kishte ndodhur edhe me hasin.

pasi mbaroi viti i parë provë, luteri 
u pranua zyrtarisht në rendin e murgjve. 
lutjet bëheshin shtatë herë çdo ditë; 
pas shtatë apo tetë orësh gjumë, murgjit 
zgjoheshin mes orës 01:00 dhe 02:00 
nga tingulli i kambanës së manastirit. 
Ata çoheshin, bënin shenjën e kryqit, 
vishnin rrobat e tyre dhe shkonin në 
kishë, ku spërkatnin kokën me ujë 
të shenjtë. pas lutjeve të duhura dhe 
të kënduarit, koha e përkushtimit 
gjithmonë mbaronte me, “na shpëto, o 
mbretëreshë, ti nëna e mëshirës, jeta, 
kënaqësia dhe shpresa jonë. ty të këlthasim ne bijtë e mërguar të evës. para 
teje psherëtijmë ndërsa rënkojmë në këtë luginë lotësh. Bëhu avokatja jonë. 
e Dashura Virgjëreshë mari, lutu për ne. ti, o nëna e shenjtë e perëndisë.”3 

në manastir, të paktën për një farë kohe, luteri ishte i sigurt që po 
ecte në shtegun e shenjtorëve. e megjithatë, sa më tepër i përmbushte 
detyrat e tij, aq më tepër shqetësoheshin mendja dhe zemra e tij. Ai 
vuante nga një depresion që vinte prej fajit dhe dëshpërimit – nga 
ndërgjegjësimi i përulur që ende nuk po i plotësonte kërkesat e 
një perëndie të drejtë. Ai vuante nga Anfechtungen, një dëshpërim 
ekzistencial i shpirtit. (Fjala gjermanisht mund të interpretohet si “faj, 
frikë dhe izolim nga perëndia.”)

Mesha e tij e parë
edhe pse ishte përgatitur për meshën e tij të parë si prift, zor se e kishte 

parashikuar tmerrin që e pushtoi ndërsa tha fjalët që e transformonin verën 
në gjak dhe bukën në vetë mishin e Krishtit. e dinte që kryerja e kësaj 
mrekullie ishte pika kulminante e adhurimit priftëror. Vetëm priftërinjtë e 
kishin një fuqi të tillë; ky mësim gjendej në thelb të dallimit mes besimtarëve 
të thjeshtë dhe klerit. Vetëm një prift i caktuar nga perëndia mund t’i merrte 
këto elemente të zakonshme dhe t’i bënte të jashtëzakonshëm – vetëm 

Luteri iu bashkua rendit Augustinian në 
vitin 1505, dymbëdhjetë vjet para se të 
shkruante Nëntëdhjetë e Pesë Tezat.
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priftërinjtë mund t’i transformonin në vetë gjakun dhe mishin e Krishtit. 
pas transformimit, kisha mësonte që këto elemente ishin “perëndi nga 
perëndia i vërtetë,” dhe si të tilla ishin të denja për adhurim.

luteri e shtyu datën e meshës së tij të parë për shkak se donte që babi i 
tij të ishte i pranishëm. nuk e kishin parë njëri-tjetrin që nga koha kur ishte 
në universitet. edhe pse hansi e kishte kaluar mërinë e shkaktuar nga fakti 
që i biri hyri në një manastir, e kërkoi pajtimin jo me shumë dëshirë. Kur 
arriti dita e meshës së parë të djalit të tij, hansi arriti në manastir i shoqëruar 
nga dymbëdhjetë kalorës.

para se t’i afrohej altarit, luteri i ri mori faljen për të gjitha mëkatet e 
tij. Veshjet e tij u rregulluan me kujdes. megjithatë, asnjë gabim nuk do të 
konsiderohej si fatal, përderisa kisha mësonte që efektshmëria e sakramentit 
varej vetëm në qëllimin e duhur për ta kryer atë. luteri zuri vend para altarit 
dhe filloi të recitonte pjesën hyrëse derisa arriti te fjalët, “të ofrojmë ty, 
perëndi i gjallë, i vërtetë dhe i përjetshëm.” më vonë, ai tregon: 

“Këto fjalë më shtangën dhe më tmerruan. po mendoja me vete: 
“me çfarë gjuhe t’i drejtohem një madhështie të tillë, duke ditur 
që të gjithë njerëzit duhet të dridhen madje në praninë e një princi 
tokësor? Kush jam unë, që të ngre sytë lart apo të çoj duart lart drejt 
madhështisë hyjnore? Atë e rrethojnë engjëjt. me një të tundur të 
kokës së tij toka dridhet. A mundet që unë, një xhuxh i mjeruar të 
them: ‘Dua këtë, apo kërkoj atë?’ unë jam pluhur dhe hi dhe plot 
me mëkat, e megjithatë, po flas me të gjallin, të përjetshmin dhe të 
vërtetin perëndi.”4 

luteri pati mundësi të përfundonte meshën vetëm përmes 
vetëpërmbajtjes me frikë. Frika e tij ishte si frika e izraelit të lashtë para 
arkës së zotit; frika e tij ishte frika e sinait, frika e perëndisë së shenjtë, 
hakmarrja e të cilit është e pamëshirshme dhe e përjetshme për ata që vdesin 
me një mëkat që çon në vdekje. luteri ndjeu peshën e plotë të mëkatit të tij, 
realitetin e dhimbshëm që ai, një “xhuxh” mëkatar, po qëndronte në praninë 
e perëndisë së shenjtë.

më vonë, gjatë një vakti, luteri u kthye nga babai i tij me shpresën që 
do të pajtoheshin. “Baba i dashur, pse ishe aq kundër vendimit tim për t’u 
bërë murg? ndoshta edhe tani nuk je shumë i kënaqur. Kjo lloj jete është 
shumë e qetë dhe e perëndishme.” Kur dëgjoi këto fjalë hansi shpërtheu 
para gjithë mësuesve dhe doktorëve: “ti studiues i edukuar, a nuk e ke 
lexuar kurrë në Bibël që duhet të nderosh atin dhe nënën tënde? ti më ke 
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lënë mua dhe nënën tënde të dashur që të kujdesemi për veten në moshë të 
thyer.”5 Ai e siguroi babanë e tij që mund t’i bënte më shumë të mira përmes 
lutjeve sesa po të fitonte shumë para si avokat.

Kur luteri i tha babait të tij që ishte thirrur prej zërit të perëndisë në 
formën e një rrufeje, hansi iu përgjigj: “Desh perëndia që nuk ishte një 
shfaqje e djallit.” Do të vinte koha kur luteri me të vërtetë do të vriste 
mendjen nëse kishte dëgjuar zërin e perëndisë apo atë të djallit. por nuk 
kemi arritur ende atje në këtë histori.

Në kërkim të shpëtimit
luteri iu kushtua pa rezerva kërkimit të këshillave të përsosmërisë. 

Ai agjëronte aq shpesh, saqë miqtë e tij u frikësuan për vetë jetën e tij; ai 
praktikonte vigjiljet dhe lutjet në mënyrë më të skajshme nga sa udhëzohej 
nga manastiri. shpesh flinte pa u mbuluar me batanije që ta bënte të vdiste 
natyrën e tij mëkatare. shkoi të lypte për të përjetuar poshtërimin. më vonë 
shkruajti: “nëse do të kisha vazhduar më gjatë, do ta kisha vrarë veten me 
vigjilje, lutje, lexim dhe vepra të tjera.”6 problemi tij ishte se në asnjë pikë 
nuk mund ta kënaqte dot perëndinë.

Ai shpresonte që mund të gjente paqe duke u shtuar meritave 
të shenjtorëve disiplinat e tij. Kisha mësonte që mirësia mund të 
grumbullohej. Disa nga shenjtorët ishin më të mirë nga sa duhej të 
ishin për të arritur shpëtimin e tyre. si rezultat, ishte grumbulluar një 
thesar meritash, dhe këto përfitime ishin të transferueshme tek ata që 
ishin borxhlinj ndaj perëndisë. Këto përfitime, thoshte kisha, vlenin 
edhe për të vdekurit.

Kisha i shpërndante këto përfitime tek ata që vizitonin reliket e 
shenjtorëve. në fakt, papa nganjëherë specifikonte saktësisht sa vite mund 
të zbriteshin nga zjarret e purgatorit duke ditur se cilat relike kishin vizituar. 
Dhe nëse ky veprim shoqërohej nga një dhuratë për kishën, merita e 
adhuruesit rritej.

Udhëtimi për në Romë
në vitin 1510 luteri bëri një udhëtim për në romë, në mënyrë që 

të sqaronte një mosmarrëveshje në rendin Augustinian. imagjinoni pak 
distancën që përshkruan ai dhe shokët e tij, duke qëndruar në manastire 
përgjatë udhës. ne që udhëtojmë me makina, autobuzë dhe aeroplanë do 
të bënim mirë të shihnim një hartë për të mësuar rrugën që duhej të bënin 
ata për afërsisht 1,300 kilometra nëpër kodra dhe pyje. nuk është çudi që 
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udhëtimi vajtje-ardhje të zgjaste tre muaj.
luteri nuk ishte i interesuar për thesaret e romës; arti dhe arkitektura 

nuk e intrigonin aspak. Kolonat e bazilikës së re të shën pjetrit sapo ishin 
ngritur, por puna kishte ndaluar për shkak të mungesës së fondeve. luteri 
ishte i interesuar vetëm për romën e shenjtorëve, romën e relikeve dhe 
sakramenteve – ai ishte aty për të ndjekur shtegun e shpëtimit.

gjatë muajit që qëndroi atje, kaloi çdo moment që kishte mundësi duke 
kremtuar meshën në faltore të rëndësishme, vizitoi katakombet, nderoi 
reliket e shenjta. Ai u tmerrua nga gjendja e shthurur morale dhe frymërore 
e priftërinjve në romë. Ata mund të llomotisnin shtatë apo tetë mesha 
kur ai kishte thënë vetëm një të tillë. Disa prej tyre u flisnin në mënyrë 
sarkastike elementeve: “Bukë je dhe bukë do të mbetesh, verë je dhe verë do 
të mbetesh.”7 

megjithatë, kjo nuk e bënte të pavlefshme meshën. siç të kemi mësuar 
tashmë, kisha mësonte që efikasiteti i sakramentit nuk varej nga stili i jetës 
së priftërinjve. gjatë shekujve më të hershëm, u shfaq frika që disa priftërinj 
mund të ishin imoralë dhe ende të kryenin meshën. njerëzit u ankuan që 
s’mund të ishin të sigurt për vlefshmërinë e sakramentit përderisa nuk mund 

Vizitorëve të Scala Sancta sot u kërkohet t’u ngjiten shkallëve vetëm në gjunjë si akt 
devotshmërie. Ata gjithashtu sigurohen që do t’iu shkurtohet koha e ndëshkimit në purgator.
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ta njihnin në mënyrë të pagabueshme karakterin e priftit. por kisha i siguroi 
që mesha kishte vlerë të qenësishme pavërësisht sjelljes së priftit.

luteri iu ngjit scala sancta (shkallëve të shenjta), të cilat besnikët i 
mbanin si shkallët e gjykatës së pilatit në jerusalem. Ai përsëriste një pater 
noster në çdo shkallë dhe e puthte me shpresën që ta çlironte shpirtin e tij 
nga purgatori. Kur arriti në krye të shkallëve pyeti: “Kushedi nëse do të jetë 
kështu?”.

luteri nuk ishte vizitori i vetëm në romë që e gjeti qytetin të mbushur 
me shthurje të madhe morale. erazmi i roterdamit, i cili kishte shkuar në 
romë pesë vjet para tij, shkroi: “me vetë veshët e mi kam dëgjuar blasfemitë 
më të turpshme kundër Krishtit dhe apostujve të tij.”8 

injaci i lojolës, themeluesi i rendit të jezuitëve, refuzoi të shkonte në 
romë për shkak të shthurjes së saj të skajshme. papa hadrian Vi afirmoi që 
oborri i Vatikanit ishte “origjina e çdo ligësie.”9 është e qartë që në romë 
nuk mund të gjeje shpëtim.

luteri u kthye në qelinë e manastirit të tij në erfurt duke mos qenë aspak 
më afër gjetjes së paqes si më parë. nëse në romë nuk gjendej shpëtim, nuk 
e dinte se ku të shkonte. Ai tha që kishte shkuar në romë me qepë e ishte 
kthyer me hudhra. Ditëve të tij në manastir shpejt do t’u vinte fundi, dhe 
do të shkonte në një universitet të vogël të një qyteti të vogël për t’u mësuar 
studentëve filozofi. përmes studimit të tij të Biblës, më në fund do të gjente 
sigurinë e shpëtimit, gjë të cilën e kërkonte aq dëshpërimisht. errësira do të 
zhdukej dhe drita do të shpërthente në shpirtin e tij të trazuar.
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zbulimi i madh

sa i përsosur duhet të jesh për të shkuar në qiell? Kjo ishte pyetja 
që e mundonte martin luterin. ndërgjegja e tij vazhdimisht 
i kujtonte që po dështonte për të arritur përsosmërinë të cilën e 
dinte se kërkohej prej perëndisë. pavarësisht gjithë përpjekjeve 

të tij, i mungonte siguria e palëkundshme që kishte plotësuar qoftë edhe 
kërkesat minimale të perëndisë. Ai ishte një shpirt i torturuar, dhe nuk 
kishte siguri se ku të shkonte.

sakramentet i jepnin një farë ngushëllimi. e kishin mësuar që ato 
kryeshin për t’i dhënë hir të penduarit, dhe ndërsa hiri grumbullohej, 
kështu mund të arrije shpëtimin. Çfarëdo mangësish që mund të kishte 
dikush, sërish kishte në dispozicion një “thesar meritash” i cili ishte fituar 
prej veprave të shenjtorëve të tjerë më të mirë. Vizitat te reliket, dhënia 
e një dhurate, e kështu me radhë mund ta hapnin këtë thesar dhe t’i 
shtoheshin“llogarisë” së tij.

shpesh luteri shkonte te rrëfyesi i tij, johan staupitz, i cili i dëgjonte 
me durim pyetjet e tij dhe i jepte shpresë kur dëshpërohej për shpëtimin. 
luteri i rrëfente mëkatet e tij shpesh – deri gjashtë orë në një rrëfim të 
vetëm. Ai e hetonte shpirtin e vet dhe e shkundte kujtesën për t’u siguruar 
që të mos mbetej mëkat pa u rrëfyer. staupitzi ishte aq i lodhur me rrëfimet 
e pafundme të luterit, saqë në një rast i tha: “nëse pret që Krishti të të falë, 
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eja dhe rrëfe diçka që duhet falur – nëse ke vrarë babanë, ke bërë blasfemi 
apo kurorëshkelje – në vend të gjithë këtyre mëkateve qesharake.”1 

por siç e vë në dukje dhe roland Bainton: “pyetja e luterit nuk ishte 
nëse mëkatet e tij ishin të mëdha apo të vogla, por nëse i kishte rrëfyer ato.”2 
Ai e dinte që perëndia ishte i shenjtë dhe që madje edhe mëkati i vetëm 
më i vogël do të mjaftonte për ta dëbuar nga prania e perëndisë përjetë. 
për më tepër, ai e dinte që nuk mund t’i besonte kujtesës së tij që mund 
të kishte bërë apo menduar diçka të cilën as që e kishte kuptuar se ishte e 
mëkatshme. edhe sikur t’i mbante mend dhe t’i rrëfente të gjitha mëkatet 
e tij, ende e priste e nesërmja. nuk është habi që shpirti i luterit ishte i 
pushtuar nga paniku.

ja dilema. “në mënyrë që mëkatet të falen, duhet të rrëfehen. në mënyrë 
që të rrëfehen, duhet të dallohen dhe të mbahen mend. nëse nuk dallohen 
dhe nuk kujtohen, nuk mund të rrëfehen. nëse nuk rrëfehen, nuk mund të 
falen.”3 për më tepër, ai kuptoi që e gjithë natyra e tij ishte e prishur. mund 
të themi që rrëfimi është sikur të thash dyshemenë me leckë, ndërsa çesma 
është ende e hapur.

staupitzi e udhëzoi luterin që thjesht të donte perëndinë. por si mund 
ta donte perëndinë prej të cilit ishte i tmerruar? si mund ta donte dikush 
një perëndi që përshkruhet si “zjarr konsumues”? si mund ta donte një 
perëndi që gjykonte mëkatarët dhe i dënonte në ferr? gjatë lutjes e rrethonin 
dyshimet; në studimin e tij e rrethonin shpërqendrimet. Ai zgjodhi njëzetë 
e një shenjtorë mbrojtës të cilëve t’u lutej (tre çdo ditë), dhe e gjitha kjo nuk 
kishte aspak vlerë. “të dua perëndinë?” pyeti ai. Dhe pastaj u përgjigj: “unë 
e urrej Atë.”

Fjalë shumë të forta, por luteri ishte i dëshpëruar. Ai ishte pushtuar nga 
tabloja e Krishtit si gjykatës; thjesht nuk mund ta imagjinonte dot Krishtin 
si shpengues. staupitzi refuzoi të dorëzohej para dëshpërimit të luterit dhe 
vazhdoi t’i jepte si këshillën, ashtu edhe shpresën që luteri kishte nevojë. 
luteri tha: “nëse nuk do të kishte qenë Dr. staupitzi, do të isha plandosur 
në ferr.”

Mirë se vini në Vitenberg
staupitzi sugjeroi që luteri të bëhej profesor në qytetin e Vitenbergut, 
afërsisht njëqind e gjashtëdhjetë kilometra nga erfurti, ku po ndërtohej 
një universitet i ri nën mbikëqyrjen e princit të saksonisë, princit Frederik. 
prandaj në vitin 1511 martin luteri u caktua mësues i filozofisë. Ai dha mësim 
etikën e Aristotelit, duke përdorur një komentar të shkruar nga studiuesi 
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i madh katolik, tomas Akuinas. 
luteri u ankua shumë për Aristotelin 
dhe, si rrjedhim, edhe për Akuinas. 
luteri ishte i bezdisur nga ky kuptim i 
moralit dhe etikës që kishte “njeriun në 
qendër. “luteri doli në përfundimin se 
kombinimi i krishterimit me Aristotelin 
nga Akuinas ishte saktësisht mënyra 
sesi kisha vendosi veprat në qendër, e 
largoi vështrimin nga natyra e vërtetë 
e shthurur njerëzore dhe nga nevoja për 
hirin e perëndisë. Kështu ai u bind që 
Akuinas, i cili nderohej si “mësuesi” në 
teologjinë katolike, e kishte çuar kishën 
në rrugë të gabuar.

staupitzi vazhdoi ta këshillonte 
luterin pasi ai u zhvendos në Vitenberg. 

Ai i tha luterit që në luftën e tij drejt shpëtimit mund të gjente ndihmë 
nëse jepte mësim Biblën në vend të filozofisë. luteri iu përgjigj që kjo do të 
kërkonte aq shumë punë, sa “ky do të ishte fundi im.” staupitzi iu përgjigj: 
“shumë mirë. perëndia ka shumë punë për njerëz të zgjuar në qiell”.4

siç edhe ndodhi, vendimi për të dhënë mësim Biblën do të ishte fundi 
i luterit në një mënyrë tjetër: atij do t’i duhej të vdiste ndaj përpjekjeve të 
tij dhe të pranonte meritën e pamerituar të perëndisë. në Bibël, do të gjente 
përgjigjen që kishte kërkuar shpirti i tij. është e qartë që luteri e shijoi 
studimin e Biblës. më vonë staupitzi, i cili vetë kryesonte katedrën e Biblës 
në universitet, dha dorëheqjen që luteri të zinte vendin e tij.

Çështja e shpëtimit
në gusht të vitit 1513, luteri filloi të shpjegonte psalmet. Kur arriti te 
psalmi 22 – “perëndia im, perëndia im, pse më ke braktisur?” – u ngushëllua 
prej faktit që Vetë Krishti ishte braktisur prej perëndisë. Kjo duhet të ketë 
qenë më keq se kamxhikët, gjembat dhe gozhdët. Kështu, në Krishtin, 
luteri gjeti dikë që ishte pushtuar prej një ndjesie braktisjeje nga perëndia, 
Auferchtungen. luteri kuptoi që Krishti duhet ta ketë përjetuar këtë gjë për 
shkak se mbarti paudhësinë tonë. Dhe ajo që do të mësonte së shpejti ishte 
që zemërimi i perëndisë dhe dashuria e perëndisë ishin bashkuar – që të 
dyja këto atribute ishin kënaqur plotësisht në kryq.

I quajtur gjithashtu Frederiku i Urtë, 
Frederiku III ishte një mbrojtës i  

hershëm i Luterit.
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Kur luteri nisi të jepte mësim 
letrën e romakëve, u drodh prej frazës 
“drejtësia e perëndisë” (romakëve 
1:17). edhe pse thotë që ishte një 
“murg i patëmetë,” ai qëndronte para 
perëndisë si një mëkatar me ndërgjegje 
të trazuar. Drejtësia e perëndisë i futi 
frikën në zemër sepse e dinte që, për 
shkak të drejtësisë së pandryshueshme 
të perëndisë, mëkatarët dëboheshin prej 
pranisë së tij shumë të shenjtë.

pastaj drita agoi.
Ai meditonte natë e ditë për lidhjen 

mes drejtësisë që perëndia kërkon dhe 
drejtësisë si atribut i karakterit të tij, 
dhe deklaratës “i drejti do të jetojë 
me anë të besimit”. pjesë të tjera i 
erdhën ndër mend: “ndërsa atij që nuk 
vepron, por beson në atë që shfajëson të 
paudhin, besimi i tij i numërohet për drejtësi” (romakëve 4:5).

përfundimisht ai e dalloi lidhjen mes drejtësisë së perëndisë dhe 
deklaratës “i drejti do të jetojë me anë të besimit.” luteri shkruan: “pastaj 
kuptova që drejtësia e perëndisë është ajo drejtësi me anë të së cilës, përmes 
hirit dhe mëshirës së pastër, perëndia na drejtëson me anë të besimit. në atë 
moment ndjeva që u linda sërish dhe që kalova në parajsë përmes portave 
të hapura.”5 

tani ai e kuptoi që “drejtësia e perëndisë” nuk i referohej vetëm një 
atributi të perëndisë, po që gjithashtu mund të ishte një dhuratë që perëndia 
ua jep mëkatarëve. Ai nuk kishte më frikë prej drejtësisë së perëndisë; por 
në vend që të vazhdonte ta urrente drejtësinë e perëndisë, ajo tani u bë 
jashtëzakonisht e ëmbël për të. perëndia ua hap zemrën e vet atyre që 
kanë besim të vërtetë në Krishtin si shpëtimtar, dhe shenjtëria e Krishtit 
i plotëson kërkesat e ligjit për ta. luteri kuptoi që ishte i shpëtuar thjesht 
prej hirit dhe mëshirës, falë dhuratës së përsosmërive të Krishtit. në ungjill 
mësojmë që mëkatarët mund të shpallen se kanë drejtësinë e perëndisë të 
shtuar në llogarinë e tyre. Atyre që besojnë, perëndia u ka dhënë falje dhe i 
ka bërë legjionet e demonëve t’ua mbathin prej tyre.

nuk është habi që luteri i kundërshtoi indulgjencat, dhe më vonë do të 

Luteri duke predikuar në Vitenberg
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hidhte poshtë lutjet drejtuar shenjtorëve dhe doktrinën e purgatorit. tani ai 
e kuptoi që kishte një ndryshim radikal mes asaj që i kishin mësuar si murg 
dhe asaj që kishte mësuar duke studiuar shkrimin për veten e tij. Ai kishte 
gjetur sigurinë e besimit shpëtues bazuar mbi premtimet e perëndisë të cilat 
i gjeti në Fjalën e perëndisë.

Kur luteri po rrëfente mëkatet e tij gjatë qëndrimit në manastir, nuk 
e kishte sigurinë e shpëtimit, sepse në rastin më të mirë rrëfimi mund të 
hiqte tej vetëm mëkatet e shkuara, por e nesërmja do të ishte një ditë tjetër. 
Kur ai kuptoi ungjillin, kuptoi që jezusi bëri një shlyerje të përsosur për të 
gjitha mëkatet e tij dhe nëse e merrte këtë dhuratë, do të shpallej i drejtë 
deri në ditën e vdekjes së tij. po, sigurisht, do vazhdonte t’i rrëfente mëkatet 
për të ruajtur përbashkësinë e tij me perëndinë, por tani kishte sigurinë që, 
si fëmijë i perëndisë, drejtësia e perëndisë ishte një dhuratë e përhershme 
për të. marrëdhënia e tij me perëndinë qëndronte mbi një themel të sigurt.

Vite më vonë, në komentarin e tij të letrës së galatasve, luteri shkroi 
që drejtësia që marrim prej perëndisë është e ndryshme nga të gjitha llojet e 
tjera të drejtësisë; “drejtësia e perëndisë,” thotë ai, është “një drejtësi pasive” 
që na është dhënë falas prej perëndisë. Ashtu sikurse toka nuk mund të 
prodhojë shiun por e merr atë si dhuratë prej perëndisë, kështu edhe ne 
nuk bëjmë asgjë për të merituar drejtësinë e perëndisë por e marrim përmes 
besimit. Drejtësia e bazuar te veprat dhe drejtësia që na është dhënë prej 
perëndisë nuk duhet të ngatërrohen apo të përzihen kurrë. ndërgjegja jonë 
nuk ka asnjë zgjidhje kur torturohemi prej papërsosmërive dhe mëkateve 
tona, por ne gjejmë paqe kur prehemi në faljen që na është dhënë, në 
drejtësinë e perëndisë të cilën e kemi marrë falas përmes besimit.

ja çfarë i shkroi luteri një shoku që ishte lodhur duke u përpjekur të 
tregonte mirësinë e tij para perëndisë: “njih Krishtin dhe atë të kryqëzuar. 
mëso t’i lutesh atij dhe... thuaj: “ti zoti jezus, je drejtësia ime, por unë jam 
mëkati yt. ti ke marrë mbi vete atë që është imja dhe më ke dhënë atë që 
është jotja. ti ke marrë mbi vete atë që nuk ishe dhe më ke dhënë mua atë 
që nuk isha.”6 me fjalë të tjera, luteri po thoshte që Krishti mori atë që nuk 
e meritonte, domethënë, mëkatin tonë dhe ne marrim atë që nuk meritojmë, 
domethënë drejtësinë e tij. Ky shkëmbim është thelbi i ungjillit (2 Korintasve 
5:19). luteri tha që këtë ungjill duhet t’ia predikojmë vetes çdo ditë.

luteri zbuloi që shpëtimi gjendet jashtë nesh; ne jemi shfajësuar përmes 
shpalljes ligjore të perëndisë e cila është bërë në qiell; ne mbetemi mëkatarë, 
por jemi plotësisht të pranuar prej perëndisë në bazë të meritës së Krishtit; 
kështu, në të njëjtën kohë jemi shenjtorë dhe mëkatarë. Kur luteri filloi të 
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mësojë dhe predikojë këtë doktrinë, ajo u pranua nga shumë njerëz por, 
gjithashtu, nxiti edhe kundërshtimin nga kisha zyrtare.

Kështu ndodhi që njeriu i cili u bë i njohur për Nëntëdhjetë e Pesë 
Tezat e tij, tani hyri një një arenë konflikti, përleshjeje dhe fame të cilën 
nuk e kishte kërkuar. shumë shpejt tërhoqi vëmendjen e papatit dhe mori 
si lëvdatat e popullit gjerman, ashtu dhe urrejtjen e hierarkisë fetare. Ai 
thjesht nuk mund të tërhiqej pas në rolin e tij si studiues në Vitenberg.  
tani do të ishte në skenë me udhëheqësit më të pushtetshëm politikë dhe 
fetarë të europës.

Ndërkohë në Romë
në romë, papa leo nuk i harroi Nëntëdhjetë e Pesë Tezat e luterit dhe 
vendosi se ishte momenti për ta shuar trazirën që po ndodhte në gjermani.
luteri më vonë do të thoshte që nëse papa thjesht do t’ia kishte mbyllur gojën 
johan tetzelit, i cili po abuzonte me indulgjencat, ai (luteri) do të kishte 
qenë i kënaqur dhe reformimi nuk do të kishte shkuar më tej. megjithatë, 
në vend që t’ia mbyllte gojën tetzelit, papa i dha atij një doktoraturë në 
teologji në mënyrë që të dukej se ishte në të njëjtin nivel akademik si luteri 
dhe të shkruante mbrojtjen e tij për indulgjencat!

është e qartë që luterin e nënvlerësuan. Disa reformatorë, sidomos 
Xhorlamo savonarola në itali dhe Xhon has në pragë, më së pari sulmuan 
moralin e kishës, kurse luteri shkoi direkt tek ajo që ai e dalloi se ishte 
burimi i prishjes – doktrina e shpëtimit të Kishës Katolike. luteri u çlirua 
kur zbuloi doktrinën e drejtësimit vetëm me anë të besimit, dhe shumë 
shpejt mijëra të tjerë do të kishin një përjetim të ngjashëm lirie frymërore. 
As papa dhe as tetzel nuk mund ta ndalonin dot lëvizjen.

ndërsa teologjia e tij u zhvillua, pyetja më urgjente që luterit iu desh 
ta sqaronte në mendjen e tij ishte nëse Bibla, vetëm, ishte një udhëzues i 
pagabueshëm në çështjet e besimit dhe të praktikës. Konfliktet që dukeshin 
në horizont do ta detyronin të dilte në konkluzionin që kështu ishte. Dhe 
me këtë bindje të vetme, luteri do të sfidonte traditat e kishës të cilat 
ishin zhvilluar për shekuj me radhë. libri që e aftësoi luterin të kuptonte 
ungjillin, ishte libri që do ta aftësonte dhe do ta mbronte atë.

në fillim luteri u përpoq të rrinte jashtë debateve, por herë pas here 
tërhiqej në vorbullën e popullaritetit që e rrethonte. Ai u habit nga e gjitha 
kjo dhe më vonë tha që u “tërhoq si një kalë me paftat anash syve.”7 Brenda 
pak muajsh, martin luteri u bë i famshëm në gjermani ndërsa ca njerëz e 
donin e të tjerë e urrenin. Ai nuk kishte zgjedhje tjetër veçse të luante një 
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rol vendimtar në mosmarrëveshjen të cilën e kishte nisur në mënyrë aq të 
pafajshme.

Tri debate kritike

një vit pasi kishte postuar Nëntëdhjetë e Pesë Tezat, luteri u ftua në dy 
debate me teologë katolikë të cilët kishin si synim ta akuzonin për herezi. 
Debati i parë u mbajt në hajdelberg, i dyti në Augsburg. Debati i tretë u bë 
pas një viti në lajpcig.

Hajdelberg
në maj të vitit 1518 luterin e ftuan në hajdelberg të gjermanisë, për të 

mbrojtur teologjinë e tij para një grupi të madh burrash të arsimuar. princi 
i tij, Frederiku i urti, këmbënguli që luteri nuk duhej të shkonte në romë 
në asnjë mënyrë, por mendonte që hajdelbergu do të ishte i sigurt.

luteri vendosi të udhëtonte në këmbë dhe i maskuar. pas katër ditësh 
ecjeje më këmbë ai tha me sarkazëm: “jam vërtet zemërthyer që shkova 
në këmbë. përderisa pendimi im është i përsosur, e kam kryer plotësisht 
pendesën time, dhe nuk kam nevojë për indulgjencë.”8 Ai kishte arsye për 
t’u frikësuar. Armiqtë e tij mburreshin që do ta digjnin brenda muajit.

në hajdelberg, luteri mbrojti Augustinin, i cili, nga shkrimi, 
argumentonte që edhe veprat e drejta mund të jenë mëkate vdekjeprurëse 
në sytë e perëndisë. nëse kjo ishte e vërtetë, mësimi që dikush mund të 
shpëtohej përmes veprave të mira, apo që veprat tona të mira mund t’i shtohen 
meritës së përsosur të Krishtit, ishte fals. madje edhe më rëndësishme ishte 
se ai sfidoi idenë nëse njerëzit mund të dallonin si duhet mes një mëkati 
që çon në vdekje dhe një mëkati të lehtë. ideja e tij, të cilën do ta bënte 
më të qartë më vonë gjatë shtegtimit të tij teologjik, ishte që ne jemi kaq 
të lidhur prej mëkatit, saqë nuk mund të kontribuojmë dot në shpëtimin 

tonë – Vetë perëndia duhet të ndërhyjë 
për të na dhënë hir dhe dhuratën e jetës 
së përjetshme.

në fakt, “personi që beson se mund 
të fitojë hir duke bërë atë që ka mundësi, 
e rëndon mëkatin e tij dhe kështu bëhet 
dyfish fajtor.”9 Duke i bazuar idetë e 
tij në Bibël dhe duke rënë dakord me 
Augustinin, ai doli në përfundimin 
që nuk mund të kishte asnjë përpjekje 

Ky monument i Martin Luterit është 
në Hajdelberg: “Martin Luteri, 1483-
1548. Në kujtim të qëndrimit të tij në 

manastirin augustinian dhe Debatit të 
Hajdelbergut në 26 prill 1518.  

Viti i Luterit, 1983.”
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bashkëpunimi mes njerëzve dhe perëndisë në shpëtim, por që shpëtimi ishte 
vetëm vepër e perëndisë në zemrat tona përmes besimit. Ata që shpresojnë të 
fitojnë faljen për mëkatet e tyre përmes veprave, e zbehin hirin e perëndisë.

luteri tha: “ligji thotë ‘Bëje këtë!’ dhe nuk bëhet kurrë. hiri thotë, 
‘Beso në këtë njeri!’ dhe menjëherë gjithçka bëhet.”10 sa më tepër të 
mendojnë njerëzit që e kanë kënaqur perëndinë me veprat e tyre të mira, aq 
më të humbur janë. Kështu hiri mund të kuptohet vetëm përballë sfondit të 
shthurjes dhe mëkatit të njeriut.

Kur po kthehej nga hajdelbergu, luteri, të cilin po e transportonin në 
një karrocë bashkë me delegacionin nga nurembergu, tha se shpresonte që 
teologjia e tij të triumfonte mbi atë të kundërshtatëve të tij skolastikë. Ai i 
shkroi një shoku që do të ishte e pamundur ta reformoje kishën “nëse ligji i 
kanunit, dekretet, teologjia skolastike, filozofia dhe logjika ekzistuese nuk 
shfuqizohen në mënyrë absolute dhe të fillohen studime të tjera.”11 Ai ishte 
i inkurajuar që edhe nëse teologët e vjetër nuk binin dakord me të, kishte 
pasur sukses me disa prej studentëve më të rinj.

Augsburg
Katër muaj pas debatit të hajdelbergut, luterin e thirrën në Augsburg 

për t’u paraqitur para kardinalit tomas Kajetan. shoku i luterit, princi 
Frederik, ishte nën presion nga papa që ta pastronte reputacionin e tij dhe 
ta vendoste “këtë bir të djallit” nën juridiksionin e autoriteteve të kishës, “në 
mënyrë që brezat e ardhshëm të mos të të qortojnë për nxitjen e herezisë më 
të ligë kundër Kishës së perëndisë.”12 Kësaj here princi Frederik hezitoi që t’i 
siguronte udhëtimin luterit, prandaj luteri, i cili priste që mund ta vrisnin 
tha: “tani duhet të vdes. sa turp do t’ua sjell prindërve të mi!”13 

synimi i kardinalit Kajetan ishte ose ta pajtonte luterin me kishën, ose 
ta dërgonte të lidhur në romë. Ai e akuzoi luterin se kishte mohuar faktin 
që kishte një thesar të mbushur nga meritat e jashtëzakonshme të marisë 
dhe shenjtorëve të tjerë, i cili mund të shfrytëzohej prej atyre që shkonin të 
shihnin reliket. Ai gjithashtu e akuzoi që kishte mësuar mjaftueshmërinë e 
besimit për drejtësim dhe kishte mohuar faktin që papa kishte autoritet për 
të shpërndarë indulgjenca.

Kajetani pati tre intervista me luterin, dhe secila prej tyre arriti te një 
pyetje e vetme: A do të tërhiqej luteri? luteri u përgjigj se nuk kishte ardhur 
në Augsburg që të bënte atë të cilën mund ta kishte bërë në Vitenberg; ai 
tha se kishte ardhur në Augsburg që t’i vinin në dukje gabimet e tij. Kur iu 
tha që papa ishte mbi shkrimin, luteri u përgjigj: “shenjtëria e tij e abuzon 
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shkrimin.” pas bisedës së tretë Kajetani e përzuri luterin duke thënë se nuk 
donte ta shihte me sy derisa ai të hidhte poshtë mësimet e tij. luteri nga 
ana e tij, reagoi duke thënë se kardinali nuk ishte aspak i aftë që të trajtonte 
çështjen e tij sikurse “një gomar nuk mund t’i bjerë harpës.”

rrëfyesi i luterit, johan staupitz, i cili ishte i pranishëm gjatë disku-
timeve, e liroi luterin nga betimi që kishte bërë për t’iu bindur rendit 
Augustinian. Kështu, luteri, me ndihmën e miqve të tij, u largua nga 
qyteti natën dhe u kthye në Vitenberg.

princi Frederik gjendej në një pozitë të vështirë. Atij po i bëhej presion 
nga kisha që ta dërgonte luterin në romë, por qytetari i tij i famshëm 
admirohej nga një pjesë e madhe e popullit gjerman. Fakulteti i teologjisë 
në universitetin e tij gjithashtu nuk e kishte përjashtuar luterin. megjithatë, 
për shkak se Frederiku ishte një princ i mirë katolik i varur pas kultit të 
relikeve, nuk donte që ta akuzonin se mbronte heretikë. gjithsesi, të paktën 
për momentin, ai refuzoi ta dënonte luterin.

Lajpcig
një debat i tretë ndodhi në lajpcig në korrik të vitit 1519. luteri ishte 

caktuar të debatonte me teologun e famshëm johan ecku, i cili arriti me 
roje të shumta. Ditën e parë e gjithë asambleja u mblodh për të kremtuar 
meshën në Kishën e shën Thomait (më vonë johan sebastian Bah do të 
shërbente në këtë kishë si drejtor i korit); pastaj u zhvendosën në kështjellën 
e lajpcigut.

ecku e sfidoi luterin mbi autoritetin e kishës kundrejt shkrimit. 
luteri ritheksoi që papa mund të gabonte dhe që të tjerët kanë të drejtë ta 
interpretojnë shkrimin. Ai e vuri në dyshim premisën e pagabueshmërisë 
së papës bazuar te fjalët që Krishti i tha pjetrit: “ti je pjetri, dhe mbi këtë 
shkëmb unë do të ndërtoj kishën time.” Kur po studionte për debatin, 
luteri i shkroi një shoku: “nuk e di nëse papa është vetë antikrishti apo 
apostulli i tij, kjo për shkak se ai e korrupton dhe e kryqëzon Krishtin në 
mënyrë të mjerueshme me dekretet e tij; kjo është e vërteta.”14 luteri nuk 
besonte që çdo papë ishte antikrishti; ai mendonte që papati, si institucion, 
ishte antikrishti për shkak se të gjithë papët uzurponin rolin dhe pozitën e 
Krishtit.

luteri nuk e kishte patur të lehtë të arrinte në këto përfundime. Ai ishte 
trajnuar t’i qëndronte besnik në mënyrë të padiskutueshme Atit të shenjtë. 
mendimi që papa mund të ishte mjet i djallit erdhi vetëm pas studimit dhe 
luftës së brendshme pështjelluese.
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ecku mbrojti përparësinë e Kishës romake që nga shekulli i parë. 
luteri, nga ana e tij, kishte studiuar histori dhe i vuri në dukje se, gjatë 
shekujve të hershëm të Krishterimit, peshkopët e italisë dhe në vende të 
tjera nuk i ishin nënshtruar peshkopit të romës. në fakt, peshkopët grekë 
nuk e pranuan kurrë autoritetin e romës e, megjithatë, nuk u dënuan.

ecku e akuzoi luterin që po ndiqte të “mallkuarin” Xhon uiklif, i cili 
tha: “Që të shpëtohesh, nuk është e nevojshme të besosh se Kisha romake 
është mbi gjithë të tjerat.” Ai gjithashtu e akuzoi luterin se po ndiqte 
“heretikun” Xhon has, i cili kishte mësuar që Krishti, dhe jo pjetri, ishte 
kreu i Kishës së shenjtë Katolike.

luteri u përgjigj që këshillat e ndryshëm nuk kanë autoritet për të 
themeluar artikuj të rinj të besimit. Ai vuri në dukje që ata madje nganjëherë 
kanë rënë në kontradiktë me njëri-tjetrin. pastaj erdhi deklarata bombë: 
“një besimtar i thjeshtë i armatosur me shkrimin duhet besuar më tepër 
se një papë apo këshill pa shkrimin. në lidhje me dekretin e papës për 
indulgjencat them që as Kisha dhe as papa nuk mund të themelojë artikuj 
besimi. Këto duhet të vijnë prej shkrimit. për hir të shkrimit duhet të 
hedhim poshtë papën dhe këshillat.”15 

edhe pse vazhduan të debatonin rreth purgatorit dhe indulgjencave, 
diskutimi gjithmonë kthehej te pyetja e autoritetit: A ishin shkrimet apo 
papa? “A je ti i vetmi që di gjithçka?” e pyeti ecku luterin. Kur luteri 
tha se po ndiqte bindjet dhe ndërgjegjen e tij, ecku i tha që ta braktiste 
ndërgjegjen e tij pasi ajo gabonte.

ndërsa ishte në lajpcig, luterit i 
dhanë një libër të shkruar nga martiri 
Xhon has dhe ai doli në përfundimin 
se binte dakord me hasin në çështjet 
madhore si: ndikimi korruptues i 
indulgjencave, nevoja për autoritetin e 
Krishtit në vend të atij të papës, dhe për 
supremacinë e shkrimit. më parë ai e 
kishte mohuar që ishte hasit, por tani e 
pranoi hapur: “ne të gjithë jemi hasitë 
pa e ditur.” Ai vazhdoi: “unë jam një 
teolog i krishterë; dhe jam i detyruar 
jo vetëm ta shpall, por edhe ta mbroj 
të vërtetën me vetë gjakun dhe vdekjen 
time. Dëshiroj të besoj lirshëm dhe të 

Johan Sebastian Bah u bë drejtori i 
muzikës në Kishën e Shën Thomait dy- 

qind vjet pas debatit të Luterit në Lajpcig.
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mos jem skllav i autoriteti të askujt, qoftë këshill, qoftë universitet apo 
papë.”16  

Debati zgjati tetëmbëdhjetë ditë dhe e konsolidoi shkëputjen e luterit 
nga Kisha Katolike. Ai u largua nga lajpcigu përmes një të çare në mur, ku 
e priste një kalë dhe pastaj kalëroi për disa orë deri në Vitenberg.

edhe pse u braktis nga shumë prej miqve të tij, luteri tani ishte i bindur 
që vetëm shkrimi ishte autoriteti suprem. Ashtu si një gur që hidhet në një 
pellg, bindja e luterit shkaktoi rrathë efekti që u bënë gjithnjë e më të gjera 
ndërsa përhapeshin prej teologut debatues në Vitenberg.

ecku u kthye në romë për të informuar papën që luteri e pranoi se 
ishte hasit. edhe pse u kërcënua me vdekje, murgu, të cilin papa e quajti një 
“gjerman të dehur”, refuzoi të tërhiqej.
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Ashtu si një njeri që lëviz një gur në mal dhe pa dashur 
shkakton një ortek, po kështu, edhe martin luteri bëri që e 
gjithë struktura e kishës mesjetare të shkërmoqej kur e shpëtoi 
ungjillin nga shekuj traditash të ngurtësuara.

me një zell të përtërirë ai vazhdoi t’i sfidonte traditat njëra pas tjetrës. 
plot zell ai filloi të shkruante trakte dhe libra, të cilat do t’i përhapnin 
përmbajtjen dhe rrjedhojat e asaj që besonte se ishte një teologji e rrënjosur 
në Bibël. luteri filloi t’i zhvillonte me shpejtësi idetë e tij duke mos ndaluar 
që ta sistemonte të menduarit e tij, por duke reaguar ndaj nevojave të 
momentit. për shkak se veprat e luterit shpesh shtypeshin menjëherë sa i 
shkruante, nuk pati mundësi që të korrigjonte gabimet dhe as ta përshtaste 
atë që kishte shkruar, në mënyrë që të ruhej nga keqkuptimet. luteri botoi 
dy libra menjëherë njëri pas tjetrit, të cilët më vonë u pasuan nga një i tretë, 
i cili e bëri shkëputjen e tij nga kisha të pariparueshme.

Apel drejtuar fisnikërisë gjermane
“Koha për të qëndruar në heshtje ka kaluar, ka ardhur koha të flasim.” Këto 
janë fjalët hyrëse që luteri shkroi për librin e tij mesazh për Fisnikërinë 
gjermane (i cili u botua në gusht të vitit 1520). siç do ta zbulojmë, në 
gjithë këtë mesazh, luteri ekspozoi tiraninë e papës, qeverisja e të cilit 
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“përputhet me atë të apostujve, aq sa përputhet luciferi me Krishtin apo 
ferri me qiellin.”1 pa hezitim ai i bën thirrje nacionalizmit gjerman dhe 
mërisë që shumë gjermanë kishin kundër romës. “me emër perandoria 
na përket neve, por në realitet i përket papës... Ashtu sikurse menduam 
që kishim arritur pavarësinë, u bëmë skllevërit e tiranëve më dinakë; 
kemi emrin, titullin dhe emblemën e perandorisë, por papa ka pasurinë, 
pushtetin, gjykatat dhe ligjet. në këtë mënyrë, papa gllabëron frutin, ndërsa 
ne luajmë me lëkurat.”2 

Ai mendonte se duke qenë se papa nuk kishte për qëllim ta reformonte 
kishën, pushtetet e përkohshme (princat dhe të tjerët) duhej të thërrisnin 
një këshill dhe të nisnin reformat. luteri argumentonte se meqenëse 
qeveritarët duhet të dënonin keqbërësit, rrjedhimisht pushtetet politike 
duhet të reformojnë pushtetet fetare; për shembull, priftërinjtë e këqij 
duhej të dënoheshin nga autoritetet laike. “Kisha dhe shteti”, tha ai, “janë 
përgjegjës për korrigjimin e njëri-tjetrit.” Ai mendonte që gjermania duhej 
ta mbronte veten nga “këta ujq grabitqarë, që vinin të veshur me lëkurë 
delesh sikur të ishin barinj dhe sundimtarë.” zyrtarët e papës ishin “një 
lëmsh nepërkash” që po i mashtronin të gjithë.

pastaj ai foli për tre mure që mbronin kishën dhe u lejonin udhëheqësve 
të saj të jetonin si t’u pëlqente pa u ndëshkuar. Duke u ndjerë të sigurt pas 
këtyre mureve, pushtetet kishtare ishin “të lirë të lëshoheshin pas lloj-lloj 
ligësish dhe pandershmërish. Ashtu si muret e jerikos, këto tre mure (në fakt 
‘mure prej letre’) duhej të griseshin.”

muri i parë, që e mbronte një kishë të korruptuar, ishte besimi që 
pushteti frymëror qëndron mbi atë të përkohshmin; kjo ide, tha luteri, 
duhej të hiqej qafe. Ai e argumentoi qëndrimin e tij duke iu apeluar priftërisë 
së të gjithë besimtarëve: “ne të gjithë jemi njëlloj të krishterë dhe kemi 
pagëzimin, Frymën dhe të gjitha gjërat njëlloj. nëse një prift vritet, vendi i 
nënshtrohet një dënimi. pse nuk ndodh kështu edhe në rastin kur vritet një 
fshatar? prej nga vjen ky dallim i madh mes atyre që quhen të krishterë?”3 

Ai tha se duhet të jemi mirënjohës për pushtetet e përkohshme sepse po 
të mos ishin në kontroll, njerëzit e ligj do të jetonin në kaos pa u frikësuar 
aspak. prandaj, sundimtarët politikë duhet të jenë të lirë të kryejnë detyrat 
e tyre pa u kufizuar, por ligji duhet të zbatohet për papën, peshkopët, 
fshatarët, murgjit dhe murgeshat. një kishë e korruptuar nuk duhet të 
lejohet të fshihet pas ligjeve të saj të kanunit, prandaj pushtetet laike duhet 
ta çmontojnë hierarkinë e kishës së korruptuar, e cila i ka dhënë vetes 
pushtetin për t’i shfrytëzuar ata që janë nën kontrollin e saj.
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më vonë, ndërsa luteri zhvilloi rrjedhojat e doktrinës së priftërisë së të 
gjithë besimtarëve, ndodhi një ndryshim radikal në mënyrën se si njerëzit 
e shihnin punën. ndërsa kisha kishte mësuar që vetëm ushtrimet fetare (si 
lutja, dhënia e lëmoshës, apo pjesëmarrja në sakramente) ishin të pëlqyera 
për perëndinë, luteri doli në përfundimin që e gjithë puna – edhe ajo më e 
rëndomta – mund të bëhej për lavdinë e perëndisë. Ai tha: “ideja që shërbimi 
ndaj perëndisë duhet të ketë të bëjë vetëm me altarin e kishës, të kënduarit, 
të lexuarit, sakrificën dhe gjëra të ngjashme me këto, nuk ka dyshim që është 
hileja më e keqe e djallit. si mund të na mashtronte djalli në mënyrë më efektive 
sesa duke e kufizuar konceptimin tonë që shërbimi ndaj perëndisë ndodh 
vetëm në kishë dhe nga veprat që bëhen aty... e gjithë bota mund të mbushet 
me shërbime ndaj zotit jo vetëm në kisha, por edhe në shtëpi, në kuzhinë, në 
punishte, në arë.”4 gruaja që lan dyshemenë e përlëvdon perëndinë jo sepse 
këndon ndërsa punon, por për shkak se perëndisë i pëlqejnë dyshemetë e 
pastra. perëndia i mjel lopët, por për ta bërë këtë gjë përdor mjelësen.

një mur i dytë që e mbronte kishën ishte mësimi që vetëm papa 
mund ta interpretojë shkrimin. luteri e quajti këtë mësim një “fabul të 
fantazuar dhe mjaft fyese.” Ai e sulmoi nocionin papal që “Fryma e shenjtë 
nuk largohet kurrë prej tyre [papëve], pavarësisht sa të ligj apo injorantë të 
jenë ata, kështu ata marrin guxim dhe dekretojnë atë që u pëlqen atyre.”5 
prandaj, nëse papa është bërë skandal për krishterimin, nuk duhet të lejohet 
të fshihet pas traditës që vetëm ai mund ta interpretojë shkrimin; ky privilegj 
ekskluziv duhet t’i hiqet papatit.

në njëfarë kuptimi, pika e parë e luterit, që pohoi priftërinë e gjithë 
besimtarëve, e kishte rrëzuar tashmë këtë mur. nëse të gjithë jemi priftërinj, 
të gjithë kemi të drejtë ta lexojmë Biblën dhe ta interpretojmë si na duket 

Qyteti i Vitenbergut, 1536
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e drejtë. “gomari i Balamit ishte më 
i mençur se vetë profeti. nëse atëherë 
perëndia foli kundër profetit përmes 
një gomari, pse të mos jetë në gjendje 
që, edhe tani, të flasë përmes një të 
drejti kundër papës?”6 më vonë luteri 
përktheu Biblën në gjermanisht, në 
mënyrë që të ishte në dispozicion të 
burrave dhe grave të thjeshtë.

përfundimisht, muri i tretë që ai tha 
se duhej të rrëzohej ishte ideja që vetëm 
papa mund të thërriste një këshill. 
luteri citoi mateu 18:16, ku flitet për 

pajtimin dhe mosmarrëveshjet e pazgjidhura që nxirren para “kishës.” Kjo 
sugjeron që nuk është e drejta ekskluzive e papës që të thërrasë një këshill; 
trupi i kishës ka një të drejtë të barabartë për ta bërë këtë gjë. Ai gjithashtu 
deklaroi që papa duhej t’i kthehej thjeshtësisë, të hiqte tej kurorat e trefishta, 
puthjen e gishtave të këmbës e kështu me radhë. Ai gjithashtu besonte që 
kleri duhej të lejohej të martohej. e thënë thjesht, luteri e turpëroi papën 
duke e krahasuar me Krishtin. 

mesazhi Drejtuar Fisnikërisë gjermane mbyllej me një listë prej njëzetë 
e shtatë çështjesh, që kishin nevojë të reformoheshin, dhe një sfidë drejtuar 
pushteteve laike që të shkulnin abuzimet nga kisha. meshat për të vdekurit 
duhej të anuloheshin për shkak se ishin bërë një mënyrë për të marrë para 
dhe kështu “kishin nxitur zemërimin e perëndisë.” Festat publike (me 
përjashtim të së dielës) duhej të anuloheshin përderisa ditët e shenjta ishin 
bërë shumë “të pashenjta.”   

Duhej të ulej numri i manastireve dhe të ktheheshin në shkolla, ku 
murgjit të vinin dhe të largoheshin kur të dëshironin. Dhe dekreti ndalues 
(pushteti i papës për të nxjerrë një dekret që i privonte një zone të tërë 
sakramentet) duhej të anulohej, përderisa ia mbyllte gojën Fjalës së perëndisë 
dhe ishte një “mëkat më i madh sesa të vrisje njëzet papë njëherësh.” pasi 
radhiti reforma të tjera të nevojshme, luteri konkludoi duke thënë: “na 
dhëntë perëndia të gjithëve një kuptim të krishterë, kurajë të vërtetë 
frymërore në mënyrë të veçantë fisnikërisë së krishterë të kombit gjerman, 
për të bërë atë që është më e mira për kishën tonë fatkeqe. Amen.”7 

Statujë e Luterit në Marketplatz  
në Vitenberg
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Rrjedhoja
populli gjerman e mirëpriti këtë propozim të madh i cili në fillim ishte 
shkruar për të qenë thjesht një trakt. por trakti u bë libër me nëntëdhjetë e 
gjashtë faqe dhe u shit katër mijë kopje në dy javë – një numër ky shumë i 
madh në atë kohë. ideja që pushtetet laike mund të ushtronin autoritet mbi 
udhëheqësit e korruptuar fetarë, e tërhoqi popullin gjerman i cili ndihej 
i pafuqishëm para kërkesave kontrolluese të papatit dhe një priftërie me 
pushtet, e cila ishte e korruptuar dhe e mbrojtur.

s’ka dyshim që luteri ndihej personalisht borxhli ndaj pushteteve të 
përkohshme të shtetit. në fund të fundit, për shkak të pushtetit politik të 
princit të tij jeta e luterit ishte mbrojtur. por duke e vendosur shtetin në të 
nëjtin nivel me pushtetet kishtare, ai i inkurajoi sundimtarët politikë që të 
ndikonin në reformat e tij.

Do të donim të thoshim se reformimi që filloi luteri ishte thjesht një 
lëvizje frymërore dhe se luteri predikoi ungjillin, njerëzit dëgjuan dhe u 
konvertuan, dhe kështu vargonjtë e kishës u këputën. por siç vë në dukje 
edhe historiani Filip shaf: “pasionet e dhunshme, intrigat politike, ambicia 
dhe koprracia e princave, dhe një larmi motivesh egoiste dhe tokësore u 
përzien bashkë në luftën kundër papatit.”8 luteri dëshironte që reformimi 
më së pari të mbetej një revoltë frymërore kundër kishës, por thirrja e tij 
drejtuar nacionalizmit gjerman do të luante një rol të madh në reformat që 
kërkonte.

idetë kanë rrjedhoja. mesazhi i tij, i cili është thjesht një nga disa 
shkrimet e tij politike, do të kishte rrjedhoja afatgjata për gjermaninë dhe 
botën. siç do ta shohim në një kapitull të mëvonshëm, ka nga ata që besojnë 
se mësimet e luterit, rreth çështjeve të kishës dhe shtetit, kontribuan në 
nacionalizmin gjerman dhe në bindjen strikte të ushtarëve gjatë mizorive të 
tmerrshme të luftës së Dytë Botërore. Disa do të thoshin që duke vendosur 
një theks të madh te burimi hyjnor i pushtetit tokësor, mësimi i luterit çoi 
te një mbështetje e papërcaktuar e “pushtetit të shtetit.”

në të vërtetë, vetë luteri, shumë shpejt, do të zbulonte rrjedhojat e 
shkrimeve të tij gjatë një revolte të fshatarëve në gjermani. reagimi i tij i 
debatueshëm do të jehonte për shekuj me radhë. Kësaj teme të rëndësishme 
duhet t’i kthehemi në një kapitull të mëvonshëm.

Kur iu afrua fundit të mesazhit, ai tha që kishte “një këngë tjetër për të 
kënduar, të cilën do ta këndonte me gjithë forcën e tij.” Ai kishte në mendje 
një libër tjetër, një libër që do të sulmonte sistemin sakramental të kishës, i 
cili i mbante njerëzit të prangosur.
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Robëria Babilonase e Kishës
në librin e tij më radikal, Robëria Babilonase e Kishës, martin luteri kërkoi 
të tregonte që sakramentet nuk ishin kanalet ekskluzive të hirit ashtu sikurse 
administroheshin nga kleri.

në fillim të librit ai thotë se në fakt ka vetëm tre sakramente: pagëzimi, 
Darka e zotit dhe në një kuptim dytësor, rrëfimi. por afër fundit të këtij 
traktati ai pohon vetëm dy: pagëzimin dhe Darkën e zotit. sa për rrëfimin, 
ai mendonte që edhe pse duhej të praktikohej, nuk duhej të shihej si një 
sakrament. përderisa pagëzimi dhe Darka e zotit ishin dy të vetmet që u 
themeluan prej Krishtit, kisha nuk duhet të shkojë përtej asaj që Ai kishte 
përshkruar. tani luteri e kuptonte më qartë se shpëtimi arrihej përmes 
besimit në atë që Krishti realizoi në kryq, dhe jo përmes nënshtrimit ndaj 
ritualeve të kishës.

titulli për librin Robëria Babilonase e Kishës vinte prej përjetimit 
të judenjve në Dhiatën e Vjetër kur u mbajtën robër në Babiloni për 
shtatëdhjetë vjet. në pikëpamjen e luterit, papa në fakt i kishte prangosur 
njerëzit si robër pas kishës, duke i përdorur sakramentet për të kontrolluar 
popullatën dhe për t’ia refuzuar shpëtimin kujtdo që dëshironin priftërinjtë. 
Kështu, njerëzit ishin në një skllavëri të përhershme.

Rishikimi i sistemit sakramental
Duhet të mos harrojmë se në historinë e hershme të kishës, në njëfarë 
mënyre shpëtimi lidhej me sakramentet e pagëzimit dhe Darkës së zotit. 
për shembull, injaci i Antiokisë (rreth vitit 115 pas K.) shkroi që “eukaristi 
është mishi i shpëtimtarit tonë, jezu Krisht, i cili vuajti për mëkatet tona 
dhe të cilin Ati, në mirësinë e tij e ringjalli sërish.” Duke ngrënë dhe pirë 
ne bëhemi pjesëtarë të jetës së përjetshme.9 në të ashtuquajturën Letra e 
Dytë e Klementit (me autor të panjohur), flitet për jetën e përjetshme si 
diçka që jepet në pagëzim. Kjo ishte origjina e besimit që shpëtimi vinte 
përmes sakramenteve të Darkës së zotit dhe pagëzimit. si rezultat, u 
pagëzuan foshnjat dhe, në mënyrë të veçantë në Afrikën e Veriut, atyre u 
jepej gjithashtu edhe buka me verën. në fund të fundit, nëse sakramentet 
japin hir, pse t’u mohohet fëmijëve hiri që vjen përmes të dyjave, pagëzimit 
dhe Darkës së zotit?

pas kohës së Konstandinit (shekulli i katërt), sakramentalizmi (mësimi 
që sakramentet janë mjetet përmes të cilave hiri vendoset brenda shpirtit) 
mori një përparësi të madhe. Që nga ajo kohë kisha herë pas here do të 
përdorej për qëllime politike, dhe shpesh sakramentet do të ishin mjetet 
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përmes të cilave kisha mund të kontrollonte jetët e atyre që jetonin në 
perandorinë romake. ndërsa sakramentalizmi u rrit, kështu ndodhi edhe 
me liturgjinë që e shoqëronte atë. Ky ishte edhe sfondi i thënies së Volterit 
për meshën si “opera e madhe e të varfërve.” 

me kalimin e shekujve, u identifikuan shtatë sakramente. hapësira 
nuk na lejon të japim një shtjellim të hollësishëm për secilin prej tyre, por 
mësimi bazë ishte që çdo sakrament përcillte hir; megjithatë, asnjëri prej 
sakramenteve nuk përcillte aq hir sa për ta shpëtuar një mëkatar. siguria e 
shpëtimit ishte e pakapshme sepse askush nuk mund të sigurohej që kishte 
mjaft hir për të fituar pranimin në qiell.

po në rastin kur prifti që e administronte sakramentin nuk po jetonte 
një jetë të shenjtë? në një kapitull pararendës cituam Augustinin, i cili 
tha që sakramentet kanë fuqi të qenësishme (ex opera operato) edhe nëse 
administrohen nga hajdutë dhe kusarë. Kjo ishte e nevojshme për ta ruajtur 
vlefshmërinë e sakramenteve.

gjatë viteve të fundit, shumë priftërinj në shtetet e Bashkuara të 
Amerikës dhe në europë janë gjetur fajtorë për abuzim seksual të fëmijëve. 
Asnjëherë nuk kemi dëgjuar që një prift të sugjerojë që sakramentet që 
kishin kryer ishin të pavlefshme. Duke e shkëputur stilin e jetë së priftit 
nga vlerat e qenësishme të sakramenteve, kisha e çliroi veten nga frika që 
sakramentet do të bëheshin të pavlefshme nga një prift kriminel.

mendojeni pak këtë gjë: nëse stili i jetës së priftit nuk ka lidhje me 
efikasitetin e sakramenteve, çfarë mund të themi në lidhje me stilin e jetës 
së pjestarit të famullisë që merr meshën? Kisha u përgjigj që për aq kohë 
sa marrësi nuk kishte mëkat moral në ndërgjegjen e tij apo të saj, edhe ai 
apo ajo mund të përfitojë prej sakramenteve – edhe pa pasur një ndryshim 
zemre – edhe pse, sigurisht, njerëzit inkurajoheshin të kishin një “motiv 
të mirë të brendshëm.” pendimi nuk ishte i nevojshëm që të përfitoje prej 
sakramentit.

për më tepër, me kalimin e shekujve, kisha gjithashtu mësoi doktrinën 
e transubstancializmit: që prifti ka pushtetin për të marrë bukë dhe verë 
të zakonshme dhe t’i kthejë ato në vetë trupin dhe gjakun e Krishtit. një 
doracak për priftërinjtë që u botua në vitin 1927 mësonte që kur priftërinjtë 
shqiptonin fjalët e shenjtërimit:

Fjala e mishëruar e ka detyruar Veten të bindet dhe të vijë në 
duart e tyre në këtë sakrament [shfaqja e bukës dhe verës]... Vetë 
perëndia zbret në altar, Ai vjen kurdoherë që ata e thërrasin, dhe 
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aq shpesh sa e thërrasin...: nëse dëshirojnë, ata mund ta mbyllin 
Atë në tabernakull, apo ta ekspozojnë në altar, ta mbartin jashtë 
kishës; nëse zgjedhin, mund të hanë mishin e tij dhe ta ofrojnë Atë 
si ushqim për të tjerët.10

Kjo shpjegon arsyen pse në Kishën Katolike, besnikët gjunjëzohen 
para tabernakullit ku vendosen buka dhe vera e shenjtëruar. Ata besojnë që 
elementet janë perëndia në tërësinë e tij. në vitin 1546 Këshilli i trentit e 
kodifikoi mësimin katolik romak dhe tha që forma më e lartë e adhurimit – 
adhurimi i denjë për Vetë perëndinë – mund t’u ofrohet këtyre elementeve të 
transformuara. nëse citojmë, besnikët mund të “ofrojnë me druajtje adhurimin 
latria i cili i takon perëndisë së vërtetë në këtë sakrament kaq të shenjtë.”11

Kritika e Luterit
në librin robëria Babilonase e Kishës, martin luteri argumenton kundër 
idesë që sakramentet kanë vlerë të qenësishme pa besim dhe pa një zemër 
të penduar. sikurse e thotë dhe roland Bainton: “Këmbëngulja te besimi e 
zbehu rolin e priftërinjve, të cilët mund të të vendosin një biskotë në gojë 
por s’mund të ngjallin besim në zemër.”12 në fakt, siç e kemi mësuar tashmë, 
luteri pohon faktin që ne të gjithë jemi priftërinj para perëndisë. Duke 
thënë këtë, ai kërcënoi vetë zemrën e adhurimit katolik. Ai qëndroi kundër 
një mijë vjet historie të mësimit të kishës, duke hequr tej hendekun e madh 
që ishte zhvilluar mes klerit dhe besimtarëve të thjeshtë.

luteri vazhdoi të besonte te mesha, por nuk binte dakord me 
transubstancializmin. për luterin, Krishti ishte “drejtpërdrejt i pranishëm,” 
por buka mbetej bukë dhe vera mbetej verë. Ai po ashtu mësonte që Krishti 
nuk sakrifikohet sërish në meshë për shkak se sakrifica e tij u bë një herë 
e përgjithmonë në kryq. gjithashtu, sipas praktikës së katolikëve romakë 
vetëm priftërinjtë e pinin verën gjatë meshës sepse kishin frikë që besimtarët 
e thjeshtë, për shkak të ngathtësisë, mund të derdhnin pak nga gjaku i 
perëndisë. luteri ndjente druajtje për sakramentin, por këmbëngulte që 
kupa duhej t’u jepej gjithë besimtarëve.

Kryesorja është që luteri sulmoi idenë që një prift kishte pushtet të 
“bënte perëndinë” dhe ta sakrifikonte Krishtin në altar. perëndia ishte i 
pranishëm tek elementet, por vlera e tyre për ne varej nga qëndrimi i duhur 
i zemrës. “mesha është një premtim hyjnor, që s’mund të ndihmojë askënd, 
që s’mund të zbatohet për askënd, s’mund të ndërmjetësojë për askënd dhe 
nuk mund t’i komunikohet askujt përveçse vetëm atij që beson me zemrën 
e vet.”13
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sipas traditës katolike të asaj kohe, 
edhe shugurimi i priftërinjve ishte një 
sakrament, një ritual që i lartësonte 
ata mbi njerëzit e zakonshëm. luteri 
besonte që një akt i tillë thjesht 
dallonte lirinë e shërbestarit për të 
kryer detyrat e ofiqit të tij, por nuk i 
jepte atij një karakter më të lartë apo ta 
bënte të paprekshëm nga juridiksioni 
i gjykatave civile; gjithashtu kjo nuk i 
jepte një të drejtë të veçantë për të kryer 
sakramentet nëse pranohej që çdo i krishterë e kishte këtë të drejtë. tradita e 
priftërisë së lartësuar ishte hequr qafe. Betimet e shugurimit, tha luteri, nuk 
i japin priftit fuqi magjike për të shpërndarë shpëtimin.

në fakt, për aq sa i interesonte luterit, mënyra sesi praktikohej 
shugurimi rezultonte në një “tirani të pështirë” të klerit mbi besimtarët 
e thjeshtë. Veshjet dhe ritualet përdoreshin për të frikësuar adhuruesit e 
zakonshëm, duke i bërë të mendonin që shpëtimi i tyre ishte në duart e 
njerëzve të cilët ishin të ndarë prej tyre aq sa është i ndarë qielli nga toka. 
priftërinjtë recitonin liturgjinë e meshës në një gjuhë të vdekur, të cilën 
njerëzit nuk e kuptonin, dhe kisha thoshte se nuk ishte e nevojshme që ata 
të kuptonin atë që thuhej përderisa mesha kishte pushtet të qenësishëm.

në lidhje me pagëzimin, luteri ruajti pikëpamjen që rituali pastron 
mëkatin origjinal. Ai shkroi: “pika e parë është premtimi hyjnor” dhe “gjithë 
shpëtimi ynë varet prej kësaj... [Duke kujtuar pagëzimin e tyre, të krishterët 
dëshmonin sesi besimi i tyre] vazhdimisht nxitej dhe kultivohej. sapo ta 
kemi pranuar premtimin hyjnor, e vërteta e tij zgjat deri në vdekje... nëse 
perëndia është me mua, kush mund të jetë kundër meje?”14

luteri u përpoq shumë ta lidhte pagëzimin e foshnjave me besimin. 
në një nivel ai argumentoi që fëmija mund të ketë besim të pavetëdijshëm, 
sikurse njeriu ka besim ndërsa është duke fjetur. në vende të tjera ai thotë 
që prindërit kanë besim për llogari të fëmijës dhe besojnë për të në mënyrë 
përfaqësuese. sido që të jetë, pagëzimi nuk kishte pushtet ex opera operato; 
ai duhej të lidhej me premtimin e perëndisë. nuk ka ndonjë lidhje të 
domosdoshme mes pagëzimit dhe konvertimit; pa besim personi nuk mund 
të shpëtohet.

pavarësisht faktit që nuk ishte në gjendje ta lidhte pagëzimin e foshnjave 
me besimin, luteri ende besonte që sakramenti i pagëzimit duhej t’u 

Një prift katolik duke kryer Meshën 
Tridentine (Ritual romak i Meshës që 
kremtohet në latinisht) në shekullin e 

njëzetëenjëtë.
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administrohej të gjitha foshnjave pavarësisht përshpirtshmërisë personale të 
prindërve. Kështu pagëzimi ruajti lidhjen mes kishës dhe shtetit; pagëzimi i 
foshnjave ishte një “sakrament sociologjik” që e bashkonte këdo me kishën 
e gjerë shtetërore. megjithatë, ai gjithashtu besonte që shpëtimi, në fund të 
fundit, ishte gjë personale që merrej përmes besimit në Krishtin. personalisht 
besoj që ky tension mes kishës rajonale (gjithë atyre që janë pagëzuar) dhe 
kishës së vërtetë (të gjithë ata që janë shpëtuar përmes besimit), nuk u zgjidh 
kurrë në teologjinë e tij. (meqë ra fjala, unë besoj që nuk mund të zgjidhet 
në bazë të Dhiatës së re.)

megjithatë, populli gjerman e mbështeti luterin. nga tani e tutje 
do të kishte tri doktrina themelore të cilat do ta drejtonin luterin dhe 
reformatorët e tjerë: “supremacia e shkrimit mbi traditën, supremacia e 
besimit mbi veprat, dhe supremacia e popullit të krishterë mbi një priftëri 
ekskluzive.”15 

nuk është habi që kur erazmi e lexoi Robërinë Babilonase të Kishës 
komentoi: “Çarja është e pariparueshme.” luteri tani vetëm mund të ecte 
përpara dhe të përballej me kundërshtimin në rritje. në terma bashkëkohorë 
mund të themi që xhindi kishte dalë nga shishja. tani që vetë struktura 
e katolicizmit mesjetar ishte ekspozuar dhe linte për të dëshiruar, idetë e 
luterit nuk mund të ktheheshin sërish në shishen kishtare. Krishterimi 
zyrtar do të përpiqej ta përndiqte luterin dhe ndjekësit e tij heretikë, por 
nuk mund t’i asgjësonin dot idetë që e përcillnin shpëtimin te kushdo, 
si reagim i besimit personal pa pengesat e kishës.

sapo njerëzit u çliruan nga zinxhirët skllavërues të kishës, edhe 
përndjekja e këtyre “heretikëve” ishte e suksesshme vetëm në një nivel të 
moderuar. shumë nga ata që shijuan lirinë e marrëdhënies së drejtpërdrejtë 
me perëndinë përmes Krishtit, refuzuan të tërhiqeshin pas.

sa për luterin, atë e prisnin shumë sfida. papa leo besonte që kishte 
ardhur koha për disa masa më të forta kundër këtij “heretiku,” dhe luterit 
do t’i duhej të reagonte. pesë shekuj më vonë, ne ende e admirojmë 
kurajën dhe vendosmërinë e luterit. papa leo e nënvlerësoi qëndresën dhe 
vendosmërinë e “heretikëve” në zotërimin e tij të gjerë.

luteri kishte të metat e veta, por nuk ishte kurrsesi burracak.
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7

Derri i egër  
në vreshtin e zotit

papa leo mund ta ketë quajtur martin luterin një “gjerman të 
dehur që do të mendojë ndryshe kur t’i dalë pija,” por edhe pse 
luterit i pëlqente të pinte birrë, ai nuk ishte i dehur, prandaj me 
ngulmim refuzoi të mendonte ndryshe, çfarëdo që të ndodhte. Ai 

kishte shkruar libra që minonin autoritetin e sakramenteve dhe priftërinjve, 
dhe si rrjedhim autoritetin e papës. librat e tij u lexuan shumë dhe u 
diskutuan në gjithë gjermaninë, dhe gjëja më kritike për kishën ishte që 
pikëpamjet e tij po merrnin hov.

papa arriti në përfundimin se ishte koha që të merrte masa më të forta. 
luterit iu dërgua një dekret papal i lëshuar në 15 qershor 1520, i cili ishte 
vulosur me vetë vulën e papës. Dekreti fillonte me fjalët që tani janë bërë 
të famshme: “Çohu, o zot, dhe mbro çështjen tënde. një derr i egër ka 
pushtuar vreshtin tënd. Çohu, o pjetër, dhe konsidero çështjen e Kishës 
së shenjtë romake, nënës së gjithë kishave, që u shenjtërua nga gjaku yt. 
Çohu, o pal.” 

Ky dekret njihet historikisht prej dy fjalëve të para në versionin 
latinisht, exsurge Domine (“Çohu o zot”), dhe shprehte brengosjen 
që luteri i kishte shkaktuar kishës. “s’mund ta lejojmë më që gjarpri të 
zvarritet në fushën e zotit. librat e martin luterit që përmbajnë gabime të 
tilla duhet të shqyrtohen dhe të digjen.”1 Dokumenti radhiste dyzet e një 
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“gabime” nga Nëntëdhjetë e Pesë Tezat e 
martin luterit dhe prej tij pritej që t’i 
hidhte poshtë të gjitha.

gabimet përfshinin çështje si 
kundërshtimi i tij ndaj pikëpamjes që 
sakramentet kishin në vetvete pushtetin 
e hirit shpëtues, dhe mohimi prej tij i 
indulgjencave dhe purgatorit. luteri 
gjithashtu gaboi sepse kishte mohuar 
traditën që papa ishte përfaqësuesi 
i Krishtit dhe, si rrjedhim, mund të 
themelonte artikuj të besimit. Dekreti 
mbyllet me këtë thirrje: “prandaj tani 
i japim martinit gjashtëdhjetë ditë 
gjatë të cilave të dorëzohet duke filluar 
nga data e botimit të këtij dekreti në 
distriktin e tij. Kushdo që përpiqet të 

pengojë shkishërimin dhe mallkimin tonë, do të qëndrojë nën zemërimin e 
perëndisë së plotfuqishëm dhe të apostujve pjetër dhe pal.”2 

Disa javë pas autorizimit të dekretit, papa i shkroi një letër 
mikut të luterit, princit Frederik. letra i vinte në dijeni princit se 
dekreti që radhiste gabimet e luterit ishte vulosur me vulë plumbi 
dhe ishte dërguar. papa dëshironte që princi ta dinte se luteri “josh 
të pamësuarit, dhe i liron lidhjet e bindjes, vetëpërmbajtjes dhe 
përulësisë.” letra mbyllet me këtë këshillë: “të këshillojmë ta nxitësh 
që t’i vijë mendja dhe të pranojë mëshirën tonë. nëse këmbëngul në 
marrëzinë e tij, mbaje rob.”3 letra e papa leos gjithashtu përmendte 
që dekreti po shpërndahej në tërë perandorinë dhe që periudha e 
hirit prej gjashtëdhjetë ditësh për luterin fillonte kur dekreti të 
mbërinte zyrtarisht në Vitenberg.

Frederiku, i shkreti, e gjeti veten sërish në një pozitë të vështirë. Ai ishte 
katolik besnik prandaj ndihej i detyruar t’u bindej udhëzimeve të papës; 
nga ana tjetër, qytetari i tij i famshëm ishte popullor në gjermani, dhe 
për më tepër, shumë nga antarët e fakultetit në Vitenberg binin dakord 
me luterin e, megjithatë, nuk po akuzoheshin për herezi. Frederiku nuk e 
mbrojti teologjinë e luterit, por këmbënguli që luterit t’i jepej mundësia që 
të dëgjohej si duhet. prandaj princi refuzoi të vepronte dhe zgjodhi të priste 
për të parë sesi do të shpaloseshin ngjarjet.

Titulli i plotë i dekretit të papës ishte 
“Dekret kundër gabimeve të Martin 

Luterit dhe ndjekësve të tij.”
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Dekreti nuk do të arrinte te luteri për tre muaj. nga lajmet që i vinin 
gojarisht ai e dinte që dekreti ishte duke ardhur dhe çfarë ishte shkruar 
në të. Qëndrimi i tij kalonte nga zemërimi në tërbim, dhe në një pikë 
tha që ishte pro dhunës: “nëse i ndëshkojmë heretikët me zjarr, pse nuk i 
sulmojmë këta monstra përhumbjeje, këta kardinalë, këta papë, dhe gjithë 
turmën e sodomës romake, e cila korrupton rininë dhe Kishën e perëndisë? 
pse nuk i sulmojmë ata me armë dhe t’i lajmë duart në gjakun e tyre?”4 
Ai i tërhoqi fjalët e tij të forta, duke thënë që nuk donte të thoshte atë 
çfarë nënkuptonte deklarata e tij, dhe është e vërtetë që luteri nuk ishte 
pro vrasjes së heretikëve. megjithatë, këto fjalë do të përdoreshin më vonë 
kundër tij në Këshillin e Vormsit.

një bashkëshërbëtori të tij, luteri i shkruan një reagim më të menduar: 
“Beteja jonë nuk është me mishin dhe gjakun, por kundër ligësisë frymërore 
në vendet qiellore, kundër sunduesve botërorë të kësaj errësire. prandaj le 
të qëndrojmë të palëkundur dhe të dëgjojmë trumpetën e zotit. satani po 
lufton, jo kundër nesh, por kundër Krishtit në ne.”5 

si reagim ndaj dekretit, të cilin nuk e kishte parë ende, luteri shkroi një 
traktat të titulluar Kundër Dekretit të Neveritshëm të Antikrishtit. toni i tij 
ishte luftarak: “të kërkoj ty, Antikrisht i paditur, mos mendon që thjesht 
me fjalët e tua do të fitosh kundër mburojës së shkrimit?” pastaj i quan 
armiqtë e tij me emra të ndryshëm dhe përfundon, “më mirë të vdes një 
mijë herë sesa të tërheq pas qoftë dhe një rrokje të artikujve të dënuar. 
siç më shkishëruan për sakrilegjin e herezisë, ashtu edhe unë i shkishëroj 
ata në emër të së vërtetës së shenjtë të perëndisë. Krishti do ta gjykojë se 
shkishërimi i kujt do të qëndrojë. Amen.”6 

luteri nuk ishte në formë për kompromis.

Një apel drejtuar Papës
luteri ishte një burrë që s’mund t’i mbyllej goja. me dekretin që e dënonte 
në udhë e sipër për në Vitenberg, ai vendosi të shkruante një libër për t’iu 
apeluar papës. është e habitshme që nuk ka tonin luftarak që jemi mësuar 
të dëgjojmë prej luterit; në të vërtetë, është disi i nënshtruar, dhe me raste 
e nderon papën, por gjithmonë ka thirrjen që papa ta kuptojë çështjen e 
luterit.

liria e të krishterit është trajtimi më diferencues i luterit, ndërsa 
përpiqet të arsyetojë me papën rreth nevojës për ta pastruar kishën nga 
korrupsioni. Ai madje shpall respekt dhe nder të madh për papën. luteri i 
thotë papa leos që ai thjesht mund të mos e kuptojë se ata që e rrethojnë janë 
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të korruptuar. Ai shkruan: “Kështu vij, o ati më i bekuar, dhe përgjunjem 
para teje, të lutem që nëse është e mundur të ndërhysh dhe t’i ndalosh ata... 
të cilët janë armiqtë e paqes ndërsa pretendojnë që janë duke e ruajtur atë.”7 
luteri fajëson johan eckun për keqkuptimet e papës ndaj tij, për të cilin tha 
se ishte përgjegjës për të ligat që e rrethonin “Atin e shenjtë.”

megjithatë, më tej, përgjatë librit, bëhet e qartë se dallimi që luteri bën 
në fillim mes mirësisë së papës dhe ligësisë së oborrit romak rrëzohet shpejt, 
dhe papa implikohet në ligësitë e kishës. si mund t’i interpretojmë ndryshe 
fjalët e tij, “e kam përbuzur vërtet sundimin tënd, Oborrin romak, të 
cilin, megjithatë, as ti dhe askush tjetër nuk mund ta mohojë se është më 
i korruptuar nga sa mund të ketë qenë Babilonia apo sodoma dhe, me sa 
mund të dalloj unë, karakterizohet prej një paperëndishmërie krejtësisht të 
shthurur, famëkeqe dhe të pashpresë.”8 

megjithatë luteri vazhdon të na japë ide të mençura rreth natyrës së lirisë 
së krishterë. Ai diskuton këto pyetje: Çfarë është liria për të krishterin? Cila 
është marrëdhënia mes disiplinës dhe shërbimit për Krishtin? luteri shkruan 
dy deklarata të rëndësishme, të cilat duket sikur janë në kundërshtim 
dhe duhet të mbahen në tension: “i krishteri është zotëria përsosmërisht i 
lirë i të gjithëve, dhe nuk i nënshtrohet askujt. i krishteri është shërbëtori 
përsosmërisht i bindur i të gjithëve, dhe i nënshtruar ndaj të gjithëve.”9 

Ai argumenton që edhe pse këto deklarata duket sikur janë të kundërta, 
që të dyja gjenden në shkrimet e palit (1 Korintasve 9:19). me deklaratën 
e parë ai i referohet lirisë sipas ungjillit – domethënë që ka liri në Krishtin 
por jo prej Krishtit. për ta thënë ndryshe, i krishteri është zotëri i të gjithëve 
dhe nuk i nënshtrohet askujt për hir të besimit; ai është shërbëtori i të 
gjithëve për hir të dashurisë. “përmes besimit jemi rrëmbyer përtej vetes 
në perëndinë. përmes dashurisë zbresim poshtë vetes te fqinji ynë.”10 me 
fjalët e luterit: “Kështu prej besimit rrjedh dashuria dhe gëzimi në zotin, 
dhe prej dashurisë rrjedh një mendje e gëzuar, e gatshme dhe e lirë, që 
i shërben fqinjit të vet me gatishmëri dhe nuk llogarit as mirënjohjen 
dhe as mosmirënjohjen, as lavdërimin dhe as fajësimin, as fitimin dhe as 
humbjen.”11 

i krishteri duhet të mendojë: “edhe pse jam një njeri i padenjë dhe i 
dënuar, perëndia im më ka dhënë në Krishtin gjithë pasuritë e drejtësisë dhe 
shpëtimit pa ndonjë meritë nga ana ime... pse, pra, nuk duhet që lirshëm, 
me gëzim, me gjithë zemrën time, me një vullnet të zellshëm të bëj të gjitha 
ato që e di se janë të pëlqyeshme dhe të pranueshme nga një Atë i tillë i 
cili më ka mbuluar me pasuritë e tij të pallogaritshme? prandaj do ta jap 
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veten time si një Krisht për fqinjin tim, ashtu sikurse Krishti e dha veten e 
tij për mua.”12 radha është e rëndësishme. Dashuria rrjedh prej besimit, në 
mënyrë që dikush t’i shërbejë fqinjit të tij apo të saj – pavarësisht çmimit 
– dhe pa marrë parasysh nëse shërbimi përfundon në fitim apo humbje. e 
thënë thjesht, veprat nuk janë mjeti i shpëtimit; ato janë fryti i shpëtimit.

më herët në këtë predikim për veprat e mira, ai theksoi idenë që pa 
besim veprat janë “të kota, mëkate mallkuese.” Asnjë drejtësi njerëzore 
nuk mund të pranohet te perëndia pa ndërmjetësimin e Krishtit. ne duhet 
të predikojmë ligjin dhe ungjillin; ligji na tregon se çfarë është mëkati në 
mënyrë që të mund të besojmë; pastaj, pasi kemi besuar, bëjmë atë që është 
e mirë. Veprat e mira nuk e bëjnë një person të mirë, por një person i mirë 
do të bëjë vepra të mira.

nuk e dimë nëse papa leo e lexoi ndonjëherë librin e luterit, edhe pse 
i ishte dedikuar atij. është e dyshimtë që papa të ketë pasur përulësinë të 
lexonte atë që “heretiku” i tij kishte për të thënë, edhe nëse ishte shkruar 
me një ton pajtues dhe të matur. prandaj për luterin, nuk u desh shumë 
kohë që të kthehej te fjalimet e tij të ashpra, sarkastike, bombastike dhe të 
hidhura kundër papës dhe dekretit të tij i cili më në fund arriti në Vitenberg.

Dekreti papal mbërrin në Vitenberg 
në Liria e të Krishterit luteri vendosi datën 6 shtator 1520. pak më shumë 
se një muaj më vonë, në 10 tetor, dekreti i papës mbërriti në Vitenberg. 
tani luteri mund ta lexonte për vete. Ai i komentoi spalatinit: “Ky dekret 
dënon vetë Krishtin. nuk më thërret në një dëgjesë por në një mohim... 
gëzohem të vuaj në një kauzë kaq fisnike. nuk jam aq i denjë për një gjyq 
kaq të shenjtë. ndihem shumë më i lirë tani që jam i sigurt se papa është 
Antikrishti.”13 

luteri nuk donte të pajtohej. për shembull, nga dyzet e një akuzat që 
ngriheshin kundër tij në dekret, ai zgjodhi të sulmonte akuzën e 18-të, ku 
akuzohej se kishte thënë që “indulgjencat ishin ‘mashtrimi i devotshëm 
i besnikëve.’” Këtë, luteri me sarkazëm e “mohoi” duke thënë: “e kisha 
gabim, e pranoj, kur thashë që indulgjencat ishin ‘mashtrimi i devotshëm 
i besnikëve.’ e tërheq dhe them: ‘indulgjencat janë mashtrimet dhe 
mashtruesit më të paudhë të papëve më maskarenj, përmes të cilave i 
mashtrojnë shpirtrat dhe shkatërrojnë mirësitë e besnikëve.’”14 

Ose konsideroni reagimin e luterit ndaj akuzës 29, në të cilën akuzohej 
se kishte thënë që “disa artikuj të Xhon hasit janë artikujt më të krishterë, 
të vërtetë dhe ungjillorë, të cilat kisha universale nuk mund t’i dënojë.” 
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luteri u përgjigj: “e kisha gabim. e tërheq deklaratën që disa artikuj të 
Xhon hasit janë ungjillorë. tani them: ‘jo disa por të gjithë artikujt e 
Xhon hasit u dënuan prej Antikrishtit dhe apostujve të tij në sinagogën 
e satanit.’”15 hasi u dogj, prandaj luteri e përgatiti veten për të njëjtin fat.

shumë që ishin besnikë ndaj pushteteve kishtare u siguruan që librat 
e luterit të digjeshin në qytete si Kolon dhe erfurt. por luteri po fitonte 
zemrat e popullatës. prova e kësaj u gjet kur ecku, i dërguari i papës, solli 
një kopje të dekretit në lajpcig. ecku u përball me një kundërshtim aq të 
madh, saqë ia mbathi dhe u fsheh nga frika. 

Djegia e Dekretit
përderisa librat e luterit po digjeshin në disa qytete, Vitenberg vendosi të 
përgjigjej në të njëjtën mënyrë. Ata vendosën të digjnin dekretin e papës si 
dhe dekretet (ligjin kanunor) të kishës për të treguar kështu kundërshtimin 
e tyre ndaj papës. Duke filluar me ditën kur mbërriti dekreti deri në 10 
dhjetor 1520, skaduan gjashtëdhjetë ditët gjatë të cilave luteri duhej të 
tërhiqej. Ftesa në tabelën e lajmërimeve lexonte si më poshtë:

të gjithë miqtë e së vërtetës ungjillore janë të ftuar në një takim rreth 
orës nëntë, në kishën e Kryqit të shenjtë, jashtë mureve të qytetit. Atje, 
sipas mënyrës së lashtë apostolike, do të digjen librat e paperëndishëm 
të kushtetutave të papës dhe të teologjisë skolastike, meqenëse guximi 
i tepruar i armiqve të ungjllit ka arritur deri në atë shkallë, saqë i 
kanë hedhur në zjarr librat ungjillorë dhe të perëndishëm të luterit. 
prandaj, të gjithë studentët e zellshëm le të vijnë në këtë shfaqje; sepse 
ka ardhur koha që të demaskohet Antikrishti.16

luteri ishte i pranishëm në ceremoninë e djegies, duke i hedhur 
dekretet kundër të krishterëve në zjarr bashkë me dekretin e papa 
leos X. Ai tha: “për shkak se keni brengosur shenjtorët e zotit, ju 
brengostë zjarri i përjetshëm.”17 Dhe kështu u kthye në qytet bashkë 
me shumë nga mësuesit dhe disa studentë ndërsa të tjerët qëndruan 
dhe këndonin përreth zjarrit. për luterin kjo do të thoshte që 
gjykimi përfundimtar i papës (Antikrishtit) ishte gati të fillonte.16 

pas darkës, kremtimet vazhduan me studentët që morën karrocën e 
një fermeri dhe një flamurtar i cili mbante një shkop të gjatë me një 
imitim të një “dekreti papal” një metër e njëzet centimetra të gjatë 
që mbahej lart dhe valëvitej në erë. në karrocë kishin gjithashtu 
një borizan që tërhiqte vëmendjen e njerëzve në atë që po ndodhte. 
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shumë njerëz ishin të kënaqur me marshimin dhe brohorisnin. 
Atë mbrëmje, u imitua sërish djegia e dekretit me shumë gëzim e 
të qeshura. luteri nuk ishte i pranishëm për këto rrengje, por të 
nesërmen u tha studentëve: “nëse nuk e kundërshtoni me gjithë 
zemrën tuaj sundimin qesharak të papës, nuk do të shpëtoheni. sepse 
mbretëria e papës është aq kundër mbretërisë së Krishtit dhe jetës së 
krishterë, saqë do të ishte më mirë dhe më e sigurt të jetoje krejt 
vetëm në shkretëtirë sesa të jetoje në mbretërinë e Antikrishtit.”18 

më vonë luteri do të thoshte që e kishin shkishëruar tri herë: kur 
rrëfyesi i tij staupitz, e liroi nga betimi i tij për t’iu bindur rendit të murgut; 
kur papa e shkëputi nga kisha e tij; dhe përfundimisht, kur perandori e 
shkëputi nga perandoria e tij (këtë do ta përshkruajmë në kapitullin vijues). 
Ky shkishërim i trefishtë ishte i dhimbshëm por i nevojshëm në mënyrë që 
t’i ekspozonte lirshëm gabimet e kishës. Ai gjeti ngushëllim psalmi 27:10: 
“edhe sikur babai im dhe nëna ime të më kishin braktisur, zoti do të më 
pranonte.”

luteri kishte sfiduar papën, dhe “derri i egër” vazhdoi të shkatërronte 
“vreshtin e zotit.” pavarësisht nëse ishte i lumtur apo jo papa leo për këtë 
gjë – dhe sigurisht që nuk ishte – “vreshti i zotit” nuk do të ishte më i njëjti.

Sheshi i pazarit në Vitenberg, ku Luteri mori dekretin e papës. Më vonë Luteri e dogji 
dekretin në një ceremoni të veçantë në portën Elster e cila të çonte në qytet.
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Këtu qëndroj

papa leo X e shpërfilli kërkesën e martin luterit për ta 
dëgjuar, prandaj luteri iu apelua Karlit V, perandorit të ri të 
sapokurorëzuar. luteri i shkroi atij duke i thënë se nuk ishte 
e pahijshme që ai, një fshatar, t’i drejtohej një princi tokësor, 

dhe gjithashtu nuk ishte e pahijshme që një princ tokësor të përulej për të 
ngritur të varfrin nga pluhuri.

në librin e tij Mesazh Drejtuar Fisnikërisë Gjermane, luteri argumentoi 
që nuk ishte vetëm e drejta e papës që të thërriste një këshill. Ai i sfidoi 
pushtetet laike që t’i merrnin gjërat në duart e tyre për të çmontuar 
hierarkinë e kishës me autoritetin e saj të pajustifikuar dhe me korrupsionin 
e dukshëm. luteri tha që Karli mund të thërriste një këshill.

me fjalë të tjera, luteri e apeloi çështjen e tij te Cezari. Ai tashmë kishte 
sugjeruar mënyra specifike përmes të cilave kisha mund të reformohej në 
mënyrë që të kthehej te thjeshtësia frymërore dhe tek ungjilli që i motivoi 
apostujt e hershëm. Krishti lau këmbët e dishepujve, vuri në dukje luteri, 
kurse papa kërkon që t’i puthin gishtat e këmbëve.

nuk është e nevojshme ta themi, por papati e kundërshtonte fort idenë 
që pushtetet laike të mbikëqyrnin një këshill. në fund të fundit, pushtetet 
frymërore ishin mbi ato laike, prandaj pritej që autoritetet politike të bënin 
vullnetin e atyre frymërore pa shumë naze – dhe papati donte që pushtetet 
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laike ta ekzekutonin luterin sa më 
shpejt të ishte e mundur.

por Karli kishte shqetësimet e tij. 
Ai dëshironte të themelonte autoritetin 
e tij që sapo e kishte marrë dhe, më e 
rëndësishmja, ai e njihte popullaritetin 
e luterit dhe e dinte që kisha ishte 
në nevojë të thellë për të paktën disa 
reforma. të vepronte kundër luterit pa 
e dëgjuar, do të shkaktonte zemërimin 
e popullit, i cili e favorizonte luterin. 
për më tepër, ai dëshironte të ruante 
një marrëdhënie të mirë me princin e 
luterit, princin Frederik.

mbani mend që kishte vetëm 
shtatë princa në perandorinë e shenjtë 
romake, dhe përgjegjësia e tyre ishte të 
zgjidhnin perandorin. Frederiku kishte 
votuar për Karlin në vitin 1519 kur 
duhej që dikush të zinte vendin bosh. në fakt, kur Karli u kurorëzua në 
Ahën të gjermanisë, ai dhe princi Frederik u këshilluan dhe ranë dakord 
që luteri nuk duhej të dënohej pa u dëgjuar. por pyetja ishte, ku duhej të 
organizohej një dëgjim i tillë?

si mbret, Karli kishte trashëguar vendet e Austrisë, spanjës dhe 
hollandë. Dhe tani që ishte zgjedhur perandor mbi gjermaninë sundonte 
mbi më shumë territore se çdo udhëheqës tjetër që nga koha e sharlëmanit. 
Karli nuk dëshironte të rrezikonte armiqësinë e popullsisë gjermane.

shumica e gjermanisë dukej se ishte në anën e luterit. një vëzhgues 
tha që nëntë të dhjetat e gjermanisë ishte me luterin dhe një e dhjeta 
thërriste “Vdekje papës.” Deri tani princi Frederik ia kishte dalë të kënaqte 
si popullin, ashtu dhe papën duke e justifikuar djegien e dekretit të papës 
me idenë që libat e luterit ishin djegur në mënyrë të paligjshme. megjithatë, 
papa e donte luterin të vdekur, kurse Karli e dinte që heqja qafe e këtij 
gjermani të famshëm nuk ishte aq e thjeshtë.

si katolik i devotshëm, perandori Karl e dinte që çështja e luterit nuk 
mund të shtyhej pa afat. pasi i kishte dërguar luterit një ftesë (dhe që disa 
herë e kishte tërhequr), më në fund u caktua data për një dëgjesë në Vorms, 
gjermani, në prill 1521.

Perandori i Shenjtë Romak Karli V 
miratoi si Këshillin e Trentit ashtu dhe 
Rendin e Jezuitëve si mënyra për të 

luftuar Protestantizmin.
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Këshilli i Vormsit
luteri e priste që udhëtimi për në Vorms, sikurse ai për në Augsburg, do 
të thoshte që po shkonte drejt vdekjes. Ai tha: “Koka ime nuk vlen asgjë në 
krahasim me Krishtin.” pastaj me një sarkazëm thumbuese shkroi: “unë 
besoj në papën, lidhës dhe zgjidhës në qiell, tokë dhe ferr, dhe në simoninë, 
birin e tij të vetëm zotin tonë, i cili u ngjiz nga ligji kanunik dhe i lindi kishës 
romake. nën pushtetin e tij e vërteta vuajti, u kryqëzua, vdiq dhe u varros.”1 

parodia e tij për Kredon e Apostujve vazhdon duke kritikuar papën dhe 
e portretizon Karlin si të ulur në të djathtë të palit, gati për të gjykuar gjërat 
e botës. në lidhje me reagimin e tij ndaj ftesës për të shkuar në Vorms, 
luteri ishte sfidues. “Do t’i përgjigjem perandorit që nëse po më fton thjesht 
për t’u tërhequr nuk do të vij. nëse gjithë sa më kërkohet është të tërhiqem, 
këtë gjë mund ta bëj fare lehtë nga këtu. por nëse po më fton drejt vdekjes 
time, atëherë do të vij. shpresoj që askush tjetër përveç papistëve nuk do 
t’i njollosë duart me gjakun tim. Antikrishti mbretëron. u bëftë vullneti i 
zotit.”2 një tjetri i shkroi: “Ky do të jetë mohimi im në Vorms: ‘më parë 
thashë që papa është përfaqësuesi i Krishtit. e tërheq. tani them që papa 
është armiku i Krishtit dhe apostulli i Djallit.’”3 

shumë shpejt luteri vendosi që do të sprovohej në praninë e njeriut 
më të pushtetshëm në europë dhe para gjithë shoqëruesve të tij. Atë do ta 
ftonin të qëndronte para të pushtetshmëve të kësaj bote dhe të vërtetonte se 
besonte në atë që thoshte dhe se nuk ishte thjesht duke shfryrë.

Udhëtimi për në Vorms
luterit i garantuan udhëtim të sigurt ndërsa u nis me një karrocë me kuaj 
për në Vorms. më 16 prill, ai hyri në qytet si hero ngadhnjyes. Dy mijë 
njerëz i dolën përpara për ta shoqëruar në shtëpinë ku do të rrinte. më vonë 
luteri tha se do të kishte shkuar në Vorms edhe sikur atje të kishte aq djaj, 
sa kishte dhe tjegulla në çatitë e shtëpive.

një ditë pasi arriti, e çuan para asamblesë, ku qëndroi para princave 
dhe personaliteteve gjermanë, dhe perandor Karlit – trashëgimtarit të një 
dinastie të gjatë sovranësh katolikë dhe simbol i pushtetit dhe trashëgimisë 
mesjetare. Atje u hetua nga ecku, një zyrtar i kryepeshkopit të trierit (një 
person tjetër nga ecku që e kishte hetuar disa vite më parë në lajpcig) dhe 
e çuan përballë një kapice librash.

luterin e pyetën nëse ishin librat e tij. Kur u përgjigj po, e pyetën nëse 
ishte i gatshëm t’i mbronte të gjitha ato. Ai kërkoi kohë që të mendohej dhe 
kërkesa iu plotësua.
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Atë natë, pasi e çuan në vendstrehimin e tij, luteri u lut. edhe pse kjo 
lutje është e gjatë, po e citoj për patosin e saj, për ankthin e zemrës dhe për 
kurajën.

perëndi i plotfuqishëm dhe i përjetshëm, sa e tmerrshme që është 
kjo botë! Ajo hap gojën e vet për të më përpirë, dhe unë kam fare 
pak besim te ti... sa i dobët që është mishi, dhe sa i fortë satani! 
nëse duhet të besoj vetëm në forcën e kësaj bote, gjithçka ka marrë 
fund... Ora ime e fundit ka arritur, dënimi im është shqiptuar... O 
perëndi, o perëndi. o perëndi, më ndihmo kundër gjithë urtësisë 
së botës. Bëje këtë; ti duhet ta bësh... Vetëm ti... sepse kjo nuk 
është puna ime por jotja. nuk kam asgjë për të bërë, nuk kam asgjë 
për të cilën të luftoj me këta të mëdhenj të botës. Do të dëshiroja 
t’i shihja ditët e mia të rridhnin në paqe dhe lumturi. por çështja 
është e jotja... dhe kjo është një çështje e drejtë dhe e përjetshme. 
O zot, më ndihmo! perëndi Besnik dhe i pandryshueshëm, nuk 
kam besim tek asnjë njeri. Do të ishte e kotë. gjithçka që është prej 
njeriut është e pasigurt; gjithçka që vjen prej njeriut dështon... O 
perëndi, o perëndi, a nuk më dëgjon?... perëndia im, a je i vdekur?... 
jo, ti nuk mund të vdesësh. ti vetëm sa e fsheh Veten. ti më 
ke zgjedhur për këtë vepër. e di shumë mirë... prandaj vepro, o 
perëndi... më qëndro përkrah, për hir të shumë të Dashurit tënd 
jezu Krisht, Atij që është mbrojtja ime, mburoja ime dhe Kalaja 
ime e fortë.

pas një momenti lufte të brendshme, luteri vazhdoi:

O zot ku qëndron ti?... O perëndia im, ku je?... eja, eja; jam gati... 
jam gati të jap jetën time për të Vërtetën tënde... i duruar si një 
qengj. Kjo sepse është çështja e drejtësisë – është çështja jote... nuk 
do të ndahem kurrë nga ti, as tani dhe as në përjetësi... edhe sikur 
bota të mbushet me djaj – edhe sikur trupi im i cili është ende vepër 
e duarve të tua, të vritet, të shtrihet mbi rrugë, të pritet në copa... 
të bëhet hi... shpirti im është i Yti... po; Fjala jote është siguria ime 
për këtë gjë. shpirti im të përket ty. Ai do të qëndrojë përjetë me 
ty... Amen.4 

Ai u zgjua duke e ditur që kjo do të ishte dita në të cilën do t’i duhej t’i 
përgjigjej pyetjes nëse do t’i mbronte shkrimet e tij me një po, apo me një 
jo. Ai nuk e kuptoi ndikimin që do të kishte vendimi i tij mbi gjermaninë, 
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europën dhe ne të gjithë. sa e trishtueshme po të mendosh se sa ndryshe do 
të kishte qenë historia e krishterimit nëse luteri do të ishte dorëzuar para 
presionit!

Këtu qëndroj
shtyrja e mbrojtjes së librave të tij deri ditën tjetër në fakt i siguroi luterit 

një audiencë më të madhe, ndërsa i gjithë Këshilli u mblodh për diskutime. 
gjithë udhëheqësit e fuqishëm të gjermanisë ishin të pranishëm: Karli V 
bashkë me lordët, princat dhe të pasurit. për shkak të numrit të madh të 
njerëzve, u zgjodh një sallë tjetër dhe ajo madje u tejmbush nga turma.

ecku i tregoi sërish luterit librat mbi tryezë dhe përsëriti pyetjen që 
i kishte bërë ditën e kaluar. luteri sërish u përgjigj duke thënë po, ato 
ishin librat e tij. Kur e pyetën nëse do t’i hidhte poshtë të gjitha ato, ai 
u përgjigj që ato nuk ishin të gjitha “i njëjti lloj.” Disa nga librat e tij 
trajtonin besimin dhe jetën, me të cilët të gjithë mund të binin dakord; 
të tjerë trajtonin çështjet e papatit, dhe këto duhej të diskutoheshin. një 
grup i tretë librash trajtonin sulme kundër individëve të caktuar dhe, edhe 
pse rrëfeu që ishte më sarkastik nga sa mund të kishte qenë e nevojshme, 
çështjet ende kishin nevojë të debatoheshin. Ai e mbylli duke thënë se nëse 
mund t’i tregonin që librat e tij ishin kundër shkrimit, do të ishte i pari që 
do t’i hidhte ato në zjarr.

ecku u përgjigj që ishte karakteristikë e heretikëve që t’i mbronin 
shkrimet e tyre nga shkrimi. në të vërtetë ai tha që luteri po përsëriste 
gabimet e hasit dhe uiklifit. si mund të pretendonte që vetëm ai ishte në 
gjendje të interpretonte shkrimin? përfundimisht, sfida ishte e qartë. “të 

Një pikturë tjetër e Martin Luterit para Karlit të V (1500-1558) në  
Këshillin e Vormsit, 16 prill 1521
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kërkoj ty, martin – përgjigju hapur dhe pa dredhi – a i hedh poshtë apo jo 
librat e tu dhe gabimet që gjenden në to?”

luteri u përgjigj:

meqenëse madhëria juaj dhe zotërinjtë tuaj dëshirojnë një përgjigje 
të thjeshtë, do të përgjigjem pa dredhi dhe pa debate. nëse nuk 
bindem prej shkrimit dhe arsyes së qartë – unë nuk e pranoj 
autoritetin e papës dhe këshillave, sepse ata e kanë kundërshtuar 
njëri-tjetrin – ndërgjegjja ime është rob i Fjalës së perëndisë. nuk 
mundem dhe nuk do të tërheq asgjë, sepse të shkosh kundër 
ndërgjegjes nuk është as e drejtë dhe as e sigurt. më ndihmo, o 
perëndi. Amen.5

Versioni më i hershëm shton fjalët: “Këtu qëndroj, s’mund të veproj dot 
ndryshe,” edhe pse këto fjalë nuk u regjistruan në vend. megjithatë, ka të 
ngjarë që janë të vërteta. sikurse sugjeron dhe roland Bainton në librin 
e tij Këtu Qëndroj, skribi mund të ketë qenë tepër i prekur për të shkruar 
deklaratën e fundit të luterit.”6 

luteri kishte folur në gjermanisht, por i kërkuan që t’i përsëriste fjalët 
e tij në latinisht. Ai ngriti duart lart në shenjë dëshpërimi dhe pastaj doli 
nga salla dhe shkoi në shtëpinë ku ishte strehuar. ndërkohë, perandori 
Karl kërkoi që fjalët e luterit të diskutoheshin. Ata që ishin të pranishëm 
kërkuan kohë që të reagonin, gjë të cilën Karli ua dha. pastaj, pasi ua dha 
atyre rrëfimin e tij të besimit, shtoi: “një murg i vetëm që shkon kundër 
krishterimit për një mijë vjet duhet ta ketë gabim. prandaj jam i vendosur të 
vë bast me tokat e mia, me miqtë e mi, me trupin tim, me gjakun tim, me 
jetën time, dhe me shpirtin tim... ai [luteri] mund të kthehet i sigurt, por 
pa predikuar apo shkaktuar trazira. Do të vazhdoj kundër tij si një heretik 
famëkeq dhe ju kërkoj të deklaroni edhe ju, sikurse më premtuat.”7 

pastaj princave ua dhanë dokumentin për ta firmosur. gjashtë nga 
shtatë princat ishin të pranishëm, por dy prej tyre, dhe njëri nga këta ishte 
Frederiku i urtë, refuzuan ta firmosnin. më në fund Frederiku e shpalli 
veten qartë që ishte në anën e luterit. megjithatë, Karli filloi të vepronte 
kundër luterit, i cili si heretik, mund të vritej pa ndonjë raprezalje. Atij i 
ishte premtuar një udhëtim i sigurt, prandaj plani ishte ta lejonin të kthehej 
në shtëpi para se ta kapnin dhe ta ekzekutonin me vdekje.

më vonë, një kopje më e plotë e Dekretit të Vormsit e akuzoi luterin që 
kishte përdhosur martesën dhe kishte mohuar trupin dhe gjakun e zotit. 
“Ai i bën sakramentet të varen prej besimit të marrësit. Ai është pagan në 
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mohimin e tij të vullnetit të lirë. Ky djall i veshur me petkun e murgut ka 
mbledhur bashkë gabimet e lashta në një pellg të qelbur dhe ka shpikur 
gabime të reja... mësimi i tij nxit rebelim, ndasi, luftë, vrasje, grabitje, 
zjarrvënie dhe shkatërrimin e krishterimit.” Dekreti mbyllej duke thënë 
që luteri duhej konsideruar si heretik fajtor dhe që askush nuk duhej ta 
strehonte. “ndjekësit e tij gjithashtu duhet të dënohen. librat e tij duhet të 
zhduken nga kujtesa e njeriut.”8 

para se luteri të largohej nga Vormsi, u bënë përpjekje të mëtejshme 
për ta bërë që të tërhiqej, duke i thënë që shumë nga ato që kishte thënë për 
kishën ishintë vërteta dhe reforma ishte e nevojshme. por nëse nuk hidhte 
poshtë disa prej shkrimeve të tij, atëherë “manteli njëcopësh i krishterimit” 
do të shqyhej dhe kisha do të ndahej, dhe kështu do të merrte me vete 
edhe shoqërinë. por luteri nuk u përkul para presionit prandaj refuzoi të 
tërhiqte qoftë edhe një artikull të atyre që kishte shkruar. për këtë arsye do 
ta kalonte pjesën tjetër të jetës së tij si një i arratisur. po, “manteli njëcopësh 
i krishterimit” do të shqyhej më dysh.

Një qëndrim i papritur në kështjellën e Vartburgut
luteri u largua nga Vormsi në 26 prill dhe predikoi në qytete të ndryshme 
rrugës për në shtëpi. edhe pse qarkullonin fjalë se kishte vdekur, ai në fakt 
ishte shumë i gjallë. mëngjesin e 4 majit, ndërsa po kalonte përmes pyllit 
të tyringenit, pesë kalorës të maskuar iu sulën, e rrëmbyen nga karroca e 

Kështjella e Vartburgut
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tij dhe shkuan në qytetin e Ajzenahut. Fatmirësisht këta ishin miq dhe jo 
armiq.

Frederiku i urtë u kishte kërkuar kalorësve të tij ta “kapnin” luterin 
dhe ta çonin në kështjellën e Vartburgut, lartësitë shkëmbore të së cilës 
shihnin poshtë drejt qytetit të bukur të Ajzenahut. me përjashtim të një 
vizite të shkurtër në Vitenberg, ai qëndroi në dhomën e tij në kështjellë për 
dhjetë muaj. pikërisht gjatë këtij izolimi, luteri pati një prej periudhave më 
frytdhënëse të jetës së tij. mes dyshimeve të tij, depresionit, konfuzionit dhe 
pagjumësisë, me zell shkroi libra dhe pamflete, kurse gjëja më e mahnitshme 
nga të gjitha ishte që përktheu Dhiatën e re në gjermanisht për vetëm 
njëmbëdhjetë javë.

Luteri dhe Djalli
Kështjella e Vartburgut simbolizonte kohën kur kalorësit gjermanë ishin 
në kulmin e tyre; brenda mureve të saj gjendeshin reliket e shën elizabetës 
dhe të heronjve të tjerë gjermanë. por luteri nuk ishte i interesuar për këto 
thesare; ai ishte i pushtuar prej betejave frymërore, që kishin shpërthyer për 
shkak të veprimeve dhe besimeve të tij.

në dhomën e tij, e cila shërbente si zyrë dhe dhomë gjumi, ai u përlesh 
me armën më të madhe të djallit kundër shenjtorëve: dyshimi dhe konflikti 
i shpirtit. Ai vazhdoi të luftonte me pyetje të tilla si: mos je ti i vetmi njeri 
i mençur? dhe, mos gabuan të gjithë njerëzit në shekujt pararendës? nëse 
je duke gabuar, po merr shumë të tjerë me vete në ferr. roland Bainton 
shkruan se luteri “kaloi nga një vetakuzim te tjetri.”9 

luteri tha: “mund t’ju them se në këtë vetmi të kotë ka një mijë 
beteja me satanin. është më e lehtë të luftosh kundër Djallit të mishëruar 
– domethënë, kundër njerëzve – sesa kundër ligësisë frymërore në vendet 
qiellore. shpesh rrëzohem dhe ngrihem sërish prej dorës së djathtë të 
perëndisë.”10 

në këtë dhomë në kështjellën e Vartburgut tradita thotë që luteri “i 
hodhi shishen e bojës djallit.” në fakt, thuhet që udhëheqësit e tureve 
fërkojnë pak blozë në mur afër sobës, në mënyrë që vizitorët të mund të 
shohin se ku u spërkat boja. megjithatë, është e dyshimtë që luteri vërtet 
i hodhi shishen e bojës djallit. në librin e tij Biseda Tryeze ai thotë: “e 
luftova djallin me bojë!” Ajo që donte të thoshte ishte që e luftoi djallin 
përmes përkthimit të shkrimit në gjuhën gjermane. Djalli nuk trembet prej 
shisheve të bojës që i hidhen atij, por ai ka frikë prej Fjalës së perëndisë në 
zemrat dhe mendjet e popullit të perëndisë.
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në përleshjet e tij me djallin, luteri ishte shumë i vetëdijshëm për 
faktin sesa e lehtë është që qeniet njerëzore të mashtrohen. ndoshta ai ishte 
më i ndjeshëm ndaj një mashtrimi të tillë për shkak të përjetimit të shën 
martinit, personazhit në historinë e kishës, emrin e të cilit mbante. historia 
tregohet që shën martini pa një vizion të Krishtit të veshur në rroba të 
shkëlqyera, por, kur pa duart e Krishtit për të dalluar shenjat e gozhdëve, 
shfaqja u zhduk. martini nuk e mësoi asnjëherë nëse ishte vizituar prej 
Krishtit apo djallit. Kështu edhe luteri e vriste mendjen nëse idetë e tij 
ishin nga perëndia apo ishin mashtrime nga i ligu.

në librin e tij të shkëlqyer luteri: Burri mes Perëndisë dhe Djallit, heiko 
A. Obreman argumenton që e keqkuptojmë luterin nëse mendojmë që 
konceptimi i tij për djallin mund të shpërfillet si një fenomen mesjetar. 
Oberman shkruan: “Krishti dhe Djalli ishin njëlloj realë për të: njëri ishte 
ndërmjetësi i përhershëm i krishterimit, tjetri armiku i njerëzimit deri në 
fund... Krishti dhe satani bëjnë një luftë kozmike për zotërim mbi Kishën 
dhe botën. Asnjëri nuk mund ta anashkalojë përfshirjen në këtë përleshje... 
Djalli është kërcënim i kudondodhur, prandaj, saktësisht për këtë arsye, 
besnikët kanë nevojë për armët e duhura për të mbijetuar.”11 luteri bëri 
dallimin mes besëtytnive të kohës dhe mësimit të shkrimit rreth djallit.

përballja me djallin nuk ishte gjë e re për luterin. Ai tashmë ishte 
përballur me të në manastirin e Vitenbergut. Djalli, tha ai, vinte dhe 
trokiste në një musandër mbrapa sobës. Ai gjithashtu e dëgjoi sipër dhomës 

Dhoma e studimit të Luterit në kështjellën e Vartburgut.
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në manastir. luteri reagoi duke thënë: “por kur e kuptova që ishte satani, 
u ktheva në anën tjetër dhe vazhdova të flija.” luteri shpjegon që djalli nuk 
e zbulon natyrën e tij të vërtetë si një fantazmë, “por si armiku që hedh 
poshtë Fjalën e perëndisë; vetëm atëherë duhet t’ia kemi frikën. Ai përpiqet 
të pushtojë ndërgjegjen, mund të citojë shkrimin pa gabime, dhe është më 
i përshpirtshëm se perëndia – kjo është satanike.”12 

luteri tregoi edhe histori të tjera rreth djallit.

Kur u zgjova mbrëmë, Djalli erdhi dhe donte të debatonte me mua; 
ai më qortoi dhe më akuzoi duke arsyetuar se isha mëkatar. Këtyre 
iu përgjigja kështu: më trego diçka të re Djall! Këtë tashmë e di në 
mënyrë të përsosur; kam bërë shumë mëkate të mëdha dhe reale... 
[Krishti] mori gjithë mëkatet e mia mbi Vete dhe, kështu, tani, 
mëkatet që kam bërë nuk janë më të miat, por i përkasin Krishtit. 
Këtë dhuratë të mrekullueshme të perëndisë nuk jam i përgatitur 
që ta mohoj, por dua ta njoh dhe rrëfej.13

luteri besonte që të gjitha sulmet e kundërshtarit drejtoheshin 
kundër sigurisë së shpëtimit. Oberman shkruan: “të gjitha tundimet, të 
çfarëdolloji që të jenë, kanë për qëllim të ngjallin dyshime në besueshmërinë 
e perëndisë.”14 “Djalli e shtyn një person ta dyshojë zgjedhjen e tij, e josh 
dyshuesin me dëshirën që të depërtojë në vullnetin e fshehur të perëndisë, 
për të zbuluar nëse ai është ose jo vërtet mes atyre që janë zgjedhur prej 
perëndisë.”15 

luteri na tregon se si u përball me djallin.

Kur shkoj në shtrat, Djalli është gjithmonë duke më pritur. Kur 
fillon të më sulmojë, i përgjigjem kështu: “Djall, më duhet të fle... 
prandaj largohu.” nëse kjo nuk funksionon dhe ai më reciton një 
listë mëkatesh, i them: “po, mik i vjetër, i di të gjitha. Di dhe disa 
të cilat nuk i ke vënë re.”... nëse ende nuk ndalon, por më shtyn 
me forcë dhe më akuzon si mëkatar, e tall dhe i them: “shën satan, 
lutu për mua. sigurisht që nuk ke bërë kurrë ndonjë gjë të gabuar 
në jetën tënde. Vetëm ti je i shenjtë. shko te perëndia dhe merr hir 
për vete. nëse do që të më rregullosh mua, të them, Doktor, shëro 
veten.”16 
luteri besonte që djalli i recitonte moisiun dhe Dhjetë urdhërimet 

kundër “drejtësisë së huaj” të Krishtit; ky djall ngjall skrupuj, këmbëngul 
në veprat e mira, dhe pa u lodhur e shtyn ndërgjegjen ta zbusë zemërimin 
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e një perëndie të drejtë. në fund të fundit, luteri e dinte që djalli ishte 
djalli i perëndisë, të cilit i duhej t’i nënshtrohej perëndisë gjatë gjithë kohës. 
imagjinoni lehtësimin e luterit kur mund të thoshte: “mëkatet e mia nuk 
janë më të miat, por i përkasin Krishtit!”

megjithatë, pavarësisht këtij dëshpërimi të jashtëzakonshëm në shpirt, 
luteri zbuloi që kura e tij e vetme për depresionin ishte puna. gjatë këtyre 
dhjetë muajve ai shkroi pothuaj dymbëdhjetë libra. por më e rëndësishmja, 
atij i sollën një kopje të botimit të Dhiatës së re nga erazmi. nga ky botim 
ai bëri një përkthim të ri të Dhiatës së re në gjermanisht për vetëm shtatë 
javë! (me Dhiatën e Vjetër do të vazhdonte punën gjithë jetën e tij.)

Telashe në Vitenberg
ndërsa luteri ishte larg Vitenbergut, udhëheqja e reformimit i mbeti Filip 
melanktonit, kolegut të tij të respektuar. Këtu reformimi eci më shpejt 
nga sa dëshiroi luteri: priftërinjtë dhe murgjit u martuan, mesha nuk 
konsiderohej më si sakrament, por si shërbesë falënderimi ndaj perëndisë.

Ditën e Krishtlindjes 1521, dy mijë njerëz (“i gjithë qyteti,” sipas një 
historiani) u mblodh në Kishën e Kështjellës. Andreas Karlstadt e drejtoi 
shërbesën pa rrobat fetare, por i veshur me rroba të thjeshta në gjyrë të zezë. 
në predikimin e tij ai u tha njerëzve që në përgatitje për sakramentin nuk 
kishin nevojë që të agjëronin dhe të rrëfeheshin. Vetëm besimi ishte gjithçka 
që nevojitej – besimi, dëshira e zemrës, dhe pendimi i thellë. “shihni se si 
Krishti ju bën bashkëpjestarë në bekimin e tij nëse i besoni. shihni se si 
ai ju ka pastruar dhe shenjtëruar përmes premtimit të tij. më e mira fare, 
shihni që Krishti qëndron para jush. Ai merr prej jush gjithë luftrat dhe 
dyshimin që të mund të dini se, përmes Fjalës së tij, jeni të bekuar.”17 

Kur Karlstadt recitoi meshën në latinisht, i kaloi të gjitha pjesët që 
flisnin për meshën si sakrificë. Buka dhe vera iu dhanë besimtarëve të 
thjeshtë, dhe udhëzimet u dhanë në gjermanisht. për herë të parë në jetën e 
tyre, njerëzit dëgjuan në gjuhën e tyre fjalët: “Kjo është kupa e gjakut tim e 
besëlidhjes së re dhe të përjetshme, shpirti dhe sekreti i besimit, që u derdh 
për ju për faljen e mëkateve.” një nga ndihmësit u drodh aq fort sa e rrëzoi 
bukën. Karlstadt i tha që ta merrte, por ai ishte aq i tmerruar nga sakrilegji, 
saqë s’mund ta prekte bukën sërish.

pastaj doli një urgjencë e re: arti dhe imazhet duhej të hiqeshin 
nga kishat. shpërtheu një trazirë, bashkë me prishjen e imazheve dhe 
pikturave të shenjtorëve. Karlstadt e mori shtysën nga shkrimi: “nuk do 
të bësh skulpturë ose shëmbëlltyrë të asnjë gjëje që ndodhet aty në qiejt 
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ose këtu poshtë në tokë ose në ujërat nën tokë” (eksodi 20:4). Ai i tregoi 
bashkësisë rreth përjetimit të tij sesi ishte kapur pas imazheve dhe sesi ato 
e shpërqendruan nga adhurimi i vërtetë. Bashkë me këtë protestë kundër 
artit nëpër kisha, u bë edhe një sulm kundër muzikës në adhurim. nëse do 
të kishte këngë gjatë adhurimit, nuk duhej të ishte asgjë më tepër sesa një 
solo.

në këtë kohë erdhën tre profetë nga zvikau (afër kufirit me Boheminë). 
Ata thanë që kishin kontakt të ngushtë me perëndinë pa pasur nevojë fare 
për Biblën; në fakt, ata argumentonin që nëse Bibla ishte e rëndësishme, 
perëndia do ta kishte hedhur nga qielli. Ata hidhnin poshtë pagëzimin 
e foshnjave dhe shpallnin që mbretëria e perëndisë ishte shumë afër nëse 
bëheshin përgatitjet e duhura për ardhjen e saj. melanktoni u prek nga 
zelli i tyre dhe i shkroi princit Frederik që t’u jepej mundësia të takoheshin 
me luterin. “Duhet të kemi kujdes që të mos e kundërshtojmë Frymën e 
perëndisë, dhe që të mos pushtohemi prej djallit.”18 

luteri u kthye i maskuar në Vitenberg, duke e ditur që nëse e njihnin 
mund të vritej. Ai u zemërua me ekstremistët dhe besonte se ata që 
shkatërronin altarët dhe prishinin statujat i kishin shkaktuar një dëm të 
madh reformimit. romanistët kishin parashikuar që luteri do të sillte 
“ndarje, luftë dhe rebelim” – dhe tani kjo kishte ndodhur.

nga foltorja ai predikoi dashuri dhe tolerancë. Askush nuk mund ta 
bëjë dikë tjetër të besojë; askush nuk mund të përgjigjet për një tjetër. secili 
duhet të bindet plotësisht në mendjen e tij apo të saj. Kurse në lidhje me 
profetët nga zvikau, luteri, duke kujtuar që Fryma e shenjtë prezantohet 
në Dhiatën e re si pëllumb, tha: “nuk do t’i besoj zbulesat e tyre edhe 
sikur ta kenë ngrënë Frymën e shenjtë me gjithë pendë.” Ai madje kishte 
edhe fjalë më të ashpra për ta: “Ata mburren që kanë Frymën, më tepër se 
apostujt, e megjithatë për vite me radhë janë sjellë vërdallë në fshehtësi dhe 
kanë shpërndarë ndyrësitë e tyre. po të ishte frymë e vërtetë, menjëherë do 
të kishte dalë dhe do të kishte dhënë prova për thirrjen e tij me shenja dhe 
fjalë. por ai është një djall i maskuar dhe mashtrues, i cili qëndron skutave 
derisa të shkaktojë dëmin e tij dhe të përhapë helmin e tij.”19 për luterin, 
Fjala e perëndisë ishte autoriteti i vetëm dhe përfundimtar.

mes akuzave për ekstremizëm, Karlstadti u largua nga Vitenbergu dhe 
e kaloi pjesën tjetër të jetës së tij duke shërbyer si pastor në gjermaninë 
jugore. Ai nuk do të ishte personi i fundit që do të zhgënjehej thellë prej 
luterit, që nuk i mori reformat e tij më seriozisht për ta pastruar kishën nga 
të gjitha shenjat e romës. Kritikët thoshin që ata që e ndoqën luterin ende 
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nuk ishin në gjendje ta “shkundnin pluhurin e romës nga këmbët e tyre.”
sido që të ishte, reformimi kishte marrë hov. edhe shumë larg 

Vitenbergut po bëheshin ndryshime, të cilat më në fund do ta ndryshonin 
hartën e europës. njerëzit që luteri kundërshtoi do të fillonin grupime të 
reja dhe do t’i çonin reformat e tij në pozita ekstreme që ai nuk i kishte 
imagjinuar.

Kur u largua përfundimisht nga Kështjella e Vartburgut, për t’u kthyer 
në shtëpinë e tij në Vitenberg, luteri vazhdoi t’i jepte formë lëvizjes të 
cilën e kishte nisur me aq shumë kurajë. Kishte shumë punë që duhej bërë 
mes presionit dhe kaosit të një gjermanie që ishte rrëmbyer në një luftë 
frymërore.

nuk kishte më kthim pas.
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si katolik i devotshëm, perandori Karl V u pendua që nuk e shkeli 
premtimin që i dha martin luterit për udhëtim të sigurt dhe ta 
vriste menjëherë pas Këshillit të Vormsit. nga ai moment e më 
tej, Karli do përdorte gjithë pushtetin e tij për ta shtypur lëvizjen 

luterane që po rritej. por në momentin kur mendoi që e kishte pushtetin për 
ta bërë këtë gjë, një ndryshim i papritur i ngjarjeve e pengoi që t’i realizonte 
ambiciet e tij. Karli vdiq i turpëruar thellë që kisha, të cilën dëshironte ta 
mbronte, tani ishte copëtuar në mënyrë të pariparueshme.

Një besim, një mbret, një ligj
nëse pyesim pse nuk kishte liri fetare gjatë shekujve të mesjetës, 

përgjigjja është në faktin që europa, në thelb, pranonte dekretin Une foi, un 
roi, une loi – “një besim, një mbret, një ligj.” Bindja se feja e mbretit duhej të 
ishte feja e qytetarëve daton që nga kohët e Dhiatës së Vjetër. Këtë e gjejmë 
në librin e Danielit, ku mbreti nebukadnezar u kërkoi të gjithë qytetarëve 
të mbretërisë së tij të përuleshin para imazhit të tij, ndërsa ata që refuzonin 
do të “hidheshin në furrën e zjarrtë.”

Kështu edhe qeveria romake besonte se që të ishe qytetar i mirë, do të 
thoshte që të adhuroje perandorin. Ky unitet i devocionit fetar, besohej se 
ishte i nevojshëm për solidaritetin e perandorisë. për aq kohë sa të krishterët 



76 SHPËTIMI I UNGJILLIT

besonin që jezusi ishte një perëndi mes 
shumë të tjerëve dhe shpallnin, “Cezari 
është zot,” nuk konsideroheshin si 
kërcënim për qeverinë. por të thuash se 
“jezusi është zot”, duke nënkuptuar se 
jezusi është i vetmi zot, do të thoshte 
ndëshkime të ashpra, madje për shumë 
njerëz nënkuptonte edhe vdekje. 
hamendësimi ishte që rrëfimi i Cezarit 
si zot, ishte i nevojshëm për të ruajtur 
qytetarinë e mirë dhe unitetin politik.

Krishterimi u legalizua nën 
sundimin e Konstandinit dhe u bë feja 
shtetërore disa dekada më vonë, dhe 
tani që të krishterët ishin në kontroll 
të strukturave politike, ishin në 
avantazh. perandorët e krishterë do të 
kërkonin që paganët të konvertoheshin 
në Krishterim. u mbajtën ceremoni 

të mëdha konvertimi, dhe paganët u pagëzuan në besimin e tyre të 
ri. sigurisht, shumë konvertime ishin sipërfaqësore, por ata e bënë, dhe 
rrëfyen krishterimin në pagëzimin e tyre. pagëzimi i foshnjave, i cili filloi 
në Afrikën e Veriut, tani u përhap me shpejtësi përreth europës për shkak 
se u konsiderua si shenjë e unitetit të krishterë. të gjithë ata që lindnin 
brenda kufijve të perandorisë ishin “të krishterë” dhe kështu u “pagëzuan.”

pagëzimi i foshnjave ishte provë që prindërit ndiqnin fenë e perandorit 
dhe sigurisht, edhe fëmijët e tyre do të bënin të njëjtën gjë. Kjo shpjegon pse, 
kur sundoi sharlëmani, ai kërkoi që çdo prind, që refuzonte të pagëzonte 
fëmijët e vet, të dënohej me vdekje. Arsyet nuk ishin teologjike; ato ishin 
politike dhe kombëtare. Krishterimi ishte forca lidhëse që bashkonte kishën 
dhe shtetin, dhe pagëzimi i foshjnave ishte shenja e këtij uniteti. parimi i një 
mbreti, një besimi dhe një ligji ishte themeluar. Ai madje ishte përforcuar.

Karli dhe sfidat e tij
me përhapjen e “herezisë” së luterit, perandori Karl dalloi një kërcënim 
ndaj vizionit të tij për një perandori të bashkuar. si katolik i mirë, ai binte 
dakord që heretikët ishin në rrezik të zjarrit të ferrit, prandaj duheshin vrarë 
në mënyrë që të paralajmëroheshin të tjerët që ishin në të njëjtin shteg. 

Konstandini, perandori i parë i krishterë 
i Romës, e legalizoi krishterimin 
në Perandorinë Romake. Termi 
“Konstandinianizëm” i referohet 

mbështetjes, kontrollit apo mbrojtjes  
së krishterimit nga shteti.
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problemi i Karlit nuk ishte vetëm fakti që luteri vazhdimisht po i shpëtonte 
dënimit me vdekje. por ishte gjithashtu që gjermanët po mbanin anën e tij, 
dhe numri i “heretikëve” po rritej.

Karli duhej të konsideronte mundësitë që kishte. Ai kishte një sërë 
sfidash që e mbanin të zënë dhe e pengonin të merrej me herezinë gjermane. 
e para ishte që princat gjermanë ishin të vendosur ta ruanin pushtetin e tyre 
politik në trevat e tyre – pavarësisht vullnetit të perandorit. prandaj, nëse 
ata dhe qytetarët e tyre mbanin anën e luterit, Karli nuk mund të bënte 
shumë për t’i detyruar që të vepronin ndryshe. siç e kemi përmendur më 
herët, reformimi nuk ishte thjesht një lëvizje frymërore; ai ishte ndërthurur 
me çështjet politike të pushtetit dhe autoritetit.

perandori ishte gjithashtu në konflikt me papën, i cili i pa aspiratat e 
Karlit si diçka që e cenonte pozitën e tij si kreu i kishës. Konflikti mes të 
dyve u përshkallëzua në vitin 1527, kur Karli zuri rob ushtritë e papës dhe ai 
vetë u strehua në kështjellën e shën Angelos. ndërsa perandori ishte i zënë 
në konfliktin e tij me papën, idetë e luterit vazhdonin të përhapeshin, dhe 
më shumë princa po e përqafonin besimin luteran.

pastaj Karli u përball edhe me një sfidë më serioze. turqit myslimanë 
kishin ngritur kampin e tyre në rrethinat e Vjenës, duke shpresuar që do 
të pushtonin kryeqytetin e hapsburgut. Karli kuptoi që kishte nevojë 
për bashkëpunimin e luteranëve në luftën e afërt me këta pushtues të 
pamëshirshëm. Ai u përpoq t’i ekuilibronte interesat e kundërta, por kjo 
nuk ishte e lehtë.

me kalimin e kohës, luteranizmi vazhdoi të përhapej, dhe kundërshtimi 
ndaj kishës u shtri në të gjithë perandorinë. në mënyrë që të sigurohej një 
lloj paqtimi me luteranët, u mbajtën dy këshilla në qytetin e spejerit.

Këshillat e Spejerit
për shkak të realiteteve politike të kohës, duheshin bërë lëshime ndaj lëvizjes 
luterane. Karli kuptoi që koha nuk mund të kthehej pas, të paktën nuk 
ishte aq e lehtë. në Këshillin e parë të spejerit në vitin 1526, u mor vendimi 
që çdo sundimtar duhej të zgjidhte nëse donte të ishte luteran apo katolik 
“meqë do të përgjigjej para perëndisë dhe perandorit.” Ky u bë i njohur si 
“parimi territorial”; domethënë, sundimtari mund të zgjidhte cilën fe të 
dëshironte, dhe qytetarët e tij duhej të ndiqnin shembullin e tij. nëse një 
katolik jetonte në një teritorr me një princ luteran, mund të zhvendosej në 
një zonë me një princ katolik. e njëjta liri vlente edhe për luteranët. Kështu, 
dekreti mesjetar tani u reduktua në “një princ [jo një mbret], një besim, një 
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ligj.” të paktën tani ofrohej një masë e caktuar lirie fetare. si rezultat, një 
numër qytetesh u bënë luterane, ku u përfshinë strasburgu, Augsburgu dhe 
Konstanca, gjë e cila i ndihmoi ndjekësit e luterit të përforconin fitoret e 
tyre.

Karli dhe mbështetësit e tij katolikë nuk ishin të kënaqur me lëshimet që 
u bënë në Këshillin e spejerit. perandori, i krekosur me fitoret e tij të fundit 
në Francë dhe kundër papës, thirri një këshill të dytë në spejer tre vjet më 
pas. edhe pse nuk mori pjesë në këtë këshill, shpresonte që mund ta kthente 
perandorinë e tij te katolicizmi duke e ndryshuar ligjin e mëparshëm, edhe 
pse ai vetë kërkonte mbështetjen e luteranëve për luftën e tij kundër turqve.

në Këshillin e dytë të spejerit në vitin 1529, përfaqësuesit katolikë 
këmbëngulën që marrëveshja e bërë tre vite më parë të anulohej dhe të 
nxirrej një ligj i ri. sërish u përforcua territorializmi, por duke iu dhënë një 
favor të veçantë katolikëve.

ja ndryshimi: ligji i ri deklaronte që katolikët në vendet luterane kishin 
lirinë të vazhdonin në besimin e tyre katolik pavarësisht se jetonin nën një 
princ luteran, por asnjë luterani që jetonte në vende katolike nuk do t’ i jepej 
një liri e ngjashme. luteranët në vendet katolike duhej të zhvendoseshin për 
të jetuar nën një princ luteran, në mënyrë që të praktikonin besimin e tyre.

është e qartë që luteranët e urryen këtë ligj të padrejtë. Ata protestuan 

Përveç kundërshtimit të Protestantizmit, Këshilli i Spejer gjithashtu trajtoi çështjen e 
ndërmarrjes së veprimit kundër turqve të cilët kishin pushtuar Hungarinë.
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kundër kësaj padrejtësie dhe për këtë arsye u etiketuan si Protestantë. 
Kundërshtuesit në deklaratën e tyre pohuan që “ata duhej të protestonin 
dhe të dëshmonin publikisht para perëndisë që nuk mund të bënin asgjë 
kundër Fjalës së tij.”1 të paktën, edhe pse e sforcuar, luteranëve iu dha liri. 

sa për besimet e tjera, atyre nuk iu dha asnjë liri fetare. në mënyrë 
të veçantë, anabaptistët dhe kalvinistët (këto do të diskutohen në kapitujt 
pasardhës) duhej të ekzekutoheshin me vdekje duke i mbytur, duke i djegur 
në zjarr apo duke i vrarë me shpatë. Ky dekret u përforcua.

në vitin 1529, i njëjti vit kur u mbajt Këshilli i dytë i spejerit, turqit 
rrethuan Vjenën. porta e hyrjes për në perandorinë e shenjtë romake 
mund të ishte rrëzuar nëse linjat e furnizimit të turqve nuk do të ishin 
mbingarkuar. një prej kontributeve më mëdha të Karlit në krishterim 
ishte mposhtja e sundimtarit otoman sulejmanit të madhërishëm, duke i 
detyruar trupat myslimane të ktheheshin në stamboll – por jo para se ta 
kishin kërcënuar sërish Vjenën.

Këshilli i Augsburgut
perandori Karl ende shpresonte që mund ta kthente perandorinë e tij te 
besimi katolik tek i cili besonte me aq pasion. Duke shpresuar që secila 
palë do të bënte disa lëshime, plani i tij ishte që të përpiqej t’i bashkonte 
katolikët dhe luteranët duke kërkuar një pozitë të përbashkët mes tyre.

në vitin 1530, përfaqësues nga të dyja grupet u thirrën të takoheshin 
për një këshill tjetër, kësaj here në Augsburg, në mënyrë që të përpiqeshin të 
sillnin unitet në gjermani dhe në mbarë perandorinë. gjithnjë e më tepër 
Karli e shihte veten jo vetëm si mbreti i spanjës dhe perandori i shenjtë 
romak, por si dikush i caktuar nga perëndia për të ripërtërirë besimin katolik 
në një perandori që ishte përçarë prej fesë. Ai dëshironte të minimizonte 
ndryshimet doktrinare dhe të shihte nëse mund të arrihej një konsensus 
të paktën rreth gjërave më thelbësore të besimit katolik, në mënyrë që ta 
ribashkonte sërish perandorinë e tij. nga ana e vet ai e ndoqi personalisht 
Këshillin e Augsburgut, dhe kështu e mbështeti me vetë prestigjin e tij.

megjithatë, luteri nuk mund të ishte i pranishëm në Augsburg për 
shkak se ende konsiderohej si dikush që fshihej nga drejtësia – Dekreti 
i Vormsit ishte ende në fuqi – prandaj Filip melanktoni, bashkëpunëtori 
i tij për shumë vite në Vitenberg, e përfaqësoi. melanktoni përgatiti një 
dokument, që përpiqej të theksonte elementet e përbashkët mes dy besimeve, 
në mënyrë që të shqyrtonin se deri në çfarë shkalle binin dakord.

ndërkohë, luteri e kalonte kohën e tij në kështjellën e Koburgut dhe 
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me ankth vriste mendjen se çfarë po 
ndodhte në këshill. ishte e dukshme 
që ai ishte i shqetësuar se melanktoni 
mund të bënte shumë lëshime para 
përfaqësuesve katolikë. por dokumenti 
përfundimtar, i përbërë nga njëzetë 
e tetë artikuj, u soll te luteri, i cili e 
lexoi dhe aprovoi përmbajtjen e tij. 
“e kam lexuar Apologjinë [rrëfimin 
e Augsburgut] e mjeshtër Filipit, dhe 
më pëlqen shumë. nuk di çfarë të 
përmirësoj apo të ndryshoj.”2 

në dokument, transubstancializmi 
u mohua, edhe pse autoriteti i papës 
nuk u hodh poshtë hapur, u theksua 
drejtësimi përmes besimit. Dokumenti 
mohonte qartë idenë që mund të 
drejtësohemi me fuqinë tonë, por në 
vend të kësaj ne jemi “drejtësuar falas 

për hir të Krishtit, me anë të besimit... Këtë besim perëndia e llogarit për 
drejtësi para tij.”3 në 25 qershor 1530, luteranët i paraqitën perandorit Karl 
dokumentin e tyre.

Karli e dëgjoi, por e hodhi poshtë dokumentin e tyre. Ai reagoi duke u 
kërkuar ndihmësve të tij të përgatisnin një dokument për të hedhur poshtë 
pozitën luterane, i cili më pas iu paraqit protestantëve me shpresën e kotë se 
do ta pranonin që e kishin gabim. melanktoni reagoi duke thënë që doktrina 
luterane ishte e bazuar në shkrime, dhe si rrjedhim protestanët nuk do të 
tërhiqeshin. siç pritej, katolikët e mohuan reagimin e melanktonit.

ndarja mes dy grupeve nuk mund të bashkohej përmes kompromisit, 
dhe kjo plasaritje nuk do të shërohej kurrë. “Augsburgu sinjalizoi që ndarja 
fetare tani ishte e pakalueshme, dhe të dyja palët filluan të përgatiteshin 
për një luftë të mundshme.”4 Deri më sot, rrëfimi i Augsburgut dhe libri i 
Konkordit, që erdhi më vonë, janë bazat doktrinare të luteranizmit.

Përgatitja për luftë
Karli kishte dështuar, por nuk ishte dorëzuar. Ai kishte ende një lëvizje 
tjetër. Ai vendosi se do të vinte koha që mund të ndërmerrte veprim të 
drejtpërdrejtë dhe të luftonte kundër “protestuesve luteranë” dhe kështu t’i 

Filip Melanktoni ishte mbështetës i 
Luterit përgjatë jetës së tij dhe ishte 

reformatori i parë që sistemoi 
 teologjinë luterane.
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rifitonte sërish territoret e tij në besimin katolik. në fakt, meqënëse ai ishte 
nga spanja, e dinte që mund të rekrutonte trupa të përkushtuar katolike për 
t’i shtypur protestanët një herë e mirë. por nuk mund të shkonte menjëherë 
në luftë; kishte një shpërqendrim tjetër që kërkonte vëmendjen e tij: turqit 
po kërcënonin sërish Vjenën.

ndërkohë, Filipi i heses, duke e ditur që kur të vinte momenti i duhur 
Karli do ta niste ushtrinë e tij kundër protestantëve, vazhdoi përpjekjet e 
tij për t’i bashkuar “heretikët.” Ai themeloi një marrëveshje të gjerë mes 
territoreve protestante dhe krijoi një forcë të frikshme ushtarake, e cila u 
njoh me emrin lidhja shmalkaldike, si përgatitje për të luftuar kundër 
forcave të Karlit dhe trupave të tij spanjollë.

në momentin kur një luftë mes katolikëve dhe protestantëve dukej e 
pamënjanueshme, turqit u kthyen për të sulmuar Vjenën. edhe një herë 
Karli u detyrua të ofronte tolerim formal fetar për luteranët (kësaj here 
për dhjetë vjet) në shkëmbim të mbështetjes ushtarake dhe financiare të 
princave protestantë. “Kështu lidhja shmalkaldike [ushtritë e bashkuara 
nga Filipi i heses] luajtën një lojë të rrezikshme – nga njëra anë mbështetën 
perandorin kundër turqve, dhe në të njëjtën kohë nxitën luteranizmin 
në gjermani, skandinavi, dhe Angli.”5 ndërsa lufta vazhdonte dhe koha 
kalonte, gjithnjë e më tepër territore përqafuan besimin luteran.

Kur kërcënimi nga turqit u dobësua Karli, i cili ishte penduar që nuk 
kishte qenë në gjendje t’i shtypte protestanët në vitet pararendëse, vendosi 
që më në fund kishte ardhur momenti për veprim ushtarak. Kishin kaluar 
disa vite. Filipi i heses ishte dobësuar prej faktit që kishte hyrë në një 
martesë me dy gra, dhe me vdekjen e luterit në vitin 1546, trupat e lidhjes 
protestante shmalkaldike ishin demoralizuar – kishte ardhur momenti që 
Karli të sulmonte.

Karli i luftoi protestanët me ushtarët e tij të importuar nga spanja nën 
komandën e pamëshirshme të Dukës së tretë të Albës. Qytetet gjermane 
kapitulluan njëri pas tjetrit nën fuqinë e ushtrisë së Karlit. Ai korri një fitore 
të madhe mbi protestanët në betejën e hyhlbergut (në lindje të lajpcigut) në 
prill të vitit 1547. në fakt, si rezultat i kësaj fitoreje, thuhet që Karli shkoi në 
Vitenberg dhe hyri në Kishën e Kështjellës ku ishte varrosur luteri një vit më 
parë. Duka i Albës i kërkoi Karlit që ta zhvarrosnin trupin e luterit në mënyrë 
që të digjej. por Karli raportohet se ka thënë: “unë nuk luftoj me të vdekurit.” 
edhe pse kjo thënie besohet gjithandej, nuk është konfirmuar kurrë. 

pavarësisht humbjes në myhlburg, protestanët u mblodhën dhe, pas një 
sulmi të befasishëm, trupat e Karlit ia mbathën matanë Alpeve. Fitoret që 
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kishte arritur Karli ishin pa vlerë, sepse tani protestantizmi kishte hedhur 
rrënjë në shumë territore. edhe pse martin luteri kishte vdekur, mësimet 
e tij kishin hedhur rrënjë aq thellë, saqë katërqind shërbestarë në gjermani 
refuzuan të pajtoheshin me fitoret katolike. Katolicizmi nuk mund t’i 
imponohej gjermanisë as me forcën e një ushtrie superiore.

sa për Karlin, ai hoqi dorë nga froni i tij në vitin 1556 dhe u mbyll në një 
manastir në spanjë për t’u përgatitur për vdekjen e tij. Ai vdiq duke vajtuar 
faktin që, nën udhëheqjen e tij, besimi katolik e kishte humbur kontrollin e 
vet mbi një numër gjithnjë e më të madh njerëzish në perandorinë e tij dhe 
që nuk kishte qenë në gjendje ta shtypte këtë lëvizje “heretike.” perandori, i 
cili e kishte zakon të hante shumë dhe ta fshikullonte veten për këtë mëkat, 
vdiq me një qiri në dorën e djathtë dhe me një kryq te buzët në dorën e 
majtë. Fjala e tij e fundit ishte “jezus.”

Paqja e Augsburgut
Qyteti i Augsburgut tashmë kishte luajtur një rol vendimtar në reformim. 
Kohë më parë, luteri kishte ardhur këtu për të debatuar me eckun dhe po 
këtu u përcaktua pozita doktrinare e besimit luteran gjatë një këshilli. tani 
ky qytet do të ishte skena e një ngjarjeje tjetër historike.

në Këshillin e Augsburgut në vitin 1555, një marrëveshje fetare i dha 
ligjshmëri rregullit bazë që sundimtari apo princi (jo perandori) përcaktonte 
fenë e një zone. Ky këshill e shfuqizoi ligjin e padrejtë që u miratua në 
Këshillin e dytë të spejerit. Kështu luteranët tani ishin në të njëjtën pozitë 
me katolikët. për herë të parë në perëndimin e krishterë dy rrëfimeve, 
katolikut dhe luteranit, iu dha njohje e barabartë ligjore.6 Feja e një territori 
të caktuar caktohej ende prej sundimtarit të tij, por populli ishte i lirë të 
emigronte në cilindo territor që të dëshironte.

Duhet vënë në dukje që kjo “liri,” nëse mund të quhet e tillë, nuk u 
aplikua ende për besimin e reformuar dhe atë anabaptist, por simbolizonte 
që nuk ekzistonte më një kishë shtetërore e bazuar te perandoria e bashkuar 
e krishterë.

tani që luteranizmi kishte arritur një pozitë barazie përkrah katolicizmit, 
vazhdoi të përhapej përreth gjermanisë dhe madje zëvendësoi Katolicizmin 
në vendet skandinave. Çështjet që i dhanë shtysë këtij ndryshimi nuk ishin 
vetëm teologjike, por ishin gjithashtu politike. luteranizmi u dha më tepër 
pavarësi vendeve të lodhura nga alenaca papale dhe nga taksat që paguanin, 
të cilat shkonin në romë. në suedi, luteranizmi u bë feja kombëtare duke 
pasur si kredo të vet rrëfimin e Augsburgut.
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Konsiderimet politike me norvegjinë dhe Danimarkën kontribuan në 
një proces të gjatë për sigurimin e lirisë së fesë për të gjithë. Fara e lirisë 
fetare e mbjellë nga martin luteri tani kishte prodhuar frytin e vet.

Lufta Tridhjetëvjeçare
europa kishte hedhur shumë hapa përpara në dhënien e lirisë fetare për 
luteranët, por për shkak të besnikërive konkurruese dhe paqartësisë së 
marrëveshjeve, kishte ende mosmarrëveshje. Fakti që kisha dhe shteti ishin 
ende të ndërthurur do të thoshte që çështjet shpesh ishin të ndërlikuara. 
lufta shpërtheu jo vetëm mes ndasive fetare katolike dhe protestante, por 
gjithashtu për shkak të interesave politike dhe mosmarrëveshjeve territoriale. 
Këto çështje të pazgjidhura kontribuan në luftën tridhjetëvjeçare.

në mes të konfliktit, ungjilli vazhdoi të predikohej dhe të praktikohej 
prej atyre që e kishin kapur kuptimin dhe fuqinë e tij. për shembull, një 
pastor luteran martin rinkart i shërbeu bashkësisë së tij në qytetin e 
rrethuar të eilenburgut në saksoni nga viti 1617 deri më 1649. shumë nga 
njerëzit e tij vdiqën në luftë. përveç të vdekurve nga lufta kishte shumë të 
tjerë që vdiqën gjatë murtajës së madhe të vitit 1637. rinkart kreu afërsisht 
4,500 ceremoni mortore – nganjëherë kishte dyzet deri pesëdhjetë në ditë – 
e megjithatë, në vitin 1636 ai shkroi fjalët e himnit të njohur: 

zotin falënderojmë
me zemra, duar, zë;
Atë që mrekulli ka bërë,
në të bota gëzon.
Që nga vegjëlia,
na solli deri këtu,
plot dhurata dashurie,
është i yni edhe sot.7 

Fatmirësisht, paqja e uestfalias në vitin 1648 i dha fund luftës 
tridhjetëvjeçare dhe pohoi sërish faktin që sundimtari kishte të drejtën të 
caktonte fenë e territorit dhe që njerëzit mund të zhvendoseshin në territorin 
që dëshironin. edhe pse kjo paqe u duk se nxiti parimin bazë të territorit 
për të cilin ishte rënë dakord në këshillat e mëparshëm, përforcimi i tij u 
bë i pamundur. Kjo ishte një pikë kthese kyçe në shtegun e lirisë fetare 
për të gjithë. europa vendosi që njerëzit mund të zgjidhnin fenë e tyre 
pa luftuar kundër atyre që mbanin një besim të ndryshëm. tani edhe 
kalvinistët dhe anabaptistët mund të adhuronin si të dëshironin.
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Kur luteri gozhdoi Nëntëdhjetë e Pesë Tezat e tij në derën e Kishës së 
Kështjellës, nuk e kishte idenë që reformat e tij do ta ndryshonin hartën 
e europës dhe do të ndikonin në besimin e krishterë përreth botës. Ai 
nuk mund t’i kishte parashikuar kurrë luftërat, konfliktet, dhe shekujt 
e përleshjeve që do të prodhoheshin prej përpjekjeve të tij. jo vetëm që 
monopoli i katolicizmit më në fund ishte thyer por, gjithashtu, sikurse e 
parashikuan disa, do të formoheshin shumë grupe ndërsa solidariteti i të 

shkuarës do të copëzohej. manteli i krishterimit tani ishte bërë copë-copë.
protestantizmi nuk do të largohej. për pesëqind vjet, katolikët dhe 

protestanët kanë ekzistuar krah për krah dhe shpesh në antagonizëm, 
edhe pse dekadat e fundit ka pasur një frymë dashamirësie gjithnjë 
e në rritje. Disa madje kanë shpresë që dy grupet më në fund do të 
bashkohen. nëse një gjë e tillë do ta avancojë ungjillin, do të diskutohet 
në kapitullin e fundit të këtij libri.
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shkrimet e martin luterit patën rrjedhoja të mëdha si për mirë, dhe 
për keq. nganjëherë ajo që shkroi ai, u keqinterpretua; nganjëherë 
debatoi për çështje që do të përcaktonin teologjinë e kishës luterane 
deri në ditët e sotme. nganjëherë shkroi në zemërim e sipër, duke 

dëmtuar kështu marrëdhënien e tij me judenjtë dhe të krishterët e tjerë për 
shekujt që do të vinin. Kam zgjedhur të trajtoj tri mosmarrëveshje për shkak 
të rrjedhojave të tyre përgjatë pesëqind viteve të trashëgimisë së luterit.

Polemika me fshatarët
Vendoseni veten tuaj në vend të fshatarëve gjermanë të cilët në fakt ishin 
skllevër të zotërinjve të tyre, pronarëve të tokave. Ata kishin pak të drejta dhe, 
edhe pse shpesh i bënin zotërinjtë e tyre të pasur, nuk përfituan nga begatia 
që ndihmuan të krijonin. Këta fshatarë kishin dëgjuar për luterin dhe ishin 
njohur me librat e tij si, Liria e të Krishterit, ku ai arsyetonte që i krishteri nuk 
është skllavi i askujt e, megjithatë, i shërben të afërmit të vet në dashuri.

prandaj këta fshatarë të shfrytëzuar filluan të ngrinin krye. Ata 
mendonin që luteri, me theksin e tij te liria e krishterë dhe me sulmet e tij të 
vazhdueshme kundër hierarkisë së kishës, sigurisht që do t’i mbështeste edhe 
ata. edhe pse u identifikua me mjerimin e tyre dhe i njihte mirë padrejtësitë 
që u ishin bërë, ai nuk mund të miratonte revoltën e tyre. megjithatë, emri 
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i tij u përmend dy herë në apelimet e fshatarëve për të justifikuar çështjen 
dhe të drejtën e tyre për rebelim.

në fillim luteri mendoi që mund ta shuante pakënaqësinë e fshatarëve 
duke shkruajtur një nxitje për paqen, në të cilën i këshilloi të mos e 
justifikonin rebelimin e tyre duke keqzbatuar ungjillin. në të njëjtën 
kohë, ai u bëri thirrje princave që të tregonin më tepër interesim për 
shqetësimet e fshatarëve. Ai madje shkoi aq larg sa të fajësonte sundimtarët 
për kryengritjen, duke përfshirë këtu peshkopët dhe priftërinjtë të cilët 
“çirren e këlthasin kundër ungjillit të shenjtë, edhe pse e dini që është i 
vërtetë dhe s’mund ta hidhni dot poshtë.”1 Ai i qortoi për faktin që kishin 
mashtruar dhe zhvatur popullin, në mënyrë që ata (sundimtarët) të jetonin 
një jetë ekstravagante, pastaj i nxiti që të pendoheshin në mënyrë që të mos 
përballeshin me zemërimin e perëndisë.

në traktatin e tij, luteri shfaq dhembshuri për fshatarët dhe mbështet 
të drejtën e tyre për të dëgjuar ungjillin, për të zgjedhur pastorët e tyre e 
kështu me radhë. megjithatë, ai u tha që ata duhet ta ngrenë çështjen e tyre 
në mënyrë të drejtë dhe me një ndërgjegje të mirë. Ai i paralajmëroi kundër 
dhunës, duke thënë që nëse i vrisnin të gjithë princat e tyre sundimtarë, do 
të humbisnin shpirtin e tyre në ferr. Ai u kujtoi nxitjen e fortë të palit për 
t’iu bindur sundimtarëve që ishin vendosur mbi ta (romakëve 13:2). Ai u 
shkroi: “Fakti që sundimtarët janë të ligj dhe të padrejtë, nuk e justifikon 
rrëmujën dhe rebelimin, sepse ndëshkimi i ligësisë nuk është përgjegjësia e 
të gjithëve, por e sundimtarëve tokësorë që mbajnë shpatën.”2 hakmarrja 
i përket vetëm perëndisë, u kujtoi ai, prandaj nuk duhej të rezistonin 
me grushta dhe shpata por thjesht t’ia besonin ankesat e tyre zotit. nëse 
fshatarët pretendonin të ishin të krishterë, duhej të jetonin sipas ligjit të 
Krishtit, i cili tha: “mos i rezisto të ligut” (mateu 5:39).

të gjitha këto nxitje të moderuara ishin tepër vonë për ta ndaluar 
rebelimin e fshatarëve. Kështu luteri, i zemëruar prej faktit që propozimeve 
të tij nuk u ishte kushtuar vëmendje dhe që fshatarët po e justifikonin 
dhunën e tyre duke përdorur ungjillin, shkroi traktatin e ashpër Kundër 
turmave zhvatëse dhe vrasëse të fshatarëve.

në këtë fjalim të gjatë dhe të zemëruar ai i denoncoi fshatarët që kishin 
shkelur betimin e tyre të bindjes, që e kishin mbushur tokën me gjak dhe 
me “tmerret e luftës” duke plaçkitur manastire dhe kështjella që nuk ishin 
të tyre dhe kishin blasfemuar perëndinë duke luftuar në emër të ungjillit. 
mbi këto baza, ai tha që ata meritonin të vdisnin, dhe ai që i vriste i pari 
meritonte një shpërblim.



87Polemika, përçarje dhe pashmangësi

pastaj, në një pjesë të famshme që është cituar shpesh, luteri shkruan 
këto fjalë të hidhura:

“rebelimi nuk është thjesht vrasje; ai është i një zjarr i madh, që 
sulmon dhe shkreton një vend të tërë. Kështu rebelimi sjell me vete 
një vend të mbushur me vrasje dhe gjakderdhje; bën vejusha dhe 
jetimë, e kthen gjithçka kokëposhtë, është si shkatërrimi më i keq. 
Prandaj, kushdo që mundet të godasë, të vrasë, të tejshpojë, fshehur ose 
në publik, duke mbajtur mend që asgjë s’mund të jetë më helmuese, më 
e dëmshme, më djallëzore sesa një rebel. Është si në rastin kur dikush 
duhet të vrasë një qen të tërbuar; nëse nuk e vret, do të të vrasë ty dhe 
mbarë vendin.” 3

luteri argumentoi që duke marrë parasysh situatat, sundimtarët 
duhej të ishin si gjykatësi, ashtu dhe ekzekutuesi. Fshatarët rebelë duhej 
të gjykoheshin menjëherë përderisa ishin bërë “të pabesë, mashtrues, të 
pabindur, rebelë, vrasës, hajdutë dhe blasfemues,” të cilët edhe sundimtarët 
paganë kishin të drejtë t’i ndëshkonin.4 nëse dikush do të vdiste gjatë 
procesit të vrasjes së tyre, do të përjetonte një vdekje të bekuar si martir.

sundimtarët i mirëpritën fjalët e luterit dhe ishin shumë të kënaqur 
të “godisnin, vrisnin dhe tejshponin” fshatarët fatkeqë. pesë mijë fshatarë 
u therën, dhe kur rebelimi kishte marrë fund, ka të ngjarë që të ishin vrarë 
me dhunë deri në njëqind mijë fshatarë. sigurisht që sundimtarëve nuk u 
leverdiste që t’i vrisnin të gjithë fshatarët, për shkak se ende kishin nevojë 
për shërbëtorë që t’u punonin tokën dhe të bënin punët e ndryshme.

Fshatarët besonin që luteri i 
kishte tradhtuar. Ai foli për lirinë e 
të krishterit dhe për nevojën për të 
demaskuar dhe korrigjuar padrejtësitë 
e kishës, megjithatë ato bindje nuk 
vlenin për çështjen e tyre. Ai u akuzua 
se kishte justifikuar veprimet katile 
dhe hakmarrëse të sundimtarëve 
kundër këtyre fshatarëve kryesisht të 
paarmatosur.

gjatë kësaj kohe, luteri u kritikua 
ashpër si prej miqve, ashtu dhe prej 
armiqve. Fshatarët u ndien të tradhtuar, 
kurse sundimtarët katolikë ia hodhën 

Shumë fshatarë i përdorën shkrimet e 
Luterit për të justifikuar rebelimin e tyre. 
Princat i përdorën shkrimet e tij për të 

justifikuar shtypjen e  
rebelimit të tyre.
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fajin atij për gjithë këtë ngjarje të tmerrshme, duke besuar që shkrimet e tij 
nxitën pakënaqësi mes fshatarëve, prandaj, si rrjedhim, shkaktuan revoltën 
që pasoi. Qysh atëherë e në vazhdim, sundimtarët katolikë refuzuan t’i 
lejonin pastorët luteranë në territoret e tyre, duke argumentuar që mesazhi i 
tyre ishte një mesazh që nxiste dhunë kundër sundimtarëve.

Duke qenë nën presion dhe para kritikave të ashpra, luteri reagoi duke 
shkruajtur Një letër e hapur në librin e ashpër kundër fshatarëve. Ky libër nuk 
është apologji për atë që kishte shkruar më parë, por në fakt justifikon reagimin 
e tij. sa për ata që e kritikuan ai tha: “prandaj, sundimtarët duhet t’i shkundin 
këta njerëz mirë derisa ta mbyllin gojën dhe të kuptojnë që sundimtarët e 
kanë seriozisht.”5 Arsyetimi i tij, tha ai, nuk bazohej mbi ndjenjat emocionale 
të mëshirës për fshatarët por mbi Fjalën e perëndisë. njerëzit që kërkuan 
mëshirë për fshatarët duhej të kishin këmbëngulur, gjithashtu, për mëshirë 
për sundimtarët. pastaj luteri shkroi këto fjalë të famshme:

Ka dy mbretëri, njëra është mbretëria e perëndisë, tjetra është 
mbretëria e botës... mbretëria e perëndisë është një mbretëri hiri 
dhe mëshire, jo zemërimi dhe ndëshkimi. në të ka vetëm falje, 
ndjeshmëri për njëri-tjetrin, dashuri, shërbim, bërje e së mirës, paqe, 
gëzim, etj. por mbretëria e botës është një mbretëri zemërimi dhe 
ashpërsie. në të ka vetëm ndëshkim, shtypje, gjykim, dhe dënim 
për të frenuar të ligjtë dhe për të mbrojtur të mirët. për këtë arsye e 
ka edhe shpatën.6 

mbretëria e kësaj bote, tha luteri, nuk duhet të jetë e mëshirshme por 
strikte, e ashpër dhe plot zemërim në përmbushjen e punës dhe detyrës së saj. 
nëse i ngatërrojmë të dyja mbretëritë duke vendosur zemërimin e perëndisë 
në mbretërinë e perëndisë dhe mëshirën e perëndisë në mbretërinë e botës, 
“është njëlloj sikur të vendosnim djallin në qiell dhe perëndinë në ferr.”7 

me fjalë të tjera, nëse marrim zemërim në këtë botë, detyra jonë e vetme 
është të nënshtrohemi dhe jo të luftojmë. Qytetarët nuk kanë të drejtë 
të sulmojnë një sundimtar të korruptuar politik; ata vetëm sa mund të 
rezistojnë paqësisht dhe të pranojnë çfarëdo fati që t’u japin sundimtarët e 
tyre dhe këtë ta pranojnë si vullnetin e perëndisë. “Ata që janë në mbretërinë e 
perëndisë duhet të kenë mëshirë për gjithsecilin dhe të luten për gjithsecilin, 
e megjithatë të mos e pengojnë mbretërinë e botës në ruajtjen e ligjeve të saj 
dhe në kryerjen e detyrës së saj; përkundrazi duhet ta mbështesin.”8 

luteri u gëzua që fshatarët rebelë të gjermanisë u vranë për shkak se, po 
të mos kishte ndodhur, askush nuk do të ishte i sigurt nga veprimet e tyre të 



89Polemika, përçarje dhe pashmangësi

liga. Dhe nëse princat do t’i kishin shkelur dhe do t’i kishin vrarë të gjithë pa 
bërë dallim mes të bindurve dhe rebelëve, perëndia do t’i gjykonte, dhe do të 
digjeshin në ferr, gjë e cila do të ishte shpërblimi i tyre i merituar. luteri tha 
që libri i tij pararendës ofroi udhëzime se çfarë duhej të bënin sundimtarët e 
krishterë me fshatarët e tyre rebelë dhe se kjo nuk ishte një leje për të vrarë 
sipas dëshirës dhe pa dallim. është e qartë që luteri i trembej anarkisë, më 
tepër sesa i trembej tiranisë.

por idetë kanë pasoja të cilat, shpesh, jetojnë më gjatë se ne.
Katërqind vjet më vonë, nazistët gjermanë i mirëpritën shkrimet politike 

të luterit, prandaj besuan që ndarja radikale prej tij e dy mbretërive dhe 
theksi i tij mbi origjinën hyjnore të autoritetit të shtetit çoi në një “miratim 
të pakufizuar të fuqisë së shtetit.” Deklarata si kjo e mëposhtmja duket 
se e mbështesin këtë interpretim të luterit, i cili kur fliste për ushtarët e 
krishterë, shkroi: “nëse sundimtarët botërorë u kërkojnë të luftojnë, atëherë 
duhet ta bëjnë dhe të jenë të bindur, jo si të krishterë, por si anëtarë të shtetit 
dhe qytetarë të bindur.”9 

Duke kundërshtuar autoritetin e kishës e, megjithatë, duke ofruar 
justifikim teologjik për bindjen ndaj shtetit të caktuar nga perëndia, luteri 
u citua për të justifikuar bindjen absolute ndaj regjimit nazist. shkrimet e tij 
u interpretuan sikur thoshin që ushtarët mund të vrisnin judenj në bindje 
ndaj shtetit, por kur ishin në shtëpitë apo kishat e tyre duhej të ushtronin 
virtytet e krishtera të dashurisë, faljes dhe mirësisë. Kishte tjetër moral për 
shtetin dhe një tjetër për shtëpinë dhe kishën.

luteri e urrente fuqishëm idenë e një lufte fetare. Ai e bëri të qartë që 
kundërshtonte kryqëzatat e shekujve pararendës, të cilat ngritën flamurin e 
kryqit dhe luftuan për të çliruar tokën e shenjtë. të merrje shpatën në emër 
të Krishtit ishte e dënueshme. i krishteri duhet të luftojë në gjunjë, sepse pas 
përleshjes fizike gjenden forca frymërore të cilat mund të mposhten vetëm 
përmes lutjes.

megjithatë, nëse lufta nuk ishte fetare por bëhej nga shteti, ishte e 
ligjshme dhe e drejtë që ushtari të luftonte. ushtarët e krishterë në këtë 
mënyrë e nxorën veten nga sfera e moralit të krishterë dhe hynë në sferën e 
shtetit, e cila kishte etikën dhe vlerat e veta.

Kjo ndarje mes moralit privat në shtëpi e në kishë, dhe moralit të 
pamëshirshëm të shtetit kultivoi idenë që shteti ishte i lirë nga çdo kufizim 
i teologjisë, ndërsa hartonte politikat e veta – ai duhej të bënte atë që duhej 
të bënte. ndoshta luteri nuk do të kishte rënë dakord me këtë interpretim, 
por për nazistët ai dukej se thoshte atë që ata dëshironin të dëgjonin.
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ideja e luterit për “dy sferat” i motivoi udhëheqësit e krishterë si 
Ditrih Bonhofer dhe Karl Bart të hartonin Deklaratën e Barmenit për të 
reaguar ndaj kishave gjermane që bashkëpunuan në avancimin e nazizmit. 
Dokumenti i Barmenit thotë pjesërisht: “ne mohojmë doktrinën e rreme 
se ka sfera në jetë në të cilat nuk i përkasim Krishtit, por zotërinjve të tjerë, 
sfera ku nuk kemi nevojë të drejtësohemi dhe shenjtërohemi prej tij.”10 
Kisha duhej të zgjidhte mes një Krishti që ishte zot mbi një “sferë gjithnjë e 
më të vogël frymërore” dhe një Krishti që ishte “zot mbi gjithçka.”

përgjatë dy mijë viteve të fundit, kisha dhe shteti kanë pasur një 
marrëdhënie komplekse, gjithnjë në ndryshim dhe shpesh armiqësore, 
dhe nuk ka dyshim që ka për të pasur mosmarrëveshje se si duhet të jetë 
ajo marrëdhënie deri në kthimin e zotit. por pikëpamja e luterit kishte 
rrjedhoja të cilat ai vetë nuk do t’i kishte vlerësuar.

Polemika në lidhje me paracaktimin dhe vullnetin e lirë
nëse je i krishterë, në një moment të caktuar ka të ngjarë të kesh marrë 

pjesë në një diskutim rreth paracaktimit kundrejt vullnetit të lirë dhe mund 
të kesh dalë në përfundimin që kjo çështje, ose ishte tepër e ndërlikuar, ose 
tepër pa lidhje për ta hetuar më thellë.11 përderisa ka të krishterë të mirë në 
të dyja anët e kësaj çështjeje, mund të tundoheni të dilni në përfundimin 
që kjo mosmarrëveshje në fakt nuk është aq e rëndësishme. por për ju që 
mendoni kështu, martin luteri ka një fjalë. Ai tha se njerëzit që nuk ishin 
të interesuar rreth kësaj çështjeje “nuk kanë për të njohur ndonjë gjë nga 
çështjet e krishtera, dhe do të mbeten shumë pas gjithë njerëzve të tjerë mbi 
tokë. Ai që nuk e ndjen këtë gjë, le të rrëfejë që nuk është i krishterë.”12 Këto 
janë fjalë të forta!

pse luteri besonte që kjo çështje ishte kaq thelbësore? Ai ishte i bindur që 
kjo prekte zemrën e ungjillit. Kjo ishte “mentesha” rreth të cilës rrotullohej 
gjithçka. Të pohoje vullnetin e lirë do të thoshte të kompromentoje hirin.

Polemika me Erazmin
humanisti hollandez, erazmi i roterdamit, mendonte që pikëpamja e 

luterit nuk duhej lënë pa u sfiduar, prandaj shkroi një libër që kritikonte 
mbështetjen e ideve të Augustinit nga luteri se vullneti nuk ishte i lirë. libri 
Fjalim rreth Vullnetit të lirë, fillon me faktin që erazmi e pranon se do të 
kritikohet për shkak se po sulmonte luterin – ashtu si një mizë që përpiqet 
të luftojë një elefant. Ai tregonte respekt të madh për luterin dhe besonte që 
luteri do ta mirëpriste këtë shkëmbim idesh. erazmi nuk mendonte se kjo 
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çështje ishte shumë e rëndësishme, por të paktën meritonte të konsiderohej. 
prandaj, ai prezantoi disa argumente duke treguar mbështetjen logjike dhe 
biblike për vullnetin e lirë.

luteri reagoi ndaj erazmit me një denoncim gjëmues në librin e tij Të 
lindur skllevër. nuk ka dyshim, kjo është vepra më e mirë e luterit (ai vetë e 
tha këtë) dhe, si e tillë, meriton një studim të kujdesshëm. të lexosh luterin 
do të thotë të kapësh dramën, zotësinë, dhe pasionin e një debati të gjallë 
teologjik. Këto çështje që preknin shpëtimin dhe humbjen prekën një nerv 
te luteri që rezultoi në një mbrojtje brilante të ungjillit.

edhe pse luteri dhe erazmi nuk u takuan kurrë personalisht, ata ishin 
bërë miq përmes shkrimeve të tyre – në fakt, erazmi kishte shtruar udhën 
për reformat e luterit duke botuar një version të ri të Dhiatës së re greqisht. 
“erazmi bëri vezën dhe luteri e çeli atë,” na thonë historianët.13 por ky debat 
i dha fund miqësisë së tyre. luteri i konsideronte argumentet e erazmit si të 
dobëta dhe pa lidhje. “erazmi,” shkroi luteri, “është ngjalë. Vetëm Krishti 
mund ta kapë.”14 

pyetja nuk ishte nëse njerëzit kishin liri zgjedhjeje në gjërat që i përkisnin 
jetës së përditshme. luteri nuk e vriste mendjen nëse një person kishte 
liri të zgjidhte për të qëndruar në diell apo brenda. një diskutim i tillë, 
edhe pse interesant, nuk kishte të bënte fare me ungjillin. Ajo që vihej në 
diskutim ishte nëse njerëzit mundeshin, nga vetja e tyre, të ktheheshin nga 
mëkati te perëndia. luteri dhe erazmi ishin gjithashtu duke folur për fuqinë 
e vullnetit të njerëzve të pakthyer në besim. Ata nuk e trajtuan çështjen 
nëse një i krishterë ka vullnet të lirë në këto çështje. 
përderisa besimtarët kanë Frymën e shenjtë që banon 
brenda tyre, është e arsyeshme të supozojmë që ata 
janë në gjendje të ushtrojnë lirinë në gjërat frymërore 
sikurse besonte edhe Augustini.

pastaj debati u fokusua te fakti nëse njerëzit e 
pakthyer në besim mund të ofrojnë ndonjë kontribut 
të çfarëdoshëm në shpëtimin e tyre. A e ka personi i 
pakthyer në besim aftësinë në natyrën e tij apo të saj 
që të hedhë ndonjë hap drejt perëndisë, apo perëndia, 
në sovranitetin e tij, i ringjall ata që janë të vdekur 
në shkelje dhe mëkate dhe i prek vullnetet e tyre që ta 
pranojnë të vërtetën e ungjillit?

për luterin, edhe pranimi i idesë se njerëzimi 
mund ta meritojë hirin duke ushtruar lirinë e zgjedhjes 

I njohur si “Princi i 
Humanistëve,” Erazmi 

ishte teolog, përkthyes i 
Biblës dhe admirues 

 i Luterit.
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e zbeh hirin e perëndisë. nëse erazmi kishte të drejtë, dikush konvertohet 
dhe dikush humbet për shkak se tek ata ka një ndryshim; i pari kishte dy 
pare mend që të ushtronte vullnetin e tij të lirë për të zgjedhur Krishtin 
kurse i dyti nuk e kishte. luteri do të thoshte që një person shpëtohet dhe 
tjetri humbet sepse vetëm Perëndia shkaktoi ndryshimin mes tyre. të gjithë 
njerëzit janë njëlloj të skllavëruar në mëkat. prandaj, nëse dikush beson 
ungjillin, kjo ndodh për shkak se perëndia e zgjodhi atë për shpëtim dhe 
ushtroi një hir të veçantë në zemrën e tij për ta realizuar këtë gjë.

Konsideroni ndikimin e plotë të fjalëve të luterit:

njeriu nuk mund të përulet krejtësisht, derisa të njohë se shpëtimi i 
tij është plotësisht përtej fuqive, këshillës, përpjekjeve, vullnetit dhe 
veprave të tij, dhe varet absolutisht prej vullnetit, këshillës, pëlqimit 
dhe punës së një tjeri, domethënë, vetëm prej perëndisë. sepse, për 
aq sa njeriu ka bindjen që madje mund të bëjë vetë edhe gjënë më të 
vogël për shpëtimin e tij, ai ruan një siguri në vetvete dhe nuk arrin 
në dëshpërim total me veten, kështu nuk përulet para perëndisë; 
por i atribuon vetes një vend, një kohë, apo një vepër përmes së 
cilës ai mund të arrijë shpëtimin. por ai i cili... [varet] plotësisht 
prej vullnetit të mirë të perëndisë, përjeton një dëshpërim total me 
veten, nuk zgjedh asgjë për veten, por pret që perëndia të punojë në 
të; një person i tillë është më afër hirit, që të mund të shpëtohet.15 

ideja e luterit ishte që doktrina e hirit sovran e shkatërron krenarinë 
njerëzore. Kur kjo doktrinë predikohet dhe njerëzit e kuptojnë, dorëzohen 
plotësisht në mëshirën e perëndisë. Ai vazhdon: “prandaj, këto gjëra, shpallen 
hapur për hir të të zgjedhurve: që duke u përulur përmes këtyre gjërave 
dhe duke qenë duarbosh të mund të shpëtohen. pjesa tjetër i reziston kësaj 
përuljeje; po, ata e dënojnë mësimin e dëshpërimit me veten; ata dëshirojnë 
që të kenë diçka që mund ta bëjnë vetë. në fshehtësi njerëz të tillë mbeten 
krenarë dhe armiq të hirit të perëndisë.”16 

Çfarë rrezikohet vërtet në këtë diskutim? shumë ungjillorë sot mësojnë 
që shpëtimi është prej hirit të perëndisë, por perëndia pret nga ne që të 
kontribuojmë në besimin përmes të cilit mund të shpëtohemi: ne zgjedhim 
perëndinë; perëndia nuk na zgjedh ne. prandaj, ka të paktën diçka, sado e 
vogël që të jetë, të cilën perëndia e pret nga ne në shpëtim. Ky koncept i 
përhapur rreth ungjillit u mësua prej erazmit.

luteri e kundërshtoi fuqishëm. Ai tha që edhe besimi përmes të cilit 
një person beson, është i dhënë prej Perëndisë. sigurisht, vullneti i personit 
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përfshihet në shpëtim, por është perëndia ai që punon në vullnetin njerëzor 
dhe e bën njeriun që të kërkojë perëndinë. prandaj, dikush shpëtohet jo 
sepse nga vetja kishte dëshirën apo aftësinë për të besuar, por sepse perëndia 
e zgjodhi dhe veproi në vullnetin e tij apo të saj për ta sjellë në besim. për 
luterin, shpëtimi ishte krejtësisht nga zoti.

gjendja e personit natyror përshkruhet me terma të gjallë nga luteri 
si “i lidhur, i mjerë, rob, i sëmurë, i vdekur, por që përmes veprimit të 
zotit të tij, satanit, mjerimeve të tij të tjera u shton edhe atë të verbërisë: 
duke besuar se është i lirë, i lumtur, në liri, i pushtetshëm, i plotë dhe i 
gjallë.”17 perëndia na jep urdhërime të cilat janë të pamundura t’i zbatojmë, 
në mënyrë që të arrijmë në dëshpërim dhe të dorëzohemi në mëshirën e tij. 
luteri shpalli bashkë me Augustinin: “Duhet, por s’mundem!”

në këtë pikë, luteri bëri dallimin e rëndësishëm në teologjinë e tij: 
kemi vullnetin e zbuluar të perëndisë dhe qëllimin e fshehur të perëndisë. 
nga njëra anë, perëndia iu përgjërohet mëkatarëve të besojnë, nga ana tjetër, 
Ai planifikon humbjen e shumë prej tyre. Ky vullnet i fshehtë nuk duhet 
hetuar, por duhet admiruar me drojë.

luteri mund të kishte përdorur rastin e Abrahamit për ta theksuar këtë 
pikë. perëndia i tha Abrahamit që ta vriste djalin e tij dhe kjo ishte shprehje e 
vullnetit të zbuluar të perëndisë por, në të njëjtën kohë, perëndia në fshehtësi 
po planifikonte që djali do të jetonte. prandaj, perëndia mund të na japë 
udhërime të caktuara por mund të jetë duke planifikuar diçka që për ne 
duket kundër asaj që Ai na urdhëroi të bëjmë. Argjila nuk ka të drejtë të 
dyshojë për poçarin. nuk kemi leje të futim hundët në këshillat e fshehta të të 
gjithëfuqishmit por thjesht të vendosim dorën mbi gojë. siç tha edhe luteri, 
gjithë sa mund të bëjmë është të qëndrojmë të mahnitur prej perëndisë.

luteri nuk ishte i gatshëm të shkonte përtej kësaj. nëse dikush 
dëshironte të hulumtonte vullnetin e fshehtë të perëndisë, mund të zgjidhte 
ta bënte këtë duke rrezikuar jetën e vet. Ai shkroi: “e lejojmë të vazhdojë 
dhe, sikurse gjigandët, të luftojë kundër perëndisë; ndërsa ne do të shohim 
se çfarë triumfi do të arrijë, duke qenë të bindur që nuk ka për të bërë asgjë 
për të penguar çështjen tonë apo për të avancuar çështjen e tij.”18 

A mund të pajtohet pikëpamja e luterit për perëndinë me mëshirën e 
perëndisë? luteri shkroi, “Kjo është shkalla më e lartë e besimit – të besosh 
që Ai është i mëshirshëm, që shpëton kaq pak dhe dënon kaq shumë.”19 
Fakti që perëndia u tregon mëshirë të zgjedhurve është majft i qartë. sikurse 
tha edhe pali: “Kështu ai ka mëshirë për atë që do dhe e ngurtëson atë që 
do” (romakëve 9:18).
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luteri vazhdoi duke thënë që vullneti njerëzor është si një kafshë – nëse 
perëndia hipën mbi të, shkon atje ku dëshiron perëndia; nëse satani hipën 
mbi të, shkon ku dëshiron satani. megjithatë, kafshës i mungon aftësia që 
të zgjedhë kalorësin e vet. Kalorësit vetë përpiqen të shohin se kush do të 
kalërojë në shpinën e kafshës.

për ta qartësuar, kur perëndia vepron në zemrën e të zgjedhurve për t’i 
sjellë në besim, nuk është detyrim, por “vullneti, i ndryshuar dhe mbi të cilin 
ka fryrë ëmbël Fryma e perëndisë, dëshiron dhe vepron, jo nga detyrimi por 
si përgjigje nga gatishmëria, prirja dhe pëlqimi i pastër.20” Vullneti njerëzor 
nuk është i lirë, por është reagues ose ndaj ligësisë së zemrës, ose ndaj punës 
sovrane të perëndisë, gjë e cila u jep të zgjedhurve aftësinë për ta pranuar 
ungjillin.

Reagimi i Kishës Katolike
sa e rëndësishme ishte kjo mosmarrëveshje mes luterit dhe erazmit 

në historinë e reformimit? Kisha Katolike romake e konsideronte lirinë e 
vullnetit si çështje qendrore në shkëputjen e luterit nga kisha. në kontrast 
me luterin, Katolicizmi romak beson se njerëzimi nuk është krejtësisht i 
paaftë; rënia në mëkat e bëri njerëzimin moralisht të sëmurë por jo të vdekur. 
njerëzit mund të kontribuojnë në shpëtimin e tyre duke përgatitur zemrën 
për të pranuar hirin dhe duke bashkëpunuar me perëndinë në procesin e 
shpëtimit. Dhe siç kemi mësuar në kapitujt pararendës, Katolicizmi mësonte 
që për shkak se njerëzit mund të bashkëpunojnë me perëndinë në shpëtim, 
veprat e mira bëhen të pazëvendësueshme në kërkimin për jetë të përjetshme.

ndoshta dy pikëpamjet mund të krahasohen në këtë mënyrë: Katolicizmi 
dhe një pjesë e madhe e ungjillorëve të sotëm e shohin njerëzimin sikur po 
mbytet dhe, perëndia, në mëshirën e tij, na hedh një litar. por fakti nëse 
personi e kap litarin, varet nga zgjedhja apo prirja e atij personi. madje edhe 
pasi një person e ka kapur litarin, me përpjekjet e tij, duhet të mbahet fort 
pas tij.

edhe pse luteri e pa njerëzimin sikur po mbytej, ai gjithashtu e pa atë 
si pa ndjenja, apo më saktë, të vdekur frymërisht. prandaj, njerëzimi as që 
mund të zgjatet për ta kapur hirin e perëndisë. perëndia, me zgjedhjen e tij, 
duhet të zbresë poshtë dhe ta shpëtojë njerëzimin duke ringjallur kufomat 
e vdekura dhe duke iu dhënë aftësi për të besuar. Kështu shpëtimi është 
plotësisht prej perëndisë.

Debati në lidhje me vullnetin e lirë dhe paracaktimin nuk filloi me 
luterin dhe erazmin; tashmë kishte pasur një histori të gjatë të këtij debati 
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në krishterim. prandaj, siç mund ta kuptoni, debati i tyre nuk e zgjidhi këtë 
çështje. siç do të shohim më vonë, Xhon Kalvin ra dakord me luterin rreth 
sovranitetit të perëndisë në shpëtimin e njerëzimit (me disa ndryshime të 
vogla). pastaj një burrë i quajtur Arminius kundërshtoi deklaratat e forta të 
luterit dhe Kalvinit, prandaj sot ende flasim për debatin mes Arminianëve 
dhe Kalvinistëve.21

Polemika me judenjtë, apo ana e errët e Luterit
në librin e tij klasik ngritja dhe rënia e rajhut të tretë, uilliam shirer 
e quan luterin “egërsirë antisemite” për shkak se ai i quajti judenjtë 
“gjarpërinj,” “krimba të hidhur,” dhe “parazitë të pështirë.”22 në vitin 1543, 
afër fundit të jetës së tij, luteri shkroi tri trakte kundër judenjve, në të 
cilat tha: “judenjtë janë një popull i ulët dhe imoral, domethënë, nuk janë 
populli i perëndisë, prandaj mburrja e tyre për prejardhjen, rrethprerjen dhe 
ligjin duhet konsideruar si ndyrësi. judenjtë janë plot me ndyrësitë e djallit... 
në të cilat zhgryhen si dosë, sinagoga e tyre është si një grua e përdalë dhe e 
pakorrigjueshme, një zuskë e ligë.”23 

për pesë shekuj, fjalët e tij shpesh janë cituar nga judenjtë si provë që 
Krishti s’mund të ishte miku i tyre. Dëgjoni këshillën e luterit për mënyrën 
sesi duhej të trajtoheshin judenjtë.

së pari, u vini zjarrin sinagogave dhe shkollave të tyre dhe çfarëdo 
që nuk digjet mbulojeni me dhe, në mënyrë që askush të mos shohë 
më edhe një gur apo një tra të tyre. Kjo duhet bërë për nder të zotit 
dhe të perandorisë së krishterë... së dyti, këshilloj që shtëpitë e tyre 
të shkatërrohen gjithashtu... së treti, këshilloj që librat e tyre të lutjes 
dhe shkrimet e talmudit, në të cilat mësohet idhujtari, gënjeshtra, 
mallkime dhe blasfemi, t’u hiqen atyre. së katërti, këshilloj që tani 
e tutje rabinët e tyre të ndalohen të 
japin mësim duke i kërcënuar që 
mund të humbasin gjymtyrët apo 
edhe jetën. së pesti, të anulohet 
plotësisht përdorimi i sigurt i 
rrugëve nga judenjtë... së gjashti, 
këshilloj që atyre t’u ndalohet të 
japin para me fajde, dhe të gjitha 
paratë dhe thesaret e argjendit 
dhe arit t’u merren dhe të ruhen 
mënjanë.24 

Kur judenjtë u dëbuan nga Viten-
bergu në vitin 1305, sipër në qoshen e 
jashtme të kishës u gdhend një imazh i 

judenjve që pinin qumësht nga një dosë. 
Në vitin 1978 kisha shtoi një pllakë ku 

kërkonte falje për antisemitizmin.
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luter, si munde t’i thuash këto?
në librin e tij mein Kampf, Adolf hitler e lavdëroi luterin si dikush 

që ishte i denjë të radhitej me Frederikun e madh dhe richard Vagner. 
por fatkeqësisht, hitleri nuk e admiroi luterin për zbulimin e ungjillit 
dhe shpalljen e shpëtimit vetëm përmes Krishtit, vetëm me anë të besimit. 
përkundrazi, ai e pa luterin si një burrë me kurajë që kundërshtoi kishën 
dhe, më e rëndësishmja, si dikush që i urrente judenjtë.

nuk është e nevojshme ta themi, por komentet e luterit janë të 
shëmtuara dhe anti të krishtera prandaj duhen denoncuar, por ne i 
detyrohemi atij që t’i konsiderojmë këto deklarata në kontekstin e tyre. 
ja disa fjalë që ai i shkroi më parë kur për mosbesimin e judenjve, fajësoi 
dështimet e krishterimit mesjetar. Do të donim që t’i kishte përsëritur këto 
komente në fund të jetës së tij: “në të vërtetë, me lutje dhe me drojën e 
perëndisë para syve tanë duhet të ushtrojmë një shoqëri mirëdashëse me 
ta [judenjtë] dhe të përpiqemi t’i shpëtojmë disa prej tyre nga flakët. nuk 
guxojmë të marrim hak për veten. Atyre tashmë u përket një hakmarrje një 
mijë herë më e madhe nga sa mund të dëshirojmë ne.”25 

pse ndryshoi zemra e tij? për shkak se luteri ishte jashtëzakonisht naiv. 
Ai në fakt mendonte që sapo ta kishte zbuluar ungjillin, shumica e judenjve 
do ta pranonin Krishtin si mesinë. gjatë ditëve të fundit të luterit, kur e 
zotëruan sëmundja dhe irritimi i lehtë i moshës, ai tha shumë gjëra që do 
kishte qenë më mirë të mos ishin thënë.

sado të pajustifikueshme që ishin deklaratat e tij, duhet të mbajmë 
në mendje dy gjëra. së pari, armiqësia e tij ishte fetare dhe jo raciale. në 
shkrimet e tij nuk gjejmë asgjë rreth pastërtisë së gjakut; ato përkundrazi 
fokusohen në pastërtinë e doktrinës. Fakti që judenjtë e mohuan Krishtin, 
e zemëroi. sa për komentet e tij në lidhje me pasurinë e tyre, ai besonte 
që ishte grumbulluar në mënyrë të paligjshme përmes fajdeve dhe duhej 
të konfiskohej e të vendosej në një fond për “judenjtë besimtarë.” por në 
thelb ishte ideja mesjetare që ishte përgjegjësia e kishës që t’i urrente ata 
që urrenin Krishtin. judenjtë – “vrasësit e Krishtit” – u bënë shenjestra e 
zemërimit dhe përndjekjes së tij.

së dyti, duke sulmuar judenjtë, luteri po ndiqte hapat e udhëheqësve 
të tjerë të famshëm. justin martiri, në librin e tij Dialog me trifonin, shkroi 
që fatkeqësitë e judenjve ishin gjykime hyjnore dhe “juve ju janë hedhur 
mundime, sepse keni vrarë të Drejtin.” gjon gojarti predikoi tetë mesazhe 
urryese kundër judenjve.

por ne duhet të pyesim, çfarë do të kishte bërë ose thënë martin luteri 
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nëse do të kishte jetuar në gjermaninë 
e hitlerit? nuk ka dyshim që ai do ta 
kishte kundërshtuar urrejtjen e hitlerit 
ndaj judenjve, e cila ishte motivuar 
nga ana raciale dhe do ta kishte dënuar 
udhëheqësin si Antikrishti. është 
shumë keq që hitleri nuk e pa anën 
tjetër të luterit, një burrë që me gjithë 
gabimet e tij, e kapi kuptimin e kryqit 
të Krishtit. hitleri kapi vetëm kuptimin 
e luftës së tij të brendshme.

e kishte drejt apo gabim, apo 
diku ndërmjet, luteri i mbajti bindjet 
e tij me pasion të thellë dhe i shprehu 
pikëpamjet e veta me një gjuhë dënuese. 
Burri që shpesh foli nën frymëzimin e 
Frymës së shenjtë, gjithashtu mund të 
fliste nën frymëzimin e djallit prej të 
cilit kishte frikë. megjithatë, pavarësisht 
kësaj, ne i kemi një borxh të madh 
mirënjohjeje për intelektin e tij vigan, 
për kuptimin e tij të drejtësimit vetëm 
me anë të besimit dhe për kurajën e tij të pashoqe.

Guri i varrit të Luterit dhe foltorja në 
Kishën e Kështjellës në Vitenberg.
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luteri dhe Bibla

nëse martin luteri nuk do të kishte arritur asgjë tjetër përveç 
përkthimit të Biblës në gjermanisht, përsëri do të meritonte 
një vend nderi në rrjedhën e historisë gjermane. Fakti që 
kjo detyrë kaq e madhe ishte një prej arritjeve të tij, është 

dëshmi e vendosmërisë dhe gjenialitetit të tij.
në Këshillin e Vormsit luteri me vendosmëri pohoi që ai nuk pranonte 

dekretet e papëve apo traditat për shkak se shpesh ato kundërshtonin njëra-
tjetrën. Bindja që vetëm Bibla ishte baza për doktrinën dhe praktikën, tani e 
kishte pushtuar të tërin. Ai e kundërshtoi fuqishëm vendimin e kishës për të 
krijuar një kombimin mes filozofisë së Aristotelit dhe teologjisë së krishterë. 
Kjo mbështetje tek “arsyetimi njerëzor” besonte ai, ishte provë e mëtejshme 
që kisha e kishte humbur udhën e vet.

Bibla zbulon një perëndi të panjohur për filozofët. Ajo përmban atë që 
është e papritur – një perëndi që lufton djallin duke u kryqëzuar. Fryma e 
shenjtë ka gjuhën e tij, dhe njeriu duhet të bëhet student i shkrimeve, në 
mënyrë që ta interpretojë dhe të dallojë kuptimin e saj të synuar. Filozofia 
njerëzore e zbeh ofertën falas të ungjillit.

në Kështjellën e Vartburgut, me mbrojtjen e tij dramatike në Vorms 
që ishte ende e freskët në mendjen e tij, luteri iu kthye shkrimit dhe 
përkthimit. Ai mendonte që kishte pak kohë sepse në fund të fundit, me 
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Dekretin e Vormsit që u firmos nga perandori, kishte shumë armiq të cilët, 
me gëzim, do ta vrisnin për t’i pëlqyer perandorit.

siç kemi mësuar tashmë, luterit iu dha një dhomë e vogël në Vartburg, 
me një dritare, dysheme prej guri dhe një tryezë. me kopjen e tij të 
botimit të ri të Dhiatës së re greqisht nga erazmi, ai iu fut punës për të 
përfunduar përkthimin e Dhiatës së re në gjermanisht – një ndërmarrje 
e jashtëzakonshme akademike dhe disipline personale. Vetëm orët e gjata 
të punës e aftësuan të luftonte kundër pagjumësisë, konfuzionit dhe 
depresionit.

Dhiata e tij e re u përfundua në vetëm njëmbëdhjetë javë (pothuaj 
1,500 fjalë në ditë). për përkthimin e Dhiatës së Vjetër, ai kërkoi ndihmën 
e të tjerëve, dhe projekti vazhdoi gjatë gjithë jetës së tij. Kur u plotësua, 
kjo Bibël do të përdorej për ta bashkuar popullin gjerman në një dialekt 
të vetëm gjermanisht dhe do të transformonte faqen e krishterimit në 
gjermani. më vonë, luteri ua atribuoi shkrimeve lëvizjen e reformimit. Ai 
tha që perëndia e aftësoi të bënte atë që bëri përmes lutjeve dhe predikimit 
të tij. “Fjala bëri gjithçka.”

Metoda e përkthimit të Luterit
Çfarë ishte kaq domethënëse rreth përkthimit të luterit? së pari, ai e 
përktheu Dhiatën e re nga greqishtja origjinale. Versionet e tjera, të bazuara 
në përkthime latine, jo vetëm ishin të vështira për t’u lexuar, por reflektonin 
pasaktësitë e përkthimit latinisht të shën jeromit. meqenëse Dhiata e re 
ishte shkruar në greqisht tani, luteri, për gjithë qëllimet praktike, ishte 
përballë dorëshkrimeve origjinale, prandaj mund ta kuptonte më mirë atë 
që teksti donte të thoshte. në fakt, pasaktësia e përkthimeve pararendëse 
në gjermanisht e kishte çuar kishën në drejtim të gabuar për shekuj me 
radhë. përkthimi latinisht i urdhërimit të jezusit te mateu 4:17 thoshte: 
“Bëni pendesë, sepse mbretëria e qiejve është afër.” por teksit origjinal 
greqisht thoshte: “jini të penduar...” prandaj perëndia nuk kërkonte vepra 
të jashtme por një mendje dhe zemër të ndryshuar... ‘të pendohesh’ dhe ‘të 
bësh pendesë’ ishin dy gjëra të ndryshme.”1 “Bërja” nuk kishte të bënte fare 
me shpëtimin.

është e lehtë të shohësh se si ideja e “kryerjes së pendesës” i dha 
besueshmëri idesë që besimtarët kontribuonin në shpëtimin e tyre përmes 
veprave, dhe për shkak të kësaj, kisha përshkroi “veprat e pendesës” siç i 
dukej e përshtatshme asaj. por të “ishe i penduar” përfaqësonte një ndryshim 
zemre; ky është një qëndrim pendimi dhe brenge zemre për mëkatin. luteri 
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tashmë e kishte dalluar ndryshimin, 
sikurse duket edhe në pikën e parë 
të nëntëdhjetë e pesë tezave: “Kur 
zoti dhe zotëria ynë jezu Krisht, 
tha “pendohuni” kishte për qëllim 
që e gjithë jeta e besimtarëve të ishte 
pendim.”

së dyti, luteri e përktheu Biblën 
në gjermanishten e zakonshme, 
domethënë në gjuhën e përditshme 
të popullit. Ai ishte i kujdesshëm 
të zgjidhte fjalët që reflektonin 

një dialekt të përgjithshëm gjermanisht, dhe jo nuancat e kufizuara të 
Vitenbergut. Ai ishte i gatshëm t’ua besonte shkrimet burrave dhe grave 
të zakonshëm, duke besuar që shkrimi interpreton shkrimin dhe që 
njerëzit e zakonshëm do të ishin në gjendje t’i kuptonin mësimet e Biblës. 
Ai dëshironte që bujku që lëronte arën dhe endësi të lexonin dhe të 
recitonin shkrimin ndërsa punonin. Ai shkroi: “Duhet të pyesim nënën 
në shtëpi, fëmijët në rrugë dhe burrin në treg, të dëgjojmë se si flasin, 
dhe pastaj të përkthejmë në këtë mënyrë. Kështu ata do të kuptojnë dhe 
do të vënë re që po u flasin në gjermanisht.”2 Ai i kundërshtonte ata që 
dëshironin t’i “torturonin” fjalët dhe t’i bënin ato të thoshin atë që nuk 
gjendet në tekst.

ndërsa punonte me përkthimin e tij, ai bëri vizita të shpeshta te kasapi 
në mënyrë që të kuptonte më mirë pjesët e ndryshme të kafshës të cilave 
iu referohet levitiku. Ai vizitoi argjendarët për të kuptuar më mirë gurët e 
ndryshëm të çmuar që përmenden në librin e zbulesës. Ai tha se dëshironte 
që moisiu të fliste një gjermanishte aq të mirë saqë, njerëzit të mos e dinin 
që ai në fakt ishte jude!

luteri besonte interpretimin gramatiko-historik të Biblës. Ai u largua 
nga përkthimet spekuluese dhe alegorike. megjithatë, nuk u largua nga 
bindjet e tij teologjike dhe e pranoi hapur se ishte teologjia e tij ajo që e 
ndihmoi të bënte punën e përkthimit. për shembull, te romakëve 3:28 
lexojmë: “ne, pra, konkludojmë se njeriu është i shfajësuar nëpërmjet 
besimit pa veprat e ligjit.” luteri shtoi fjalën e vogël “vetëm.” Dhe kështu 
lexohej: “ne jemi shfajësuar vetëm nëpërmjet besimit.” Ai u kritikua pse 
shtoi një fjalë në tekst, por e mbrojti veprimin e tij duke thënë se një shtesë 
e tillë ishte e nevojshme për të nxjerrë në pah qartësinë e mendimit të palit.

Përkthimi gjermanisht i Biblës nga Luteri 
e bashkoi gjuhën gjermane dhe kontribuoi 
në një ndjesi gjithnjë e në rritje të identitetit 

kombëtar gjerman.
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Polemika rreth shtrirjes së Kanunit
reformatorët hapën sërish debatin në lidhje me shtrirjen e kanunit, përderisa 
shumë nga librat të cilët protestanët i quajnë Apokrifa ishin përfshirë në faqet 
e Biblave që përdoreshin në atë kohë. Këto libra hynë në Bibël për shkak se 
shën jeromi me hezitim i kishte përfshirë ato në përkthimin e tij latinisht. 
Ky përkthim u bë Bibla e krishterimit për një mijë vjet. në fakt, as vetë Kisha 
Katolike nuk besonte që këta libra kishin të njëjtin autoritet si librat e tjerë 
të Dhiatës së Vjetër. Vlefshmëria e plotë e këtyre librave apokrifalë madje as 
nuk u pohua nga Kisha Katolike deri në Këshillin e trentit, që u mblodh për 
disa reforma bazë në vitin 1546 (katër vjet pas vdekjes së luterit). shumë 
protestantë dyshojnë se arsyeja pse këtyre librave iu dha një status i ri i 
lartësuar, është për shkak se një pjesë e përmbajtjes së tyre mund të përdorej 
kundër doktrinës së drejtësimit vetëm me anë të besimit.

reformatorët besonin që baza e vërtetë e kanunicitetit ishte e rrënjosur 
në cilësinë e qenësishme dhe në mësimet e këtyre librave, gjë e cila sipas 
luterit do të thoshte që doktrina e drejtësimit ishte një kriter qendror për 
kanunicitetin. luteri besonte që kisha duhej të vendosej nën autoritetin e 
Biblës në vend që të qëndronte sipër saj dhe të shtonte shpalljet e saj papale 
si t’i dukej e përshtatshme.

prandaj luteri bëri një dallim mes librave më të rëndësishëm dhe më pak 
të rëndësishëm të Biblës “sipas forcës dhe devotshmërisë së tyre ungjillore.”3 
Ai e vendosi hebrenjve, jakobin, judën dhe zbulesën në fund të Biblës 
gjermanisht, dhe në prezantimin e tij dha këtë shpjegim: “Deri këtu kemi 
librat e drejtë dhe të vërtetë të Dhiatës së re. Katër librat në vazhdim janë 
vlerësuar ndryshe në kohët e lashta.”4 

luteri nuk e pëlqente librin e jakobit për shkak se nuk mund ta 
harmonizonte dot me mësimin e palit rreth drejtësimit me anë të besimit 
pa vepra. prandaj e quajti “një letër prej kashte” në konstrast me shkrimet e 
vërteta. (luteri e huazoi terminologjinë e tij nga profeti jeremia, i cili foli për 
ata që jepnin vizionet e tyre si kashta në krahasim me grurin; shih jeremia 
23:28.) megjithatë, komentet e luterit nuk duhen theksuar së tepërmi. Ai 
nuk ishte i verbër ndaj faktit që jakobi ishte mësues i krishterimit praktik, 
por po reagonte ndaj faktit që jakobi nuk tha asgjë për kryqin apo ringjalljen.

Ai kishte kundërshtim ndaj hebrenjve për shkak se dukej se mohonte 
mundësinë e pendimit pas pagëzimit; ai mendonte që letra e judës ishte 
e panevojshme përderisa dukej si kopje e 2 pjetrit; ai nuk mund të gjente 
ndonjë kuptim në misteret e librit të zbulesës për shkak se apokalipsi 
trajtonte vetëm imazhe dhe vizione.
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në retrospektivë, është e qartë që luteri i keqkuptoi këta katër libra, 
interpretimi dhe qëllimi i të cilëve i dukej i errët. jakobi mund të pajtohet 
me palin; hebrenjve mund të pajtohet me të gjitha mënyrat e ndryshme të 
pagëzimit; dhe, edhe pse juda ka në thelb të njëjtën përmbajtje si 2 pjetrit, 
ka edhe karakteristika të veçanta. sa për zbulesën, edhe pse ka shumë 
vizione dhe analogji, ajo e lartëson shumë Krishtin dhe në mënyrë të gjallë 
na kujton kthimin e tij të lavdishëm.

Çështja e kanunit ende i ndan katolikët dhe protestanët. Kur johan 
ecku debatoi me luterin, theksoi këtë pikë: “shkrimet nuk janë autentikë, 
veçse përmes autoritetit të kishës.” me fjalë të tjera, kisha mund t’i japë 
autoritet një libri, ose mund të bëjë dhe shpesh e bën lartësimin e traditës 
mbi shkrimet. e vërteta është ajo që mësimi zyrtar i kishës thotë se është.

Këshilli i Dytë i Vatikanit (Vatikani ii), një konferencë e mbajtur në 
vitet 1962-1965, e përmblodhi pozitën zyrtare të kishës mbi këtë çështje: 
“prandaj është e qartë që tradita e shenjtë, shkrimi i shenjtë dhe autoriteti 
mësimdhënës i Kishës... janë aq të lidhura dhe të bashkuara, saqë njëra 
s’mund të qëndrojë dot pa të tjerat, dhe që të gjitha së bashku dhe secila në 
mënyrë e vet, nën veprimin e Frymës së shenjtë, kontribuojnë efektshëm në 
shpëtimin e shpirtrave.”5 

protestanët theksojnë që një libër ose ka, ose nuk ka autoritet të 
qenësishëm; ose është nga perëndia, ose nuk është. për shembull, një letër 
e shkruar nga Abraham linkolni do të ishte e vërtetë edhe nëse historianët 
nuk do ta njihnin si të tillë. Dhe nëse ai nuk e shkroi letrën, të gjitha këshillat 
dhe deklaratat e njerëzve nuk mund ta bënin dot një letër nga dora e tij.

me fjalë të tjera, nëse një libër në Bibël ishte frymëzuar prej perëndisë, 
do të ishte autoritar edhe sikur izraeli i Dhiatës së Vjetër dhe kisha e Dhiatës 
së re do të dështonin ta dallonin si të tillë. Dhe nëse nuk ishte i frymëzuar 
nga perëndia, nuk do kishte rëndësi se me sa sinqeritet besonte populli i 
perëndisë që ky libër kishte autorësi hyjnore, për shkak se ende nuk do të 
kishte autoritet. Ajo që dua të them është që duhet të bëjmë dallimin mes 
autoritetit të një libri të caktuar dhe dallimit të atij autoriteti.

protestantët pohojnë me guxim se ishte një kishë e gabueshme ajo që 
zgjodhi atë që besojmë se është lista e pagabueshme e librave që përbëjnë 
Biblën. po, teorikisht, kisha mund të kishte gabuar për një arsye: kisha është 
e gabueshme; Shkrimet nuk janë të gabueshme.

pasi kemi thënë gjithë këtë, ne nuk besojmë që kisha gaboi. së pari, 
nuk ka libra shtesë në ekzistencë që të paraqesin një pretendim serioz për 
kanunin e Dhiatës së re. edhe ata libra kanunikë, pranimi i të cilëve u 
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debatua, e kanë vërtetuar vlerën e tyre, dhe librat që u përjashtuan kanë 
treguar që ishin të një niveli nënbiblik. personit që thotë se kisha gaboi, i 
përgjigjemi: “parashtroje çështjen tënde; na jep rekomandimet e tua se cilat 
libra duhet të përjashtohen, nëse ka të tillë, dhe cilët duhet të përfshihen.” 
në këtë pikë zakonisht diskutimit i vjen fundi.

së dyti, siç kemi argumentuar më sipër, ne besojmë që perëndia në 
mënyrë providenciale e ruajti Fjalën e tij. megjithatë, ai e bëri këtë jo duke 
e bërë kishën të pagabueshme në të gjitha vendimet e saj zyrtare, por duke 
e drejtuar popullin e tij që të njihte ata libra që kishin vulën e autoritetit 
hyjnor.

A jeni ende të shqetësuar nga fakti që ishte një kishë e gabueshme ajo 
që zgjodhi ato çfarë besojmë se janë shkrimet e pagabueshme? nuk duhet 
të habiteni. në fund të fundit, ishin qenie të gabueshme njerëzore ato që 
shkruan shkrimet e pagabueshme. mbreti David në Dhiatën e Vjetër dhe 
pjetri në të renë shërbejnë si shembuj.

Droja e Luterit ndaj Shkrimeve
pavarësisht dyshimeve të tij për katër libra të Dhiatë së re, luteri i nderonte 
shumë shkrimet dhe besonte që duhet të kërkojmë t’i kuptojmë dhe t’i 
nënshtrohemi autoritetit të tyre. ndoshta pikëpamjen e lartë të luterit për 
Biblën mund ta vlerësojmë më mirë nëse thjesht citojmë çfarë kishte për të 
thënë ai vetë për tekstin e shkrimit.

nëse mund ta them me ndërgjegje të mirë: kam përdorur besnikërinë 
dhe kujdesin më të madh në këtë punë, dhe nuk ka pasur kurrë 
ndonjë synim që të falsifikoj diçka. për këtë gjë as kam marrë, as 
kam kërkuar dhe as dëshiroj qoftë edhe një qindarkë të vetme. nuk 
kam as qëllim që të nderohem prej kësaj gjëje (këtë e di perëndia, 
zoti im); por e kam bërë si shërbim për të krishterët e dashur dhe 
për të nderuar Atë që ulet mbi të gjithë, që më bën aq të mira në 
çdo moment, saqë edhe po të kisha përkthyer edhe një mijë herë më 
shumë apo me më tepër zell, ende nuk do ta meritoja të jetoja edhe 
një orë të vetme apo të kisha qoftë edhe një sy për të parë. prandaj, 
dashtë perëndia, e gjitha kjo do të bëhet për nderin e tij, me gëzim 
dhe sinqeritet. nëse kalemxhinjtë apo hajvanët e papës abuzojnë 
me mua, shumë mirë, le ta bëjnë. por të krishterët e devotshëm dhe 
zoti i tyre Krisht më përgëzojnë; do të jem tepër fort i shpërblyer 
nëse qoftë edhe një i krishterë i vetëm më njeh si punëtor besnik.6 
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Ai që lexon dhe studion me kujdes shkrimet nuk do të konsiderojë 
asgjë si të papërfillshme apo që nuk kontribuon sado pak në 
përmirësimin e jetës dhe moralit, përderisa Fryma e shenjtë dëshiroi 
që të përjetësohej në shkrim. me këtë zell të madh shohim që moisiu, 
apo më mirë të themi Fryma e shenjtë, përshkruan veprimet dhe 
vuajtjet edhe më të parëndësishme të patriarkëve.7 

nuk duhet t’i kritikojmë, shpjegojmë apo gjykojmë shkrimet 
thjesht me arsyen tonë, por me zell dhe lutje, të meditojmë për to 
dhe të kërkojmë kuptimin e tyre. Djalli dhe tundimet gjithashtu 
na mundësojnë që të mësojmë dhe kuptojmë shkrimet përmes 
përjetimit dhe praktikës. pa këto nuk do t’i kuptonim kurrë 
shkrimet, pavarësisht se me sa zell do t’i lexonim dhe dëgjonim. 
Fryma e shenjtë duhet të jetë këtu zotëria dhe mësuesi ynë i vetëm; 
le të mos kenë turp të rinjtë që të mësojnë prej atij mësuesi.8 

Fjala e perëndisë është një mburojë e zjarrtë; ajo ka më tepër përmbajtje 
dhe është më e pastër se ari, i cili sprovohet në zjarr, nuk e humbet 
thelbin e tij, por reziston dhe fiton mbi gjithë forcën e nxehtësisë 
së zjarrtë; po kështu, edhe ai që beson Fjalën e perëndisë fiton mbi 
gjithçka dhe qëndron i sigurt përjetësisht kundër çdo fatkeqësie; sepse 
kjo mburojë nuk i druhet asgjëje, as ferrit dhe as djallit.9 

luteri tha: “unë thjesht mësova, predikova dhe shkrova Fjalën e 
perëndisë... ndërsa unë flija apo pija birrën e Vitenbergut me miqtë e mi 
Filipin dhe Amsfordin, Fjala e dobësoi aq shumë papatin, saqë asnjë princ 
apo perandor nuk i shkaktoi kurrë humbje kaq të mëdha. unë nuk bëra 
asgjë; Fjala bëri gjithçka.”10 

Metoda e studimit e Luterit
luteri e kaloi jetën e tij duke u përpjekur të qartësonte shkrimet, në 
mënyrë të veçantë ato që ishin thelbësore për doktrinën e shpëtimit. Ai 
tha që studimi i Biblës duhet të jetë si të shkuarit në një udhëtim plot 
me zbulime surprizuese. Duke i krahasuar studimet e tij frymërore me një 
shëtitje përmes pyllit, ai tha: “zor se mund të ketë ndonjë pemë në pyll 
të cilën të mos e kem shkundur dhe prej të cilës të mos kem marrë kokrra 
molle apo të kem mbledhur manaferra.”11 Beteja e djallit kundër Krishtit 
e bën thelbësore këtë shëtitje përmes pyllit. luteri besonte që besimtarët e 
thjeshtë duhej ta njihnin Biblën, sepse, në fund të fundit, duhej ta kuptonin 
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vetë atë që besonin.
Bibla nuk është një libër, por një 

librari librash të cilat mbulojnë një 
periudhë prej dy mijëvjeçarësh. në lidhje 
me të vërtetat qendrore të Biblës luteri 
i tha erazmit, “përmes të Kryqëzuarit, i 
krishteri njeh gjithçka që duhet të njohë, 
por tani njeh atë që s’mund ta njohë.”12 

“Kushdo që dëshiron të lexojë 
Biblën duhet të sigurohet që nuk e ka 
gabim, sepse shkrimet mund të shtriqen 
dhe drejtohen lehtë, por askush nuk 
duhet t’i drejtojë ato përmes emocioneve të veta; ai duhet t’i çojë ato te pusi, 
domethënë te kryqi i Krishtit, atëherë me siguri do të ketë të drejtë dhe 
s’mund të gabojë.”13

Efektet historike dhe kombëtare të përkthimit të Luterit
siç e përmenda edhe më parë, nëse përkthimi i Biblës në gjermanisht do 
të ishte arritja e vetme e luterit, atëherë do të ishte bërë pjesë e historisë si 
një bamirës i madh për popullin gjerman. Duhet të kujtojmë që gjatë asaj 
kohe, gjermania ishte një konglomerat territoresh me masa dhe pesha të 
ndryshme dhe pa një dialekt të përbashkët. luteri e përktheu Biblën në 
gjuhën që dëgjoi në rrugë në qytetin e tij të Vitenbergut, dhe gjithashtu u 
kërkoi të tjerëve ta ndihmonin të zgjidhte fjalët që do njiheshin më mirë nga 
shumica e gjermanëve.

në librin e saj, Gjermanishtja: Biografia e një gjuhe, ruth h. sanders thotë 
që luteri ishte aq i suksesshëm në përkthim e librit jo vetëm në gjermanisht, 
por gjithashtu në gjuhën e përditshme të asaj kohe, saqë një kundërshtar 
katolik u ankua që “edhe rrobaqepësit dhe këpucarët... e lexonin me zell 
të madh.”14 një kritik i librit të sanders në numrin e revistës ekonomisti, 
5 gusht, 2010 shkruan, “rrallëherë ka ndodhur që një burrë i vetëm të 
ketë lënë gjurmë në një gjuhë. gjermanishtja e Biblës së luterit nuk ishte 
gjuha amtare e askujt në atë kohë. sot është aq universale, saqë kërcënon me 
vdekje dialektet dikur prekëse të gjermnisë përmes standardizimit.” 

Konsideroni këtë vlerësim:

luteri e zmadhoi fuqinë e qenësishme të ideve të tij duke i artikuluar 
ato në një gjuhë që nuk e kishte shoqen për qartësi dhe forcë. Ai u përpoq 

Luteri e kuptoi që e vërteta biblike 
mund të komunikohej fuqishëm përmes 

këngës. “Fortesë e Fortë është Zoti 
ynë” është himni i tij më i njohur.
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t’i bënte shkrimet të disponueshme për adhuruesit e zakonshëm duke 
i përkthyer ato në gjermanishten e përditshme. Këtë gjë ai e bëri me një 
gjenialitet të tillë, saqë dialekti gjerman që përdori u bë gjuha e shkruar e 
gjithë gjermanisë. pa përkthimin e Biblës nga luteri, gjermania mund të 
kishte vendosur të përdorte një numër gjuhësh reciprokisht të pakuptueshme, 
sikurse ndodhi në pjesën perëndimore të perandorisë së shenjtë romake, 
ku dialektet lokale evoluan në atë që tani njihet si hollandishtja moderne. 
luteri gjithashtu shkroi himne të cilat këndohen ende në shërbesat fetare të 
krishtera kudo nëpër botë. 

gutenbergu kishte prezantuar shtypshkronjën në mainz në vitet 1400 
prandaj kopje të Biblës po përhapeshin me të shpejtë në mbarë gjermaninë. 
tani Bibla nuk do të ishte e disponueshme vetëm për kishat, por për këdo 
që mund të lexonte. Vizioni i martin luterit që bujku dhe endësi të kishin 
shkrimet në dispozicion, po niste të bëhej realitet.
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luteri, Kati, fëmijët  
dhe vdekja

Kur martin luteri bëri betimet e beqarisë në manastirin e 
erfurtit, ishte i sigurt që nuk do të martohej kurrë. por kur u 
shkishërua nga kisha, mentori dhe rrëfyesi i tij johan staupitz 
e liroi nga këto betime. murgu që ishte bërë reformator, tani 

ishte i lirë të martohej, por ende nuk kishte si qëllim ta bënte këtë gjë. 
luteri, i cili priste që ta ekzekutonin nga momenti në moment, mendonte 
që martesa nuk do të ishte e drejtë për gruan e tij, e cila me siguri do të 
mbetej e ve.

por ngjarjet morën një kthesë interesante kur luteri ishte duke 
qëndruar në Kështjellën e Vartburgut. murgjit në Vitenberg, pasi kishin 
hedhur poshtë betimet e tyre të beqarisë, po martoheshin me murgeshat që 
po braktisnin manastiret e tyre. traktet rreth ungjillit të shkruara nga luteri 
kishin arritur edhe në manastirin e murgeshave afër torgaut, dhe luteri po 
i këshillonte murgeshat se si mund të arratiseshin. Kjo jo vetëm që ishte 
shkelje e ligjit, por gjithashtu konsiderohej edhe e dënueshme me vdekje; 
megjithatë, luteri besonte që princi i tij, Frederiku i urtë, kishte të ngjarë 
që do të bënte sikur nuk e dinte, dhe kështu ndodhi.

luteri bëri një marrëveshje me leonard Kopin i cili, herë pas here 
çonte fuçi me peshq në manastirin e torgaut. në vitin 1523 Kopi mblodhi 
dymbëdhjetë murgesha, i fshehu brenda fuçive (disa tregime thonë që ato u 
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fshehën në fuçitë bosh), dhe i çoi në Vitenberg me karrocën e tij të mbuluar. 
tri nga murgeshat u kthyen në shtëpitë e tyre, por nëntë të tjerat qëndruan 
në Vitenberg. një student i tha një shoku: “në qytet sapo ka arritur një 
karrocë e ngarkuar me virgjëresha të dëlira; që të gjitha duan martesën më 
shumë se jetën e tyre. perëndia u dhëntë burra, e keqja më e vogël që mund 
t’u ndodhë.”1 Këto gra nuk e kishin shumë idenë se si të jetonin në botën 
reale. një person komentoi duke thënë: “gjithë sa mund të bëjnë është të 
këndojnë dhe të luten.”

luteri ndjeu që ishte përgjegjësia e tij t’u gjente burra apo shtëpi. 
Dikush sugjeroi që ai të martohej vetë me një prej tyre; ai komentoi që 
nuk kishte qëllim të tillë, sepse çdo ditë priste të vdiste si një heretik. në 
fund, që të gjitha u rregulluan me përjashtim të Katerina von Borës. luteri 
i bëri disa sugjerime për burra me të cilët mund të martohej, por ajo nuk 
ishte e interesuar. Ajo ia kishte vënë syrin një burri që kishte ardhur të jepte 
leksione në Vitenberg – Dr. nikolas Amsdorf. Duke folur me Amsdorfin, 
ajo i kërkoi që t’i thoshte luterit që nuk mund t’i pranonte burrat që i 
kishte sugjeruar ai, por nëse do të martohej duhej të ishte vetë Amsdorfi ose 
luteri. (Ajo e tha këtë me shaka sepse besonte që këta burra nuk ishin pjesë 
e zgjedhjes; gjithashtu, tani që të dy ata ishin në të dyzetat.)

luteri vizitoi prindërit e tij dhe ata e inkurajuan të martohej me Katin. 

Një nga kontributet kyçe të Katerinës në Reformim ishte të ndihmonte në modelimin e 
martesës protestante dhe duke portretizuar vlerën e martesës për klerin.
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Babai tij, i cili e kundërshtoi vendimin e të birit që të futej në manastir, 
mendonte që martesa do të ishte një ide e mirë. luteri kishte qenë duke 
mësuar se institucioni i martesës ishte themeluar në mënyrë hyjnore dhe 
duhej të lartësohej mbi beqarinë dhe, kështu, dalëngadalë, kjo ide po zinte 
vend brenda tij. edhe sikur t’i duhej të vdiste në turrën e druve, martesa e tij 
do t’i jepte status Katit, dhe ai mund të pohonte besimin e tij.

më në fund, ai dha tri arsye për martesën e tij: për t’i pëlqyer babait, 
për të përbuzur papën dhe djallin, dhe për ta vulosur dëshminë e tij para se 
të martirizohej. Ai u fejua me Katin në 13 qershor 1525. në atë kohë fejesa 
ishte ekuivalente e martesës, megjithatë në 27 qershor u bë një ceremoni 
publike. (Kjo ceremoni në fakt dramatizohet çdo vit në sheshin e Qytetit të 
Vitenbergut, një traditë e gëzuar që kremtohet në muajin qershor.)

luteri dërgoi ftesa. Xhorxh spalatinit i shkroi: “Duhet të vish në dasmën 
time. i kam bërë engjëjt të qeshin dhe djajtë të qajnë.” spalatini e pyeti në 
lidhje me njohjet e gjata, dhe luteri iu përgjigj në thelb: “mos e lër për nesër 
atë që mund ta bësh sot!” Ai ftoi edhe leonard Kopin që kishte ndihmuar 
me arratisjen e murgeshave, por nuk iu përgjigj. me sa duket ai i dërgoi një 
ftesë të dytë Kopit: “zotëria im, Kati dhe unë të ftojmë të dërgosh një fuçi 
me birrën më të mirë të torgaut, dhe nëse nuk është e mirë, do të të duhet 
ta pish vetë.”2 

në orën dhjetë të mëngjesit, luteri e shëtiti Katin përgjatë rrugëve të 
Vitenbergut nën tingujt e këmbanave të kishës së zonës, dhe ceremonia 
ndodhi te porta. Disa parashikuan që ky do të ishte fundi i ndikimit të 
luterit si reformator. por në shumë aspekte ndodhi krejt e kundërta. 
martesa dhe familja e luterit siguruan një model se si çiftet në shërbesë 
mund të shërbejnë në partneritet me respekt dhe bekim reciprok. luteri 
nuk vdiq si martir sikurse mendonte se do të ndodhte, dhe ai me Katin 
kaluan njëzet e një vite së bashku.

Jeta me Katin
luteri dhe Kati ishin mjaft të përshtatshëm për njëri-tjetrin. shtëpia e tyre 
ishte e mbushur me humor dhe respekt reciprok. “pas Fjalës së perëndisë 
nuk ka thesar më të çmuar se martesa e shenjtë. Dhurata më e madhe e 
perëndisë mbi tokë është një grua e devotshme, e gëzuar, nikoqire dhe që 
i druhet perëndisë, me të cilën mund të jetosh në paqe, të cilës mund t’i 
besosh... zotërimet e tua, trupin dhe jetën.”3 

martesa solli shumë ndryshime. luteri e pranoi që para se të martohej 
nuk e kishte rregulluar shtratin për një vit të tërë dhe kundërmonte era 
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djersë, por për shkak se punonte shumë dhe ishte aq i lodhur, nuk e vinte re. 
luteri gjithashtu tha që kur u martua, nuk ishte i magjepsur me Katin, por 
me kalimin e viteve, dashuria e tyre për njëri-tjetrin u rrit. “Katin nuk do ta 
shkëmbeja as me Francën dhe as me Venecien, sepse ma ka dhënë perëndia 
dhe gratë e tjera kanë mangësi edhe më të këqija.”4

Ai ishte martuar me një grua që dukej qartë se kishte vullnet të fortë, 
ishte e zonja dhe mund të matej me bashkëshortin e saj të famshëm. një 
ditë kur ai ishte në depresion, ajo u vesh me të zeza sikur do të shkonte në 
funeral. Kur luteri e pyeti se kush kishte vdekur, ajo i tha: “perëndia ka 
vdekur, nuk të erdhi lajmi?” pastaj luteri filloi të qeshte kur kuptoi sesa i 
marrë ishte që të shkurajohej dhe të vepronte sikur perëndia kishte vdekur.

shpesh ai i referohej Katit si “brinja ime” dhe gjithashtu “zotëria im” 
(ajo kishte prejardhje fisnike). nganjëherë ai luante me emrin e saj duke e 
quajtur “Kette”-ja ime (në gjermanisht do të thotë “zinxhir”), dhe e quante 
veten “shërbëtori i saj i bindur.” Ata e nisën jetën e tyre së bashku pa para, 
edhe pse më vonë u mbështetën nga princi.

Kati kishte iniciativë, kujdesej për derrat dhe pulat, mbolli një kopsht, 
u kujdes për një vresht e kështu me radhë. përveç këtyre, asaj i duhej të 
kujdesej për luterin i cili vuante nga lloj-lloj sëmundjesh: nga cerma, 
pagjumësia, hemoroidet, kapsllëku, marrje mendsh dhe zhurma në vesh.

Ajo i shërbente birrë (të cilën e fermentonte vetë) si qetësues për 
pagjumësinë. Ai i dha asaj nderin më të lartë kur e quajti letrën e shën 
palit drejtuar galatasve “Katerina von Bora ime.” sërish ai tha: “në punët 
e përditshme dëgjoj atë që thotë Kati. në të tjerat jam i udhëhequr nga 
Fryma e shenjtë.” me sa duket ai ishte i shqetësuar se mos po i kushtohej 
shumë asaj. “i kam dhënë më tepër nder Katerinës sesa Krishtit, i cili ka bërë 
shumë më tepër për mua.” martesa, thoshte luteri, ishte shumë më e mirë 
se beqaria dhe shërbente si shkollë për karakterin.

Kati qeveriste shtëpinë dhe kujdesej për financat. Bashkëshorti i saj 
nuk mësoi kurrë se si të merrej me paratë. Ai tha: “perëndia e ndau dorën 
në gishta në mënyrë që paratë të rrëshqasin përmes tyre.” Ai jepte gjithçka 
që nuk ishte patjetër e nevojshme që ata ta mbanin. hera-herës Katit i 
duhej t’i fshihte paratë për t’i mbajtur larg tij.

martini dhe Kati trashëguan një fermë dy ditë larg Vitenbergut, prandaj 
Kati shpesh shkonte për t’u kujdesur për fermën. luteri, ndoshta disi i 
pakënaqur, i shkroi ndërsa ajo ishte duke u kujdesur për fermën: “zonjës 
së pasur të zulsdorfit, e cila me trup jeton në Vitenberg por me shpirt në 
zulsdorf.” Disa martesa, thoshte luteri, motivoheshin thjesht prej epshit, por 
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martesa e tij ishte bërë një martesë dashurie. Ai tha: “gruaja duhet ta gëzojë 
burrin kur kthehet në shtëpi dhe ai ta bëjë atë t’i vijë keq kur ai largohet.”

Darkë me Luterët
sigurisht që Kati kishte shërbëtore për ta ndihmuar me shumë nga përgjegjësitë 
e saj. shtëpia e luterit ishte pothuaj gjithmonë e hapur për studentët dhe 
miqtë që kalonin andej. pas një darke të gëzuar dhe ca birra, biseda kalonte 
te teologjia, papa, apo ndodhitë e kohës. Disa studentë i shkruan mendimet 
e luterit bashkë me përgjigjet e pyetjeve të tyre. Këto kanë ardhur deri te ne 
si Bisedat e tryezës, me 6,596 artikuj të sistemuar prej studentëve pas vdekjes 
së tij. në to gjenden shumë komente të mprehta si:

murgjit janë pleshtat në pallton e perëndisë së gjithëfuqishëm.

unë jam shtyllë e papës. pasi të kem ikur unë, do t’i ketë më keq punët.

gjermania është derri i papës. prandaj duhet t’i japim kaq shumë 
proshutë dhe salsiçe.

zogjve u mungon besimi. Ata fluturojnë kur unë hyj në vresht edhe 
pse nuk dua t’u bëj gjë të keqe. Kështu edhe ne na mungon besimi 
në perëndinë.5

luteri e qortoi Katin për shqetësimin e saj në lidhje me shëndetin dhe 
sigurinë e tij. “shqetësohesh shumë për perëndinë tënd, sikur Ai të mos ishte 
i gjithëfuqishëm, dhe në gjendje të krijonte dhjetë Doktor martin luterë 
për të vjetrin që ndoshta do të mbytet në sale [një lumë në gjermaninë 
qendrore], apo do të vdiste pranë oxhakut ... kam një mbrojtës më të mirë 
se ti dhe gjithë engjëjt së bashku. Ai – mbrojtësi im – shtrihet në grazhd 
dhe qëndron në gji të Virgjëreshës, 
por Ai gjithashtu ulet në të djathtë 
të perëndisë, Atit të gjithëfuqishëm. 
prandaj, rri e qetë. Amen.”6 

në testamentin e tij të vitit 1542, 
shtatëmbëdhjetë vjet pasi ai dhe 
Kati ishin martuar, ai e quan atë një 
“bashkëshorte të perëndishme, besnike 
dhe të devotshme, plot me kujdes të 
butë dhe të dashur.”7 Faqja e titullit dhe portret nga një  

numër i Bisedat e Tryezës nga  
Martin Luteri, 1581.
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Fëmijët: gëzime dhe trishtime
Kur djalit të tyre të parë hansit po i dilnin dhëmbët, luteri tha që ai po 
bëhej një bezdi e gëzueshme. “Këto janë gëzimet për të cilat papa nuk është i 
denjë.” hansi shpesh u hapi telashe, duke e pasur të vështirëtë bindej. luteri 
i shkroi kumbarës së ardhshme të fëmijës së tyre të dytë, një vajzë kësaj here: 
“e dashur zonjë, nga unë dhe bashkëshortja ime Kati perëndia ka prodhuar 
një pagane të vogël. shpresojmë që të jesh e gatshme të vish dhe të bëhesh 
nëna e saj frymërore.”

ndërsa qëndronte në Kështjellën e Koburgut duke mos pasur mundësi 
të shkonte në Këshillin e Augsburgut në vitin 1530, luteri u përlesh shumë 
me ankthin. Ai vriste mendjen nëse melanktoni mund të bënte shumë 
lëshime në mënyrë që t’i pëlqente perandorit Karli V, i cili po përpiqej t’i 
bashkonte luteranët me katolicizmin. pavarësisht ankthit të tij, luteri kaloi 
kohë duke i shkruar këtë letër prekëse djalit të tij katër vjeçar, hansit. ja disa 
pjesë të shkëputura prej saj.

jam i gëzuar që mora vesh se po mëson dhe po lutesh shumë. 
Vazhdo, bir, dhe kur të kthehem në shtëpi, do të të sjell shumë 
dhurata. Di një kopsht të bukur ku shumë fëmijë me kaçurrela 
të verdha mbledhin mollët e kuqe poshtë pemëve, si dhe dardha, 
qershi dhe kumbulla. Ata këndojnë, luajnë dhe janë të gëzuar. Kanë 
kuaj të hijshëm me kapistallë ngjyrë ari dhe samarë të argjendtë. e 
pyeta kopshtarin se kush ishin këta fëmijë dhe ai më tha: “Këta janë 

Luteri duke luajtur muzikë me familjen e tij.
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fëmijët të cilëve u pëlqen të luten, të mësojnë dhe të sillen mirë. 
Dhe unë i thashë: “O njeri i mirë, edhe unë kam një bir, emri i tij 
është hans luter. A s’mund të vijë edhe ai në këtë kopsht?”... Dhe 
burri më tha, “nëse i pëlqen të lutet, të mësojë dhe të sillet mirë, 
edhe ai mund të vijë në këtë kopsht.”

prandaj, biri im i dashur, studio dhe lutu fort dhe i thuaj lipusit 
dhe jostit [djemve të melanktonit] të bëjnë të njëjtën gjë, në 
mënyrë që të vini bashkë në kopsht. perëndia i mirë u kujdestë për 
ty. përshëndete dhe puthe teta lenën nga unë.8

përmes fëmijëve të tij luteri mësoi për perëndinë. Ata e ndihmuan 
të kuptonte fjalët, “Ati ynë që je në qiell.” një foshnjë mund të ushqehet 
vazhdimisht në gjirin e nënës së vet pavarësisht kaosit në botë, dhe ky është 
një shembull për besimin e fëmijëve të perëndisë. luterët kishin gjithsej 
gjashtë fëmijë: hansi, elizabeta, magdalena, pali, dhe margarita. Dy nga 
vajzat e tyre vdiqën në moshë të vogël. Ata gjithashtu rritën katër fëmijë 
jetimë prindërit e të cilëve vdiqën gjatë murtajës; bashkë me këta, në 
shtëpinë e tyre erdhën edhe fëmijë të tjerë. Djali i tyre i katërt, pali, u bë 
doktor i princit jona, i cili pasoi princin Frederik.

Kur vinte koha e Krishtlindjes, luteri, i nxitur nga fëmijët e tij, 
kremtonte gjithashtu me gëzim fëminor. një nga skenat e njohura 
ishte familja që këndonte himnet e Krishtlindjes, ku përfshiheshin 
edhe himnet e shkruara prej luterit me fraza si, “nga qielli engjëjt 
lajme të mira sjellin/lajme të gëzuara mbi tokë përcjellin.”9 

Brenga personale

Kur ishte vetëm katërmbëdhjetë vjeç, vajza e preferuar dhe më e dashur e 
luterit, magdalena ishte në shtratin e vdekjes. luteri u lut: “O perëndi, e 
dua vajzën time kaq shumë, por u bëftë vullneti yt.” Duke u kthyer nga ajo, 
i tha: “magdalenkë, bija ime e vogël, do të doje të të shtrëngonte babi yt në 
krahë dhe do të gëzoheshe të shkoje tek Ati yt në qiell? Ajo i tha: “po, atë i 
dashur, si të dojë perëndia.” Ai e mbajti në krahë derisa ajo vdiq; pastaj tha, 
“Du liebes lenchen [një pseudonim i dashur], do të ringjallesh dhe do të 
shkëlqesh si yjet dhe dielli. sa e çuditshme është të di që ajo është mirë dhe 
në paqe, e megjithatë të jem kaq i trishtuar.”10 

luteri ishte pesëdhjetë e nëntë vjeç kur magdalena vdiq, ndërsa ai 
po kalonte përmes sprovash të tjera. trishtimi i tij për humbjen e vajzës 
shpesh ishte i përzier me gëzim duke ditur që ajo ishte me perëndinë. Ai 
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i shkroi shokut të tij, jonas: “Do të kesh dëgjuar që vajza ime e dashur ka 
lindur sërish në mbretërinë e përjetshme të perëndisë. Duhet të gëzohemi 
për largimin e saj, sepse ajo është çuar larg nga bota, mishi dhe djalli; por 
dashuria e natyrshme është aq e fortë saqë s’mund ta durojmë dot pa vajtuar 
në zemër, pa ndjesinë e vdekjes në veten tonë.”11 

në gurin e saj të varrit luteri shkroi këto fjalë:

Këtu prehem unë, lena, vajza e luterit,
Duke fjetur në shtratin tim bashkë me gjithë të bekuarit.
linda në mëkat dhe shkelje;
përjetë do të kisha qenë e mjerë,
por megjithatë jetoj, dhe gjithçka është mirë –
se ti, o Krisht, më shpëtove me gjakun tënd.12

për ne sot është e vështirë të kuptojmë ndikimin e madh që martesa e 
luterit kishte në brezat e ardhshëm. një historian e tha kështu: “luteri dhe 
Kati e ndryshuan mënyrën se si bota perëndimore mendon rreth martesës. 
mbështetja e luterit për klerin e martuar dhe shembulli i tij inaguruan 
një reformim shoqëror po aq të rëndësishëm – madje ndoshta edhe më të 
rëndësishëm – se reformimi kishtar.”13 

mbani mend që për më tepër se një mijë vjet, beqaria mbahej si ideal, 
dhe Augustini kishte argumentuar që seksi, edhe në martesë, përfshinte 
mëkat. martini dhe Kati u mësuan brezave të ardhshëm që martesa 
përfshinte dashurinë reciproke, seksin e gëzuar, shoqërinë e vërtetë – dhe 
miratimin e perëndisë.

Mësime në jetë dhe vdekje
Kur murtaja arriti në Vitenberg, shumë njerëz u larguan të frikësuar për jetën 
e tyre. luteri shkroi një ese për faktin nëse një i krishterë duhej të rrinte për 
të ndihmuar me të sëmurët apo të largohej që të ishte i sigurt. përgjigja e tij 
shkurtimisht ishte që kjo është çështje ndërgjegjeje. nuk duhet t’i gjykojmë 
ata që largohen nëse nuk kanë përgjegjësi që i detyrojnë të qëndrojnë. por 
nëse dikush ishte zyrtar i qytetit apo kishte përgjegjësi, duhej të qëndronte 
dhe të ndihmonte të sëmurët, dhe nëse do të vdiste duke bërë këtë gjë, do 
të vdiste duke bërë vullnetin e perëndisë. Falë Krishtit luteri besoi që mund 
të tallemi me vdekjen, sepse ajo nuk ka pushtet mbi ne. lidhur me veten e 
tij gjatë kësaj kohe ai tha që për shkak se ishte topolak do t’u “jepte mjaft 
ushqim krimbave të tokës.” edhe pse të tjerët ia mbathën, luterët qëndruan 
dhe ndihmuan të sëmurët në Vitenberg.
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Kur luteri ishte i sëmurë dhe mendoi që do të vdiste, e këshilloi Katin: 
“nëse është vullneti i perëndisë, pranoje.” Dhe ajo iu përgjigj: “Doktori im 
i dashur, nëse është vullneti i perëndisë më mirë do të të lija me zotin sesa 
këtu. mos u shqetëso, perëndia do të kujdeset për ne.”

Dhe përfundimisht, kur po kthehej në shtëpi bashkë me djemtë e tij 
nga një udhëtim për të sqaruar një mosmarrëveshje, luteri vdiq në qytetin 
e eisleben, pothuaj një kilometër larg kishës ku ishte pagëzuar. Vite më parë 
në Vorms ai kishte thënë: “nëse do të kisha një mijë kokë, do të preferoja më 
mirë të m’i prisnin të gjitha njëra pas tjetrës, sesa të mohoja qoftë edhe një 
nga bindjet e mia.” tani në shtratin e tij të vdekjes, e pyetën nëse po vdiste 
në besimin që kishte rrëfyer. Ai u përgjigj po, dhe tha: “isha sypatrembur, 
nuk kisha frikë nga asgjë; perëndia mund ta bëjë njeriun kaq tmerrësisht 
guximtar.”14 

Predikimi i fundit i Luterit
në vitin 2010 udhëhoqa një tur nëpër vendet e reformimit. patëm mundësi 
të vizitonim kishën në eisleben dhe më lejuan të predikoja nga foltorja nga 
e cila luteri dha predikimin e tij të fundit. siç desh zoti m’u gjend me vete 
një kopje e predikimit të tij të fundit. pata nderin të predikoja disa paragrafë 
të tij nga e njëjta foltore ku luteri e kishte dhënë këtë predikim! Ai e dha 
këtë predikim në 15 shkurt 1546 duke përdorur vargjet nga mateu 11:25-
26, “në atë kohë jezusi nisi të thotë: ‘unë të lavdëroj, o Atë, zot i qiellit dhe 
i dheut, sepse ua fshehe këto gjëra të urtit dhe të mençurit, dhe ua zbulove 
fëmijëve të vegjël. po, o Atë, sepse kështu të pëlqeu ty.’”

Do t’ju citoj disa paragrafë, të cilët na kujtojnë rëndësinë e fjalëve të tij 
për sot. i kam redaktuar pak për hir të qartësisë.

Ky është një ungjill i jashtëzakonshëm që përmban shumë gjëra 
brenda tij. le të flasim për një pjesë të tij tani, duke prekur aq sa të 
kemi mundësi ndërsa perëndia na jep hir.

zoti këtu lavdëron dhe lartëson Atin e tij qiellor që ua ka fshehur 
këto gjëra të urtëve dhe të mençurve, por ua ka zbuluar foshnjave 
dhe fëmijëve që s’mund të flasin, të predikojnë apo të jenë të urtë. 
Kështu ai vë në dukje që është kundër të mençurve dhe të urtëve 
dhe që i do fort ata që janë si fëmijët e vegjël.

për botën është shumë gjë e marrë dhe ofenduese që perëndia t’i 
kundërshtojë të mençurit dhe t’i dënojë ata, në fund të fundit ne 
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kemi idenë që perëndia nuk mund të mbretëronte dot nëse nuk do 
të kishte njerëz të urtë dhe të mençur për ta ndihmuar... gjithçka 
që perëndia bën, ata duhet ta përmirësojnë, në mënyrë që mbi tokë 
të mos ketë dishepull më të varfër, më të parëndësishëm dhe më të 
përbuzur se perëndia; Ai duhet të jetë nxënësi i të gjithëve, të gjithë 
duan të jenë mësuesit e tij.

Kjo sjellje është shumë e shëmtuar, a nuk duhet pastaj që perëndia 
ta humbasë durimin e tij me ne? A duhet të jetë Ai aq i kënaqur 
me këta tipa që janë tepër të zgjuar dhe të mençur për të dhe që 
gjithmonë duan ta kthejnë Atë në shkollë? në të vërtetë gjërat janë 
në një gjendje të mirë kur veza dëshiron të jetë më e zgjuar se pula. 
goxha qeveri kemi kur fëmijët duan të sundojnë mbi atin dhe nënën, 
kur të thjeshtët dhe të marrët e shohin veten si të urtë. e shihni, kjo 
është arsyeja pse të urtët dhe të mençurit dënohen kudo në shkrime.

Djalli na ka rrethuar me njerëz të marrë... po kështu edhe papa, 
dëshiron të jetë njeri shumë i mençur, në fakt më i mençuri nga 
të gjithë, thjesht sepse ka një pozitë të lartë dhe pretendon të jetë 
kreu i kishës, prandaj edhe djalli e krekos aq shumë, saqë ai [papa] 
imagjinon se çfarëdo që thotë ai është urtësi e pastër hyjnore dhe të 
gjithë duhet ta pranojnë dhe t’i binden; askush nuk duhet të pyesë 
nëse kjo është apo jo Fjala e perëndisë.

por perëndia nuk ka për ta toleruar këtë gjë. Ai nuk ka për qëllim të 
jetë nxënës; ata duhet të jenë nxënës...

prandaj, kjo do të thotë që të mençurit e kësaj bote janë mohuar, 
që ne të mësojmë të mos mendojmë për veten si të mençur, por të 
mbahemi vetëm te Fjala e Krishtit dhe të vijmë tek Ai, sikurse na 
fton me aq dashuri dhe të themi: Vetëm ti je zoti dhe zotëria im i 
dashur, kurse unë jam dishepulli yt.

Kjo dhe shumë më tepër mund të thuhet për ungjillin, por jam i 
dobët dhe me kaq do ta lëmë.15 

luteri predikoi për afërsisht tridhjetë apo tridhjetë e pesë minuta, dhe 
si konkluzion e pranoi që ishte “tepër i dobët” për të thënë më tepër. Ai u 
largua nga kisha, kaloi rrugën për të shkuar në dhomën e tij, u sëmur dhe 
vdiq disa ditë më vonë.
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trupi i luterit u çua në Vitenberg 
ndërsa turmat rrinin anës udhës nëpër 
qytetet nga kaluan. Ai u varros në 
Kishën e Kështjellës ku kishte gozhduar 
Nëntëdhjetë e Pesë Tezat para shumë 
vitesh. në gurin e varrit të tij gjenden 
thjesht këto fjalë (në latinishte të 
shkurtuar): “Këtu është varrosur trupi 
i Doktorit të teologjisë së shenjtë, 
martin luterit, i cili vdiq në vitin e 
Krishtit 1546, në 18 shkurt, në qytetin 
e tij të eislebenit.”

Katër vite më pas vdiq Kati, dhe 
fjalët e saj të fundit që janë regjistruar ishin: “Do të ngjitem pas Krishtit 
si rrodhja pas shajakut.” Ajo u varros në torgau, qyteti ku dikur kishte 
qenë murgeshë. si grua beqare e kufizuar nga rregullat strikte të disiplinës 
mesjetare, nuk mund ta kishte ëndërruar kurrë që një ditë do të martohej 
me një prej burrave më të famshëm në histori dhe të kujtohej nga miliona 
njerëz si një nënë dhe bashkëshorte e jashtëzakonshme, punëtore dhe që i 
druhej perëndisë.

Vite më parë, kur luteri po reflektonte për jetën e tij të jashtëzakonshme 
dhe të papritur, komentoi duke thënë: “Kush mund t’i kishte parashikuar 
të gjitha këto gjëra?”

martini dhe Kati na mësuan jo vetëm si të jetojmë dhe të duam, por 
gjithashtu edhe si të vdesim. në fund, që të dy u përkulën me përulësi 
për të pranuar vullnetin e perëndisë në të gjitha gjërat, duke përfshirë edhe 
realitetin e pashmangshëm të vdekjes. edhe sot, shembulli i tyre i dashurisë 
dhe partneritetit të arritur me shumë mund është frymëzim për të gjithë ne.

Martin Luteri vdiq në 18 shkurt, 1546 në 
moshën 62 vjeçare.
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13

zvingli 
Reformimi i Zyrihut

nëse vizitoni grosmunsterin (Katedralen e madhe) në 
zyrih të zvicrës, do të shihni mbishkrimin e mëposhtëm: 
“reformimi i huldrik zvinglit filloi këtu, më 1 janar, 1519.” 
në një kishë aty pranë, do të shihni gjithashtu një statujë 

të reformatorit me Biblën në njërën dorë dhe shpatën në tjetrën, gjëra të 
cilat simbolizojnë përkushtimin e dyfishtë të zvinglit ndaj perëndisë dhe 
shtetit. sikurse do ta zbulojmë, ai mori shpatën dhe vdiq si kapelan ndërsa i 
inkurajonte trupat zvicerane që luftonin kundër katolikëve.

zvingli lindi në Alpet zvicerane shtatë javë pas martin luterit. Kur filloi 
ta studionte seriozisht Dhiatën e re, vendosi të mos predikonte asgjë tjetër 
përveç ungjillit. Ky ishte qëndrimi i tij kur pranoi thirrjen të bëhej prifti i 
grosmunsterit në zyrih. edhe pse teknikisht ishte ende pjesë e perandorisë 
së shenjtë romake, Konfederata zvicerane kishte fituar një masë pavarësie 
me ardhjen e shekullit të gjashtëmbëdhjetë.

puna e tij filloi në 1 janar 1519, dhe ky pastor i ri e shtangu bashkësinë 
e tij kur shpalli synimin e vet për të braktisur metodat tradicionale të 
adhurimit. predikimet e tij nuk do të ndiqnin rendin e caktuar të leximit. 
përkundrazi, ai do të fillonte të predikonte me ungjillin sipas mateut dhe 
do të vazhdonte përgjatë Dhiatës së re. Kjo krijoi një trazim entuziazmi në 
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bashkësinë e tij, përderisa askush nuk ua kishte 
mësuar kurrë Fjalën e perëndisë në mënyrë 
sistematike.

Vetëm dy vite me parë martin luteri 
kishte gozhduar Nëntëdhjetë e Pesë Tezat e tij 
në derën e Kishës së Kështjellës në Vitenbreg. 
me sa duket, zvingli ishte në dijeni të punës 
së luterit në Vitenberg dhe e admiroi guximin 
e tij duke iu referuar si “një elia.” Ai e nxiti 
bashkësinë e tij t’i blinte dhe lexonte librat e 
luterit, por refuzoi të pranonte emrin “luteran” 
dhe e mohoi varësinë te luteri. zvingli tha: 
“Doktrinën time nuk e mësova nga luteri, 
por nga vetë Fjala e perëndisë.” Ai shihte drejt 
shkrimeve dhe jo drejt luterit për kuptimin e 
tij rreth ungjillit.

gjatë vitit të parë të shërbesës së zvinglit, 
një murtajë e tmerrshme kaloi përgjatë zyrihut 
nga e cila vdiqën më tepër se dy mijë nga 
shtatë mijë banorët e tij. Vetë zvingli për pak 
sa nuk vdiq. si rezultat, ai shkroi atë që njihet 
si “Kënga e murtajës”

ndihmomë o zot,
Forca dhe shkëmbi im;
ja, te porta
trokitjen e vdekjes dëgjoj.
ngri dorën tënde,
Që u shpua për mua,
Që vdekjen e mposhti,
Dhe më çliro.

Kur e mori veten nga përjetimi i tij aq pranë vdekjes, ai shkroi:

perëndi, zoti im!
nga dora jote jam shëruar,
sërish mbi tokë
ja te qëndroj.
mbi mua mëkati

Statuja e Zvinglit para  
Wasserkirche (Kishës së  

Ujit) në Zyrih
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le t’mos sundojë,
me gojën time
Vetëm ty t’lavdëroj.1 

Kështu, ky njeri, që i mbijetoi murtajës, inaguroi një reformizëm që do 
të ndikonte në qytetin e tij, vendin e tij, dhe madje edhe në botë. sikurse 
martin luteri, zvingli e mohoi autoritetin e papës dhe predikoi drejtësimin 
vetëm me anë të besimit, mohoi meritat e shenjtorëve dhe të indulgjencave. 
Ai gjithashtu besonte te paracaktimi dhe që shtatë sakramentet duhej të 
reduktoheshin vetëm në dy.

por në fillim të viteve 1520, zvingli nuk mund ta mbante më gjatë 
statusin e tij si prift në Kishën Katolike romake. në vitin 1520, ai hoqi dorë 
nga pensioni që i jepej nga papa dhe pas dy ditësh hoqi dorë nga ofiqi i tij 
si “prifti i popullit të zyrihut.” megjithatë, në mënyrë të habitshme këshilli 
i qytetit e punësoi si predikuesin kryesor të të gjithë qytetit. tani ai ishte në 
një pozitë për të çuar përpara reformat zyrtare. Ai i sfidoi kritikët e tij, të 
cilët e akuzonin se kishte braktisur kishën e shenjtë nënë, që të “braktisnin 
gomerët e të kalonin nga qetë, të braktisnin dhitë e të bashkoheshin me 
delet.” për zvinglin dhe ndjekësit e tij, zaret tashmë ishin hedhur.

në vitin 1522, zvingli ishte në një darkë gjatë periudhës së Kreshmës 
ku dy salsiçe të thata u prenë në copa të vogla, dhe burrat morën secili nga 
një copë. Kjo për ne mund të tingëllojë si diçka e pafajshme, por në atë kohë 
nëse kjo gjë merrej vesh, kishte shumë reagime të ashpra, për shkak se gjatë 
Kreshmës nuk lejohej të hahej mishi. shkelësit gjykoheshin nga këshilli i 
qytetit dhe kjo çështje shkaktonte edhe dhunë në rrugë. edhe pse zvingli 
nuk hëngri mish, ai i mbrojti ata që hëngrën dhe predikoi një mesazh pse të 
krishterët janë në gjendje t’i hanë të gjitha ushqimet. Duke marrë parasysh 
çështjet që vlonin rreth tij, zvingli u detyrua t’i mbronte pikëpamjet e tij 
ndaj kundërshtimit katolik gjithnjë e në rritje.

Debatet e mëdha
zvingli duhej t’u përgjigjej kundërshtarëve të tij. u mbajtën tri “debate 
të mëdha” në të cilat kundështarët mund të shqyrtonin reformat e tij. 
mëngjesin e të enjtes së 29 qershorit 1523, afërsisht gjashtëqind njerëz u 
mblodhën në sallën e qytetit për Debatin e parë të zyrihut. zvingli thjesht 
vendosi mbi tavolinë para tij Bibla në latinisht, greqisht dhe hebraisht. 

takimi filloi dhe kushdo që dëshironte ta akuzonte zvinglin mund 
të fliste. zvingli tha që nuk nevojitej asnjë gjykatës tjetër përveç Fjalës së 
perëndisë.
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zvingli botoi gjashtëdhjetë e shtatë pika kundërshtimi ndaj Kishës 
Katolike romake. Këshilli jo vetëm që e pranoi dokumentin e zvinglit, por 
gjithashtu e inkurajoi pastorin që të vazhdonte predikimin e tij. zvingli u 
shfajësua publikisht nga akuza për herezi dhe gjashtëdhjetë e shtatë Artikujt 
e tij përbënë rrëfimin e parë të reformuar të besimit. Kur e akuzuan se po 
predikonte një doktrinë të re, ai u përgjigj, “Çfarë është ungjilli? Ai në fakt 
është 1,522 vjet i vjetër.” ideja e tij ishte që ungjilli ishte aq i vjetër sa Dhiata 
e re. Disa njerëz u zemëruan, por askush nuk e mposhti dot.

por duhej të bëhej edhe shumë më tepër punë dhe në tetor të vitit 1523 
u mbajt një debat i dytë – ky kishte të bënte me çështjen e imazheve dhe 
meshës. tani zvingli e sulmoi meshën si një “nismë blasfemuese, një vepër e 
vetë antikrishtit. Krishti, shpenguesi ynë, na e dha këtë gjë vetëm si ushqim 
dhe si përkujtimore të sakrificës dhe besëlidhjes së tij.” për më tepër, zvingli 
e mohoi praninë reale të Krishtit në këtë sakrament. “nuk ka për të pasur 
pjesëmarrje fizike të perëndisë, i cili duhet adhuruar vetëm në frymë.”2 

pavarësisht reagimit entuziast ndaj predikimit të tij, vetë reformat nuk u 
zbatuan menjëherë. imazhet dhe idhujt mbetën nëpër kisha deri në qershor 
të vitit 1524, dhe mesha nuk u anulua deri në vitin 1525. Kur mbaroi debati 
i tretë, kishat ishin pastruar nga imazhet, njerëzit kishin leje të hanin mish 
gjatë Kreshmës, dhe priftërinjtë u lejuan të martohen. në të vërtetë, vetë 
zvingli iu drejtua peshkopit lokal për t’i dhënë leje të martohej – ai gjykoi 
që shumica e priftërinjve, murgjve dhe murgeshave gjithsesi nuk ishin të 
papërlyer dhe vetë rrëfeu që ishte gjithashtu fajtor. Kështu ndodhi shkëputja 
e plotë nga traditat e kishës dhe papatit.

edhe pse zvingli luante gjashtë instrumenta muzikorë, jo vetëm që i 
hoqi imazhet dhe objektet nga kisha, por gjithashtu ndaloi përdorimin e 
organos (disa raportime thonë që e kishin prishur) për shkak se për këtë 
instrument nuk flitej askund në Dhiatën e re. Kështu takimet e kishës e 
humbën natyrën e tyre liturgjike. njerëzit duhej të dëgjonin vetëm Fjalën 
e perëndisë. Ata që nuk shkonin në 
kishë u inkurajuan që ta bënin këtë gjë: 
u ndalua sorrollatja dhe pjesëmarrja 
mbahej shënim. Katolikët u lejuan të 
qëndronin në zyrih, por nuk lejoheshin 
të merrnin pjesë në qeverisjen e qytetit.

zvingli gjithashtu besonte te 
zgjedhja, që perëndia, qysh nga 
përjetësia, paracaktoi disa njerëz që t’i 

Shtëpia ku lindi Zvingli në  
Kantonin e Shën Galenit.



122 SHPËTIMI I UNGJILLIT

përkisnin bashkësisë së të shpenguarve. të zgjedhurit mund të njiheshin 
vetëm përmes besimit të tyre në Krishtin. por fatkeqësisht kjo doktrinë, 
e kombinuar me nacionalizmin e tij të fortë, e bëri të mendonte për 
“gjithë qytetin e zyrihut, me përjashtim të disa katolikëve, si bashkësia e të 
zgjedhurve të zotit.”3 Kjo do të thoshte që shpesh besimi personal u theksua 
më pak, meqenëse zgjedhja e perëndisë dukej që përfshinte gjithë banorët e 
zyrihut. prandaj kisha u përshkrua më mirë si izraeli i ri i perëndisë, gjë e 
cila dukej më qartë – e gjetët – në zyrih.

ishte e qartë që çështja se çfarë ishte kisha e vërtetë ishte e paqartë. 
nga njëra anë, njerëzit shpëtoheshin përmes besimit të tyre personal në 
Krishtin; nga ana tjetër kishte qytete të tëra në zvicër që konsideroheshin 
“të zgjedhur.” historiani i kishës roland Bainton tha që prova e paracaktimit 
ishte besimi, “por besimi ishte holluar aq shumë saqë mund të barazohej me 
një qytet zviceran. Kishte një rrezik që të zgjedhurit të bëheshin elita.”4 

meqënëse marrëdhënia e zvinglit me peshkopin e tij ishte prishur, ai 
filloi të mbështetej në mënyrë më të drejtpërdrejtë te këshilli i qytetit, madje 
ra dakord që ata kishin të drejtë ta emëronin sërish kur t’i mbaronte afati. 
Kjo lidhje e ngushtë me këshillin e qytetit e çoi zvinglin në një shteg të 
rrezikshëm. në kapitullin vijues do të mësojmë që ai më në fund do të 
qëndronte anës lumit limat dhe do të binte dakord me mbytjen e shokëve 
të tij të ngushtë, thjesht sepse ata ishin pagëzuar me zhytje.

për shkak të reputacionit të zvinglit si mësues, ai dhe luteri do të 
kishin ndryshime të dukshme. pyetja ishte nëse këto ndryshime mund të 
zgjidheshin.

Polemika në lidhje me Darkën e Zotit
Kur martin luteri u shkëput nga roma, theksoi faktin që vlera e Darkës së 
zotit varej nga besimi i atij që e merrte.5 Ai gjithashtu e përshtati besimin e tij 
në lidhje me transubstancializmin dhe mësoi atë që shpesh njihet si “prania 
reale,” apo konsubstancializëm. Krishti ishte drejtpërdrejt i pranishëm në 
elementet, por vera mbetej verë dhe buka mbetej bukë. Kështu ai ruajti 
misterin e fjalëpërfjalshmërisë pa transformim.

me mundësinë që katolikët mund të bënin strategji për luftë në 
mënyrë që të rifitonin vendet luterane, Filipi i heses u përpoq t’i 
bashkonte lëvizjet reformuese në gjermani dhe zvicër. (Filipin e kemi 
hasur më parë si udhëheqësin e lidhjes shmalkaldike.) përderisa zvingli 
dhe luteri nuk ishin takuar kurrë por kishin shumë gjëra të përbashkëta, 
Filipi i inkurajoi të dy këta burra që të takoheshin për të parë nëse lëvizjet 
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mund të bashkoheshin në një të vetme. Doktrina parësore që i ndante 
ishte Darka e zotit. siç e kemi përmendur, luteri besonte që elementet 
ishin trupi aktual i Krishtit pas shenjtërimit të tyre: zvingli, nga ana e tij 
besonte që ato ishin thjesht simbolike, që vetëm portretizonin trupin dhe 
gjakun e Krishtit.

zvingli udhëtoi me varkë në lumin rin, luteri udhëtoi me kalë 
dhe karrocë nga Vitenbergu, dhe të dy u takuan në marburg (në veri të 
Frankfurtit modern). një diskutim i gjallë ishte i paevitueshëm. zvingli 
argumentoi që trupi i Krishtit nuk kishte mundësi të ishte i pranishëm në 
Darkën e zotit për shkak se Ai shqiptoi fjalët “Ky është trupi im” ndërsa 
Ai vetë ishte ende në trupin e tij tokësor. Dhe Krishti nuk mund të ishte i 
pranishëm në mënyrë mistike për shkak se trupi i tij mistik është kisha, për 
të cilën nuk flitet si ajo që i dorëzohet vdekjes. përmes procesit të eleminimit, 
zvingli konkludoi që elementet ishin vetëm simbolike.

si reagim, luteri kishte shkruar një pamflet në të cilën shtjellonte 
pikëpamjen e tij për praninë reale të Krishtit në sakrament. Ai besonte 
që “secila nga natyrat e Krishtit përshkonte tjetrën, dhe natyra e tij 
njerëzore merrte pjesë në atributet e hyjnisë së tij.” nëse perëndia është 
i kudondodhur, argumentonte luteri, kështu edhe trupi dhe gjaku i 
Krishtit është i pranishëm në sakrament. Ai dëshironte që fjalët e Krishtit të 
merreshin në mënyrë të drejtpërdrejtë, edhe pse mohonte faktin që kishte 
ndodhur një ndryshim te substancat.

Debati i famshëm
luteri erdhi në debat duke qenë tashmë paragjykues ndaj zviceranëve, për 
shkak se në mendjen e tij ata ishin radikalë sikurse kishte qenë Karlstadt 
në Vitenberg. shkatërrimi i imazheve, mohimi i instrumenteve muzikorë, 
dhe takimet e kishës pa liturgji e bënë të ishte dyshues ndaj zvinglit dhe 
delegacionit të tij.

ja disa pjesë të shkëputura nga debati i tyre rreth Darkës së zotit.

luteri gjëmoi:

Kundërshtimet tuaja bazë janë këto: në analizën e fundit dëshironi 
të vërtetoni që një trup nuk mund të jetë në dy vende në të njëjtën 
kohë... unë nuk e vë në dyshim sesi Krishti mund të jetë perëndi 
dhe njeri dhe sesi mund të bashkohen të dyja natyrat. perëndia është 
më i fuqishëm se idetë tona, dhe ne duhet t’i nënshtrohemi Fjalës 
së tij. më vërtetoni që trupi i Krishtit nuk është atje ku shkrimi 
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thotë, “Ky është trupi im.” nuk do 
t’i dëgjoj provat racionale. provat 
fizike, argumentet e bazuara mbi 
parimet gjeometrike, i kundërshtoj 
në mënyrë absolute... perëndia është 
përtej gjithë matematikës, dhe fjalët 
e perëndië duhet të nderohen dhe 
përcillen me frikë. perëndia është 
ai që urdhëron: “merrni, hani, ky 

është trupi im.” prandaj, ju kërkoj, prova të vlefshme shkrimore për 
të kundërtën.

në këtë pikë luteri shkroi fjalët: “Ky është trupi im” në tryezë me 
shkumës dhe i mbuloi me një rrobë kadifeje.

zvingli e kundërshtoi:

është paragjykimi, apo presupozimi, ajo çfarë e pengon Doktor 
luterin të heqë dorë nga pikëpamja e tij. Ai refuzon të dorëzohet 
derisa t’i citohet një pjesë që vërteton se trupi në Darkën e zotit 
është figurativ... Krahasimi i pjesëve nga shkrimi është gjithmonë i 
nevojshëm. edhe pse nuk kemi pjesë nga shkrimi që thotë, “kjo është 
shenja e trupit,” ne ende kemi prova që Krishti e përjashtoi idenë e një 
vakti fizik... gjoni 6 [Krishti] largohet nga ideja e bukës fizike... nga 
kjo del që Krishti nuk e dha Veten në Darkën e zotit në një kuptim 
fizik... ti vetë e ke pranuar që është buka frymërore ajo që ofron 
ngushëllim. Dhe përderisa biem dakord në këtë çështje madhore, të 
përgjërohem për dashurinë e Krishtit që të mos e ngarkosh askënd 
me krimin e herezisë për shkak të këtyre ndryshimeve.6

pastaj zvingli demonstroi nga shkrimi që disa deklarata janë simbolike. 
Ai argumentoi që luteri ishte thjesht duke refuzuar të dallonte një shprehje 
të foluri. por në fund të debatit, luteri me kokëfortësi qëndroi në besimin 
e tij për praninë reale apo konsubstancializmin. Ai ndjeu që mohimi i 
kësaj doktrine do të çonte në pranimin e herezive të tjera. zvingli mbeti i 
palëkundur në pikëpamjen e tij përkujtuese, duke e krahasuar sakramentin 
me një unazë martese që vulos bashkimin në martesë mes Krishtit dhe 
besimtarit.

gjatë atyre dhjetë ditëve asnjëri nuk ndryshoi mendje. megjithatë, 
zviceranët zgjatën dorën e bashkësisë për t’i pranuar luteranët si vëllezërit 

Luteri dhe Zvingli nuk ranë kurrë dakord 
rreth natyrës së Darkës së Zotit.
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e tyre të krishterë. luteri dukej i gatshëm për të rënë dakord, por Filip 
melanktoni i kujtoi që nëse do të tregonin unitet me radikalët zviceranë, 
nuk do të ekzistonte mundësia e pajtimit të ardhshëm me katolikët. Kështu 
luteri nuk ia shtrëngoi dorën zvinglit. në mendjen e tij, ata nuk ishin 
vërtet vëllezër në Krishtin, jo vetëm për shkak se zvingli mohonte praninë 
reale të Krishtit në sakrament, por për shkak se zvingli, ndryshe nga luteri, 
besonte që ishte e përshtatshme që protestanët të luftonin kur sulmoheshin 
nga ushtritë katolike. luteri nuk ishte pacifist, por ai besonte që vetëm 
qeveritarët mund të shkonin në luftë; shteti mund të shpallte luftë, por 
nëse të krishterët sulmoheshin nuk duhej të luftonin me shpata por duhej 
të binin në gjunjë. në mendjen e tij, zvicerinët ishin tepër radikalë, dhe në 
disa çështje kritike, ata gjithashtu e kishin gabim.

për shkak të këmbënguljes nga të dyja palët, ndarja vazhdoi, sikurse 
është e dukshme edhe sot mes luteranëve dhe kishave të reformuara. Vizioni 
i Filipit të heses për një Kishë të reformuar të bashkuar nuk u përmbush 
kurrë.

Vdekja e Zvinglit
zvingli u kthye në shtëpi nga debati i tij me luterin në një kohë kur 
tensionet mes katolikëve dhe protestantëve po përshkallëzoheshin. Kur 
hynë në fuqi sanksionet ekonomike kundër katolikëve, 8,000 ushtarë 
katolikë u nisën kundër zyrihut; protestanët, duke mos pasur mjaft 
kohë rekrutuan vetëm rreth 1,500 burra dhe duhej të prisnin deri sa 
të vinin përforcimet. zvingli doli me ushtarët, jo thjesht si kapelan, 
por edhe me një shpatë dhe helmetë. Bainton shkruan: “Këtu kemi 
kryqtarin, priftin e armatosur, udhëheqësin e një populli të zgjedhur, 
sikurse gideoni i izraelit.”7 të zgjedhur ose jo, forcat e zyrihut u 
mundën. zvingli bashkë me udhëheqës të tjerë u zunë rob. trupi i tij 
u nda në katër pjesë nga ekzekutuesi dhe hiri u hodh në erë. luteri e 
konsideroi vdekjen e tij si gjykim për shkak se kishte rëmbyer shpatën 
në emër të ungjillit.

Ajo që pasoi ishte një paqe që e lejoi lëvizjen reformatore në zvicër të 
mbante ato që kishte arritur, por të mos përhapej. pakicat katolike mund të 
jetonin në paqe në zonat protestante, por sërish, pakicat protestante nuk u 
toleruan në vendet katolike. megjithatë, besimi mesjetar në një perëndi, një 
besim dhe një pagëzim, në këtë vend ishte zhdukur përgjithmonë.
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Anabaptistët
Premtim dhe përndjekje

në disa raste përgjatë viteve kam udhëhequr ture përgjatë 
brigjeve të lumit limat në zyrih te vendi ku disa anabaptistë 
u mbytën me miratimin e heshtur të huldrik zvinglit. mes 
tyre ishte edhe një prej dishepujve të tij personal, Feliks 

manz. Kjo është një histori që duhet treguar; nuk është vetëm një histori 
guximi nga ana e këtij dishpulli të ri, por gjithashtu thekson debatin që 
vlonte në kohën e zvinglit në lidhje me pyetjen shumë të debatuar: Çfarë 
është kisha?

tre reformatorët më të famshëm, luteri, Kalvini dhe zvingli, sipas 
opinionit tim, kishin pikëpamje kontradiktore rreth kishës. nga njëra anë, 
ata e dinin që njerëzit në bashkësitë e tyre konvertoheshin përmes besimit 
personal në Krishtin. nga ana tjetër, mendonin për kishën si rajonale, që 
përfshinte të gjithë ata që lindnin brenda kufijve të perandorisë së shenjtë 
romake. Ata këmbëngulnin që vizioni mesjetar i një mbretërie të krishterë 
të ruhej për t’i dhënë unitet shoqërisë dhe për të mbjellë vlerat e krishtera. 
Kështu ata mbaheshin fort te një europë e kristianizuar, e cila u zhvillua 
pas Konstandinit, i cili, pas kthimit të tij në krishterim, caktoi peshkopë të 
krishterë dhe u përpoq të përdorte fenë për ta bashkuar perandorinë e tij.

Asgjë tjetër nuk simbolizonte më fort vazhdimësinë e një mbretërie të 
krishterë sesa pagëzimi i foshnjave, i cili “garantonte” që të gjithë ata që 
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lindnin në shoqërinë europiane do të ishin pjesë e një kishe më të madhe 
rajonale. pagëzimi i foshnjave u praktikua të paktën që nga koha e Ciprianit 
të Afrikës së Veriut, por pas kohës së Konstandinit, praktika u përhap në 
gjithë europën ndërsa vendet e ndryshme përqafuan idenë e një shoqërie 
rajonale, të bashkuar dhe të kristianizuar.

Falë gjenialitetit të zvinglit, ai tërhoqi pas vetes një grup djemsh të rinj 
të cilët ishin të interesuar të mësonin greqisht dhe tekstet klasike. mes tyre 
ishte edhe një studiues i ri i quajtur Konrad grebel, dhe më vonë grupit 
iu shtua edhe Feliks manz. megjithatë, në vitin 1523, këta djem e kishin 
humbur besimin te zvingli për shkak se ai refuzonte ta çlironte kishën 
nga lidhja e saj me shtetin. Ata besonin se zvingli nuk duhej t’i detyrohej 
këshillit të qytetit i cili mbështetej për të zgjidhur çështjet e kishës.

sipas opinionit të tyre, zvingli i kishte tradhtuar betimet e tij që nuk do 
të bënte kompromis me atë që thoshte 
Fjala e perëndisë. Ashtu si shprehet një 
historian: “Vendimi i Konrad grebel për 
të refuzuar të pranonte juridiksionin e 
këshillit të qytetit të zyrihut mbi kishën 
e zyrihut, është një nga momentet më 
të rëndësishme të historisë, sepse sado 
e panjohur që ishte, kjo shënoi fillimin 
e “lëvizjes moderne të kishave të lira.”1 

Dishepujt e rinj të zvinglit nuk 

Kundërshtarët i mbytën anabaptistët si një ndëshkim ironik.

Pllakë përkujtimore buzë lumit Limat 
për Feliks Manz dhe anabaptistët e 

tjerë të martirizuar.
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mund ta gjenin dot pagëzimin e foshnjave askund në Dhiatën e re 
megjithatë kjo kërkohej si nga kisha, ashtu dhe nga shteti. një pastor që 
predikonte kundër kësaj u burgos. (është interesante që zvingli vetë në një 
moment kishte predikuar kundër pagëzimit të foshnjave, por më vonë tha 
që e kishte pasur gabim.)

Fillimi i Kishës së Lirë në Zvicër
pastaj ndodhi. në 21 janar 1525, afërsisht dymbëdhjetë burra ecën përmes 
rrugëve të mbuluara nga bora për te shtëpia e Feliks manzit afër Katedrales 
së madhe, të përgatitur të pagëzonin njëri-tjetrin. të frikësuar, ulën kokën 
ndërsa u gjunjëzuan dhe u lutën që perëndia të mund t’u tregonte vullnetin 
e tij dhe t’u jepte kurajë. pas lutjes, pagëzuan njëri-tjetrin dhe u betuan të 
ishin dishpuj të Krishtit, pavarësisht se cila do të ishte kostoja.

Kështu lindi Anabaptizmi, lëvizja e “ripagëzimit.” Këta burra ishin 
pagëzuar si foshnja, por tani u pagëzuan si të rritur në bazë të rrëfimit të 
tyre të besimit personal në Krishtin. Asnjë ngjarje tjetër nuk simbolizoi një 
shkëputje kaq të plotë me romën. “Këtu, për herë të parë në rrjedhën e 
reformimit, një grup të krishterësh guxuan të formonin një kishë sipas asaj 
që u konceptua si modeli i Dhiatës së re.”2 

Kisha e tyre ishte e lirë nga shteti dhe e lirë nga traditat e romës. 
Ata besonin që shteti nuk mund të “kristianizohej,” edhe nëse perandori 

Grossmünster (Katedralja e Madhe majtas) dhe Wasserkirche (Kisha e Ujit)  
në brigjet e lumit Limat të Zyrihut
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ndryshonte fenë e tij në krishterim. Ata argumentuan që bota mbetet botë, 
dhe nëse kisha nuk ishte përndjekur, ishte për shkak se “kripa e kishte 
humbur shijen e vet” – drita ishte fikur. Kisha duhej të ecte përgjatë një 
shtegu tjetër; ajo duhet të jetë gjithmonë në luftë me botën, me vlerat e saj 
dhe me udhëheqjen sipas botës dhe të priste që të përndiqej nga shteti.

martiri i parë anabaptist ishte ebril Bolt, një predikues i cili u dogj 
në turrën e druve nga autoritetet katolike romake më 29 maj 1525. Kurse 
dishepulli i zvinglit, Konrad grebel, ishte predikues anabaptist për vetëm 
njëzet muaj. Ai shkonte nga shtëpia në shtëpi duke dëshmuar, pagëzuar dhe 
duke kremtuar Darkën e zotit. në një rast, ai pagëzoi pesëqind të kthyer 
në besim në lumin siter. më në fund u arrestua dhe u fut në burgun e 
kështjellës në gryningen; më vonë vdiq gjatë murtajës. tri javë më vonë, 
një shok tjetër, Feliks manz, u burgos gjithashtu dhe po priste fatin e tij të 
pamëshirshëm.

për ta thënë qartë, anabaptistët ishin kërcënim për rendin mesjetar i cili 
bashkonte kishën me shtetin. Duke pagëzuar vetëm ata që rrëfenin besim 
në Krishtin, ata pohuan të vërtetën se kisha ishte pakicë në shoqëri; dhe 
ajo në asnjë mënyrë nuk duhej të identifikohej me tërësinë e shoqërisë. 
Krishterimi, këmbëngulën ata, kërkonte një stil jete që mund të arrihej 
vetëm prej të shpenguarve, jo prej atyre që besojnë se janë të krishterë për 
shkak se ishin pagëzuar kur ishin foshnja.

Anabaptistët këmbëngulnin që një fëmijë nuk mund të bëhej i krishterë 
edhe sikur mbi kokën e tij të derdhej një oqean i tërë. prandaj, thanë ata, 
pagëzimi i foshnjave nuk është fare pagëzim por, “një e spërkatur në një banjë 
romake.” si rrjedhim, këta “radikalë” nuk pranuan të quheshin anabaptistë; 
ata argumentuan që nuk ishin ripagëzues sepse kur u spërkatën me ujë në 
kokë si foshnja, në fakt nuk u pagëzuan aspak. Ata besonin që perëndia, 
përmes Fjalës dhe Frymës, vepronte drejtpërdrejt në zemrën e atyre që 
besonin në Krishtin, duke u dhënë dhuratën e Frymës së shenjtë dhe fuqinë 
për të jetuar një jetë të re. Vetëm njerëz të tillë ishin të denjë për pagëzim.

Ata thanë se zyrihu ishte një fushë nga e cila ishin shkulur barërat e 
këqija dhe nuk mund të konsiderohej si “izraeli i ri” i perëndisë; meqenëse 
gruri dhe egjra po rriteshin së bashku, duhej të kishte një pastrim nëse 
besimtarët e vërtetë do të formonin kisha që e nderonin perëndinë. perëndia 
do ta bënte ndarjen përfundimtare, por besimtarët janë urdhëruar ta ruajnë 
kishën sa më të pastër që munden përmes disiplinës dhe bindjes vigjilente.

prandaj kisha dhe shteti duhej të ndaheshin duke qenë se shteti 
interesohet për të gjithë njerëzit në komunitet, kurse kisha përbëhet vetëm 
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prej shenjtorëve. në fakt, shumë anabaptistë hodhën hapin tjetër duke 
këmbëngulur që besimtarët e vërtetë nuk duhej të kishin të bënin fare me 
shtetin. shteti, thanë ata, ishte caktuar nga perëndia për shkak të mëkatit dhe 
si rrjedhim është më mirë t’u lihet mëkatarëve që ta manaxhojnë. Kështu ata 
u tërhoqën nga jeta politike. Ata hoqën dorë nga lufta, ndëshkimi kapital 
dhe gjykatat. Ata gjithashtu refuzuan të merrnin shpatën për të mbrojtur 
veten dhe gjithashtu refuzuan të bënin betime meqenëse Krishti e kishte 
ndaluar këtë gjë. Ata ishin dele mes ujqërve, dhe nëse Bariu i mirë nuk i 
mbronte, do ta ndiqnin atë deri në vdekje – sikurse delet për therje.

Kjo nuk do të thoshte domosdoshmërisht që anabaptistët ishin qytetarë 
rebelë. në të vërtetë, shumica prej tyre ishin të përkushtuar t’u bindeshin 
ligjeve të shtetit për aq kohë sa ato ligje nuk binin në konflikt me praktikat 
e tyre fetare.

Çdo anëtar i tufës së tyre konsiderohej si misionar. Burrat dhe gratë i 
lanë shtëpitë e tyre për të shkuar në ture ungjillëzuese kur turmat u kthyen në 
besim ndërsa përqafuan ungjillin. në disa prej komuniteteve të zvicrës dhe 
në luginën e rinit, anabaptistët filluan t’ua kalonin në numër protestantëve 
dhe katolikëve të marrë së bashku.3 

Ata bënë thirrje për një jetë morali strikt dhe me hirin e perëndisë 
shumë prej tyre e arritën këtë gjë. zvingli tha për ta: “në kontaktin e parë 
sjellja e tyre duket e paqortueshme, e devotshme, e thjeshtë dhe tërheqëse... 
edhe ata që priren të jenë kritikë ndaj tyre do të thonë që jetët e tyre 
janë të shkëlqyera.”4 Dhe nëse nevojitet ndonjë provë tjetër, një vëzhgues 
katolik tha për ta: “nuk ka gënjeshtra, mashtrim, sharje, grindje, gjuhë të 
ashpër, as të ngrëna apo të pira të shfrenuara, nuk ka mburrje të jashtme, 
por përkundrazi ka përulësi, durim, drejtësi, zemërbutësi, ndershmëri, 
përmbajtje, dhe ndershmëri në një masë të atillë, saqë mund të supozojmë 
që ata kanë Frymën e shenjtë të perëndisë.”5 

Këto janë lëvdata të mëdha.
mund të mendojmë që reformatorët do të ishin të kënaqur të kishin 

shembuj të tillë sjelljeje të krishterë. por ndodhi e kundërta. reformatorët 
u kthyen kundër tyre, duke besuar që veçimi i tyre radikal nga shteti, siç 
dëshmohet nga pagëzimi i tyre si besimtarë, po shkatërronte pëlhurën e 
krishterimit. me sa duket, bindja e mosrezistencës i shqetësoi autoritetet. 
në fund të fundit, kush do të luftonte me turqit nëse pacifizmi pranohej 
gjerësisht?

Këta radikalë duhej të trajtoheshin ashpër.
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Martirizimi i anabaptistëve
Ky përkushtim ndaj një bote të krishterë të bashkuar u pohua fort në 
Këshillin e spejerit në gjermani në vitin 1529. edhe pse protestantëve iu 
dhanë disa liri, që të dyja palët, katolikë dhe protestantë, ranë dakord që ata 
që praktikonin pagëzimin e besimtarit duhej të dënoheshin me vdekje në 
zjarr, të mbyteshin në ujë ose të vriteshin me shpatë. nuk duhet të habitemi 
që i njëjti dënim u ushtrua edhe në zvicër. në 7 mars 1526 këshilli i qytetit 
të zyrihut nxori dekretin që “askush në qytet, vend apo territor, qoftë burrë, 
grua, apo vajzë tani e tutje nuk duhet të pagëzojë dikë tjetër. Kushdo që nga 
sot e në vazhdim pagëzon dikë, do të arrestohet nga qeveritarët dhe sipas 
dekretit të tanishëm, të mbytet pa mëshirë.” 

Viktima e parë e këtij dekreti ishte shoku i dikurshëm i zvinglit, Feliks 
manz, të cilin e tërhoqën nga salla e qytetit të zyrihut gjashtëqind metra 
dhe e çuan në një varkë. Këmbët dhe duart ia kishin lidhur dhe pastaj e 
hodhën në ujë ndërsa dëgjonte zërin e nënës dhe vëllait të tij që të mbahej 
fort pas besimit të tij. Fjalët e tij të fundit ishin: “O zot, në duart e tua e 
dorëzoj shpirtin tim.” Duke thënë këtë ai u zhduk në ujërat e errëta dhe të 
ftohta të lumit limat tetëqind metra nga Katedralja e madhe.

sa për zvinglin, thuhet se ishte në breg të lumit, dhe me jo pak nota 
sarkazme tha: “nëse dëshiron të zhytet në ujë, le të zhytet.” me fjalë të 
tjera, nëse manz dëshiron të pagëzohet, le ta pagëzojmë duke e mbytur! 
Kjo gjë filloi një përndjekje të pabesueshme kundër anabaptistëve. (miku 
im timothy george, i cili shkroi një libër të shkëlqyer rreth teologjisë 
së reformatorëve, më tha se kishte më shumë të krishterë anabaptistë që u 
martirizuan pas Reformimit, sesa të krishterë që vdiqën gjatë përndjekjeve të 
hershme të Romës!)

roland Bainton thotë se mjafton të shqyrtojmë librin e himneve të 
anabaptistëve dhe të lexojmë emrat e tyre te pjesa e shënimeve ku shkruhet: 
“mbytur në vitin 1525, mbytur në vitin 1526, varur në vitin 1528, e kështu 
me radhë.” nganjëherë bashkësi të tëra u vranë njëherësh, ose merrnin 
udhëheqësin dhe e detyronin të hapte varrin e tij. pas regjistrimit të vdekjes 
së 2,173 vëllezërve një kronist shkroi:

Asnjë qenie njerëzore nuk ishte në gjendje të hiqte nga zemra e 
tyre atë që kishin përjetuar... zjarri i perëndisë digjej brenda tyre. 
Ata më mirë do të zgjidhnin të vdisnin dhjetë mijë herë sesa të 
braktisnin të vërtetën hyjnore. Ata kishin pirë prej ujit që buron 
nga shenjtërorja e perëndisë, po, nga vetë uji i jetës. Ata nuk e kishin 
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ngritur tendën e tyre këtu mbi tokë, por në përjetësi. Besimi i tyre 
lulëzoi si zambaku, besnikëria e tyre si trëndafili, përshpirtshmëria 
dhe qëndrimi i tyre si lulja e kopshtit të perëndisë. engjëlli i zotit 
luftoi për ta që të mos privoheshin nga përkrenarja e shpëtimit. 
prandaj kanë duruar pa frikë gjithë torturat dhe agoninë. gjërat 
e kësaj bote i kanë llogaritur thjesht si hije. Kështu u tërhoqën te 
perëndia duke mos ditur gjë, duke mos kërkuar gjë dhe duke mos 
dashur asgjë tjetër përveç perëndisë. prandaj kishin më tepër durim 
nga sa kishin armiqtë e tyre që i torturonin.8 

ne përulemi kur shohim përkushtimin e tyre të thjeshtë ndaj perëndisë.

Ekstremi i çmendur

për dhjetë vjet lëvizja anabaptiste ishte e paqortueshme. edhe pse i ndoqën 
këmba-këmbës, i dogjën, ua prenë kokën dhe i mbytën, në të shumtën e 
rasteve ata i qëndruan besnikë besimit. por falë një ekstremi të çmendur, 
imazhi i anabaptistëve u njollos dhe po kështu edhe lëvizja e tyre.

në vitin 1534 disa anabaptistë radikalë zgjodhën qytetin e mynsterit 
në uestfalia si jerusalemin e ri. Këta fanatikë të papërmbajtur e shkelën 
përkushtimin e tyre ndaj pacifizmit dhe me dhunë morën në dorë qeverisjen 
e qytetit. Ata marshuan në sheshin e qytetit si dele për therje, por morën 
me vete shpata në rast se zgjidhnin që të luftonin. morën një “zbulesë nga 
Fryma” dhe kështu filloi lufta.

në zellin e tyre ata u përpoqën të imitonin patriarkët dhe profetët sikurse 
dhe apostujt. Disa ndoqën profetin isaia, i cili u udhëzua nga perëndia të 
ecte lakuriq; një tjetër po ndiqte gjithashtu isaian, mori një thëngjill të 
nxehtë dhe e vendosi mbi buzë. u prezantua poligamia sipas shembullit të 
Abrahamit, isakut dhe jakobit. për t’i dhënë fund marrëzisë, katolikët dhe 
luteranët bashkuan forcat e tyre për të ripushtuar “Qytetin e jerusalemit të 
ri” – qyteti u pushtua dhe udhëheqësit u vranë me shpatë.

Fatkeqësisht nga shumë njerëz tani e tutje anabaptistët u identifikuan 
me teprimet e këtij ekstremi të çmendur. Kjo ngjarje e zbehu shumë 
përkushtimin më serioz të dhjetëra mijërave të cilët qëndruan besnikë në 
besim, duke u distancuar nga marrëzia e radikalëve të mynsterit.

Fillimet e menonitëve
meno simons, themeluesi i menonitëve dhe jakob hutter, themeluesi 

i huteritëve i kundërshtuan veprimet e radikalëve të mynsterit. Këta 
anabaptistë të përshpirtshëm i nxitën ndjekësit e tyre të ktheheshin te 
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modeli bazë i Dhiatës së re: te thjeshtësia, 
vetëpërmbajtja, varfëria dhe zemërbutësia. i 
krishteri i vërtetë duhet ta kryqëzojë mishin 
dhe të jetojë një jetë “pa çnderime para 
perëndisë dhe njerëzve.” gratë nuk duhet të 
mbajnë zbukurime, shpatat duhet të kthehen 
në plugje dhe dashuria duhet të përqafojë 
edhe armiqtë. megjithatë, pavarësisht gjithë 
kësaj, përndjekja kundër tyre vazhdoi. Vetëm 
perëndia e di numrin e vërtetë të atyre mijërave 
që u masakruan në mënyrë të pamëshirshme.

Ky nuk është vendi për të debatuar 
kom-pleksitetin e pyetjes se cila duhet të jetë 
marrëdhënia mes kishës dhe shtetit. Ky problem i ka ndarë të krishterët 
për shekuj me radhë. pavarësisht kësaj ne duhet t’i admirojmë anabaptistët 
për përkushtimin e tyre ndaj Krishtit dhe për përkushtimin e tyre 
të palëkundshëm ndaj vizionit të tyre për një kishë më të pastër dhe të 
pangatërruar me botën.

Meno Simons mbrojti pacfizmin, 
gjë e cila i distancoi ndjekësit  

e tij nga “të çmendurit e  
Mynsterit.”
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Kalvini
Reformimi i Gjenevës

nëse nuk qëndron në gjenevë, do të jesh i mallkuar!” me 
këto fjalë predikuesi i zjarrtë guillaume Farel iu drejtua 
Xhon Kalvinit kur studiuesi i ri vizitoi gjenevën në vitin 
1536. Kalvini kishte shkuar në gjenevë për t’i shpëtuar 

përndjekjes së protestantëve në Francë, dhe kur arriti, u habit që njerëzit 
atje kishin dëgjuar për të. tani ai ishte ballë për ballë me udhëheqësin e saj 
më të njohur protestant, i cili po përpiqej ta bindte të qëndronte në gjenevë 
dhe të ndihmonte lëvizjen e vogël reformuese që kishte nisur në qytet para 
disa vitesh.

në dhomën e një hani të gjenevës, Farel dëgjoi Kalvinin që i dha arsye 
të panumërta pse nuk duhej ta udhëhiqte reformimin e gjenevës. Kalvini 
arsyetoi që mosha e tij e re, mungesa e eksperiencës dhe temperamenti nuk 
përshtateshin me trazirën që do të sillnin përgjegjësi të tilla. pastaj plaku u 
ngrit nga karrigia e tij, ia nguli sytë Kalvinit, i drejtoi gishtin tregues dhe 
i tha: “perëndia i mallkoftë studimet e tua nëse tani në momentin e saj të 
nevojës refuzon ta ndihmosh kishën e tij!” Kalvini u dorëzua, u zhvendos 
në gjenevë, dhe u bë reformator i “brezit të dytë.”

mbani mend që tani kishin kaluar nëntëmbëdhjetë vjet që nga koha 
kur luteri kishte gozhduar Nëntëdhjetë e Pesë Tezat e tij në derën e Kishës së 
Kështjellës së Vitenbergut. librat e tij, pamfletet dhe idetë e tij kishin shkuar 
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shumë larg përtej kufijve të gjermanisë. 
Kështu shumë njerëz në zvicër po 
ktheheshin në protestantizëm dhe lëvizja 
kishte shumë nevojë për udhëheqës.

sa për Farelin, ai kishte ardhur në 
gjenevë në vitin 1532 për të forcuar 
lëvizjen reformatore që tashmë kishte 
filluar aty. Ai ishte predikues bindës 
që ua mbushi mendjen shumë prej 
qytetarëve të gjenevës të ktheheshin 
në besimin protestant. Ai pati mundësi 
të merrte kontrollin e Katedrales së shën pjetrit (në frëngjisht, st. pierre), 
kishën më të madhe dhe më të famshme të gjenevës. imazhet e saj u 
shkatërruan, mesha u anulua dhe murgjit u dëbuan. në 21 maj, 1536, 
asambleja e përgjithshme e qytetit votoi në favor të reformimit, prandaj 
protestantizmi u bë feja zyrtare e qytetit. por Fareli e dinte që ishte tepër i 
moshuar për t’i siguruar udhëheqje lëvizjes protestante që po luftonte, dhe 
kështu u përpoq ta bindte Kalvinin që të merrte në dorë udhëheqjen e saj.

si kishte dëgjuar Fareli për Xhon Kalvinin? libri i Kalvinit rreth 
teologjisë së reformuar Institutet e Fesë së Krishterë, e kishte bërë atë të njohur 
përreth europës – dhe për Farelin. Kalvini ishte vetëm njëzetë e shtatë vjeç 
kur u botua versioni i parë. edhe pse më vonë do të rishikohej dhe do të 
zgjerohej, ky libër do të shërbente si prezantim teologjik i cili do të kishte 
një ndikim të madh në europë për dyqind vitet në vazhdim. sot, miliona 
njerëz vazhdojnë t’i lexojnë Institutet.

në librin e tij Kalvini paraqiti një pikëpamje për perëndinë, njeriun dhe 
kishën, e cila do të frymëzonte miliona njerëz në shërbim dhe përkushtim 
të krishterë. Kalvini besonte që rënia e njerëzimit në mëkat ishte aq e 
gjithanshme dhe ndikoi mendjen dhe vullnetin njerëzor deri në atë pikë, sa 
ata nuk mund t’i besonin të vërtetat e ungjillit nëse perëndia nuk bënte një 
mrekulli ripërtëritjeje në zemrat e tyre. për shkak se qëllimet e perëndisë nuk 
mund të pengohen kurrë, kjo ishte saktësisht mrekullia që perëndia bëri në 
zemrat e të zgjedhurve të tij. Ky besim te paracaktimi do të bëhej doktrina 
për të cilën Kalvini do të njihej më tepër. Kësaj do t’i kthehemi pas pak.

Historia e Kalvinit
Xhon Kalvini ishte përfitues i hirit të veçantë të perëndisë. Ai lindi në Francën 
veriore në vitin 1509 dhe studioi për një kohë të shkurtër në universitetin e 

Katedralja e Shën Pjetrit, Gjenevë
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parisit, ku u prezantua me shkrimet e martin luterit. pasi Kalvini përfundoi 
studimet e tij humaniste, babai i tij e dërgoi në universitetin e Orlinsit në 
Francë për të studiuar ligjin; ai u transferua në universitetin e Bourges në 
vitin 1529.

Kalvini na tregon fare pak për kthimin e tij në besim, por shpjegon që 
ishte i mbërthyer pas besëtytnive të papatit dhe asgjë më pak se një vepër 
e perëndisë nuk mund ta çlironte nga ato besime. Ai thotë që perëndia ia 
ndryshoi drejtimin përmes kapistrës së padukshme të providencës së tij. 
“mendja ime..., pavarësisht moshës së re, ishte ngurtësuar... me një kthim të 
papritur perëndia e ktheu dhe e solli tek urtësia.”1 perëndia, tha ai, ia zbuti 
mendjen dhe mposhti errësirën e tij gjë e cila rezultoi në kthimin e tij në 
pendim. nuk ka dyshim që ishin shkrimet e martin luterit, idetë e të cilit 
ishin përhapur në universitetet e Francës dhe zvicrës, ato që i sollën dritën e 
ungjillit në mendjen e tij. edhe pse dy reformatorët nuk u takuan kurrë, ata 
i lexuan me vlerësim shkrimet e njëri-tjetrit. Kalvini e quante luterin “ati i 
tij më i respektuar.”

Përndjekja në Francë
ndërsa Kalvini ishte duke mbaruar studimet e tij formale në Francë, 

kishte filluar tashmë përndjekja e protestantëve. në tetor 1534, protestanët 
vendosën fshehurazi pankarta në vende kyçe përreth Francës, të cilat 
denonconin me zell meshën katolike. mbreti Francis i u zgjua atë mëngjes 
dhe zbuloi një nga këto pankarta jashtë dhomës së tij të gjumit. Ai ishte i 
frikësuar dhe i zemëruar në të njëjtën kohë. zemërimi i tij nisi përndjekjen e 
ashpër ndaj protestantëve, e cila vazhdoi deri në Dekretin e nantes në vitin 
1598. Qindra protestantë ishin burgosur, dhe tridhjetë e pesë u dogjën në 
turrën e druve, ku përfshiheshin edhe disa nga miqtë e Kalvinit.

Kjo krizë e motivoi Kalvinin të shkruante Institutet e Fesë së Krishterë. 
Ai dëshironte që mbreti Francis (të cilit ia dedikoi librin) të kuptonte 
protestantizmin, dhe t’i vërtetonte që nuk duhej të ngatërrohej me teprimet 
e anabaptistëve. Ai ishte i bindur se ata që do t’i lexonin shkrimet e tij do 
ta kapnin më mirë arsyetimin dhe bazat biblike për besimin protestant.

siç kemi mësuar, në zvicër, këshilli i qytetit votonte se cilën fe do të 
ndiqnin; kur katolikët ishin në shumicë, protestanët u përndoqën; kur 
protestanët ishin shumica, përndoqën katolikët. Kalvini këmbënguli që 
format e adhurimit dhe doktrina duhej të përcaktoheshin nga udhëheqësit 
e kishës, jo nga autoritetet civile që kontrollonin çështjet që kishin të bënin 
me qytetin. por mendimi i tij u hodh poshtë prandaj u largua në strasburg 
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të Francës për tre vjet. Aty vazhdoi studimet e tij dhe u martua me iedelete 
van Buren, një grua nga jugu i hollandës. Ai gjithashtu rishikoi Institutet 
dhe u njoh me udhëheqës të tjerë të lëvizjes reformatore.

Kur Kalvini ishte në gjenevë, Kardinali sadoleto u shkroi njerëzve 
të gjenevës një letër të arsyetuar në të cilën u shpjegonte pse duhej të 
ktheheshin te Kisha Katolike. Kalvini që e mori vesh për letrën shkroi 
një përgjigje të shkëlqyer me jo më pak finesë. me kalimin e kohës ata që 
ishin kundër Kalvinit, i humbën zgjedhjet e qytetit dhe Kalvinin e ftuan 
të kthehej në gjenevë. Ai u kthye aty më 13 shtator, 1541.

Kisha
pasi u rivendos në gjenevë, Kalvini u përpoq ta bënte qytetin izraelin e 

ri të perëndisë, në ngjasim me atë që zvingli kishte bërë në zyrih. Kalvini 
besonte që, sikurse izraeli i lashtë, qyteti duhej të bënte një besëlidhje 
me perëndinë për të adhuruar vetëm zotin dhe për të qëndruar kundër 
joshjeve të Babilonisë. Kishte ndëshkime për ata që shtinin në fall, për ata 
që bënin zhurmë në kishë, apo për ata që vinin baste të dielën. tavernat u 
mbyllën, dhe pjesëmarrja në kishë ishte e detyruar. Argjendarët mund të 
ndëshkoheshin nëse bënin ndonjë kupë për një prift katolik, apo prindërit 
mund të qortoheshin nëse u vinin emra fëmijëve sipas shenjtorëve katolikë.

Katolikëve u lejohej të qëndronin në gjenevë nëse rrinin të qetë; 
megjithatë, u përjashtuan nga qeverisja dhe u nxitën të ktheheshin dhe 
të rregullonin udhët e tyre. gjeneva po bëhej një qytet i zgjedhur, sikurse 
mund të presim nga një qytet që ishte “izraeli i perëndisë”. sikurse zvingli, 
Kalvini përqafoi konceptin e një kishe rajonale, por në të njëjtën kohë mbajti 
besimin që kisha e vërtetë kufizohej në një grup të vogël njerëzish brenda 
sferës së madhe të botës së krishterë. me fjalë të tjera, që të gjithë banorët e 
gjenevës i përkisnin kishës së gjerë, por 
vetëm ata që kërkonin perëndinë dhe që 
kishin sigurinë e shpëtimit i përkisnin 
kishës së vërtetë të të zgjedhurve.

përndjekja në vendet e tjerë 
europiane i frymëzoi shumë refugjatë 
të krishterë të vërshonin në gjenevë 
nga vitet 1540 e deri në shekullin 
e shtatëmbëdhjetë. pothuaj gjashtë 
mijë njerëz erdhën në gjenevë për t’i 
shpëtuar përndjekjes dhe për të jetuar Xhon Kalvini
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në një qytet që kishte një popullsi prej trembëdhjetë mijë banorësh. Kështu 
gjeneva po bëhej e njohur si magnet për shenjtorët “e zgjedhur.” Kur 
refugjatët u kthyen në vendet e tyre, i morën mësimet e Kalvinit me vete, 
dhe kështu e përhapën Kalvinizmin në Angli, skoci, hollandë dhe më në 
fund në Botën e re.

Djegia e Servetusit
pyet cilindo person që ka sado pak njohuri për Kalvinin dhe ata do 

të përmendin dy gjëra: doktrinën e paracaktimit dhe djegien e majkëll 
servetusit në turrën e druve. për këto shkelje, Volteri besonte që Kalvini 
gjendej në pjesët më të ulëta të ferrit. megjithatë, disa prej nesh mund ta 
kundërshtojnë një vlerësim kaq të ashpër.

ja si ndodhi historia. servetusi ishte një doktor i shkëlqyer që ishte 
shkolluar në spanjë, i cili thjesht nuk ishte në gjendje ta pranonte doktrinën 
e trinitetit. Autoritetet katolike në Francë e kishin shpallur fajtor, por ai u 
arratis nga burgu në Vienne (një komunë në Francën jugore) dhe pastaj 
shkoi në gjenevë, duke menduar që Kalvini do ta strehonte. Autoritetet 
katolike kërkuan që të ekstradohej për t’u përballur me akuzat për herezi.

prandaj, Kalvinit iu desh të merrej me këtë heretik që erdhi të jetonte 
në qytetin e tij. Kalvini më në fund do të fajësohej për ekzekutimin me 
vdekje të servetusit, por këtë ndodhi duhet ta vendosim në perspektivën e 

duhur. së pari, dënimi dhe ekzekutimi 
i servetusit ishte vepër e këshillit të 
qytetit të gjenevës. edhe pse ata ishin 
personat që e dënuan servetusin, 
Kalvini bashkëpunoi në prezantimin e 
akuzave kundër këtij heretiku.

Kalvini kaloi orë të tëra me 
servetuesin duke u përpjekur ta bindte 
që të ndryshonte besimet e tij. Kur 
këshilli votoi për dënimin me vdekje, 
Kalvini sugjeroi që t’i pritej koka, duke 
besuar që një vdekje e tillë ishte më pak e 
dhimbshme sesa djegia në turrën e druve. 
sugjerimi i tij u refuzua dhe servetusi u 
dogj si heretik në 27 tetor 1553.

Kemi çdo të drejtë të protestojmë 
kundër mizorisë së brezave më të 

Si shtesë në pjesën e tij në historinë 
e Kalvinit, Servetusi është vlerësuar 

shumë në shumë fusha si një 
humanist dhe shkencëtar inovator.
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hershëm; liria e fesë është një doktrinë 
madhore për ne dhe përgjithësisht 
pranohet si universalisht e dëshirueshme. 
Ajo që nuk kemi të drejtë të bëjmë është 
që të veçojmë Kalvinin si protestant i lig 
që ekzekutoi një burrë për shkak të një 
gabimi doktrinar. është fakt që nëpër 
europës, katolikët dhe protestanët 
i përndoqën dhe shpesh i vranë ata 
që konsideroheshin si heretikë. nuk 
mund ta kritikojmë Kalvinin nëse nuk 
përmendim përndjekjen e protestantëve 
në Francë dhe ndodhitë e mëvonshme 
si inkuizicioni spanjoll.

shumë vite më parë në një tur të 
gjenevës, kalova pak kohë për të gjetur vendin ku u dogj servetusi. sot ka 
një monument që tregon vendngjarjen në një kryqëzim ku ka shumë lëvizje. 
Duke iu referuar ngjarjes, aty me të drejtë shkruhet se “Kalvini ishte një bir 
i kohëve të tij.” Dhe me të vërtetë ashtu ishte.

Paracaktimi
por Kalvini për shumë nga ne njihet më tepër për shkak të mësimeve të 
tij teologjike rreth perëndisë, shpengimit dhe doktrinës së providencës. 
Doktrinat e Kalvinit në lidhje me paracaktimin u zhvilluan nga një interesim 
pastoral. Ai e dinte që njerëzit e tij kishin nevojë për ngushëllim në kohë 
shumë të vështira, dhe që kishin nevojë të kuptonin doktrinën e perëndisë 
dhe udhët e tij në botë. edhe pse Kalvini ishte shumë pesimist rreth natyrës 
së njerëzimit, ai ishte optimist rreth qëllimeve të perëndisë. Ai shkroi: “në 
vetë errësirën që frikëson [shumë njerëz], shfaqet jo vetëm dobia e këtij 
mësimi, por edhe fryti i tij i ëmbël.”2 

Kalvini filloi duke medituar pse disa njerëz shpëtohen dhe të tjerët 
humbasin. ndërsa i studioi shkrimet, mësoi që të gjithë ne jemi njëlloj 
të vdekur në shkelje dhe mëkate; dhe prej natyre ne jemi bij të zemërimit, 
që askush nuk e kërkon perëndinë. në mënyrë që një person të shpëtohet, 
perëndia duhet t’i japë jetë një kufome të vdekur; perëndia duhet ta mposhtë 
verbërinë e zemrës njerëzore dhe të bëjë atë që ne s’mund ta bëjmë dot.

prandaj, arsyeja pse disa besojnë dhe të tjerët nuk besojnë nuk gjendet 
në ne (sepse ne të gjithë jemi njëlloj të verbër dhe të vdekur); arsyeja duhet 

Monument në nder të Majkëll Servetusit



140 SHPËTIMI I UNGJILLIT

të gjendet te perëndia. Ata që i gjithëfuqishmi i zgjedh, ringjallen prej tij 
dhe u jepet dhurata e jetës së përjetshme.

edhe pse me sa di unë Kalvini nuk e përdori këtë shembull, mendoj se 
do të binte dakord. Kur Krishti shkoi te varri i llazarit, nuk e pyeti llazarin 
nëse donte të ringjallej, për shkak se të vdekurit nuk janë aspak në gjendje të 
marrin vendime të tilla. jezusi duhej të merrte vendimin për llazarin dhe të 
jepte urdhrin që ai të ringjallej. Kështu, ai tha: “në fakt ashtu si ati ringjall të 
vdekurit dhe u jep atyre jetën, po kështu edhe Biri i jep jetën kujtdo që do” 
(gjoni 5:21). sigurisht, në rastin e të vdekurve fizikë, ata nuk përfshihen 
në asnjë aspekt të ringjalljes së tyre. në rastin e të vdekurve frymërisht ata 
ushtrojnë besim, por kjo ndodh vetëm për shkak se perëndia u jep jetë dhe 
i aftëson të besojnë. në të dyja rastet, është perëndia ai që e merr vendimin 
për t’i ringjallur nga vdekja.

nëse kuptohet si duhet, kjo doktrinë e paracaktimit është baza e sigurisë. 
Kjo doktrinë nuk “e trondit besimin por përkundrazi është konfirmimi i tij.” 
të sigurohesh për zgjedhjen tënde do të thotë të motivohesh për të vazhduar 
me këmbëngulje. Kjo doktrinë gjithashtu nxit zellin për ungjillëzim. 
përderisa nuk e dimë se kush bën pjesë në bashkësinë e të zgjedhurve, duhet 
t’i nxitim të gjithë njerëzit që të shpëtohen. Kemi siguri që perëndia mund 
të ringjallë edhe mëkatarin më të lig nëse zgjedh ta bëjë.

Kalvini nuk është ai që zgjodhi idenë e prezantimit të teologjisë së 
tij të shpëtimit në “pesë pika.” por kur një burrë me emrin Arminius e 
kundërshtoi doktrinën e Kalvinit për paracaktimin bashkë me rrjedhojat 
e saj, ai dhe ndjekësit e tij përpiluan pesë kundërshtime ndaj Kalvinizmit. 
sinodi (këshilli) i Dortit u mblodh në hollandë në vitin 1618 për t’iu 
përgjigjur sfidës arminiane. sinodi përqafoi dhe mbrojti ato që sot i quajmë 
pesë shtyllat e Kalvinizmit (të cilat nganjëherë kujtohen me fjalën tulip). 
më poshtë gjendet një përmbledhje e shkurtër e pesë pikave të doktrinës 
Kalviniste të shpëtimit.

Pesë Pikat e Famshme: TULIP

Shthurje Totale (Total Depravity)
“shthurja totale” thjesht do të thotë që ne trashëgojmë fajin e mëkatit të 

Adamit (romakëve 5:12) dhe prej natyre jemi bij të zemërimit (efesianëve 
2:3). prishja e mëkatit prek mendjen dhe vullnetin; si rrjedhim, askush nuk 
mund të kërkojë perëndinë nga vetja e tij apo e saj. perëndia duhet t’i tërheqë 
njerëzit te Vetja, t’i rilindë, dhe t’u japë aftësinë për të besuar ungjillin.
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edhe pse të tjerët mund të thonë që njerëzimi ishte thjesht i sëmurë, 
Kalvini besonte që njerëzimi ishte i vdekur. nëse do të ishim vetëm të 
sëmurë, hiri i zakonshëm mund të na ndihmonte ta merrnim veten duke 
na aftësuar të bënim zgjedhjen e duhur. por nëse jemi frymërisht të vdekur, 
kemi nevojë që Dhënësi i jetës të marrë iniciativën në shpëtim.

Zgjedhje e Pakushtëzuar (Unconditional Election)
Bazuar te doktrina e shthurjes totale dhe te mësimi i shkrimit, disa 

njerëz shpëtohen për shkak se perëndia i zgjodhi në mënyrë të pakushtëzuar 
për të pasur jetë të përjetshme (gjoni 15:16, Veprat 13:48, efesianëve 1:4, 
2 Thesalonikasve 2:13). të tjerët që nuk u zgjodhën prej perëndisë janë 
përjetësisht të humbur. Kalvini nuk u kënaq me faktin që nuk u shpëtuan 
të gjithë; në të vërtetë, ai pati një luftë të brendshme dhe vajtoi për shkak të 
dekretit të perëndisë, por e besoi sepse kjo gjë mësohej qartë nga shkrimet.

Shlyerje e Kufizuar (Limited Atonement)
“shlyerja e kufizuar” thjesht do të thotë që Krishti nuk vdiq për të gjithë 

njerëzit në një mënyrë të përgjitshme por e dha Veten e tij vetëm për kishën e 
vërtetë – të zgjedhurit. Kalvinistët na thonë që kjo doktrinë është e nevojshme 
për të ruajtur dy atribute bazë të perëndisë: drejtësinë e tij dhe integritetin e 
qëllimeve të tij. ideja është kjo: nëse jezusi pagoi për mëkatin e gjithsecilit, 
a nuk duhet që gjithsecili të falet nga perëndia meqë kërkesat e perëndisë 
janë plotësuar në mënyrë të drejtë? nëse tradhëtia e judës ishte përfshirë në 
çmimin që Krishti i pagoi Atit, pse duhet që juda të vuajë për mëkatet e tij?

me fjalë të tjera, doktrina e shlyerjes së kufizuar (ose siç duhet të quhet 
më mirë, shlyerje e veçantë) na mëson që jezusi në fakt mori atë për të cilën 
pagoi. Vargjet në mbështetje të kësaj teorie të shlyerjes janë të panumërta. 
isaia 53:3 thotë që Krishti u tejshpua për “shkeljet tona.” Bashkëshortët 
duhet t’i duan bashkëshortet sikurse “Krishti e deshi kishën dhe e dha veten 
për të” (efesianëve 5:25, theksi i shtuar).

shpesh ndaj kësaj doktrine ngrihet një kundërshtim i fortë bazuar tek 
1 gjonit 2:2, ku lexojmë që Krishti është “shlyesi për mëkatet tona; dhe jo 
vetëm për tonat, por edhe për ato të të gjithë botës.” Kalvinistët përgjigjen 
duke thënë që shprehja “të gjithë botës” nganjëherë përdoret në shkrim si 
referencë për të gjithë në një klasë të caktuar, jo domosdoshmërisht për çdo 
individ. Krishti për shembull, tha që Ai do t’i “tërheqë të gjithë njerëzit” 
te vetja (gjoni 12:32). Kjo sigurisht nuk kishte kuptimin që çdo individ 
do të tërhiqej te Krishti, sepse relativisht pak njerëz tërhiqen te Krishti në 
krahasim me turmat që humbasin.
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megjithatë, shumica e Kalvinistëve do të thonë që vdekja e Krishtit ishte 
e mjaftueshme për mëkatet e gjithë botës, por është e efektshme vetëm për 
të zgjedhurit. në këtë kuptim, vdekja e Krishtit ishte për të gjithë botën, por 
perëndia i zbaton këto përfitime vetëm te të zgjedhurit. synimi i pagesës në 
kryq ishte që të shpengonte një popull për perëndinë të cilëve jezusi shpesh 
iu referua si “ata që ti m’i ke dhënë” (gjoni 17:24).

Hir i Parezistueshëm (Irresistible Grace)
“hiri i parezistueshëm” mund të jetë një doktrinë shumë ngatërruese nëse 

nuk përcaktohet si duhet. sigurisht që ka vargje në shkrim të cilat mësojnë 
qartë se Frymës së shenjtë mund t’i rezistohet. për shembull, stefani, ndërsa 
po e vrisnin me gurë i akuzoi judenjtë e tjerë që e kundërshtonin Frymën e 
shenjtë (Veprat 7:51). por kalvinistët besojnë që të zgjedhurit nuk mund t’i 
rezistojnë vazhdimisht Frymës së shenjtë në çështjen e shpëtimit. Ata më në 
fund do të reagojnë ndërsa Fryma e shenjtë i tërheq te Krishti. Ky është hiri 
i parezistueshëm, i cili në mënyrë më të përshtatshme mund të quhet “hir i 
efektshëm” – hir që e përmbush punën e vet në jetët e atyre që perëndia zgjedh.

Këmbëngulja e Shenjtorëve (Perseverance of the Saints)
“Këmbëngulja e shenjtorëve” është rrjedhojë logjike e doktrinave 

pararendëse. Kjo do të thotë që të zgjedhurit do të këmbëngulin në besimin 
e tyre dhe asnjë nuk do të humbasë. Krishti e pohoi këtë gjë: “gjithçka që 
më jep Ati do të vijë tek unë… Ky është vullneti i Atit që më ka dërguar: që 

unë të mos humbas asgjë nga të gjitha ato që ai 
më ka dhënë, por t’i ringjall në ditën e fundit” 
(gjoni 6:37, 39).

Doktrinat e Kalvinizmit janë debatuar 
për shekuj me radhë. Kundërshtimi më i 
zakonshëm ndaj doktrinave të mësipërme është 
që zgjedhja, sikurse kuptohet nga kalvinistët, i 
bën njerëzit të jenë si kukulla me tela: nëse je i 
zgjedhur, perëndia do të të bëjë të besosh: nëse 
jo, do të humbasësh sepse s’mund ta besosh 
ungjillin.

hapësira nuk na lejon një analizë të 
detajuar për këto çështje. në këtë pikë dëshiroj 
që unë vetë të vë në dukje se kalvinistët 
pohojnë faktin se perëndia nuk e anashkalon 

Karrige prej druri që u përdor 
prej Kalvinit në Katedralen e 

Shën Pjetrit
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vullnetin njerëzor por punon në të dhe përmes tij për t’u dhënë të zgjedhurve 
qëndrimin për ta besuar ungjillin. Kështu, të zgjedhurit e pranojnë ungjillin 
vullnetarisht për shkak se perëndia ka vepruar në mënyrë të tillë në zemrat 
e tyre, sa ata të kenë gatishmërinë për të besuar. perëndia vepron përmes 
vullnetit njerëzor dhe jo veçmas tij.3

pavarësisht nga fakti nëse e pëlqeni apo e urreni, askush nuk mund ta 
mohojë faktin që ndikimi i Kalvinit ka vazhduar për pesëqind vjet. nëse 
ndikimi i martin luterit u kufizua më së shumti në gjermani, Xhon Kalvini 
ishte reformatori i disa vendeve të europës. historiani uilliam stevenson 
shkruan: “nëse do të kishte mbetur vetëm luteranizmi, fare mirë mund të 
kishte dështuar: nevojitej Kalvinizmi për ta mbajtur anijen e reformuar të 
lundonte. prandaj, në këtë botë mund ta kujtojmë Kalvinin si forcën më të 
madhe fetare në kohët moderne.”4 

Kalvini vdiq në vitin 1568 dhe nuk desh që të kishte ndonjë shenjë 
për varrin e tij për arsyen e thjeshtë që nuk dëshironte që ndjekësit e tij ta 
nderonin sikurse bënin katolikët me shenjtorët që kishin vdekur. megjithatë, 
vendndodhja e përafërt e varrit të tij përkujtohet në një varrezë të gjenevës.
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ndikimi i qëndrueshëm 
 i Kalvinizmit

jo të gjithë e donin Xhon Kalvinin. Kur qyteti i tij nojoni, në Francë, 
mori lajmin e vdekjes së tij në vitin 1551, njerëzit festuan dhe 
falënderuan perëndinë që e hoqi këtë heretik nga mesi i tyre. por 
doli që ngazëllimi i tyre e pati jetën shumë të shkurtër për shkak se 

thashethemet për vdekjen e tij ishin të parakohshme. Atyre do t’u duhej ta 
duronin këtë “heretik”1 edhe trembëdhjetë vite të tjera. 

përgjatë shekujve, Kalvini është admiruar dhe është urryer. por edhe 
sot, armiqtë e tij duhet ta pranojnë pa shumë dëshirë që ndikimi i tij ka 
qenë i madh dhe i qëndrueshëm në gjithë europën dhe shtetet e Bashkuara. 
miliona të krishterë që nuk bien dakord me pikëpamjen e Kalvinit rreth 
kishës, gjithsesi e përqafojnë me gëzim doktrinën e reformuar të shpëtimit 
dhe theksin e Kalvinit në sovranitetin e perëndisë në jetët e individëve dhe në 
çështjet e botës. pikëpamja e tij gjigande për madhështinë dhe providencën 
e perëndisë ka mbijetuar në mendjet dhe zemrat e shumë njerëzve për 
pesëqind vjet.

nëse luteri themeloi një Kishë Formale luterane, ndikimi i Kalvinit 
krijoi kishën hugenote Franceze, Kishën presbiteriane skoceze, Kishën 
e reformuar hollandeze dhe puritanët Anglezë. për shkak të përndjekjes 
kisha hugenote në atdheun e Kalvinit, në Francë, nuk mbijetoi, dhe as nuk 
pati një ndikim të qëndrueshëm në Francë. por historia e saj duhet treguar.
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Hugenotët francezë
edhe pse reformimi në Francë në fillim u ndikua prej luterit, Kalvini shumë 
shpejt ia kaloi në ndikim reformatorit gjerman. në fund të fundit, Kalvini 
ishte francez; institutet e Fesë së Krishterë u shkruan në një frëngjishte të 
shkëlqyer, dhe kështu u dhanë njerëzve një bazë teologjike për bindjet e 
tyre, gjë e cila u shkrua në gjuhën e tyre. ndikimi i Kalvinit u rrit për shkak 
se trajnoi pastorë në gjenevë, të cilët shkuan në Francë për të përhapur 
besimin e reformuar. Ai gjithashtu mbajti një korrespondencë të rregullt 
me udhëheqësit protestantë në Francë, duke u dhënë atyre këshilla dhe 
inkurajime. në një prej letrave të tij drejtuar një pastori të ri që po vuante 
nën përndjekje, Kalvini i shkroi me butësi: “Do të doja ta ndërroja vendin 
me ty, në mënyrë që ajo që po duron të binte mbi mua.” gradualisht, grupe 
të vogla protestantësh po takoheshin në fshehtësi përreth Francës për studim 
Bible dhe lutje. shumë nga këto grupe të vogla u bënë kisha.

përndjekja vetëm sa i detyroi të takoheshin në fshehtësi, duke pritur 
që kushtet të bëheshin më të favorshme. uilliam stevenson shkruan: 
“protestantizmi zuri vend në çdo rreth të Francës dhe ishte veçanërisht i fortë 
nëpër qytete, përgjatë kanaleve dhe lumenjve, dhe në ato zona që ishin larg 
parisit dhe më afër ndikimeve të jashtme.”2 në fakt, në disa zona, protestanët 
ishin shumica. rreth vitit 1552, këtij grupi iu dha emri “hugenotët,” dhe 
kuptimi i termit nuk dihet. mes këtij grupi protestantësh kishte njerëz të 
përfshirë në tregti, kishte njerëz nga klasat e ulëta profesionale, dhe pak nga 
shtresat fisnike. emri më i famshëm francez i shoqëruar me çështjen protestante 
ishte gaspar de Koligni (1519-1572), një admiral në ushtrinë franceze.

në gusht të vitit 1562, një deklaratë mbretërore kërkonte që qytetarët 
e Francës të ndiqnin vetëm ritualet katolike, prandaj shumë të ashtuquajtur 
hugenotë u dorëzuan para presionit, duke i pagëzuar sërish fëmijët e tyre në 
besimin katolik. ndërkohë, besnikët vazhduan të vdisnin. megjithatë, lëvizja 
protestante u ruajt pavarësisht kundërshtimit të ashpër dhe të qëllimshëm.

guximi i besimit protestant ishte kërcënim për udhëheqjen katolike 
dhe, në mënyrë që t’i prisnin vrullin, Katerina de medici nxiti masakrën 
e Ditës së shën Bartolomeut në vitin 1572. masakra filloi mbrëmjen para 
festës së apostullit shën Bartolomeut. udhëheqësi ushtarak dhe politik i 
hugenotëve, gaspard de Koligni, u vra, dhe shumë shpejt përreth parisit 
filloi një masakër kundër hugenotëve. Kjo përndjekje zgjati disa javë dhe u 
përhap edhe në qytete dhe qyteza të tjera të Francës. përllogaritjet moderne 
për numrin e prostestantëve që u vranë përreth Francës variojnë që nga pesë 
mijë deri në tridhjetë mijë.
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edhe pse lëvizja hugenote u sakatua për shkak të humbjes së shumë prej 
udhëheqësve të saj dhe ndjekësve të zakonshëm, ajo nuk u shtyp plotësisht. 
protestanët vazhduan në kërkimin e tyre për pranim të barabartë si shumica 
katolike. në prill të vitit 1589, mbreti henri V i Francës u dha të drejta 
thelbësore duke firmosur Dekretin e nantes i cili i hapi udhën tolerancës 
dhe lirisë së ndërgjegjes.

megjithatë, pothuaj tetëdhjetë e shtatë vite më vonë, në tetor 1685, 
mbreti lui XiV e shfuqizoi marrëveshjen dhe këmbënguli që një vend nuk 
mund të jetë nën të njëjtin ligj dhe nën të njëjtin mbret nëse nuk është 
gjithashtu nën një sistem të vetëm fetar. sikurse shumica e udhëheqësve 
para tij, ai besonte që uniteti politik kërkonte konformitet fetar.

lui deklaroi që të gjitha lëshimet që ishin bërë më herët duhej të 
anuloheshin, dhe “si rrjedhim dëshirojmë... që të gjithë tempujt e njerëzve 
të të ashtuquajturës feja e reformuar... tani e tutje duhet të shkatërrohen.” 
liria e grumbullimit u anulua, dhe atyre që nuk e përqafonin besimin katolik 
iu tha “largohuni nga mbretëria dhe vendi ynë që na takojnë ne brenda 
pesëmbëdhjetë ditëve nga hyrja në fuqi e dekretit të ri... ndryshe do të vareni 
në litar.”3 Dekreti vazhdonte të thoshte që kur këta njerëz të largoheshin nga 
Franca nuk mund të merrnin asnjë zotërim me vete. të gjithë fëmijët që kishin 
lindur brenda kufijve të Francës duhej të pagëzoheshin në besimin katolik.

me këtë veprim lui nisi një fushatë metodike qeveritare kundër 
hugenotëve me një përpjekje të vendosur për ta unifikuar Francën nga ana 

Historianët përllogarisin që pesë mijë deri në tridhjetë mijë protestantë francezë  
u masakruan nga katolikët në vetëm pak javë gjatë vitit 1572.
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fetare. Ai i dëboi hugenotët nga jeta publike, i privoi nga rolet qeveritare, dhe 
i përjashtoi edhe nga profesionet si shtypi dhe mjekësia. Kështu protestanët 
nuk fituan të drejta të barabarta në Francë deri në kohën e revolucionit 
Francez.

për t’i shpëtuar përndjekjes, dhjetëra mijëra hugenotë u larguan nga 
Franca (ndoshta deri në dyqind mijë) dhe u strehuan në vende të tjera 
si prusia, hollanda, Anglia, shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera. Kjo 
ishte katastrofë për Francën, sepse humbi shumë qytetarë prodhues, por 
ishte ndihmë për vendet që i pranuan. Kështu hugenotët kontribuan në 
protestantizëm në të gjitha këto vende.

Kisha Presbiteriane Skoceze
në skoci, një nga dishepujt e Xhon Kalvinit, Xhon noks, pothuaj i vetëm e 
endi Kalvinizmin në pëlhurën e krishterimit skocez. noksi kaloi dy vjet me 
Kalvinin në gjenevë dhe u kthye në skoci me një pasion për të përhapur 
ungjillin me të cilin kishte rënë në dashuri.

noksi besohet që ishte pasardhës i fshatarëve bujqër dhe lindi në fillim 
të viteve 1500; nuk të bënte përshtypje me trupin e tij të shkurtër, por ishte i 
frikshëm në të folur. Dimë fare pak për kthimin e tij në protestantizëm, por 
ka të ngjarë që u përball me veprat e luterit dhe me Fjalën e perëndisë ndërsa 
ishte në universitetin e shën Andreas. Ai ishte impulsiv, i stuhishëm dhe 
shpesh pa mirësjellje; në konfliktin mes protestantizmit dhe Katolicizmit në 
skoci, ai deklaroi pa frikë që mesha ishte idhujtari dhe lutjet drejtuar marisë 
ishin pagane. Ai ishte i zellshëm për adhurim të shenjtë.

noksi e deshi Kalvinin dhe qytetin e gjenevës, të cilën e konsideronte 
të ishte “shkolla më e përsosur e Krishtit.” Ai 
e vlerësoi disiplinën dhe pastërtinë e qytetit 
dhe dëshironte që qytete të tilla t’i rikrijonte 
në skoci. por si mund të arrihej kjo ndërsa 
katolikët romakë ishin në pozitat e pushtetit?

protestantizmi në skoci po merrte hov, 
dhe në vitin 1559, ndodhi që një revolucion 
hoqi qafe ndikimin katolik francez. Kishat 
shumë shpejt u transformuan në enklava të 
reformuara, duke larguar imazhet të cilat i 
konsideronin idhujtare dhe duke bërë parësore 
Fjalën e perëndisë. Kështu lindi ajo që sot e 
njohim me emrin presbiterianizmi skocez, 

Statujë e Xhon Noksit  
në Kolegjin e Ri të  
Edinburgut, Skoci.
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dhe me kalimin e kohës skocia u bë vendi më kalvinist që ekziston.
noksi jo vetëm që pati ndikim në skoci, por ai u kthye në Angli në 

vitin 1549 dhe e nxiti Kishën Anglikane të braktiste disa prej ritualeve dhe 
praktikave që kishin mbetur nga Katolicizmi dhe të pranonin doktrinën dhe 
praktikat e besimit të reformuar. Dhe si i tillë shumë historianë thonë që 
noksi ishte themeluesi i lëvizjes puritane.

me një jetë të zënë dhe duke punuar shumë, ai vazhdoi të predikonte, dhe 
madje në ditët e fundi të jetës së tij e çonin të tjerët te foltorja. noksi vdiq në 
vitin 1572 duke mos e ditur që miliona të krishterë përreth botës në Korenë 
e jugut, Afrikë, dhe shtetet e Bashkuara do ta quanin veten presbiterianë 
dhe pak a shumë do të vazhdonin të ndiqnin mësimet kalviniste.

Anglia dhe Puritanët
në Angli, reformat që filluan gjatë mbretërimit të henrit Viii rezultuan në 
krijimin e Kishës së Anglisë, apo Anglikanizmit. Ky transformim përfshiu 
pranimin e teologjisë protestante por edhe ruajtjen e pjesës më të madhe të 
liturgjisë së Katolicizmit.

megjithatë, kur Kalvinizmi fitoi vend në Angli, ndjekësit e tij u njohën 
si puritanë për shkak se këmbëngulnin që Anglikanët e tjerë thjesht nuk 
shkuan mjaft sa duhet në reformat e tyre. Këta puritanë u përpoqën 
të ndikonin Kishën Anglikane që ta pastronte veten duke i çuar deri në 
fund reformat e saj gjysmake dhe duke u bërë plotësisht e “reformuar.” Ata 
besonin që anglikanët nuk e kishin shkundur kurrë me të vërtetë pluhurin 
e romës nga këmbët e tyre.

Qytete të panumërta angleze punësuan lektorë që do të ofronin 
predikime popullore gjatë ditëve të javës, jashtë kufizimeve liturgjike 
anglikane. shumë puritanë që kishin studiuar në Kembrixh dhe në kolegje të 
tjera u vendosën në këto poste. por duhet të përmendim se vetëm predikimi 
nuk i fitoi dëgjuesit e tyre. shenjtëria dramatike e puritanëve dhe përputhja 
mes mësimit që merrnin dhe mënyrës si jetonin, e inkurajoi rritjen e lëvizjes.

një brez i dytë solli kulmin e lëvizjes puritane në mes të viteve 1600. 
Xhon Ouen, riçard Bakster, Xhon Bunian (Autori i librit Udha e Shtegtarit), 
Xhon Flavel dhe uilliam gog janë disa prej shërbestarëve më të famshëm 
të asaj epoke. Ky sukses u farkëtua në tragjedi ndërsa puritanët u përballën 
me një përndjekje të ashpër në vitet 1630 nën zemërimin e kryepeshkopit 
anglez uilliam laud. shpresat e puritanëve anglezë për një reformim si ai 
skocez po dobësoheshin, prandaj mijëra njerëz, mes tyre dhe Xhon Koton u 
larguan nga Anglia për në brigjet amerikane.
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në vitet 1645-1657 Oliver Kromuell solli një periudhë të shkurtër 
gjatë së cilës puritanët fituan shumicën në parlament dhe kështu filluan 
të instalonin sistemin skocez të presbiterianizmit. Kështu, disa prej 
dokumentave më themelorë të Krishterimit protestant Anglez u shkruan 
gjatë kësaj periudhe, ku përfshihet edhe rrëfimi i Besimit të uestminsterit 
në 1646. Kjo deklaratë e veçantë do të shërbente si pikënisja teologjike për 
një numër grupimesh, madje edhe për disa Baptistë dhe Kongregacionalistë. 
rrëfimi i uestminsterit ende konsiderohet si përmbledhja më e mirë e 
teologjisë së reformuar që ekziston.

por me ardhjen e Karlit ii në fron, puritanizmi u shtyp, dhe nga viti 1662 
pjesëmarrja në Kishën e Anglisë ishte e detyruar. Qindra puritanë u dëbuan 
nga shtëpitë e tyre, dhe shumë prej tyre u hoqën nga pozitat mësimdhënëse, 
edhe pse disa mbetën si zëri kundërshtues i pakicës. përndjekja vazhdoi ta 
largonte puritanizmin nga sfera publike. Ata humbën heshtur në historinë e 
Anglisë, por shumë prej tyre erdhën në shtetet e Bashkuara.

në anijen mayflower (lulja e majit), pelegrinët kishin Biblat e tyre të 
gjenevës, Biblën kryesore të protestantizmit të shekullit të gjashtëmbëdhjetë. 
Kjo Bibël u përkthye me kujdes nga studiues që u larguan nga Anglia për 
në gjenevën e Kalvinit, dhe atje patën mundësi të punonin në sigurinë e 
kësaj zone protestante. Bibla u shtyp në skoci dhe u shpërnda atje dhe në 
Angli. Kjo ishte hera e parë që një Bibël e shtypur u vu direkt në dispozicion 
të publikut në këto vende. Bibla kishte gjithashtu shënime studimi, citime 
të vargjeve, referenca, harta e kështu me radhë. Kjo Bibël e përkthyer në 
gjenevë me bekimin e Kalvinit, është një mënyrë më tepër se si Kalvinizmi 
arriti përtej kufijve të zvicrës për të ndikuar botën.

Hollanda dhe Kisha e Reformuar Hollandeze
në gjithë europën, mendimi kalvinist ishte nën grushtin e përndjekjes, 
prandaj nga kjo nuk u përjashtuan as të Krishterët e reformuar të hollandës. 
edhe ata kërkonin liri nga udhëheqja e pamëshirshme e Kishës Katolike, 
por ndryshe nga Franca, ata patën sukses. prandaj, historia e Kalvinizmit 
mes hollandezëve nuk karakterizohet aq shumë prej tragjedisë, sesa prej 
fitores teologjike.

si u begatua kisha e reformuar atje? më përpara, në këtë zonë pati 
shumë martirë, në mënyrë të veçantë mes murgjve augustinianë që 
braktisën Katolicizmin dhe ndoqën mësimet e luterit. Qytetit i Antuerpit 
u bë shtëpia e një komuniteti të gjallë luteran dhe, edhe pse katolikët 
vazhduan t’i përndiqnin protestanët, kalvinistët ishin të pranishëm nga mesi 
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i shekullit të gjashtëmbëdhjetë. Falë rrëfimit Belg në vitin 1561, fisnikët e 
hollandës filluan të radhiteshin përkrah besimit të reformuar në mënyrë që 
të çliroheshin prej Katolicizmit romak me lidhjet e tij politike me spanjën.

në vitin 1568 uilliami i Orejnxhit udhëhoqi një revoltë për ta çliruar 
hollandën nga dora e rëndë e spanjës. uilliami donte që inkuizicioni spanjoll 
të ndalonte dhe të gjitha dekretet kundër heretikëve të shfuqizoheshin. Ai 
më në fund hoqi dorë nga besnikëria e tij ndaj mbretit të spanjës dhe e 
shpalli hapur që ishte kalvinist. Ai shkoi në betejë dhe tha: “Bëra një aleancë 
me më të pushtetshmin – perëndinë e ushtrive, i cili është në gjendje të 
na shpëtojë nëse zgjedh ta bëjë.”4 në fund, spanjollët e humbën luftën dhe 
hollandën gjithashtu. hollandës iu dha toleranca për të cilën luftoi uilliami. 
edhe anabaptistët, që kudo konsideroheshin si një e keqe, u pranuan në 
hollandë. por me mbështetjen kundër autoriteteve civile, shërbestarët e 
reformuar patën më tepër pushtet në negociata. Dhe kur kuminitetet iu 
dorëzuan rendit të ri civil, vendet e tyre kryesore të adhurimit ua dorëzuan 
kalvinistëve. sigurisht, shumë katolikë e panë këtë gjë si kapitullim dhe 
prandaj e kundërshtuan nënshtrimin ndaj protestantëve. por kalvinistët 
ngadhënjyen.

tani Fjala e perëndisë zinte vendin më të lartë në hollandë, dhe njerëzit 
e vendit po përballeshin me të vërtetën aty ku errësira romake më parë e 
kishte zbehur ungjillin. Ky pranim i Kalvinizmit çoi gjithashtu në reforma 
në qeveri dhe tregti. papritur, kisha e reformuar kishte një problem të ri 

të cilin shumë vende të tjera dëshironin ta 
imitonin: asaj i duhej të mbushte një shumicë 
foltoresh. e dinin që trajnimi i shërbestarëve të 
tyre sipas modelit të gjenevës do të kërkonte 
kohë, prandaj kërkuan që të vinin shërbestarë 
për t’i ndihmuar nga vendet e tjera.

me gjithë sukseset e veta, shoqëria e 
krishterë që hollanda dëshironte nuk u 
arrit kurrë, të paktën jo si ajo e gjenevës. 
Kisha e reformuar ishte gjithmonë pakicë, 
me shumë qytetarë që thjesht i pranonin me 
fjalë doktrinat e kishës. megjithatë besimi i 
reformuar qëndroi, pozita e tij u stabilizua dhe 
po kështu ndodhi edhe me kundërshtimin.

përmes mësimeve të një profesori hollan-
dez jakob Arminius (1560-1609) filloi një 

Ishte pikërisht në përgjigje 
të mësimit të Arminiusit që 

Kalvinistët zhvilluan mësimin 
e njohur si TULIP për të 

përmbledhur doktrinën e tyre.
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polemikë. Ai sfidoi doktrinën mbizotëruese kalviniste me besimin e saj të 
ngurtë që perëndia zgjedh disa për jetë të përjetshme dhe anashkalon të 
tjerët. Ai besonte që Kalvinizmi hiqte qafe vullnetin e lirë të njerëzimit dhe 
kështu ishte gur pengese për shumë veta në kishën hollandeze.

Kisha hollandeze reagoi me një takim formal nga viti 1618 deri 1619, u 
cili u quajt sinodi i Dortit (të cilit i jemi referuar në kapitullin pararendës). 
Ky këshill burrash të perëndishëm u përgjigj me ato që ne i njohim si “pesë 
pikat e Kalvinizmit” dhe hodhi poshtë pikëpamjet e Arminiusit. Kjo fitore 
teologjike është ndoshta trashëgimia më e madhe e kalvinistëve hollandezë.

Kalvinistët mendonin që pjesa më e madhe e zhgënjimeve të luteranëve 
kishte përshkuar gjermaninë. edhe hungaria u arrit përmes shkrimeve të 
teodor Bezës, pasuesi i Kalvinit në gjenevë. Atje ku kishat e reformuara 
nuk lulëzuan, përkthimet e veprave të Kalvinit prapëseprapë përhapeshin. 
Krejt papritur, Kalvini pati një qarkullim shumë të konsiderueshëm në 
gjuhën italiane, gjë e cila pa dyshim e bezdisi Vatikanin.

ishte një kohë kur teologjia shihej si mbretëresha e shkencave. por sot, 
mbretëresha e ka humbur kurorën e vet. ne harrojmë që ishin doktrinat e 
sovranitetit të perëndisë dhe shthurjes së njerëzimit bashkë me kuptimin e 
qartë të drejtësimit përmes besimit, ato që e bënë kishën madhështore. në 
një shkallë të madhe ungjillorët janë trashëgimtarë të një bote të cilës iu 
dha formë nga të krishterët që ecën në gjurmët e Kalvinit. edhe pse mund 
të mos kemi të njëjtën eklesiologji apo bindje politike si Kalvini, doktrinat 
e tij të shpëtimit dhe dëshira e tij për shenjtëri janë, një shtysë e fortë për 
kohën tonë.

Ashtu sikurse Kalvinizmi sfidoi shtrembërimet mbizotëruese të Kato-
licizmit në shekullin e gjashtëmbëdhjetë, në të njëjtën mënyrë, mësimet e tij 
mund të sfidojnë sot shtrembërimet mbizotëruese në mënyrën e cekët dhe 
të orientuar drejt konsumimit sipas të cilës ungjillëzojmë ne sot. Vetëm të 
kuptuarit e shëndetshëm të ungjillit mund ta bëjë kishën sërish madhështore.

Ku dallonin reformatorët
pikënisja e teologjisë së martin luterit ishte doktrina e drejtësimit me anë 
të besimit. motoja e tij e madhe ishte  “je i falur!”. motoja e Xhon Kalvinit 
ishte, “nëse perëndia është për ne, kush mund të jetë kundër nesh?”. luteri 
gjithashtu besonte në sovranitetin e perëndisë në jetët e qenieve njerëzore, 
por mësimi i tij qendror ishte mahnitja me shpengimin, kurse Kalvini 
theksoi vendin qendror të qëllimeve të perëndisë.

sa për format e adhurimit, luteri besonte që kisha duhej të ishte e lirë 
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të përdorte çfarëdo forme adhurimi, për aq sa ato nuk ndaloheshin qartazi 
nga shkrimi. Kështu ai ruajti një pjesë sa më të madhe të adhurimit katolik 
që të ishte e mundur. ndryshe nga ai, Kalvini dhe zvingli adhuruan sipas 
“parimit rregulator” dhe lejuan vetëm atë që urdhërohej qartë në shkrim. Që 
të dy reformatorët zviceranë i ndaluan instrumentat si organoja për shkak 
se Dhiata e re nuk i referohet muzikës së adhurimit mes të krishterëve të 
hershëm.

Ata gjithashtu kishin dallime rreth kuptimit të sakramenteve. edhe pse 
zvicerinët binin dakord me luterin që praktika e pagëzimit të fëmijëve nuk 
duhej vazhduar, ata nuk binin dakord në lidhje me domethënien e tij. luteri 
pranoi besimin bazë katolik që pagëzimi ishte dera për në jetën e krishterë; 
pagëzimi lante mëkatin origjinal dhe e bën foshnjën fëmijë të perëndisë, 
sepse ai shkakton rigjenerimin. sot kishat luterane vazhdojnë të besojnë që 
“ne lindim si fëmijë të një njerëzimi të rënë; në ujërat e pagëzimit rilindemi 
si fëmijë të perëndisë dhe trashëgimtarë të jetës së përjetshme.”5 si rezultat, 
shumë luteranë hamendësojnë që janë të krishterë sepse u pagëzuan kur ishin 
fëmijë. sigurisht, përgjigjja është që besimi i foshnjës duhet të ushqehet me 
udhëzime si katekizmi dhe konfirmimi. por shpesh supozimi bazë që dikush 
është fëmijë i perëndisë (i rigjeneruar) e bën fëmijën të besojë që nuk ka pse 
të ketë një moment kthimi të ndërgjegjshëm; mjafton që të bien dakord 
mendërisht me doktrinat e kishës dhe të ripohojnë kuptimin e pagëzimit të 
tyre si foshnja. Fëmija beson që ai apo ajo tashmë është i kthyer në besim.

zvingli dhe Kalvini e ruajtën pagëzimin e foshnjave por e interpretuan 
atë si një shenjë të besëlidhjes; prandaj ai nuk shkaktonte ndonjë veprim 

Nga e majta në të djathtë: Uilliam Farel, Xhon Kalvin, Teodor Beza, Xhon Noks
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të mrekullueshëm nga ana e perëndisë. edhe pse në një moment Kalvini 
sugjeroi që foshnjat e pagëzuara janë tashmë të rigjeneruar prej perëndisë, ai 
e braktisi këtë ide për shkak se kjo do të thoshte që fëmijët e zgjedhur nuk 
kishin lindur “në Adamin” por “në Krishtin.” sugjerimi i tij më i arsyeshëm 
ishte që pagëzimi i foshnjave është shenjë për “besimin e ardhshëm” dhe që 
“farat e pendimit” janë te fëmija, dhe një ditë do të japin fryt. nganjëherë 
pagëzimi i foshnjave interpretohet si shenjë e besëlidhjes që perëndia po bën 
me prindërit që fëmija i tyre një ditë do të rigjenerohet.

shumë argumente të ndryshme janë përdorur në përpjekje për ta lidhur 
pagëzimin e foshnjave me besimin, por sipas opinionit tim, secili prej tyre 
ka problemet e veta. në mes të këtij debati të rëndësishëm duhet të mbajmë 
mend që pagëzimi i foshnjave nuk mësohet askund në Dhiatën e re, madje 
në gjithë shkrimin nuk shohim qoftë edhe një rast të vetëm të regjistruar. 
në librin e Veprave u pagëzuan të rritur si reagim ndaj besimit shpëtues. 
gjithashtu duket e qartë që mënyra e pagëzimit ishte me zhytje.

për sa i përket Darkës së zotit, që të tre reformatorët ishin të 
bashkuar në kundërshtimin e tyre ndaj pikëpamjes katolike romake të 
transubstancializmit, domethënë, që elementet në tryezën e zotit janë vetë 
trupi dhe gjaku i Krishtit dhe, si rrjedhim, të denja për adhurim. por kur 
reformatorët prezantuan idetë e tyre, mes tyre kishte ndryshime. sikurse 
kemi mësuar, në debatin e tij me zvinglin, luteri ishte i bindur që trupi 
dhe gjaku i Krishtit janë vërtet të pranishëm në elementet e tryezës së zotit. 
nganjëherë kjo pikëpamje quhet konsubstancializëm që do të thotë se 
Krishti është i pranishëm bashkë me elementet; gjithsesi, ajo që merret dhe 
jepet në gojën e pjesëmarrësve është trupi dhe gjaku i vërtetë i Krishtit. 
siç mund të pritet, kisha luterane vazhdon ta dënojë transubstancializmin 
e Katolicizmit dhe gjithashtu pikëpamjen që Krishti është i pranishëm në 
sakrament thjesht nga ana frymërore (sikurse besonte Kalvini), apo që ato 
janë thjesht simbole të trupit dhe gjakut të largët të Krishtit (sikurse besonte 
zvingli). Këto ndryshime vazhdojnë edhe sot mes kishave luterane dhe atyre 
të reformuara.

për sa i përket shtetit, luteri i lejoi atij shumë autoritet, duke theksuar 
nevojën për bindje ndaj pushteteve politike. Kalvini dhe zvingli ishin më 
pak të prirur në këtë drejtim. gjithashtu – kjo është e rëndësishme për 
luterin – luteri ishte shumë i prerë që asnjë person nuk duhet të luftojë nën 
flamurin e kryqit; domethënë, protestanët nuk duhej të luftonin kundër 
katolikëve, dhe as katolikët nuk duhet të shkonin në luftë kundër turqve 
nën flamurin e krishterimit. Kjo shpjegon pse, kur zvingli vdiq si kapelan i 
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një ushtrie protestante, luteri besonte që kjo vdekje ishte gjykimi i perëndisë 
për përdorimin e shpatës për të mbrojtur kishën e Krishtit. megjithatë, 
luteri besonte që nëse shteti i kërkonte një të krishteri të luftonte, duhej ta 
bënte këtë me bindje të patundur.

pavarësisht këtyre dallimeve, ajo që i bashkonte reformatorët ishte më e 
madhe se ajo që i ndante. Kjo na kujton se nuk ka pse të biem dakord për 
çështje të ndryshme në mënyrë që të përdoremi prej perëndisë. megjithatë, 
në qendrën e panegociueshme gjenden thirrjet e reformimit: sola Scriptura; 
sola gratia; sola fide; solus Christus; dhe soli Deo Gloria (Vetëm shkrimi, vetëm 
hiri, vetëm besimi, vetëm Krishti, vetëm për lavdinë e perëndisë).

mbi këto ne vendosim jetën dhe përjetësinë tonë.
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A ka mbaruar reformimi?

Vëllezër dhe motra, protesta e luterit ka mbaruar. po juaja?
Këto janë fjalët e peshkopit të ndjerë episkopal toni 

palmer i cili po fliste para një turme brohoritëse ndjekësish 
të mësuesit karizmatik Keneth Koupland. përmes përpjekjeve 

të palmerit, udhëheqës të njohur protestantë u takuan me papa Françeskun 
në vitin 2014. pa dyshim, ky papë i përqafon me gëzim protestanët dhe 
dëshiron të punojë me ta për të sjellë unitet dhe për ta përhapur krishterimin 
në botë. pasi jorge Bergolio u bë papa Françesku në vitin 2012, ungjilltari 
luis palau raportoi që kishte punuar me papën e ri kur ai ishte ende në 
Argjentinë. prandaj na thuhet që është bërë gati skena për arritjen e unitetit 
mes dy grupeve.

me këtë afrimitet të ri mes ungjillorëve dhe katolikëve, nuk duhet të 
habitemi që disa ungjillorë po shkojnë te Kisha Katolike për udhëzime rreth 
praktikave si, lutja medituese dhe për nisma të përbashkëta në adhurim dhe 
mision. pastorë ungjillorë dhe institucione ungjillore po krijojnë lidhje me 
katolikët për të demonstruar unitetin e kishës dhe për të eksploruar terrenin 
e përbashkët mes tyre. Kjo tingëllon si një ide shumë e mrekullueshme, saqë 
shumë ungjillorë vrasin mendjen pse kjo gjë nuk bëhet më shpesh në kishat 
tona, në kolegjet dhe seminaret biblike. për më tepër, që nga koha kur mes 
katolikëve dhe protestantëve u firmos dokumenti Doktrina e Drejtësimit me 
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anë të Besimit në Augsburg të gjermanisë në 31 tetor 1999 (për të cilën 
disa besojnë se arriti marrëveshje rreth drejtësimit), lutja së bashku dhe 
eksplorimi i misionit të përbashkët u dukën si hapi tjetër i natyrshëm. në 
fund të fundit, jezusi tha që uniteti duhej të ishte një shenjë e fuqishme e 
pranisë së tij mes popullit të tij.

në vitin 2005, një historian shumë i respektuar, mark A. noll, bashkë 
me Karolin nistrom shkruan një libër të titulluar A ka mbaruar Reformimi?.2 
me pak fjalë, përgjigjja e tyre është po – por jo tamam. Ata pranojnë që 
ende ka ndryshime mes Katolicizmit dhe protestantizmit, por përsa i përket 
reformimit të shekullit të gjashtëmbëdhjetë, ai reformim, thonë ata, ka 
mbaruar. Vijat ndarëse mes Katolicizmit dhe ungjillorëve nuk janë më të 
dukshme. Kemi hyrë në një unitet të ri, në një kompromis dhe vizion të 
përbashkët.

i ndjeri Çarls Kolson, themeluesi dhe udhëheqësi i prison Fellowship 
(Bashkësia e Burgjeve) i dha një shtysë këtij uniteti kur bashkë me riçard 
neuhaus botuan dokumentin e titulluar, “ungjillorë dhe katolikë së bashku” 
në vitin 1994.2 Ajo që dikur dukej e pakonceptueshme, tani po mendohej 
nga shumë ungjillorë, të cilët zbuluan që ka katolikë që kanë një dashuri 
për Krishtin dhe që janë të shqetësuar për rënien morale dhe frymërore në 
perëndim.

libri i mark nollit tregon për takime mes katolikëve dhe ungjillorëve 
dhe flet me hollësi për dakordësinë e ngushtë në dukje mes tyre. Këshilli 
i Dytë i Vatikanit (1962-1965), i cili kishte një pikëpamje të favorshme 
ndaj protestantëve, duke i quajtur “vëllezër të ndarë,” i hapi udhën dialogut 
dhe bashkëpunimit. tani disa kisha katolike kanë studime Bible, dhe madje 
duket që ka një kuptim ungjillor gjithnjë e në rritje rreth ungjillit në shumë 
famulli.

nolli i përmbledh dialogjet e ndryshme mes katolikëve, luteranëve dhe 
ungjillorëve duke thënë, “tridhjetë e pesë vjet diskutime ekumenike kanë 
zbuluar një sërë pikash për të cilat protestanët dhe katolikët bien dakord.”3 si 
rezultat i këtyre deklaratave të shprehura me fjalë të zgjedhura me kujdes për 
të cilat mund të binin dakord të dyja anët, është arritur një masë e caktuar 
uniteti. nolli e pranon që në çështjen e shpëtimit kishte mosmarrëveshje të 
vazhdueshme, ndërsa ungjillorët theksuan shpëtimin si ngjarje që ndodh në 
një moment (konvertimi), kurse katolikët theksojnë që shpëtimi është një 
proces jetëgjatë. megjithatë, pavarësisht këtyre dallimeve, protestanët dhe 
katolikët bien dakord për këtë deklaratë: “ne dallojmë që drejtësimi ynë 
është plotësisht falas nga vepra që perëndia kreu në Krishtin. ne rrëfejmë që 
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pranimi me besim i drejtësimit është vetë dhuratë e hirit... të mbështetesh 
për shpëtim në ndonjë gjë tjetër përveç besimit, do të thotë të zbehësh 
plotësinë që u realizua dhe u ofrua në jezu Krishtin.”4 

marrëveshja mes luteranëve dhe katolikëve në vitin 1999 shpalli 
që “Drejtësimi është falja e mëkateve... është pranimi në bashkësi me 
perëndinë... kjo ndodh në momentin e pranimit të Frymës së shenjtë 
në pagëzim dhe në përfshirjen në një trup. e gjitha kjo është vetëm prej 
perëndisë, për hir të Krishtit, prej hirit, me anë të besimit, në ‘ungjillin e 
Birit të perëndisë.’”5 

nëse e lexoni me kujdes deklaratën e mësipërme, do të kuptoni që kjo 
në fakt është plotësisht në përputhje me teologjinë katolike. Kisha Katolike 
ka mësuar gjithmonë që Krishti vdiq për mëkatet tona; ajo gjithmonë 
ka besuar që jemi falur prej besimit tonë dhe hirit që i jepet të penduarit 
në bashkëpunim me dhe përmes sakramenteve duke filluar me pagëzimin. 
Katolicizmi gjithmonë e ka paraqitur doktrinën e drejtësimit si doktrinë 
e faljes hyjnore dhe ripërtëritjes së personit të brendshëm, por janë shtuar 
edhe kërkesa të tjera. Ajo që Katolicizmi e ka mohuar gjithmonë është që 
shpëtimi është dhuratë falas e drejtësisë së llogaritur e cila jepet si reagim 
vetëm ndaj besimit shpëtues.

Kompromentimi i Ungjillit
Ku na çon e gjitha kjo? mjerisht, shumë ungjillorë, këtu përfshij edhe 
veten time, vajtojmë nga mendimi që ungjilli i çmuar i zotit tonë jezu 
Krisht po kompromentohet keq për hir të ekumenizmit. ne e mirëpresim 
vullnetin e mirë që është zhvilluar mes ungjillorëve dhe katolikëve dhe jemi 
të ngazëlluar që mund të bashkëpunojmë në çështjet të tilla si kundërshtimi 
ndaj martesave të së njëjtës gjini dhe ndaj abortit, përkrah luftës për liri fetare 
dhe çështje të tjera të ngjashme. por kur bie fjala për çështjen qendrore të 
ungjillit, hendeku mes nesh është po aq i gjera sa ka qenë. në të vërtetë, edhe 
pse mund të duket se ka disa ngjashmëri mes katolikëve dhe protestantëve 
në këtë çështje, përsëri dallimi mbetet. në çështjen më kritike, domethënë 
në shpëtimin e shpirtit njerëzor, reformimi i luterit nuk ka mbaruar aspak.

sigurisht që individë brenda Kishës Katolike po konvertohen edhe sot 
ndërsa studiojnë shkrimet. në perëndim ka disa priftërinj që janë shumë 
ungjillorë në mendimet e tyre. (Kardinali Bernardin në Çikago, i cili 
vdiq shumë vite më parë, ishte i hapur ndaj besimit ungjillor.) por Kisha 
Katolike nuk e ka ndryshuar pozitën e saj zyrtare (as Bernardini nuk e bëri) 
që merita njerëzore bashkëpunon në procesin e shpëtimit. si i diplomuar 
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nga universiteti lojola në Çikago, kam pasur disa vite konfirmim të 
drejtpërdrejtë që, pavarësisht sa shumë ndryshime bën Kisha Katolike, 
ajo nuk do ta mbështesë– madje nuk mundet ta mbështesë – pikëpamjen 
ungjillore për shpëtimin.

së pari, nuk mund të ketë unitet për ungjillin e shpëtimit pa diskutuar 
indulgjencat, lutjet drejtuar marisë, purgatorin dhe gjëra të ngjashme me 
këto. Fakti që pas vitesh të tëra dialogu mes dy grupeve, katolikët dhe 
ungjillorët patën mundësi të krijonin një deklaratë që i sjell në “marrëveshje 
të afërt” rreth shumë çështjeve që i ndajnë, zor se lidh hendekun mes 
dy sistemeve të besimit, dhe në asnjë mënyrë nuk sinjalizon fundin e 
reformimit.

Xhon Kalvini paralajmëroi kundër kësaj lloj marrëveshjeje verbale rreth 
drejtësimit, sikur a thua që një deklaratë rreth shpëtimit mund t’i tejkalojë 
dallimet mes dy grupeve. edhe sot po bëhen përpjekje për ta bashkuar kishën. 
Autoritetet katolike paraqitën një dokument që pohonte drejtësimin me anë 
të besimit, por ai ishte i mbështjellë në një kontekst katolik. por për Kalvinin, 
një parullë s’mund të qëndrojë e vetme. të vërtetat e ungjillit prezantohen 
në një kontekst më të gjerë dhe varen nga njëra-tjetra. të gjitha deklaratat 
individuale të doktrinës duhet të përputhen me një skemë doktrinare. me 
fjalë të tjera, nuk ka aspak dobi të themi që katolikët e pranojnë drejtësimin 
me anë të besimit nëse vazhdojnë të praktikojnë indulgjencat dhe pendesën, 
lutjet drejtuar marisë dhe shenjtorëve, nderimin e relikeve, ritualet e 
fundit që u jepen atyre që po vdesin, meshat për të vdekurit, dhe me pak 
fjalë mësimin që hiri shpëtues jepet përmes sakramenteve. Kalvini tha që, 
pavarësisht rënies dakord gojarisht, Kisha Katolike ia heq lavdinë perëndisë 
përmes praktikave të tilla si vigjiljet, përdorimi i rruzares dhe adhurimit të 
elementeve të meshës.

për më tepër, ndërsa doktrina e drejtësimit është qendrore për 
protestanët (doktrina mbi të cilën kisha qëndron ose rrëzohet), për katolikët 
gjendet në periferi. Kardinali amerikan Averi Dulls pranon se: ‘Drejtësimi 
rrallë diskutohet gjerë e gjatë me përjashtim të polemikave kundër apo në 
dialog me protestanët.’ studiuesi i luterit Xhejms prus një herë e shqiptoi 
problemin edhe më hapur: ‘Doktrina [e drejtësimit] gjendet plotësisht në 
periferinë e skajshme të corpus doctrinae (trupit të doktrinës) së tyre, si thoi 
i gishtit apo si planeti pluton që gjendet në periferi të sistemit diellor.’”6 
Arritja e marrëveshjes gojore rreth drejtësimit nuk ndryshon asgjë nëse këto 
doktrina të tjera nuk trajtohen.

një grup studiuesish të ulur në një dhomë duke i tendosur bindjet e 
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tyre për t’i bërë më të pranueshme për njëri-tjetrin, zor se mund të quhet 
se kanë bërë një marrëveshje domethënëse. për shekuj me radhë, Kisha 
Katolike ka mbajtur dogma që bien ndesh (dhe madje e dënojnë) doktrinën 
e drejtësimit vetëm me anë të besimit (si doktrinat e Këshillit të trentit). 
Ato nuk janë mohuar kurrë dhe ende mësohen në mënyrë aktive pavarësisht 
viteve të tëra të dialogut.

sot është në modë të themi që Kredoja e Apostujve është bazë e 
mjaftueshme për unitet. por Kredoja e Apostujve nuk përmban një shtjellim 
të qartë të ungjillit, dhe as nuk shpjegon se si duhet të pranohet ungjilli. edhe 
pse jemi mirënjohës për recitimin e doktrinave bazë të besimit të krishterë 
që radhiten në këtë kredo, ajo nuk thotë gjë për mënyrën se si pranohet 
shpëtimi. Kjo shpjegon faktin pse mund të përqafohet nga katolikët dhe 
ungjillorët pa i trajtuar dallimet mes dy grupeve.

lutja e jezusit te gjoni 17 shpesh citohet prej atyre që dëshirojnë t’i 
sjellin të dyja grupet bashkë sepse, thonë ata, jezusi u lut që të gjithë fëmijët 
e tij të ishin “një.” por në kontekst, jezusi u referohet të gjithë atyre që janë 
vërtet të tij, jo atyre që thjesht pretendojnë se janë. nuk ka dyshim që lutja 
e tij mori përgjigje ditën e rrëshajëve dhe po merr përgjigje sot përmes 
pagëzimit të Frymës, i cili u jepet të gjithë besimtarëve (1 Korintasve 12:13). 
Ajo vazhdon të marrë përgjigje gjithashtu ndërsa besimtarët takohen bashkë 
në emrin e Krishtit dhe demonstrojnë dashurinë e tyre për njëri-tjetrin dhe 
për botën. sigurisht që ne duhet të përpiqemi për unitet mes besimtarëve, 
por lutja nuk përmbushet përmes unitetit që përfshin ata që në mënyrë të 
qartë ndjekin një ungjill të rremë.

Mësime bashkëkohore
shpesh na thuhet që Katolicizmi bashkëkohor është shumë i ndryshëm nga 
ai i dekadave apo shekujve që kanë kaluar. sigurisht, Katolicizmi në shtetet 
e Bashkuara ka një qëndrim më të hapur ndaj ungjillorëve se ai që ekziston 
në vende kryesisht katolike në pjesë të tjera të botës. tani që e kemi thënë 
këtë, le të kalojmë pak kohë për të rishikuar disa nga mësimet e Katekizmit të 
Kishës Katolike të vitit 1994 për të parë nëse ka ndryshuar ndonjë gjë. Duke 
e bërë këtë, do të zbulojmë që kisha ende vazhdon të mbajë traditat që ka 
mbajtur gjithmonë për marinë, virgjërinë e saj të përhershme, ngjizjen e saj 
të pamëkat (gjë e cila mohon të vërtetën biblike që të gjithë kanë mëkatuar), 
ngjitja e trupit dhe shpirtit të saj në qiell (e shpallur nga papa piu Xii në 
vitin 1950), mbretëresha e qiellit, dhe më e rënda nga të gjitha, mësimi “i 
pagabueshëm” që ajo është ndërmjetësja e gjithë hirit, dhe në këtë mënyrë 
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ka pjesë me zotin jezu Krisht në sigurimin e shpëtimit për njerëzimin. 
Katekizmi thotë, “përmes ndërmjetësimit të saj ajo vazhdon të na sjellë 
dhuratat e shpëtimit të përjetshëm... prandaj, Virgjëresha e Bekuar thirret 
në Kishë me tituj si Avokate, ndihmëse, Bamirëse, dhe ndërmjetëse.” tek 
ajo “besnikët shkojnë për mbrojtje në të gjitha rreziqet dhe nevojat e tyre.”7 

Kjo është në përputhje me një doracak për priftërinjtë të botuar në 
vitin 1995 i cili thotë, “maria, me anë të pjesëmarrjes së saj frymërore 
në sakrificën e Birit të saj hyjnor për njerëzit, bëri shlyerje për mëktatet 
e njerëzve, dhe... meritoi zbatimin e hirit shpengues të Krishtit. në këtë 
mënyrë ajo bashkëpunon në shpengimin subjektiv të njerëzimit.”8 një libër 
devocional katolik thotë: “maria quhet... porta e qiellit, për shkak se askush 
nuk mund të hyjë në atë mbretëri të bekuar pa kaluar përmes saj.”9

në kishat europiane, ku shpesh gjejmë një formë më të pastër të 
Katolicizmit, kam parë piktura të jezusit që e heq kurorën nga kryet e tij 
dhe e vendos mbi krye të marisë, “mbretëreshës së Qiellit.” hapësira nuk 
më lejon të flas me hollësi për rolin e marisë në Kishën Katolike, por me 
përulësi duhet të pohoj që admirimi që i jepet asaj është blasfemues. në 
një diskutim me një teolog katolik, bëra komentin që nuk besoja se maria 
kishte dëgjuar qoftë edhe një lutje të vetme që i është ofruar asaj, për të cilin 
ai tha: “maria ka dëgjuar të gjitha lutjet që perëndia do që ajo të dëgjojë.” 
Bie dakord me të, por i vura në dukje që nuk ka asnjë provë shkrimore 
që perëndia dëshiron që ajo të dëgjojë ndonjë lutje. sinqerisht shpresoj 
që perëndia ta mbrojë marinë me mëshirë nga të qenët e vetëdijshme për 
admirimin e vazhdueshëm të përditshëm që i jepet asaj nga miliona njerëz 
mbi tokë. edhe pse Kisha Katolike mëson që maria duhet admiruar po nuk 
duhet adhuruar, dallimi humbet mes atyre miliona njerëzve që përulen para 
saj, i luten dhe i japin asaj dashurinë e tyre.

Transubstancializmi
Katekizmi i Kishës Katolike të vitit 1994 citon me aprovim Këshillin e 

trentit në mbrojtjen e tij të transubstancializmit, domethënë, që buka dhe 
vera e shenjtëruar bëhen trupi dhe gjaku aktual i Krishtit gjatë çdo meshe.10 
eukaristia është “burimi dhe kulmi i jetës së krishterë” si dhe “shkaku i 
përbashkësisë në jetën hyjnore.” më tepër se kaq, “sakrifica e Krishtit dhe 
sakrifica e eukaristisë janë një sakrificë e vetme... ‘i njëjti Krisht që e ofroi 
veten në një mënyrë të përgjakshme mbi altarin e kryqit përmbahet dhe 
ofrohet në një mënyrë të papërgjakur.’” Katolikëve iu mësohet të adhurojnë 
biskotën e shenjtëruar kur tregohet në mbajtësen (një tabernakull). në të 
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vërtetë besimtarët udhëzohen t’u japin këtyre elementeve të shenjtëruara 
formën më të lartë të adhurimit – të njëjtën shkallë adhurimi që rezervohet 
për trininë e shenjtë. historikisht (dhe deri në ditët e sotme) Kisha Katolike 
ka mësuar që shpëtimi vjen vetëm përmes hirit që jepet në sakramentet, të 
cilat, siç thonë ata, e bashkojnë pjesëmarrësin me Krishtin.

Disa katolikë më kanë thënë që prifti i tyre ka thënë që nëse 
anashkalojnë meshën (përveç rasteve kur nuk kanë mundësi të marrin 
pjesë për shkak të sëmundjes apo ndonjë urgjence), kanë kryer një 
mëkat që të çon në vdekje – një mëkat që i dënon ata në ferr. nuk 
është habi që shumë katolikë nuk e dinë nëse perëndia është i kënaqur 
apo i zemëruar me ta. është shumë e vështirë të mbajmë listë për të 
gjitha pluset dhe minuset e marrëdhënies gjithmonë të lëkundur të 
besimtarit me perëndinë.

Indulgjencat
Çfarë mund të themi për doktrinën e indulgjecave që shkaktoi 

reformimin? siç e kemi cituar tashmë në kapitullin e tretë të këtij libri, 
Katekizmi i Kishës Katolike (i vitit 1994) e përkufizon indulgjencën si “një 
shlyerje para perëndisë e ndëshkimit të përkohshëm për mëkatet, faji i të 
cilave tashmë është falur... një indulgjencë është e pjesshme ose plenare në 
varësi të faktit nëse heq një pjesë apo gjithë ndëshkimin e përkohshëm për 
mëkatin. indulgjencat mund të zbatohen për të gjallët ose për të vdekurit.”13 
Ajo që vjen pas kësaj deklarate është diskutimi i dallimit mes mëkateve që 
çojnë në vdekje (të cilat, nëse nuk trajtohen, të çojnë në dënim të përjetshëm) 
dhe mëkateve të falshme (të cilat, nëse nuk pastrohen mbi tokë, të çojnë në 
purgator). po, Katekizmi mëson që këto indulgjenca nuk janë vetëm për të 
gjallët, por që gjithashtu mund të zbatohen edhe te të vdekurit.

nëse ende mendoni që kjo doktrinë mësohej vetëm në kohët e mesjetës, 
kohët e fundit na u kujtua që mësimi zyrtar i kishës nuk ka ndryshuar që 
nga ajo kohë. sikurse e përmenda në kapitullin 3, kur papa Francis vizitoi 
Brazilin Ditën Botërore të të rinjve 2013, Vatikani ofroi një indulgjencë 
plenare (të plotë) për ata që nuk mund ta ndiqnin ngjarjen personalisht por 
përmes platformës twitter apo mjeteve të ngjashme me të. ndryshimi mes 
sot dhe kohëve të shkuara është se indulgjencat nuk shiten më si të tilla; ato 
merren duke ndjekur ritualet e përshkruara dhe duke treguar përkushtimin 
e duhur ndaj perëndisë sikurse e kërkon papa. e kuptoj që teologjia zyrtare 
katolike thotë që indulgjencat nuk falin dënimet e përjetshme (të cilat mund 
të falen vetëm nga perëndia), por indulgjencat falin dënimet e përkohshme, 
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ku përfshihet edhe purgatori.
e kam vizituar romën disa herë, dhe çdo herë dalloj që në aeroport 

mund të gjesh informacion se si të marrësh indulgjenca. sikurse në kohën 
e luterit, njerëzit bëjnë peligrinazh frymëror në romë për të marrë 
indulgjenca, për të vizituar reliket, dhe për të kërkuar favor hyjnor duke 
ndezur qirinj ose duke bërë lutje të veçanta. Katolikët që vizitojnë romën 
shpresojnë që në fund “të gjitha do t’u numërohen” për një llogari më të 
mirë.

miliona katolikë do të shkojnë në kishë të dielën që vjen, do të rrëfejnë 
mëkatet e tyre ashtu sikurse bëri luteri në manastir, por nuk do të kenë 
siguri që janë pranuar përgjithmonë prej perëndisë. Ata presin që rrëfimi i 
tyre të paktën do t’i mbulojë mëkatet, në mënyrë që, nëse vdesin menjëherë 
pas meshës, të mund të kenë një mundësi të mirë për të shkuar në qiell. 
shumë kanë frikë që nëse vdesin një të mërkurë nuk do të kenë mundësi të 
rrëfejnë mëkatet dhe “t’i shlyejnë llogaritë me perëndinë.”

Fatkeqësisht këta miliona njerëz është pothuaj e sigurt që nuk do ta 
dëgjojnë ungjillin; domethënë, “pasi dha për gjithnjë një flijim të vetëm për 
mëkatet, u vu të rrijë në të djathtën e perëndisë... sepse, me një ofertë të 
vetme, ai i bëri të përsosur për gjithnjë ata që shenjtërohen” (shih hebrenjve 
10:12-14). nëse do të largohen nga përpjekjet e tyre për drejtësi dhe të 
besojnë këtë lajm të mirë për veten e tyre, do të kenë sigurinë e premtimeve 
të perëndisë dhe dëshminë e brendshme të Frymës së shenjtë (romakëve 
8:16). Dhiata e re mëson që Krishti nuk është thjesht i nevojshëm për 
shpëtimin tonë; Ai është gjithçka për të cilën kemi nevojë për shpëtim.

Besëtytnitë
në Bazilikën e shën pjetrit ka radhë të gjata njerëzish që presin para 

statujës së apostullit që ta prekin (ose puthin) gishtin e madh të këmbës 
së tij. e pyeta drejtuesen e turit tonë për këtë gjë dhe ajo më tha: “Kemi 
këtë traditë që thotë se po të puthësh gishtin e madh të këmbës së pjetrit 
do të shkosh direkt në qiell duke anashkaluar purgatorin.” sigurisht, këto 
besëtytni nuk janë pjesë e teologjisë katolike. pyetja është pse Kisha Katolike, 
madje në zemër të Vatikanit lejon dhe inkurajon këto lloj besëtytnish që 
mashtrojnë miliona njerëz? pse priftërinjtë në romë apo në perëndim nuk i 
dënojnë abuzime të tilla? Çfarë ndryshimi sjell rënia dakord me protestanët 
rreth drejtësimit, për aq sa turmat vazhdojnë të formojnë radhë të gjata në 
Vatikan për të prekur gishtin e këmbës së pjetrit që të marrin bekime të 
veçanta, ndoshta edhe vetë premtimin e jetës së përjetshme?
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nëpër qytetet e botës, turmat rreshtohen për të parë një relike. nëse 
një statujë fillon të “qajë,” mizëri njerëzish vijnë për ta parë. në një qytet 
të largët të nju meksikos në vitin 1978, mario rubio po mbështillte një 
burrito dhe vuri re që pjesët e djegura të tortijës dukeshin si fytyra e jezusit. 
shumë shpejt tetë mijë pelegrinë erdhën te shtëpia e tij e vogël për të parë 
këtë ikonë dhe për të marrë një bekim. Këtu në Çikago, uji që rridhte përmes 
të çarave nga një rrugë-urë, dukej sikur formonte fytyrën e marisë. makina 
të tëra me njerëz u vunë në një radhë të gjatë për të parë këtë shfaqje. Ku 
është dënimi publik nga priftërinjtë, kryepeshkopët dhe kardinalët? pse nuk 
po flasin kundër këtyre reagimeve? njerëzit duhen paralajmëruar që këto 
bestytni i shpërqendrojnë nga shkrimet dhe u japin një shpresë të rreme.

Bashkimi i protestantëve dhe i katolikëve përmes një marrëveshjeje 
verbale të paqartë nuk i anulon besëtytnitë, abuzimet, dhe mësimin zyrtar 
të kishës, dhe as nuk rezulton në një dëshmi të fuqishme për një kishë të 
bashkuar.

Shenjtërimi
Çfarë mund të themi për shenjtërimin? Dhiata e re herë pas here u 

referohet të gjithë të krishterëve si shenjtorë (efesianëve 1:1, Filipianëve 
1:1). megjithatë, në 27 prill 2014, dy papë u kanunizuan për shkak se u 
kualifikuan për statusin e shenjtorit, duke kryer të paktën dy mrekulli pasi 
kishin vdekur. është e qartë që Kisha Katolike ka një kuptim të ndryshëm 
rreth drejtësimit dhe gjithashtu rreth përlëvdimit. Kjo gjë meriton më 
shumë diskutim nga sa mund t’i kushtoj këtu.

nganjëherë dëgjoj protestantë që thonë se, meqë Kisha Katolike 
adhuron perëndinë e vërtetë, duhet t’i anashkalojmë shtresat e traditës 
dhe të besëtytnive. por gjatë kohës kur jezusi eci mbi këtë tokë, farisenjtë 
gjithashtu adhuronin perëndinë e vërtetë të Abrahamit, isakut dhe jakobit, e 
megjithatë Ai tha për ta: “por kot më bëjnë një kult, duke mësuar doktrina, 
të cilat janë porosi nga njerëzit” (marku 7:7). po, traditat e njerëzve 
neglizhuan adhurimin e perëndisë dhe e bënë të ishte kotësi.

Kisha Katolike e ka kundërshtuar (dhe ende e kundërshton) fort 
bindjen se ne shpëtohemi vetëm me anë të besimit, vetëm për shkak të 
hirit dhe vetëm përmes Krishtit. ideja që po theksoj është që, ose shpëtimi 
është dhurata falas e drejtësisë së perëndisë që na llogaritet si përgjigje ndaj 
besimit, ose shpëtimi kërkon bashkëpunimin tonë. Ose drejtësia që marrim 
është plotësisht dhuratë e perëndisë që na jepet në mënyrë të drejtpërdrejtë 
si përgjigje ndaj besimit shpëtues, ose ai përcillet përmes pagëzimit, meshës, 
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ritualeve të fundit, apo sakramenteve të tjera dhe i kombinuar me veprat e 
mira. Këto pozita nuk mund të pajtohen me njëra-tjetrën.

A ka përfunduar reformimi? sigurisht që kompleksiteti i reformimit 
të shekullit të gjashtëmbëdhjetë me të gjitha konfliktet e veta, që e ndryshoi 
përgjithmonë hartën e europës – ai reformim ka përfunduar. por doktrinat 
kundër të cilave u ngritën luteri dhe Kalvini – ai aspekt i reformimit nuk 
ka përfunduar. Ai (aspekti) ka po aq të bëjë me një diskutim që pata me një 
prift i cili tha që vuajtjet e atyre që janë të varur nga droga kontribuojnë në 
shpëtimin e tyre për shkak se po marrin pjesë në vuajtjet e Krishtit – edhe 
në rastin kur problemi është shkaktuar nga ata vetë. Ka po aq të bëjë dhe 
me një katolik të devotshëm që më tha se priste të shkonte në qiell për 
shkak se mbante një “varëse” (një objekt apo varëse që mbahet në qafë e 
cila do të shërbente si ritual i fundit nëse vdiste krejt papritur). Ka po aq të 
bëjë me vizitën time në faltoren e guadalupes, ku pashë qindra njerëz, mes 
tyre kishte nëna me foshnja në krahë, duke ecur me gjunjë të përgjakur me 
shpresën që të merrnin një bekim nga Virgjëresha mari. Ka po aq të bëjë me 
atë që më tha një ish-katolik se në asnjë moment nuk e dinte ku qëndronte 
në lidhje me perëndinë, që ndihej disi më mirë pas meshës por pasi bënte 
mëkatin e radhës fundosej në dëshpërim, pasiguri, dështim, dhe më tepër 
pasiguri.

sa për papa Françeskun, ai shkroi vetëm një libër para se të lartësohej 
në rolin e papës, të titulluar Historia e Jezuitëve.14 Aty ai thotë që reformimi 
është rrënja e gjithë të këqijave në botën perëndimore. megjithatë sot ai po 
përpiqet t’i fitojë ungjillorët në mënyrë që ata të bëhen “ungjillorë katolikë.” 
historia tregon që ata do t’i shtohen kishës, por nuk do të lejohen që ta 
reformojnë.

Dilema jonë moderne
pse të mos luten bashkë ungjillorët dhe katolikët nëpër kishat e njëri-tjetrit 
dhe të eksplorojnë mundësi misioni të përbashkëta? e thënë shkoqur, shenja 
të tilla të dukshme të unitetit japin përshtypjet e gabuara. perceptimet janë 
jashtëzakonisht të rëndësishme. Kur pali shkoi në galaci, e kundërshtoi 
pjetrin dhe e qortoi hapur. “por kur erdhi pjetri në Antioki, unë e 
kundërshtova në sy, sepse ishte për t’u qortuar” (galatasve 2:11). pse? mos 
po prezantonte një ungjill të rremë? jo, pjetri ishte në rregull me ungjillin 
dhe nuk e kishte kompromentuar mesazhin e tij. por ai u qortua për shkak 
se nuk po hante me johebrenjtë kur arritën judaizuesit. me fjalë të tjera, ai 
la përshtypjen që binte dakord me judaizuesit të cilët mësonin që shpëtimi 
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ishte përmes Krishtit në lidhje me zbatimin e ligjit. Thjesht një përshtypje e 
rreme mjaftonte që pali të reagonte.

Thjesht një përshtypje e rreme se doktrina ungjillore e shpëtimit dhe 
ajo e Kishës Katolike janë të njëjta, mjafton për të ngatërruar dhe për t’i 
çuar besnikët në shtegun e gabuar. pothuaj 20 përqind e anëtarëve të Kishës 
mudi ku kam qenë pastor për tridhjetë e pesë vite janë rritur në Kishën 
Katolike. Ata habiten kur u thuhet që të dyja grupet në thelb janë një, apo 
që mund të ketë një lloj uniteti të përbashkët në ungjill. Ata e dinë nga 
përjetimi i tyre që ungjilli me të cilin janë rritur nuk ishte një dhuratë falas 
që u jepej mëkatarëve të penduar; kishte të bënte me sakramentet, qirinjtë, 
lutjet, dhe indulgjencat bashkë me ndihmën e marisë – po, sigurisht, edhe 
me ndihmën e sakrificës së jezusit! por që të gjitha këto të marra së bashku 
nuk mund t’u jepnin siguri se kishin bërë ndonjëherë mjaft për perëndinë.

për ta përmbledhur, ata që mësojnë se reformimi ka përfunduar nuk 
i kushtojnë vëmendje mësimeve të Kishës Katolike dhe i varin shpresat e 
tyre te studiues të ulur në një dhomë për të farkëtuar një marrëveshje. edhe 
nëse një unitet i tillë arrihet, ai ka fare pak efekt në mësimet aktuale që 
ende shpallen në shumicën e kishave katolike. Fakti që në Kishën Katolike 
ka disa besimtarë të rilindur është lajm i mirë, por kjo nuk ndikon fare në 
karakterin e kishës si një e tërë.

nuk ka dyshim që ka disa ndarje të panevojshme brenda kishës së 
sotme, por disa janë të nevojshme kur bëhet fjalë për doktrinën e shpëtimit. 
po, duhet të përpiqemi për unitet, por uniteti nuk duhet të na bëjë të 
kompromentojmë doktrinën qendrore të shkrimeve. siç thotë dhe thënia e 
vjetër, “është më e rëndësishme të ndahesh nga e vërteta sesa të bashkohesh 
në gabim.”

Shpëtimi i Ungjillit
martin luterit iu desh ta shpëtonte ungjillin nga shtrembërimet e 
Katolicizmit; në njëfarë kuptimi, detyra jonë është edhe më e vështirë 
se ajo e luterit. ne duhet ta shpëtojmë ungjillin nga Katolicizmi dhe 
nga shumë lëvizje të tjera, të tilla si lëvizjet mashtruese të ashtuquajtura 
ungjillore me të gjitha programet e tyre televizive (apo në internet), të cilat 
i dedikohen teologjisë së “shëndetit dhe pasurisë” me “mrekulli” të veçanta 
që u premtohen atyre që u dërgojnë para. ne duhet ta shpëtojmë ungjillin 
nga teologët liberalë të cilët mohojnë karakterin e mbinatyrshëm të besimit 
të krishterë. Duhet ta shpëtojmë nga fetë e rreme që konkurrojnë për 
besnikërinë e burrave dhe grave.
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Duhet ta shpëtojmë nga kultet që vijnë te dera e shtëpisë sonë; duhet ta 
shpëtojmë nga të gjithë ata që mendojnë se u takon atyre të kontribuojnë 
në shpëtimin e tyre dhe që duhet ta bëjnë veten të denjë për ta pranuar 
atë. Duhet t’i kujtojmë botës që ungjilli i Dhiatës së re është për skamësit 
frymërorë që nuk kanë asgjë për t’i ofruar perëndisë; ata nuk vijnë për të 
ofruar, por për të pranuar; ata nuk vijnë thjesht që dikush t’i ndihmojë, 
por që të shpëtohen. Kontributi i tyre në shpëtim është mëkati i tyre; hiri i 
perëndisë siguron gjithçka tjetër.

Apostulli pal e dinte që duhet të jemi vigjilentë në çdo epokë.

tregoni kujdes, pra, për veten tuaj dhe për gjithë tufën, në mes të së 
cilës Fryma e shenjtë ju ka vënë ju kujdestarë që të kullotni kishën 
e perëndisë, të cilën ai e ka fituar me gjakun e tij. në fakt unë e di 
se, pas largimit tim, do të hyjnë midis jush ujqër grabitqarë, që nuk 
do ta kursejnë tufën, edhe vetë midis jush do të dalin njerëz që do të 
flasin gjëra të çoroditura që të tërheqin pas vetes dishepujt. prandaj 
rrini zgjuar... Dhe tani, o vëllezër, unë po ju lë te perëndia dhe te 
fjala e hirit të tij, që është në gjendje t’ju ndërtojë dhe t’ju japë 
trashëgimin në mes të të gjithë të shenjtëruarve (Veprat 20:28-32). 

Kjo është detyra jonë në çdo epokë.
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