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disiplina e kishës 101

Rrëfimi Belg i Besimit i vitit 1561 shpalli që një kishë e vër
tetë do të mund të identifikohej nga tri karakteristika da

lluese:

1 . Predikimi i Doktrinës së Pastër
2 . Administrimi i dy urdhërimeve 
3 . Ushtrimi i Disiplinës së Kishës
Imagjinoni këtë . Njëherë e një kohë, profili i një kishe bes

nike ndaj Shkrimit dallohej nga vendosmëria e saj për të ndjekur 
këto karakteristika dalluese .

Po sot, çfarë vendi zënë këto karakteristika dalluese në një 
kishë të zakonshme?

Së pari, predikimi i doktrinës pothuajse është zhdukur nga 
foltoret . Vendin e tij e kanë zënë një tufë këshillash mbështetëse, 
teknikat e vetëndihmës dhe mësimet e shkurtra si ankerplaste 
të shërimit të çastit, duke pasur në mendje nevojat që ndiejnë 
personat që janë vetëm ardhës në kishë . Shërbesa e zakonshme 
flet më shumë për gjërat e jetës dhe jep ilustrime nga Shkrimet, 
në vend që të flasë për Shkrimet dhe të japë ilustrime nga jeta .

Së dyti, vëmendja ndaj Urdhërimeve të Kishës [trupi kolektiv 
i besimtarëve] mungon në mënyrë të vajtueshme . Darka e Zotit 
është një ushtrim shpejtësie . Në ditët e sotme, kupat dhe buka 
e gatshme mund të shpërndahen në mbështjellëse plastike, në 
mënyrë që i gjithë procesi të mbarojë brenda tri minutave në 
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fund të shërbesës . Për më tepër, pagëzimi është shndërruar në 
një rit të zakonshëm lejeje kalimi, në vend që të jetë rezultati i një 
procesi shqyrtimi dhe i provave të kthimit të vërtetë në besim .

Tipari i fundit dallues i një kishe biblike (sipas këtij Rrëfimi 
të pluhurosur të vitit 1561) praktikisht është harruar . Kisha e za
konshme nuk e ka praktikuar asnjëherë disiplinën e kishës dhe 
as procesin pasues të restaurimit të një shenjtori plangprishës 
tashmë të pajtuar . Shumica e besimtarëve janë të hutuar nga e 
gjithë çështja e disiplinës së kishës, e cila nuk është edhe aq shqe
tësuese, por problemi më i madh është se shumica e pasto rëve, 
pleqve dhe e dhjakëve janë të hutuar gjithashtu .

Përfundimi i trishtueshëm: kisha e zakonshme në Amerikë 
vështirë se praktikon qoftë edhe njërin nga këto tipare dalluese të 
Rrëfimit Belg, tipare që njëherë e një kohë mbaheshin si tregu es të 
rëndësishëm të kishave biblike, autentike, që i pëlqenin Zotit .

Në një anketë të kryer kohët e fundit, u pyetën 439 pastorë 
dhe drejtues kishash mbi temën e disiplinës së kishës . Plot 50 për
qind e tyre pranuan se nuk kishin ndërhyrë ose nuk ishin përfshi rë 
asnjëherë me anëtarët e kishës ose vizitorët që kishin nevojë për 
konfrontim, qortim, ose çfarëdolloj forme tjetër disi pline .

Por, megjithatë, kjo nuk do të thotë se 50 përqindëshi tjetër 
kishte zbatuar ndonjë lloj forme disipline . Anketa thjesht regjis
troi statistikën e habitshme që gjysma e barinjve nuk kishin ndër
marrë asnjëherë ndonjë veprim në lidhje me delet e papenduara 
ose me ujqit e pashpenguar .

Çfarë ka ndodhur me 1 Pjetrit 5:3 dhe urdhërimin e Zotit 
për pleqtë që të kullosin tufën e Perëndisë?

Është e qartë se ka çështje më urgjente sesa bindja ndaj 
Perëndisë .

Ata që iu përgjigjën së njëjtës anketë dhanë një nga tri ar
syet e mëposhtme se përse nuk kishin praktikuar disiplinën e 
kishës dhe pajtimin:



1 . Frika nga pasojat;
2 . Dëshira e fortë për të shmangur me çdo kusht prob

lemet përçarëse;
3 . Padituria se çfarë do të thotë të disiplinosh një plang

prishës .
Me fjalë të tjera, frika, toleranca dhe/ose padituria janë fak

torët kryesorë të zhdukjes së disiplinës së kishës . Si rrjedhim, kjo 
do të thotë se Kisha ka braktisur një numër të madh besimtarësh 
të pabindur që të përqafojnë mëkatin pa ndonjë paralajmërim, 
pa ndonjë korrigjim, pa ndonjë qortim ose sfidim .

Për 1900 vjet, Kisha në mënyrë të vazhdueshme ka prakti
kuar disiplinën e kishës . Në 50 vitet e fundit, ajo pothuajse është 
braktisur plotësisht .

Një autor shkruan:
Rezultati i humbjes së disiplinës është humbja e mode
lit biblik për Kishën dhe kolapsi i pashmangshëm i 
Krishterimit të vërtetë në këtë brez . Kisha sot vuan nga 
një infeksion që është lejuar të qelbëzohet… ashtu siç 
e dobëson trupin çfarëdolloj infeksioni, duke shkatë
rruar mekanizmat e tij mbrojtës, kështu edhe Kisha 
është dobësuar… ajo e ka humbur fuqinë dhe efektsh
mërinë e saj për të shërbyer si një mjet për ndryshime 
sociale, morale dhe shpirtërore . Kjo sëmundje është 
për shkak, të paktën pjesërisht, të një neglizhimi të 
disiplinës së kishës .1 
Me këtë në mendje, si e restaurojmë këtë karakteristikë 

kryesore, e cila është asgjë më shumë sesa “vënia në veprim e 
dashurisë së veprës shpëtuese të Perëndisë përgjatë shtegut të 
dishepullizimit të vërtetë drejt ndërtimit dhe funksionimit të 
kishës së Dhjatës së Re?”2 
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Çfarë është saktësisht disiplina e kishës?

Disiplina e kishës përgjithësisht mund të përcaktohet si ma
sat ballafaquese [sic] dhe korrigjuese të ndërmarra nga një 

individ, drejtuesit e kishës ose nga bashkësia në lidhje me një 
çështje mëkati në jetën e një besimtari .3 

Disiplinimi dhe dishepullizimi në të vërtetë janë veprime 
të ndërlidhura me qëllime të ngjashme në mendje .

Dishepullizimi: Veprimtari e drejtuar drejt rritjes së atyre 
që po ecin në bindje .

Disiplinimi: Veprimtari e drejtuar drejt restaurimit të atyre 
që po ecin në mosbindje .

Pa dyshim, disiplinimi dhe restaurimi i besimtarëve të pa
penduar që po mëkatojnë është një detyrë e vështirë, që kërkon 
kohë dhe është e pakëndshme . Nuk është për t’u habitur që Kisha 
ka mungesë vullnetarësh . Megjithëse:

• Bibla e urdhëron atë (1 Korintasve 5:113);
• Zoti ynë e modeloi atë (Hebrenjve 12:6);
• Kisha humb besueshmërinë dhe dëshminë efektive pa 

të (Zbulesa 2, 3; 1 Pjetrit 2:1112) .
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Cili është objektivi kryesor  
i disiplinës së kishës?

Në kundërshtim me pikëpamjen e zakonshme, objektivi i 
disiplinës nuk është ndëshkues, por restaurues .

Edhe pse dënimi mund të përceptohet si një nga pasojat 
e disiplinës së kishës (2 Korintasve 2:6), ai asnjëherë nuk është 
motivi ose objektivi i ushtrimit të saj . Qëllimi nuk është dënimi, 
por restaurimi .

Kur prindërit disiplinojnë fëmijët e tyre, këtyre të fundit 
mund t’u mbushet mendja se prindërit e mi nuk më duan mua… 
ata po tregohen mjaft të ashpër me mua… unë nuk e meritoj këtë… 
oh, kjo dhemb me të vërtetë!

Unë nuk mbaj mend ta kem falënderuar mamanë për ndonjë 
rrahje (ose dackë) dhe të kem qenë mbushur plot me mirënjoh
je për dashurinë e saj të dukshme ndaj meje . Kjo erdhi vite më 
vonë .

Megjithatë, mendja e prindit është e fokusuar që veprimi 
më katar i fëmijës të ketë një pasojë, në njëfarë forme të parehat
shme për trupin, me qëllim që ta motivojë fëmijën të kthehet, 
të vijë përsëri në shtegun e sigurt, produktiv, të të jetuarit me 
mençuri . Në të vërtetë, dhembja e momentit disiplinues e mbron 
fëmijën nga një jetë e tërë me pasoja që sjellin dhembje dhe 
vuajtje shumë më të mëdha .

Në mënyrë të ngjashme, objektivi kryesor i disiplinës së ki
shës është restaurimi i besimtarit të papenduar te stili produktiv, 
i bekuar, i jetës me bindje të perëndishme dhe miqësi të ngushtë 
me Jezu Krishtin .

Mbani mend se kjo gjithashtu do të thotë që nuk do të ketë 
asnjëherë një shenjtor të papenduar që do t’ju falënderojë për 
dashurinë tuaj të dukshme për të, ndërsa ai ndien dhembjen 



në kërkim të plangprishësve

13

e disip linës dhe të qortimit tuaj . Kjo do të vijë më vonë, gjith
ashtu .

Çfarë i jep kishës ose besimtarëve  
si individë të drejtën që të gjykojnë  

dikë tjetër?

Një pyetje shumë popullore me të cilën përballet kisha bib
li ke është: “Pikësëpari, kush ia dha Kishës të drejtën për ta quaj
tur mëkatar një person? A nuk tha Jezusi: ‘Mos gjykoni, që të 
mos gjykoheni’?” .

Po, Ai e tha këtë (Mateu 7:1) . Por a do të thotë kjo që një 
kishë asnjëherë nuk duhet ta quajë një mëkatar mëkatar? A duhet 
që një kishë të mos qortojë asnjëherë dhe të mos e quajë mëka
tin mëkat?

Ky varg është arma e parë që nxirret nga këllëfi i atyre që 
besojnë se Kisha duhet të vërë pafta morale përreth njerëzve që 
qartazi, haptazi po mëkatojnë: “Jezusi tha që ne kurrë nuk duhet 
të gjykojmë të tjerët dhe kjo është e gjitha!” .

Le të përgjigjemi duke bërë një pyetje tjetër: a është ndonjë
herë e drejtë të gjykojmë? Po . Në fakt, Dhjata e Re jep disa shem
buj .

Kur është e drejtë që të gjykojmë?

1.	 Është	e	drejtë	të	gjykojmë	veten	ndërsa	shqyrtojmë	ecjen	
tonë	me	Perëndinë.
Kapitulli 11 tek 1 Korintasve përsërit vazhdimisht nxitjen 

për të gjykuar jetët tona, ndërsa i afrohemi Darkës së Zotit . Jo 
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më pak se pesë herë në tre vargje, Pali urdhëron një formë vetë
disiplinimi kur ai këshillon që secili le të shqyrtojë vetveten dhe 
kështu të hajë nga buka e të pijë nga kupa (1 Korintasve 11:28) .

Kjo nuk është asgjë më pak sesa ta mbajmë vetveten të për
gjegjshëm sipas standardit të Fjalës së Perëndisë për një jetë të 
shenjtë, duke rrëfyer mëkatet tona ndërsa ne i afrohemi tavoli
nës së Darkës .

Në mënyrë vërtet reale, të cilën Kisha duhet ta ringjallë, 
ur dhërimi i Darkës së Zotit kthehet në një ngjarje të rregullt të 
vetëdisiplinës, të vetëshqyrtimit dhe të pendimit në jetën e be
simtarit; kjo është një arsye tjetër për t’i dhënë praktikës së këtij 
urdhërimi më shumë se tri minuta në fund të shërbesës .

Vetëdisiplina në fakt është një kualifikues për të disiplinuar 
dikë tjetër . Pali shkroi:

Vëllezër, në qoftë se dikush bie në ndonjë faj, ju që jeni 
frymërorë lartësojeni me frymë butësie. Por ki kujdes 
veten tënde, se mos tundohesh edhe ti (Galatasve 6:1) .
Përse ka rëndësi kjo gjë? Thjesht sepse ata që gjykojnë vepri

met mëkatare të të tjerëve do t’i gjejnë jetët e tyre të hapura ndaj 
inspektimit në një shkallë që as nuk mund ta imagjinojnë .

Nuk mund t’ia hedhësh duke fajësuar dikë për diçka, për 
të cilën je fajtor edhe vetë .

Prandaj fillojmë me veten dhe aq më tepër kur i afrohemi një 
plangprishësi . Plangprishësit tashmë i dinë emrat e hipokritëve 
të tjerë në kishë .

Fatkeqësisht, kultura jonë e krishterë e konsideron si shumë 
depresuese vetëdisiplinën dhe vetëshqyrtimin që të çon në pen
dim dhe rrëfim . Përveç kësaj, Perëndia do të donte që ne të ishim 
të lumtur më tepër sesa të shenjtë .

Në të vërtetë, ndjekja e shenjtërisë nga ana e besimtarit që 
rritet vazhdimisht do të sjellë në mënyrë konstante vetëgjyki



në kërkim të plangprishësve

15

min e mëkatit personal, duke rezultuar në rrëfim dhe pendim 
përpara Krishtit (1 Gjonit 1:9) .

2.	 Është	 e	 drejtë	 të	 gjykojmë	 dikë	 që	 po	 jeton	 haptazi	 në	
mëkat.
Apostulli Pal udhëzon kishën në Korint:
Kudo po dëgjohet se ndër ju ka kurvëri… Dhe ju u frytë 
e madje nuk vajtuat, që të hiqet nga mesi juaj ai që 
ka kryer një punë të tillë. Sepse unë, megjithëse nuk 
jam aty me trup, me frymë aty jam, dhe sikur të isha 
i pranishëm, kam gjykuar tanimë atë që bëri ashtu 
(1 Korintasve 5:13) .
Pali në mënyrë të qartë shpalli: “Unë e kam gjykuar tanimë 

atë” . Është e rëndësishme të vëmë re që Pali tërhoqi vëmendjen 
te mëkati i këtij personi (imoralitet seksual) në praninë e bash
kësisë .

Është gjithashtu ironike, për sa i përket kulturës sonë në di
tët e sotme brenda linjës kryesore të denominacioneve, që Pali 
e konsideron atë kishë arrogante, sepse refuzonte të dënonte 
më katin . Ai nuk i lavdëroi që ishin tolerantë ndaj pikëpamjeve 
të tjera në lidhje me aktivitetin seksual . Në vend të kësaj, ai e 
gjy koi kishën në Korint publikisht, duke i quajtur ata ashtu siç 
ishin bërë në të vërtetë, arrogantë . Në njëfarë mënyre, ata ishin 
bërë më superiorë se Fjala e Perëndisë; ata ishin më të zgjuar sesa 
plani i Perëndisë për marrëdhëniet dhe më të sofistikuar sesa 
rregulli i krijuar nga Perëndia për marrëdhëniet seksuale .

Megjithatë, ata mbase ishin të habitur nga verdikti . Pali e 
gjykoi kishën si krejtësisht arrogante në tolerimin nga ana e tyre 
të sjelljeve mëkatare imorale . Pastaj ai i sfidoi që të merre shin 
me personin që kishte mëkatuar, duke e larguar atë nga bash
kësia e tyre . 



16

parimi

Ky proces sigurisht që do të ishte i gjatë në kohë, i dhimb
shëm, i parehatshëm dhe i vështirë, pa përmendur faktin që kisha 
ndoshta do të humbiste disa familje kyçe, që mendonin se ajo 
ishte bërë bastion i legalizmit me drejtues neandertalë (shumë 
të vjetër në modë) .

Kush ia dha të drejtën kishës që të fusë hundën e saj kolek
tive në sjelljen private të dikujt tjetër, dhe jo dokudo, por në 
krevatin e gjumit?!

Pali sigurisht besonte se këtë të drejtë ia kishte dhënë Zoti, 
sepse ai shkroi,

Në emër të Zotit tonë Jezu Krisht, si të mblidheni ju dhe 
fryma ime, me fuqinë e Zotit tonë Jezu Krisht, t’i dorëzo
het ai satanit për prishjen e mishit, që të shpëtohet fryma 
në ditën e Zotit Jezus (1 Korintasve 5:45) .
Me fjalë të tjera, Pali besonte që personi i papenduar ishte i 

krishterë, por kisha duhet ta linte që të vuante të gjitha pasojat 
e plota të sjelljes së tij imorale, në mënyrë që ai të ndiente dëni
min e plotë të imoralitetit të tij ndërsa me kokëfortësi ndiqte 
mëkatin e tij dhe, praktikisht, Satanin .

Në vend që personi të mbështetej emocionalisht, ai duhej 
të nxirrej jashtë bashkësisë që të ilustrohej plotësisht se e kishte 
hum bur bashkësinë me Krishtin… dhe me kishën e Krishtit .

Gjykimi i kishës u bë shfaqja fizike e gjykimit të Perëndisë .

3.	 Është	e	drejtë	të	gjykosh	dikë	që	mohon	doktrinën	bib	li
ke.
Gjithnjë e më shumë, kultura jonë dhe Kisha po i rezistoj

në idesë së absoluteve teologjike . Doktrina konsiderohet shumë 
dogmatike… shumë bardhë e zi… shumë përçarëse . Kënga e 
sirenave për Kishën sot është që të lërë mënjanë doktrinën dhe 
të bashkohet në dashuri.
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Kisha që pasqyron integritet biblik duhet të ketë para sysh që 
perspektivat popullore mund të jenë mesazhe jobiblike . “Korrek
te nga ana politike” shumë shpesh do të thotë “e korruptuar 
biblikisht” .

Bibla në fakt përçon një mesazh shumë më të ndryshëm:
Tani unë po ju bëj thirrje, o vëllezër, të ruheni nga ata që 
ju sjellin përçarje dhe skandale kundër doktrinës që keni 
mësuar dhe të largoheni nga ata (Romakëve 16:17) .

Në qoftë se dikush vjen te ju dhe nuk sjell këtë dok
trinë, mos e pranoni në shtëpi dhe mos e përshëndesni  
(2 Gjonit 10) .
Tingëllon shumë dogmatike, apo jo? Pali dhe Gjoni nuk 

du    ken aspak si persona të dashur . Ne thjesht mund të vrasim 
men djen se sa popullorë do të ishin këta drejtues të kishës së 
her  shme, sot, në kishën e zakonshme, e cila përsërit vazhdimisht 
“Le të braktisim ndryshimet doktrinore për hir të unitetit” .

Drejtuesi i cili donte që denominacioni i tij të qëndronte i 
bash kuar, megjithëse kishin mendime të ndryshme për çështjen 
e drejtuesve homoseksualë, thotë: “Nëse ju duhet të bëni një zgje
dhje midis herezisë dhe ndarjes, gjithmonë zgjidhni herezinë .”4 

Me të vërtetë e ke? Fatkeqësisht, po . Në fakt, ai po thoshte 
që është më mirë për denominacionin ose kishën që të jetë e 
bash kuar dhe heretike sesa e ndarë për çfarëdolloj gjëje, përfshi 
edhe herezinë .

Pali do të kishte diçka për të thënë, ndërsa i paralajmëron 
më tej Galatasit:

Nëse dikush ju predikon një ungjill tjetër nga ai që keni 
marrë, qoftë i mallkuar (Galatasve 1:9) .
Kjo është një mënyrë më e sjellshme për të thënë “lëre atë 

t’i përkushtohet shkatërrimit të përjetshëm” .5 
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Përfytyroni rrjedhojat: drejtuesi që e quan mëkatin të pra
nu eshëm është i vetëdënuar; kisha që zgjedh të injorojë ose të 
rishkru ajë atë që Apostujt mësuan, praktikisht po voton për t’ia 
ndryshuar emrin kishës së tyre në Ikabod (e palavdishme) .

Kjo kishë mund të vazhdojë të ketë shërbesa, mund të ndezë 
qirinj, por në të vërtetë është nën mallkimin e vazhdueshëm të 
Krishtit, derisa të pendohet dhe të kthehet tek Ungjilli .

Është e qartë se për besimtarët e vërtetë, gjykimi i doktrinës 
së gabuar nuk është një aktivitet me mundësi zgjedhjeje . Në thelb, 
Pali po thotë: “Nëse kisha duhet të zgjedhë ndërmjet herezisë 
dhe ndarjes ajo duhet gjithmonë të zgjedhë ndarjen” .

Mbani këtë në mendje kur disa njerëz largohen për të gje
tur një kishë “më pak përçarëse”, pasi ju kanë hequr vizë sepse 
ju u jeni bindur Shkrimeve .

4.	 Është	e	drejtë	që	të	gjykojmë	kulturën	tonë	në	dritën	e	
Shkrimeve.
Pali u shkroi besimtarëve në Korint: Por njeriu frymëror 

heton çdo gjë (1 Korintasve 2:15) . 
Kjo përfshin çdo gjë .
Pali po përkrah mendimin kritik dhe gjykimin kritik nga 

ana e të krishterëve të zgjuar, dallues . Një i krishterë me dallue
shmëri shpirtërore, në të vërtetë gjykon “çdo gjë”, domethënë, ai 
shqyrton, heton, kërkon, bën pyetje dhe dallon çdo gjë . Ai nuk e 
ndjek turmën pa u menduar… pagane apo e krishterë qoftë .

Ndërsa fëmijët tanë rriteshin, bëmë një ushtrim me ta . Ush
trimi quhej “Dalloni gënjeshtrën” . Pas një reklame ose programi 
televiziv që iu lejohej ta shikonin, u kërkonim që të na tregonin 
gënjeshtrat e fshehura në brendësi të programit apo reklamës . Që 
të vegjël, ata ishin në gjendje të zhvillonin aftësinë e mendimit 
kritik dhe u bënë mjaft të aftë në këtë ushtrim .
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Dalloni gënjeshtrën: njerëzit e zgjuar kanë këtë model celu
lari; veshjet e modës i bëjnë burrat dhe gratë të suksesshme; 
mamatë e mira i ushqejnë fëmijët e tyre me ushqimin e kësaj 
firme; baballarët nuk janë të nevojshëm, sepse mamatë (ose fëmi
jët) ia dalin vetë; seksi mund të jetë i sigurt, pavarësisht se me 
kë jeni; qeni juaj në të vërtetë do që të hajë ushqim që përmban 
zarzavate; shpëtimi i planetit varet nga raca njerëzore etj .

Problemi ynë nuk është se Kisha mendon në mënyrë shumë 
kritike, por se Kisha nuk po mendon, por më tepër po gëlltit gë
njeshtrat e kulturës së saj .

Plangprishësit janë njerëz që thjesht e kanë lënë veten në 
dorë të gënjeshtrave .

Kini parasysh se të jesh mendues kritik nuk do të thotë se 
keni të drejtë të bëheni një person kritikues . Këto janë dy gjëra 
të ndryshme . Njerëzit kritikë ankohen për çdo gjë, pa ndonjë 
arsye biblike . Ata thjesht kanë lindur në rasën kallëzore (aku
zuese) . Ata nuk janë model i krishterimit dallues .

Ka një ndryshim midis të qenit kritikues dhe të menduarit 
kritik . Ka një ndryshim midis të qenit gjykues, gjë që nuk është 
e pranueshme, dhe gjykimit të të gjitha gjërave me urtësi, gjë 
që është e urdhëruar .

Në ditët e sotme, besimtarët zihen në pritë dhe sfidohen nga 
një spektër i gjerë i këshillimit konfliktues, i perspektivave të ndry
shme fetare dhe i drejtuesve llomotitës pseudoshpirtërorë .

Ne jetojmë në një kohë kur dallueshmëria shpirtërore ka 
shumë rëndësi . Kisha duhet të jetë në gjendje të gjykojë përvojat, 
rrymat dhe bindjet e besimit nën dritën e Shkrimit . A mund ta 
dallojmë ne gënjeshtrën?

Në vitin 1526, Uilliam Tindejl (William Tyndale) gjykoi që 
ndjenja (mënyra e të menduarit) fetare e asaj kohe ishte gënjeshtër . 
Kisha kishte shpallur se Bibla ishte një libër që mund të zotëro
hej, lexohej dhe interpretohej vetëm nga priftërinjtë . Biblat ishin 
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lidhur me zinxhirë në podiume dhe larg kufijve të arritshëm nga 
njerëzit . Tindejli e hodhi poshtë këtë nocion të kohës së tij, të 
saktë nga ana politike dhe fetare, dhe u dha bashkatdhetarëve 
ang lezë një përkthim të Shkrimeve . Ai e pagoi me jetë gjykimin 
e tij ndaj Kishës . 

Është e qartë se ka arsye dhe raste të caktuara kur është e 
drejtë të gjykojmë . Por dikush mund të pyesë: “A ka raste kur 
është gabim të gjykojmë dikë?” . Përgjigjja për këtë është abso
lutisht po .

Kur është gabim të gjykojmë?

1.	 Është	gabim	të	gjykojmë	dikë	përpara	se	të	dimë	të	gjitha	
faktet	rreth	atij	rasti.
Apostulli Gjon shkroi:
“Ligji ynë gjykon vallë një njeri para se ta ketë dëgjuar 
atë dhe ta dijë çfarë bën?” (Gjoni 7:51) .
Me fjalë të tjera, besimtari asnjëherë nuk duhet të gjykojë ba

zuar mbi një trillim, një përshtypje, apo një thashethem . Faktet 
janë të domosdoshme dhe besimtari duhet të jetë i shpejtë në të 
dëgjuar dhe i ngadaltë në të folur .

2.	 Është	gabim	të	gjykojmë	kur	gjykimi	bazohet	mbi	bindjet	
dhe/ose	preferencat	e	një	personi.
Romakëve 14 e bën të qartë se bindjet personale shpesh dik

tojnë aktivitetin në fushat për të cilat Shkrimet heshtin .
Për shembull, Bibla nuk i adresohet specifikisht çështjes së 

kartave të kreditit, të praktikave të takimeve të njohjes, të ope
racioneve plastike, të ndjekjes së televizionit, të përdorimit të 
kitarës elektrike në kishë e kështu me radhë .
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Nëse gjykimi ynë për një besimtar tjetër bazohet në opin
ionet e ndryshme që kemi mbi çështje të tilla si këto, për të për
mendur vetëm disa, kjo do thotë që bëhemi gjykues .

Dhe mos injoroni faktin që ky lloj të gjykuari mund të ma
rrë të dyja drejtimet . Ata që i dënojnë të tjerët sepse lejojnë disa 
gjëra në jetët e tyre nuk kanë të drejtë dhe as ata që tallen me 
besimtarët që zgjedhin udhëzime të rrepta me anë të të cilave 
drejtojnë zgjedhjet e tyre .

Gjykimi i preferencave nuk është njësoj si gjykimi i një shkel
jeje biblike, sepse ato janë thjesht opinione të ndryshme ose zgje
dhje personale . Dhe për këto çështje preferencash e bindjesh 
per sonale, ne nuk duhet të jemi gjykues .

Është një mësim i vështirë të mësosh që Zoti shpesh i bekon 
njerëzit me të cilët ne nuk biem dakord .

3.	 Është	gabim	të	gjykosh	dikë	duke	sulmuar	motivet	e	tij.
Pali shkroi:
Prandaj mos gjykoni asgjë para kohe derisa të vijë Zoti, 
që do të nxjerrë në dritë të fshehtat e errësirës dhe do të 
shfaqë këshillat e zemrave… (1 Korintasve 4:5) .
Teksti sigurisht që na udhëzon të lëmë mënjanë gjykimet që 

lidhen me motivet . Ai nënkupton që vetëm Zoti është në gjen
dje të gjykojë motivet dhe qëllimet, përderisa vetëm Ai mund 
të shikojë zemrat . Prandaj, kufiri i gjykimeve tona duhet të jenë 
veprimet e dukshme dhe t’ia lëmë në dorë Zotit vlerësimin e 
mo tiveve të fshehta në gjykimin e ardhshëm .

Ne duhet të jemi të kujdesshëm që t’u japim njerëzve të 
drej tën e dyshimit . Nëse baza e gjithçkaje ku mbështetemi është 
per ceptimi ynë i motiveve të personit tjetër, gjykimet tona do 
të shtrembërohen .

Një nga arsyet pse Bibla kërkon që dy ose më shumë dëshmi
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tarë të bien dakord për akuzat që sillen kundër besimtarit tjetër 
është sepse një person shumë lehtë mund të keqkuptojë ose të 
inter pretojë gabim motivet e dikujt tjetër . Një person i vetëm 
mund të nxitojë në gjykim . Prandaj, marrja e kohës së nevoj shme 
për të marrë një këshillim të mëtejshëm shpesh do ta ngadalësojë 
procesin aq sa për të arritur me kujdes tek e vër teta .

Ndërkohë, ne do të bënim mirë të kujtonim diçka që rabinj të 
judenj e mësonin shekuj më parë, që ata i konsideronin si gjashtë 
gjërat më të mëdha që një person mund të bëjë:

• Studio Shkrimet
• Vizito të sëmurët
• Trego mirësi me të huajt
• Lutu
• Mësoju fëmijëve Shkrimet
• Mendo më të mirën për njerëzit
T’i japësh dikujt të drejtën e dyshimit mund të jetë hapi i parë 

për shmangien e grackës të të dhënit të gjykimit të gabuar .

4.	 Është	gabim	të	gjykosh	kur	vepra	e	gjykimit	bëhet	një	
shfaqje	e	vetëdrejtësisë.
Te Mateu 7:1, Jezusi tha: “Mos gjykoni, që të mos gjykoheni” .
U kthyem përsëri te ky varg! Këtu Ai nuk po flet rreth gjithë 

atyre formave të tjera të gjykimit që ne tashmë i kemi parë të 
mbështeten nga Shkrimi . Kishte disa raste ku ne jemi të urdhë
ruar të gjykojmë .

Ajo që duhet të kuptojmë është se Zoti po i referohet një 
lloj gjykimi tipik të drejtuesve fetarë .

Zoti po u fliste farisenjve (drejtuesve judenj), që ishin të 
mirënjohur për qëndrimet e tyre censuruese, pseudobesimtare, 
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kritike të gjykimit, të cilëve u pëlqente shumë të ekspozonin dhe 
të turpëronin mëkatarin .

Atyre iu pëlqente ta sulmonin mëkatarin, pa i sugjeruar as
njëherë zgjidhje . Ata, dhe çdo njeri tjetër me qëndrimin e tyre, 
Zoti ynë i paralajmëroi në të njëjtin varg: “Sepse me atë gjykim, 
me të cilin gjykoni, do të gjykoheni” (Mateu 7:2) .

Me fjalë të tjera, gjykimi dënues, me vetëdrejtësi, ndërton 
tre këmbëshin e vet të varjes, veçanërisht kur individët me vetë
drejtësi refuzojnë të merren me sjelljet e veta mëkatare .

Jezusi e ilustroi këtë parim kur njerëzit sollën përpara Tij 
një grua që ishte kapur duke kryer tradhti bashkëshortore .

Këta gjykatës mendjemëdhenj, me jetë private mëkatare, 
kishin ardhur jo vetëm që të dënonin shkelësen e kurorës, por 
që të zinin ngushtë edhe Shpëtimtarin .

Pasi i shpërfilli haptas këta njerëz dhe prenë që ata kishin 
kapur, Zoti ynë u ul dhe filloi të shkruante në dhe . Më pas Gjoni 
shkruan:

Dhe mbasi ata ngulnin këmbë ta pyesnin, Ai u drejtua dhe 
u tha atyre, “Kush nga ju është pa mëkat, le ta hedhë i pari gurin 
mbi të!” (Gjoni 8:7) .

Pastaj Ai shkroi përsëri; ne lexojmë dy herë që Zoti shkroi 
mbi tokë .

Ka disa që besojnë se Jezusi po shkruante në rërë, sepse u 
vu në siklet që u zu në një dilemë të tillë . Të tjerë kanë speku
luar që Jezusi u përkul dhe shkroi në rërë, sepse nuk dinte se 
çfarë të thoshte .

Përgjigjja e vërtetë ndaj kësaj sjelljeje “të çuditshme” nga 
Zoti ynë gjendet në vetë tekstin . Kjo është e vetmja ngjarje në 
Dhjatën e Re, ku Jezusi tregohet se po shkruan diçka .

Akoma më interesante është se folja e zakonshme greke për 
të shkruarit nuk përdoret . Në vend të saj, fjala që përdoret do të 
thotë “të shkruash diçka kundër”: kategraphen .6 
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E njëjta fjalë gjendet te Jobi 13:26: “Pse shkruan [kategra
phen] kundër meje gjëra të hidhura” .

Në qetësinë e atij oborri të tempullit, Jezusi po zbulonte 
hipokrizinë e gjykimit të të tjerëve dhe në të njëjtën kohë po 
fshihte një zemër plangprishëse .

Çfarë shkroi Jezusi në rërë? Ai po shkruante diçka kundër 
këtyre njerëzve… pa dyshim, një regjistrim të mëkateve që ata i 
kishin fshehur në hijet e errëta të jetëve të tyre private .

Një herë, Peter Marshall imagjinoi:
Jezu Krishti pa drejt e në zemrat e tyre, dhe ai gisht 
lëvizës shkroi: idhujtar, gënjeshtar, pijanec, vrasës, ku
rorëshkelës . Zhurma e mbytur e rënies së gurëve njëri 
pas tjetrit [u dëgjua] në dysheme ndërsa ata zvarriteshin 
një nga një, duke u përvjedhur në hije, duke u përzier 
me njerëzit në rrugët e mbushura plot, për të humbur 
brenda turmës . 
Gjoni regjistron pikërisht këtë gjë:
Atëherë ata e dëgjuan dhe të bindur nga ndërgjegjja, u 
larguan një nga një, duke filluar nga më të vjetrit e deri 
te të fundit; dhe mbeti vetëm Jezusi dhe gruaja, që qën
dronte në mes (Gjoni 8:9) .
Ajo që ndodhi më pas shpesh është keqinterpretuar si tole

rancë ndaj mëkatit . Gjoni shkruan:
Jezusi atëherë u ngrit dhe, duke mos parë asnjë përveç 
gruas, i tha: “O grua, ku janë paditësit e tu? Askush nuk 
të dënoi?” Dhe ajo tha: “Akush, Zot”. Atëherë Jezusi i 
tha: “As unë nuk të dënoj; shko dhe mos mëkato më” 
(Gjoni 8:1011) .
Përfytyroni këtë skenë: oborri i tempullit është tani i brak

tisur, sepse akuzuesit e saj janë larguar . Vetëm Jezusi ka të drej
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tën të hedhë gurin e parë, por Ai e shikon atë dhe thotë se nuk 
do ta bëjë një gjë të tillë .

A nuk është ky veprimi i kundërt i disiplinës? Po a nuk e ka
për ceu Jezusi mëkatin e saj? A nuk do të ishte mosgjuajtja e Tij 
me gurë provë e mjaftueshme që ne kurrë nuk duhet të gjykoj
më ose dënojmë dikë në mëkat? Jo .

Ka dy gjëra shumë të rëndësishme që duhet të kuptoni rreth 
përgjigjes së Krishtit:

•	 Jezu	Krishti	nuk	e	anashkaloi	mëkatin	e	saj;	Ai	i	tha	asaj	
që	të	mos	mëkatonte	më.
Gjyqtarët njerëzorë donin vetëm një gjë . Dëshira e tyre e 

ma dhe ishte të dënonin . Jezusi, Gjyqtari i Drejtë, donte një gjë 
gjith ashtu, Ai donte të falte .

Çdo kishë e vërtetë e përfshirë në qortimin, sfidimin dhe 
gjy kimin e sjelljeve mëkatare dëshiron fort të bëjë të njëjtën gjë, 
të falë, nëse ky person e braktis mëkatin .

Zoti ynë i tha asaj që të shkonte dhe të mos mëkatonte më . 
Ai konfrontoi stilin e saj imoral të jetës . Ai nuk i tha: “Ke rrugë 
të lirë… kthehu përsëri te burri me të cilin ishe… vetëm ki kuj
des që ta kyçësh derën herën tjetër” .

Si vështirë të thoshte një gjë të tillë! Ai tha: “Shko, dhe mos më
kato më.” Me fjalë të tjera, Zoti i tha asaj: “Veprimet e tua janë të 
gabuara . Ndalo së jetuari jetën mëkatare të një kurorë shkelëseje” .

•	 Jezu	Krishti	jo	vetëm	që	e	fali	për	të	kaluarën	e	saj,	por	
Ai	i	dha	një	sfidë	për	të	ardhmen.
Kjo nuk ishte një falje e lehtë . Kjo nuk ishte tolerancë e imo

ralitetit mëkatar . Jezusi e vuri gruan përballë një zgjedhjeje atë 
ditë: ose të kthehej te rruga e saj e vjetër, ose të jetonte në dritën 
e hirit të Perëndisë si një grua e falur .
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Ajo u sfidua nga Perëndia i mishëruar që të jetonte sipas 
një stili tërësisht të ri jete .

Ne kemi të gjitha arsyet të besojmë se ajo e ka bërë këtë . 
Përgjigjja e saj e përulur ndaj Krishtit e nënkupton këtë . Unë nuk 
mund ta imagjinoj që ajo ta ketë harruar ndonjëherë atë pasdite 
të hirit dhe të sfidës që erdhi nga buzët e Zotit .
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Cilat janë mëkatet që çojnë  
në disiplinën e Kishës

Gjatë historisë së kishës, drejtues të ndryshëm kishash kanë 
krijuar “lista” të ndryshme mëkatesh, që ata besonin se 

kërkonin si disiplinim privat, ashtu edhe publik, duke përfshirë 
hapin final të shkishërimit .

Cotton Mather, drejtuesi puritan në kishën e hershme amerika
ne, bëri një listë që përfshinte betimin, zënien, mashtrimin, vjedh
jen dhe dembelizmin midis shumë mëkateve të tjera flagrante .

Reformatori Martin Luter njëherë kërcënoi që të shkishëron
te një person, i cili po planifikonte të shiste shtëpinë e tij për një 
përfitim të jashtëzakonshëm . Përderisa ky njeri po përpiqej ta 
shiste shtëpinë 10 herë më shumë nga ç’kishte paguar fillimisht, 
Luteri e cilësoi shkelësin si një njeri që kishte nevojë për disiplinë 
për shkak të “lakmisë së tij të pafre” . Luteri kërcënoi se personi 
do të përjashtohej nga bashkësia, nëse nuk e përgjysmonte çm
imin e shitjes .

Lista të tjera të mëkateve të vlerësuara të denja për disipli
në, të regjistruara në historinë e kishës së hershme amerikane 
përfshijnë dyluftimet e demave, evazioni i taksave, mbajtja e 
skllevërve dhe kontrabanda .
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Një gjë është e sigurt: nuk ka një listë uniforme, që përfshi
het në Biblën tuaj të referencës, e shënuar si Mëkatet që meri
tojnë disiplinën e kishës . Kjo listë nuk shfaqet asnjëherë as në 
Dhjatën e Re, gjë që është në përputhje me pikëpamjen biblike 
mbi mëkatin . Çdo mëkat, pra është… mëkat .

Dhe nëse kini parasysh që qëllimi i disiplinës është restau
rimi dhe ripërtëritja, në të vërtetë nuk ka rëndësi se për çfarë 
mëkati bëhet fjalë sepse çdo mëkat shkatërron bashkësinë me 
Zotin dhe Kishën e Tij .

Është e qartë se sa më publik bëhet një mëkat dhe sa më pub
like bëhen përpjekjet e një kishe në raport me mëkatarin e papen
duar, aq më publike duhet të bëhen veprimet e disiplinës .

E njëjta gjë vlen edhe për veprimet mbështetëse të ripajti mit, 
në rastin kur plangprishësi pendohet dhe kthehet në shtëpi .

Në mungesë të një liste nga Shkrimi të mëkateve, ndaj të ci
lave duhet të ushtrohet disiplina, kategoritë e mëposhtme mund 
të jenë ndihmuese dhe gjithashtu në përputhje me Shkrimin, 
për të gjykuar nëse një mëkat është aq serioz për të përligjur 
vep rime private dhe publike .

Kategoritë e përgjithshme të mëkateve  
që duhen konfrontuar

1.	 Mëkatet	që	shkatërrojnë	unitetin	e	krishterë	dhe	marrë
dhëniet
Një sërë pasazhesh tregojnë natyrën serioze të përçarjes dhe 

natyrën serioze korrensponduese të përgjigjes së një kishe:
“Nëse ti, pra, po paraqet ofertën tënde te altari, dhe atje 
kujtohesh se yt vëlla ka diçka kundër teje, lëre atje ofertën 
tënde para altarit dhe shko pajtohu më parë me vëllanë 
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tënd; pastaj kthehu dhe paraqite ofertën tënde” (Mateu 
5:2324) .

Tani unë ju bëj thirrje, o vëllezër, të ruheni nga ata 
që shkaktojnë përçarje dhe skandale kundër doktrinës 
që keni mësuar dhe të largoheni nga ata (Romakëve 
16:17) .

Por ti shmangu nga diskutimet e marra, nga gjenealogjitë, 
nga grindjet dhe debatet rreth ligjit, sepse janë të pado
bishme dhe të kota. Shmangu nga njeriu sektar, mbasi 
ta kesh qortuar një herë e dy herë, duke ditur se një i 
tillë është çoroditur dhe mëkaton, duke dënuar vetveten 
(Titi 3:911) .

2.	 Mëkate	që	e	zënë	në	kurth	një	person	në	sjellje	të	korrup
tuara	ose	imorale

Vëllezër, në qoftë se dikush bie në ndonjë faj, ju që jeni 
frymërorë, lartësojeni me frymë butësie. Por ki kujdes 
veten tënde, se mos tundohesh edhe ti (Galatasve 6:1) .
Ne tashmë vumë në dukje veprimet disiplinuese që u ndër

morën ndaj personit imoral tek 1 Korintasve 5 .

3.	 Mëkate	 që	 përfshijnë	 rebelim	 ose	 refuzim	 të	 Fjalës	 së	
Perëndisë

Dhe ju porositim, o vëllezër, në emër të Zotit tonë Jezu 
Krisht, që të largoheni nga çdo vëlla që ecën i çrre
gullt dhe jo sipas porosisë që keni marrë prej nesh (2 
Thesalonikasve 3:6) .

Duke pasur besim dhe ndërgjegje të mirë, sepse disa, duke 
e hedhur poshtë, u bënë lundërthyerje në besim. Ndër 
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këta janë Imeneu dhe Aleksandri, të cilët unë i dorëzo
va në duart e Satanit që të mësojnë të mos blasfemojnë 
(1 Timoteut 1:1920) .

4.	 Mëkate	që	dëmtojnë	dëshminë	e	kishës

Në fakt dëgjojmë se disa prej jush që ecin në mënyrë të 
çrre gullt, nuk bëjnë asgjë dhe merren me gjëra të kota. 
Këta i porosi sim dhe i bëjmë thirrje në Zotin tonë Jezu 
Krisht, që të hanë bu kën e tyre duke punuar shtruar. 
Dhe sa për ju, o vëllezër, mos u lodhni së bëri të mirën. 
Dhe nëqoftëse dikush nuk i bindet fjalës sonë në këtë 
letër, shënojeni atë dhe mos u shoqëroni me të, që ai të 
turpërohet (2 Thesalonikasve 3:1114) .

Kudo po dëgjohet se ndër ju ka kurvëri, madje një kurvëri 
të tillë që as nuk zihet në gojë ndër paganë, saqë një shkon 
me gruan e babait të vet (1 Korintasve 5:1) .
Ndaj besimtarëve në Korint, Pali i referohet këtij skandali 

të imoralitetit që ia kalonte mënyrës së jetesës edhe të jobesim
tarëve paganë .

Me fjalë të tjera, dikush në kishë po sillej në një mënyrë 
edhe më mëkatare e të pacipë sesa dikush jashtë kishës dhe ki
sha po e pranonte atë .

Kujtohu, pra, se nga ke rënë, pendohu, dhe bëj veprat 
e para; në mos do të vi së shpejti te ti dhe do ta luaj 
shan da nin tënd nga vendi i vet, nëse nuk pendohesh 
(Zbulesa 2:5) .
Kisha në Efes u paralajmërua që shandani i saj (një refe

rencë ndaj dritës së dëshmisë së tyre dhe dëshmimit efektiv) do 
të zhdukej si një veprim i disiplinës së Perëndisë, nëse ata nuk 
pendoheshin nga mëkati i tyre .



në kërkim të plangprishësve

31

Rrjedhojat janë të rënda: kur një mëkatar i papenduar nuk 
largohet nga bashkësia e një kishe, asaj kishe do t’i hiqet dësh
mia e saj nga Fryma e Shenjtë .
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Cilat janë hapat e disiplinës  
dhe të mëkëmbjes së kishës?

1.	 Konsideratë	personale
Shpeshherë harrojmë që hapi i parë fare i disiplinës është se 

ne të gjithë duhet të përfshihemi rregullisht në të ndërsa rritemi 
në Krishtin . Në fakt, nëse e ndjekim këtë hap të parë në mënyrë 
të rregullt, ka të ngjarë që dikujt tjetër të mos i duhet asnjëherë 
të ndërmarrë ndonjë veprim të mëtejshëm ndaj nesh .

Gjithashtu, vumë re se një besimtar i vetëdisiplinuar është 
i kualifikuar për t’u përfshirë në konfrontimin e një besimtari 
që po gabon (Galatasve 6:1) . Pra, hapi i parë i disiplinës është 
vetë  disiplina .

Vetëdisiplina është ecja e hapur dhe transparente e besim
tarit që refuzon “të fshehë” ndonjë gjë nga Perëndia . Ky besim
tar mirëpret punën bindëse të Frymës së Shenjtë në bashkëren
dim me Shkrimin, që të qortojë çdo lloj mendimi apo sjelljeje 
më katare .

Ky është ushtrimi që i bën një ftesë Zotit: më heto o Perëndi, 
dhe njihe zemrën time; më provo dhe njihi mendimet e mia; dhe 
shiko nëse ka tek unë ndonjë rrugë të keqe dhe më udhëhiq nëpër 
rrugën e përjetshme (Psalmi 139:2324) .

procesi
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Vetëdisiplina është gjykim privat midis besimtarit dhe Zotit 
të tij, ndërsa ai pranon mëkatin, rrëfehet te Zoti me një frymë 
të thyer dhe të përulur dhe i kërkon Zotit që të krijojë tek ai një 
zemër të pastër dhe një frymë të drejtë (Psalmi 51:10) .

I krishteri, i cili në mënyrë aktive ushtron këtë lloj vetëdisip
line të ndershme dhe të hapur përpara Zotit, nuk do të ketë kurrë 
nevojë që të ketë frikë për ndonjë formë shtesë të disiplinës .

Nga ana tjetër, për besimtarin që refuzon të bindet, të qor
tohet dhe të ndryshohet nga Fjala e Zotit (2 Timoteut 3:16), do 
të jetë e nevojshme përfshirja e besimtarëve të tjerë, që do të 
merren me hapin e dytë të disiplinës dhe të restaurimit .

2.	 Biseda	private
Besimtari nxitet që t’i afrohet të krishterit kokëfortë me 

qën drim zemërbutësie dhe përulësie (Galatasve 6:1) dhe ta nxi
së privatisht atë që të rishqyrtojë veprimet e tij mëkatare dhe jo 
të mençura .

Por në qoftë se vëllai yt ka mëkatuar kundër teje, shko 
dhe qortoje vetëm për vetëm; në qoftë se të dëgjon, ti e 
fitove vëllanë tënd; (Mateu 18:15) .
Në dritën e inkurajimit të mëtejshëm që Pali u jep besim

tarëve në Galati, Mateu 18 nuk mund të kufizohet vetëm te prob
lemi i një besimtari që mëkaton kundër një tjetri .

Vëllezër, në qoftë se dikush bie në ndonjë faj, ju që jeni 
fry mërorë, lartësojeni me frymë butësie. Por ki kujdes 
veten tënde, se mos tundohesh edhe ti (Galatasve 6:1) .
E vërteta e përgjithshme dhe disi e parehatshme e nënkup

tuar në këtë tekst është se çdo besimtar i kualifikuar, që është në 
dijeni për përfshirjen e një besimtari tjetër në mëkat, duhet që t’i 
afrohet atij, me lutje dhe privatisht, me shpresën e restaurimit .

Si i afrohesh një besimtari të pabindur për të cilin je thellë



në kërkim të plangprishësve

35

sisht i shqetësuar, duke u lutur dhe i brengosur për të?

Udhëzime	për	këtë	bisedë	private
• Lutu	përpara: Kërkoji Zotit mençuri në lidhje me qasjen 

e drejtë, frymën e drejtë e madje edhe për kohën e duhur . 
Kërkoji një frymë urtësie, zemërbutësie, dashurie dhe shq
etësimi të vërtetë për një zgjidhje të perëndishme .

• Lër	një	takim: Kërko për një mundësi për të diskutuar disa 
çështje shumë të rëndësishme, që kanë qenë në zemrën dhe 
mendjen tënde . Nëse ai/ajo të pyet për gjëra specifike, për
gjigju duke thënë që ti preferon të flasësh vetëm për vetëm .

• Fillo	me	afirmim: Kur ti takohesh me besimtarin e pabin
dur, filloje bisedën duke i treguar atij se sa shumë e do dhe 
e vlerëson atë për cilësitë e mira që ke vënë re në jetën e 
tij . Vetëm pas fjalëve të afirmimit, fillo të ndash me të atë 
për të cilën ke qenë duke u lutur për disa kohë, diçka për 
të cilën je shqetësuar në lidhje me sjelljen, karakterin dhe 
zgjedhjet e tij etj .

• Kërko	leje	për	të	ndarë	shqetësimin	tënd.
• Ndaj	shqetësimin	tënd: Kufizoji fjalët e tua mbi atë që është 

e nevojshme . Kjo nuk është një ligjëratë e gjatë emocionale 
dënuese nga ana jote, por shqetësim i hirshëm dhe i dashur 
për të . Bëji ballë tundimit për të nxjerrë një përfundim në 
këtë pikë .

• Lër	kohë	për	të	dëgjuar: Ndodh që të kesh dëgjuar vetëm 
njërën anë të historisë ose të mos dish gjithçka për situatën . 
Është e rëndësishme ta lejosh atë që të ndajë me ty anën e 
tij/saj të historisë .

• Shpjego	Fjalën	e	Zotit: Meqenëse në fund fare asnjë mëkat 
nuk është i justifikueshëm, ndihmoje këtë person që të kup
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tojë çfarë thotë Zoti rreth veprimeve, sjelljes dhe zgjedhjeve 
të tij/saj etj . Nëse ai/ajo e pranon mëkatin, lutuni së bashku 
ndërsa ai/ajo i rrëfen mëkatin Krishtit . Ju duhet të luteni 
gjithashtu, duke e falënderuar Zotin për gatishmërinë e vë
llait/motrës për të pranuar mëkatin dhe për premtimin e 
Zotit që të na falë mëkatet tona dhe të na pastrojë nga të 
gjitha paudhësitë (1 Gjonit 1:9) . 

• Premto	që	do	të	vazhdosh	të	lutesh: Bëja të qartë personit 
që ju jeni i përkushtuar të luteni për të në ardhmen . Kjo do 
t’i inkurajojë ata ndërsa kërkojnë të pajtohen, të mëkëmben 
ose të kompensojnë gjërat që kanë prishur me mëkatet e 
tyre .

• Ndiq	më	vonë: Kërko një takim vijues në të ardhmen e afër
me, me një premtim për ta ndihmuar të pajtohet, të mëkëm
bet dhe të zgjidhë çdo lloj çështjeje në lidhje me mëkatin e 
rrëfyer .

• Gëzohu: Zoti të ka lejuar të shpëtosh një shpirt nga rreziku 
shpirtëror i humbjes së shpërblimit të saj/tij (2 Gjonit 1:8), 
dhe gjithashtu nga rreziku i shkatërrimit të mëtejshëm në 
jetën e saj/tij me pasojat gërryese të mëkatit .
Vëllezër në qoftë se ndonjë nga ju gabohet larg së vërtetës 

dhe dikush e kthen, le ta dijë se ai, që e kthen mëkatarin nga të 
gabuarit e rrugës së tij, do të shpëtojë një shpirt nga vdekja dhe 
do të mbulojë një shumicë mëkatesh (Jakobi 5:1920) .

Nëse besimtari kokëfortë refuzon të pendohet dhe të pajtojë 
jetën e tij me standardin e Fjalës së Perëndisë duhet të ndërme
rret hapi tjetër . Ky hap do të përfshijë më shumë sesa një per
son dhe do të konfirmojë që vlerësimi dhe njohuritë e tua për 
besimtarin që ka mëkatuar janë të sakta .
3.	 Vërtetim	privat
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“Por në qoftë se nuk të dëgjon, merr me vete edhe një 
ose dy vetë, që çdo fjalë të vërtetohet nga goja e dy ose 
tre dëshmitarëve” (Mateu 18:16) .
Besimtari i pabindur mund të ketë refuzuar që të pranojë 

se ajo që ai/ajo po bën në të vërtetë është e mëkatshme, duke 
refuzuar në këtë mënyrë nevojën për t’u penduar dhe për t’u 
pajtuar me Fjalën e Perëndisë . Në këtë rast duhet që biseda të 
ndiqet nga një tjetër bisedë private duke përfshirë besimtarë të 
tjerë të pjekur në proces .

Besimtari i papenduar mund të mos pranojë një “takim” të 
tillë; prandaj disa persona duhet të përpiqen t’i flasin atij/asaj 
kurdoherë që është e mundur .

Bisedat telefonike, emailet, letrat, të gjitha janë mjete të 
përshtatshme për t’i dhënë mundësi për të vërtetuar faktet, për 
të ndarë shqetësimet dhe për të sfiduar të papenduarin . Këto 
kontakte gjithashtu do të krijojnë mundësinë për këshillim me 
dashuri, korigjim dhe me shpresë mëkëmbjen .

Nëse këta hapa privatë nuk sjellin një pendim të perëndi
shëm dhe dëshirën për t’u pajtuar me Fjalën e Perëndisë, duhet 
të bëhet një paralajmërim zyrtar nga drejtuesit e kishës: që do të 
ketë veprime të mëtejshme si një përpjekje për ta kthyer përsëri 
te shtegu i bashkësisë me Krishtin dhe kishën e Tij .

4.	 Ballafaqimi	publik
“Nëse pastaj refuzon t’i dëgjojë, thuaja kishës” (Mateu 18:17) . 

Mbasi nuk ia keni dalë mbanë ta shpëtoni besimtarin kokë
fortë përmes bisedave dhe pohimeve private, hapi tjetër është 
ekspozimi publik . Jezu Krishti dha një urdhërim të pashmang
shëm: “[T]huaja atë kishës”.

Emri i individit do të shpallet në një takim adhurimi publik, 
me qëllim që t’i bëhet thirrje asamblesë që të luten për të . Tani 
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edhe kisha thirret që të bashkohet në misionin e shpëtimit .
Kjo do të përfshijë një seri ballafaqimesh, ku anëtarët e fa

miljes dhe miqtë marrin në telefon dhe dërgojnë emaile për t’i 
kërkuar asaj/atij me lutje që të dëgjojë këshillën e pleqve/pasto
rëve/dhjakëve dhe të largohet nga mëkati i saj/tij . 

Kur Zoti tha: “[T]huaja atë kishës” çfarë kishte parasysh 
me atë? A është atë të gjitha faktet që çuan në hapin katërt? A 
është ky një informacion se si kanë dështuar të gjithë hapat e 
mëparshëm? A përfshin kjo të gjitha hollësirat e neveritshme të 
sjelljes mëkatare të individit?

Ne besojmë se përgjigjja gjendet te çështja kyçe në këtë rast: 
mungesa e pendesës .

Mbani mend që çdo anëtar i kishës mëkaton . A merr çdo 
anë tar një vërejtje publike që ka mëkatuar? Jo . Në të vërtetë, nëse 
largojmë nga kisha secilin person që mëkaton, ne do t’u pre di
konim stolave të boshatisur… në fakt, ne vetë nuk do të ishim 
në gjendje të predikonim!

Çështja që çon çdo kishë në hapin e katërt të disiplinës është 
refuzimi për t’u penduar .

Prandaj, Zoti tha: thuaja atë kishës . Kisha informohet për 
em rin e individit dhe që ai ose ajo refuzon të pendohet nga 
mëkati dhe të ndjekë këshillën e pleqve/pastorëve .

Një trup i pjekur besimtarësh nuk do të ketë nevojë ose nuk 
do të dojë të dijë hollësitë, vetëm që vëllai ose motra e tyre është 
në rrezik të madh shpirtëror dhe fizik . Pali duket se e transme
ton këtë tek 1 Korintasve 5, ku mëkati i veçantë i incestit ishte 
tashmë i njohur gjerësisht në asamble .

Në kulturën tonë gjykuese, nëse hollësitë në lidhje me sjell
jen mëkatare bëhen publike, atëherë rekomandohet me forcë që 
drejtuesit e kishës ta kufizojnë këtë ekspozim në një takim vetëm 
për anëtarët e kishës .

Megjithatë është opinioni i autorit të këtij libri që shpallja 
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publike ndaj asamblesë të kufizohet në një lajmërim që plang
prishësi nuk është i gatshëm të pendohet nga mëkati i tij/saj dhe 
të ndjekë këshillën e drejtuesve tanë . Sinqerisht, shumica tashmë 
e dinë se çfarë po ndodh gjithsesi . Dhe nëse nuk e dinë, ajo që 
ka më shumë rëndësi është që ata të luten për pendesë dhe paj
tim të plangprishësit .

Në këtë fazë të disiplinës së kishës, bërja publike e personit 
që nuk po pendohet (duke përfshirë emrin e besimtarit të pa
penduar) duhet të jetë paraprirë nga lutje, diskutime dhe një 
votim unanim i drejtuesve . Ky njoftim publik bëhet në lidhje 
të ngushtë me bindjen ndaj urdhërimit të Krishtit mbi hapin e 
katërt: “[T]huaja atë kishës” .

Përsëri, natyra e njoftimit nuk është dënuese, por mëkëm
bëse . Është në zemrën e pleqve dhe është shpresa e tyre, dhe e 
gjithë bashkësisë, që plangprishësi të vijë në vete dhe të kthe
het në shtëpi, në shtëpinë e bashkësisë me shenjtorët dhe me 
Krishtin Vetë .

Shumë shpejt pas këtij njoftimi publik, të papenduarit duhet 
t’i dërgohet një letër . Letra do ta informojë individin që kishës 
i është kërkuar të lutet për të dhe që hapi i pestë përfundimtar i 
largimit nga kisha do të merret në të ardhmen e afërt nëse ai/ajo 
vazhdon në mëkatin e tij/saj .

Letra gjithashtu do ta paralajmërojë individin që, nëse nuk 
ka një pendesë dhe pajtim me Këshillin e Pleqve deri në një datë 
të përcaktuar (e shënuar në letër), nga drejtuesit do të ndërme
rret një hap formal, për ta konsideruar personin jo më si pjesë 
të bashkësisë së kishës lokale dhe universale dhe për t’i refuzuar 
bashkësinë e asamblesë .

Kishës do t’i bëhet e ditur që është ndërmarrë hapi i pestë 
i mospendimit dhe i largimit të tij/saj nga kisha .

5.	 Dënimi	publik
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Në hapin e mëparshëm, mëkatari ekspozohet, dhe në hapin 
e pestë dhe përfundimtar të disiplinës, mëkatari përjashtohet .

Krishti udhëzoi: “Nëse pastaj refuzon t’i dëgjojë, thuaja kishës; 
dhe në qoftë se refuzon të dëgjojë edhe kishën, le të jetë për ty si 
pagan ose tagrambledhës” (Mateu 18:17) .

Në të njëjtën mënyrë edhe Pali e drejtoi kishën në Korint që 
ta përjashtonte personin mëkatar nga mesi i tyre: Dhe ju u frytë 
e madje nuk vajtuat, që të hiqet nga mesi juaj ai që ka kryer një 
punë të tillë (1 Korintasve 5:2) .

Personi i papenduar në mënyrë efektive ka zgjedhur lidhjen 
me mëkatin përmbi lidhjen e tij me asamblenë . Ai ka zgjedhur 
që të mbajë mëkatin e tij, në vend që të mbante vendin e tij në 
asamble .

Si rezultat i zgjedhjes së besimtarit kokfortë për të ndjekur 
mëkatin në vend që t’i nënshtrohej Shkrimit, mëkatari i papen
duar duhet të largohet zyrtarisht nga kisha .

Nga ana fizike, kjo gjë demonstron rënien e plangprishësit 
nga bashkësia me Krishtin . Kisha nuk ushtron më tej rolin e saj 
mbrojtës, ushqyes, inkurajues, qortues dhe korrigjues .

Kjo është ideja e Pali kur shkruan: Unë kam vendosur që t’i 
dorëzohet ai satanit për prishjen e mishit, që të shpëtohet fryma 
në ditën e Zotit Jezus (1 Korintasve 5:5) .

Me fjalë të tjera, si rezultat i përjashtimit, mëkatari i dorëzo
het Satanit, ai lihet që të përjetojë pasojat e plota të sjelljes së tij 
imorale ose rebeluese . Ai do të braktiset që të zbulojë, ashtu si 
plang prishësi, që mëkati nuk të kënaq përgjithmonë . Në fund 
fare do ta ndotë, shkatërrojë dhe do ta rrënojë jetën e tij .

Kisha e zakonshme shpesh refuzon që të ndërmarrë këtë hap 
të fundit përfundimtar të dënimit të mëkatit dhe të përjashtimit 
të bijve e të bijave plangprishëse .

Si rezultat i përfshirjes në vend të përjashtimit, kisha në 
më  nyrë efektive i siguron plangprishësit viça të majmë, sandale 
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dhe unaza dhe në të njëjtën kohë mirëpret derrat dhe stallën e 
derrave në shtëpinë e Atit .

Apostulli Pal, duke iu referuar një kishe lokale që bën pikër
isht këto gjëra, që përqafon mëkatarin dhe toleron imoralitetin 
e tij/saj, i paralajmëroi ata që pak maja e zë të gjithë brumin… 
(1 Korintasve 5:6) . Nëse kisha e pranon ose jo apo madje e njeh 
atë, e gjithë kisha preket, dëmtohet, shkurajohet dhe në njëfarë 
shkalle korruptohet si rezultat i tolerancës së saj ndaj mëkatit .

Kisha nuk duhet t’i përkrahë asnjëherë shenjtorët që mëka
tojnë . Ajo nuk duhet të jetë një vend që llaston plangprishësit, 
emocionalisht, shpirtërisht, ose fizikisht . Perëndia e ka përcaktuar 
në mënyrë të veçantë që disiplina të jetë një kohë paralajmërimi 
dhe zgjimi .

A e keni menduar ndonjëherë nëse plangprishësit vijnë ne 
vete në stallën e derrave? Kjo ndodh kur atyre iu mbarojnë të gji
tha rezervat . Zakonisht, vetëm atëherë ndodh që ata dëshiroj në 
që të mëkëmben me Atin dhe familjen e Tij .

Por nëse kisha asnjëherë nuk ia heq mbështetjen e saj, inku
rajimin dhe bashkësinë mëkatarit të papenduar, në fakt ka ve
pruar si pengesë në disiplinën e Krishtit .
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Çfarë roli luajnë drejtuesit e kishës  
(pastorët/pleqtë) në këtë proces?

Sipas hapave të ravijëzuar nga Krishti, përjashtimi nga trupi 
përfshin veprime nga ana e kishës si një e tërë .
Ajo mund të kërkojë një votim zyrtar të anëtarëve për të 

për jashtuar besimtarin e papenduar ose mund të jetë një votim 
zyr tar i drejtuesve të kishës, duke informuar kishën që të gjitha 
përpjekjet për të pajtuar mëkatarin me këshillën e tyre biblike 
nuk është pranuar .

Besimtarët si individë në asamble luajnë një rol të rëndësi
shëm dhe shpesh janë të parët që vihen në dijeni të mëkatit 
në jetën e një besimtari tjetër . Megjithatë, pasi kanë ndërmarrë 
hapin e parë të bisedave private dhe të vërtetimeve private, ata 
duhet të shkojnë te një prej drejtuesve të kishës për këshillim të 
mëtejshëm dhe mbështetje .

Në shembullin tek 1 Korintasve 5, me sa duket dikush i 
kish  te thënë apostullit Pal se çfarë po ndodhte, kështu që Pali 
mund të ofronte urtësi dhe kurajë morale për mënyrën se si të 
pro cedohej . Ai gjithashtu ushtroi një autoritet të rëndësi shëm 
në përfaqësimin e Kryebariut, Jezu Krishtit .

Ka prova të qarta që, përpara se plangprishësi të vihet për
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para përgjegjësisë përpara të gjithë bashkësisë për qortim, në 
proces përfshihen nivelet më të larta të drejtimit të kishës .7 Pali 
shkruan: Dhe në qoftë se dikush nuk i bindet fjalës sonë në këtë 
letër, shënojeni atë dhe mos u shoqëroni me të, që ai të turpërohet 
(2 Thesalonikasve 3:14) .

Me fjalë të tjera, Zoti ka përcaktuar rolin e plakut/bariut për 
të paralajmëruar dhe mbrojtur kishën (Vep Ap 20:2831) . Një 
bari i vërtetë i tufës së Perëndisë i lë punët e tij për të kërkuar 
dhe shpëtuar (Mateu 18:13) .

Si duhet ta trajtojë bashkësia  
dikë nën disiplinë?

Bashkësia është udhëzuar që të përgjigjet në mënyra të 
ndrysh me ndaj një personi të papenduar, i cili është përjashtu ar 
nga asambleja .

1.	 Trajtoje	personin	e	përjashtuar	si	jobesimtar.

Nëse pastaj refuzon t’i dëgjojë, thuaja kishës; dhe në 
qoftë se refuzon të dëgjojë edhe kishën, le të jetë për ty 
si pagan ose tagrambledhës (Mateu 18:17) .
Paganët dhe tagrambledhësit janë terma sinonimë për jobe

simtarët . Domethënë, trajtoje personin sikur ai të mos ishte i shpëtu
ar, që do të thotë se marrëdhënia juaj do të jetë shumë ndryshe .

2.	 Tërhiqu	nga	bashkësia	shoqërore	me	kokëfortin.

Dhe ju porosisim, o vëllezër, në emër të Zotit tonë Jezu 
Krisht, të tërhiqeni nga çdo vëlla që ecën i parregullt dhe 
jo sipas traditës që keni marrë prej nesh (2 Thesalonikasve 
3:6) .
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Tani unë ju bëj thirrje, o vëllezër, të ruheni nga ata që 
sjellin përçarje dhe skandale kundër doktrinës që keni 
mësuar dhe të largoheni nga ata (Romakët 16:17) .
Marrëdhënia juaj nuk do të jetë më e ngushtë dhe e afërt, por 

e tërhequr dhe “ungjillizuese”, domethënë, takimet tuaja me perso
nin e papenduar do të kenë objektivin e thirrjes së tij/saj përsëri 
në bashkësi me Krishtin kurdoherë që të keni mundësi .

Bashkësia që ju keni pasur dikur nuk është më njëlloj . Ju jeni 
i sjellshëm, por jo shoqëror . Pasi një person nën disiplinë është 
përjashtuar nga bashkësia e asamblesë, arsyeja kryesore pse ju 
do të jeni rrotull atij/asaj do të jetë me qëllimin specifik për ta 
inkurajuar dhe sfiduar atë që të pendohet .

Në të vërtetë, ai mund të mos jetë i interesuar për shoqërinë 
tuaj nëse e di se ju mbështetni vendimin e kishës dhe besoni se 
ai po jeton një jetë të shthurur .

3.	 Paralajmëroje	dhe	bëji	thirrje	me	dashuri	që	ai	të	pendohet	
dhe	të	pajtohet	me	kishën,	kurdoherë	që	je	në	kontakt.

Sepse shërbëtori i Zotit nuk duhet të grindet, por duhet 
të jetë i butë me të gjithë, i aftë për të mësuar të tjerët 
dhe që du ron të keqen, duke i mësuar me zemërbutësi 
kundërshtarët, me shpresë se Perëndia ua jep atyre të 
pendohen, që të njohin të vërtetën, dhe të vijnë në vete, 
jashtë nga laku i djallit, që i ka zënë robër për vullnetin 
e tij (2 Timoteut 2:2426) .
Është e rëndësishme të vëmë re se në përshkrimin e Palit 

madje edhe të plangprishësit më të papenduar, megjithëse ai 
nuk mund të jetë miku ynë i ngushtë, ai nuk është armiku ynë . 
Dhimbja e ndarjes është po aq therëse në trupin e kishës, sa 
ç’mund të bëhet në zemrën e plangprishësit .
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4.	 Trego	dashuri	të	vërtetë	dhe	kujdesje	për	besimtarin	kokë
fortë	kur	je	në	praninë	e	tij.	

Dhe në qoftë se dikush nuk i bindet fjalës sonë në këtë 
letër, shënojeni atë dhe mos u shoqëroni me të, që ai të 
turpërohet. Dhe mos e mbani atë si armik, por qortojeni 
si vëlla (2 Thesalonikasve 3:1415) .
Megjithëse miqësia juaj pengohet dhe është prishur për 

shkak të mëkatit, përsëri kontakti me personin është i pashmang
shëm . Ai mund të jetë një koleg në punë ose mbase një anëtar i 
familjes . Rruga e komunikimit mund të lihet e hapur, me qëlli
min për t’i kujtuar atij/asaj se nga çfarë është larguar… çfarë 
ai/ajo ka humbur .

Dikush mund të kundërshtojë dhe të thotë që disiplina nuk 
është një gjë shumë e dashur për t’u bërë .

Hëm, supozoni se po kaloni me makinë afër shtëpisë së 
fqinjit afërsisht në mesnatë dhe shikoni flakët që kërcejnë nga 
dritarja e dhomës së ndenjjes . Ju afroheni për të parë më nga 
afër dhe kuptoni se një zjarr ka përfshirë vërtet dhomën e nde
njjes dhe po përparon drejt pjesës së pasme ku familja po fle . A 
e ndalni makinën, dilni jashtë dhe godisni derën me forcë për 
t’i zgjuar ata nga gjumi?

Si thatë… ata po flenë rehat dhe pa dyshim që nuk do të do
nin që dikush t’i shqetësonte . Përveç kësaj, ata janë me pizhame . 
T’i zgjosh ata me lajmin se ka rënë zjarr me të vërtetë që do t’ua 
ngatërronte oraret e tyre . Thjesht imagjinoni seriozitetin e çështjeve 
që po sillni në vëmendjen e tyre… dhimbje koke… gjithë shqe
tësimet që do t’u shkaktoni atyre . Ky nuk është një lajm i mirë as
pak . A nuk do të ishte më mirë që t’i lije rehat në punë të tyre?

Tani, a do të ishte kjo përgjigjja e dashurisë në një situatë 
që kërcënon jetët e fqinjëve që po flenë gjumë? Në asnjë mënyrë 
jo!
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Gjëja e dashur që mund të bëhet do të ishte t’i shqetësonit 
ata, t’i binit derës, të kërcenit lart e poshtë, të thërrisnit dhe të 
bërtisnit derisa ata të zgjohesin nga rreziku dhe të vraponin me 
të shpejtë në një vend të sigurt .

Gjëja më e padashur që mund të bëhet do të ishte të vazhdo
nit të ngisnit makinën tutje, pa u shqetësuar për rrezikun që u 
kanoset miqve tuaj brenda shtëpisë që po digjet .

Në të njëjtën mënyrë, a është injorimi i flakëve gjëja më e 
dashur që kisha mund të bëjë me një besimtar kokëfortë? A do të 
refuzonit që t’i binit derës dhe ta paralajmëronit… duke vështruar 
i patrazuar flakët teksa e shkatërrojnë pa bërë ndonjë përpjekje 
për ta zgjuar? Kjo është saktësisht ajo që besimtarët bëjnë kur 
nuk i thonë asgjë dikujt që ka rënë në kurthin e mëkatit .

Disiplina është veprimi i dashurisë kur kisha ose personi për
piqet të zgjojë besimtarin që është hipnotizuar nga kënaqësitë e 
mëkatit . Kjo është përpjekja e dashurisë, e vendosur dhe pasio  nan
te për të zgjuar dhe për të shpëtuar plangprishësin nga rreziku .

Nëse bashkësia përjashton të gjithë 
mëkatarët, kush është i denjë  

të marrë pjesë?

Mbani mend, disiplina dhe përjashtimi nga asambleja nuk 
kryhet ndaj besimtarëve që mëkatojnë . Nëse do të ishte kësh tu, 
atëherë askush nuk do të vinte mëngjesin e së dielës tjetër .

Disiplina ushtrohet ndaj besimtarëve që kanë mëkatuar, të 
cilët refuzojnë të pendohen, ata që kapardisen me imoralitetin 
e tyre pa u ardhur turp . Ata bëhen si majaja (një metaforë e 
ndikimit të së keqes) në asamble dhe kisha urdhërohet ta heqë 
mëkatarin, në vend që t’i japë atij një mundësi për të ndikuar te 
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të tjerët . Prandaj Pali shkruan: A nuk e dini se pak maja e mbrun 
gjithë brumin? Hiqni, pra majanë e vjetër, që të jenë një brumë i 
ri… (1 Korintasve 5:67) .

Pali e dinte rrezikun e dhënies së një platforme plangpri shësit, 
madje edhe në vendin e parkimit, dhe kisha në mënyrë të urtë ur
dhërohet që ta largojë plangprishësin nga “brumi” (asambleja) .

Duke vepruar kështu, kisha po largonte një ndikim të lig, 
në mënyrë që të tjerët të mos tundoheshin të ndiqnin apo të 
imi tonin besimtarin rebel, i cili për momentin dukej sikur po 
ia hidhte pa u lagur .

Nëse bashkësia shmang mëkatarët, si do të 
mundim ndonjëherë të arrijmë botën?

 
Ka një ndryshim të madh, të paraqitur në Shkrimet, midis 

trajtimit të një jobesimtari që mëkaton dhe trajtimit të një besim
tari që mëkaton . Nëse e keqkuptoni këtë ndryshim në udhë zimet 
biblike në lidhje me trajtimin e jobesimtarëve dhe të besimtarëve, 
ju do të keqkuptoni natyrën dhe qëllimin e disiplinës së kishës .

Pali, përveç udhëzimeve të tij në lidhje me përjashtimin e 
personit imoral (1 Korintasve 5), vazhdon të sqarojë këtë da llim 
të rëndësishëm:

Ju kam shkruar në këtë letër, të mos përziheni me kurvarë, 
dhe aspak me kurvarët e kësaj bote, ose me lakmuesit ose 
me rrëmbyesit, ose me idhujtarët, sepse atëherë duhet të 
dilnit nga bota. Por tani ju shkrova të mos përziheni nëse 
dikush kërkon të quhet vëlla, duke qenë kurvar, ose lakm
ues ose idhujtar, o shpifës, o pijanec ose rrëmbyes; me një të 
tillë madje as të mos hani bashkë (1 Korintasve 5:911) .
Apostulli në mënyrë të qartë bën dallimin midis jobesimtarit, 
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të cilin duhet ta prezantojmë me emrin e Krishtit, dhe besimtarit 
që mëkaton, të cilin ne e disiplinojmë në emër të Krishtit .

E thënë ndryshe, jobesimtari që mëkaton ka nevojë që të 
eksopozohet ndaj kishës, besimtari i papenduar ka nevojë që të 
ekspozohet nga kisha .

Misioni i kishës është i dyfishtë:
1 . Ne duhet të çojmë Ungjillin e Krishtit te jobesimtari i 

papenduar .
2 . Ne duhet të çojmë disiplinën e Krishtit te besimtari i 

papenduar .
Konsideroni këtë dallim:
• Një jobesimtar që mëkaton është i mirëpritur në shtëpi

në, kishën, pishinën në pjesën e pasme të oborrit dhe 
në piknikun e familjes tënde . Ai ka nevojë të dëgjojë 
Ungjillin dhe ta shohë atë të jetuar në jetën tënde .

• Një besimtar që mëkaton duhet të shmanget si një 
ilustrim ndaj tij që bashkësia me Krishtin i është tërhequr 
gjithashtu .

Dhe ju porosisim, o vëllezër, në emër të Zotit tonë Jezu 
Krisht, të tërhiqeni nga çdo vëlla që ecën i parregullt … 
(2 Thesalonikasve 3:6) .

A dënoi apo turpëroi ndonjëherë  
ndonjë në publik Jezusi?

Absolutisht po . Në të vërtetë, ndërmjet trajtimit të farisenj
ve nga ana e Krishtit dhe trajtimit të besimtarëve të papenduar 
nga ana e Kishës mund të hiqet një paralele direkte .
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•	 Jezusi	turpëroi	publikisht	individët.
Shumë farisenj mbanin anën e jashtme të ligjit të Moisiut, 

por privatisht praktikonin vepra mëkatare . Jezusi që i njihte zem
rat e dëgjuesve të tij, iu referua haptazi atyre si hipokritë . Fjala 
greke për hipokrit fjalë për fjalë i referohet dikujt që “luante në 
skenë; në atë kohë, aktorët mbanin maska përpara fytyrave të 
tyre për t’i zbuluar pjesmarrësve gjendjen e tyre mendore . Sot, 
një hipokrit është ai që hiqet që është diçka ose dikush që ai nuk 
është në të vërtetë .”8 

Zoti kishte pikërisht këtë gjë në mendje kur tha:
“Mjerë ju, o skribë dhe farisenj hipokritë! Sepse u ngjani 
varreve të zbardhuara, që nga jashtë duken të bukur, por 
brenda janë plot eshtra të vdekurish dhe gjithfarë pa
pastërtish. Kështu edhe ju nga jashtë u dukeni njerëzve 
si të drejtë; por përbrenda jeni plot hipokrizi dhe pau
dhësi” (Mateu 23:2728) .
Fjalët e tij pa dyshim që sollën turpërim publik mbi ta .
Në një rast tjetër, Jezusi në fakt u tha drejtuesve judenj që ati 

i tyre ishte djalli (Gjoni 8:44) . Kjo jo vetëm që ishte një poshtërim 
publik, por ishte tepër turpëruse ndaj ndjenjës judaike të kre
narisë që “ati” i tyre ishte Abrahami .

•	 Jezusi	turpëroi	publikisht	bizneset	e	korruptuara.
Një ilustrim tjetër i turpërimit publik ndodhi kur Krishti 

e kritikoi të tërë sistemin e tempullit të shkëmbimit të parave 
si një biznes të korruptuar, një dhunim të qëllimit të Perëndisë 
për tempullin . Zoti i përzuri këta tregtarë jashtë tempullit me 
kamzhik, i përmbysi tavolinat e tyre dhe i shpërndau monedhat 
që kishin . Ai pastaj e quajti grupin e tyre një bandë kusarësh 
(Mateu 21:1213) .

Ashtu si edhe në disiplinën e kishës bashkëkohore, qëllimi 
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përfundimtar i Zotit tonë, kur tha dhe bëri këto gjëra, nuk ishte 
që të turpëronte ndonjë, megjithëse ajo ishte poshtëruese dhe 
turpëruese, por që t’i bënte të vetëdijshëm për praktikën e tyre 
mëkatare .

•	 Jezusi	turpëroi	publikisht	qytete	të	tëra.
Zoti turpëroi publikisht qytete të tëra, duke i quajtur ato 

me emra të tillë sikurse Mateu regjistron:
Atëherë nisi t’i qortojë ato qytete, ku ishte kryer pjesa 
më e madhe e veprave të fuqishme të tij, sepse nuk ishin 
penduar duke thënë: “Mjerë ti Korazin! Mjerë ti Betsaida! 
Sepse nëse në Tiro dhe në Sidon do të ishin kryer veprat 
e fuqishme, që u bënë ndër ju, prej kohësh do të ishin 
penduar me thes dhe hi” (Mateu 11:2021) .
A mendoni se fjalët e Jezusit ishin paksa të turpshme për 

Dhomën e Tregtisë në Betsaida? Patjetër . Po në lidhje me krye
bashkiakun? Unë nuk do të habitesha nëse ai do të vendoste që 
të mos kandidonte për t’u rizgjedhur .

Por Zoti ende nuk kishte mbaruar . Në të njëjtin predikim, 
Jezusi solli turpërim publik për qytetin e Kapernaumit me këtë 
qortim therës:

“Dhe ti, o Kapernaum, që u ngrite deri në qiell, do të 
fundosesh deri në ferr, sepse nëse do të ishin kryer në 
Sodomë veprat e fuqishme që janë kryer në ty, ajo do 
të qëndronte deri më sot. Por po ju them se ditën e gjy
qit për vendin e Sodomës do të jetë më e lehtë se për ty.” 
(Mateu 11:2324) .
Imagjinoni t’i thoni një qyteti se është rrugës për në ferr . 

Ima gjinoni t’i thoni një popullsie të tërë se ata do ta kishin më 
të vështirë se Sodomasit në gjykimin që po vjen .

Ndërsa disiplina e kishës nuk na thërret në ditët e sotme 
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për të dënuar qytete të tëra në ferr, ajo përfshin elementin e tur
përimit . Turpërimi publik dhe ekspozimi, sikurse përshkruhen në 
letrat e Dhjatës së Re, ka një mënyrë të drejtimit të vëmendjes së 
besimtarit mospërfillës drejt natyrës serioze të gjendjes së tij .

Në fakt, Pali e përgëzoi këtë aspekt të ekspozimit publik kur 
ai mësoi: “Dhe në qoftë se dikush nuk i bindet fjalës sonë në këtë 
letër, shënojeni atë dhe mos u shoqëroni me të, që ai të turpërohet” 
(2 Thesalonikasve 3:14) .

Por unë mendoja se Jezusi ishte  
një mik i mëkatarëve

A nuk u shoqërua Ai me njerëzit e korruptuar si tagram
bledhësit dhe prostitutat? Po, u shoqërua .

Dikush mund të thotë: “Hëm, tani u bëra lëmsh . Në qoftë 
se Jezusi ishte një mik i mëkatarëve dhe hëngri bashkë me nje
rëz të tillë si prostituta dhe tregtarë të pandershëm, përse Ai i 
trajtoi farisenjtë me një indinjatë të tillë të drejtë?” .

Ungjilli sipas Lukës na jep përgjigjen . Ai regjistron që Jezu 
Krishti erdhi në botë që të kërkojë dhe të shpëtojë atë që kishte 
humbur (Luka 19:10) .

Kjo është arsyeja se përse Ai u shoqërua me njerëzit e hum
bur . Ti thjesht nuk mund t’i shpëtosh të humburit, nëse refuzon 
të kalosh kohë me ta .

Meqë Jezusi kaloi kohë me mëkatarët, 
përse duhet që kisha t’i përjashtojë ata?

Mos e kapërceni faktin që Jezusi, ndërkohë që kaloi kohë me 
njerëzit mëkatarë, Ai gjithashtu ekspozoi dhe dënoi hipokritët e 
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korruptuar fetarë të kohës së Tij . Ai vështirë se do t’i toleronte 
farisenjtë në praninë e Tij për shumë kohë përpara se efektivisht 
t’u thoshte që të largoheshin .

Mënyra se si Zoti ynë i trajtoi individët do të ishte në për
puthje me modelin e disiplinës së Kishës sot . Një “i krishterë” 
fetar, që refuzon të pendohet nga mëkati, përjashtohet nga Kisha, 
ndërsa një jobesimtar që duhet të vijë tek besimi në Krishtin in
kurajohet që të marrë pjesë në kishë . Ai ka nevojë që të dë gjojë 
Ungjillin .

Apostulli Pal kishte të njëjtin trajtim në mendje kur shk
roi: të mos përziheni me kurvarë, dhe aspak me kurvarët e kësaj 
bote… Por tani ju shkrova që të mos përziheni nëse dikush kërkon 
të quhet vëlla, duke qenë kurvar… (1 Korintasve 5:911) .

Ne duhet të kemi parasysh këtë dallim të rëndësishëm midis 
trajtimit të jobesimtarëve dhe besimtarëve:

• I	ekspozuar: Një jobesimtar i papenduar duhet të eks
pozohet ndaj Ungjillit të Jezu Krishtit, përmes ndiki mit të 
besimtarëve individë dhe një kishe që beson në Bibël .

• I	përjashtuar: Një besimtar i papenduar duhet të sfi
dohet, të paralajmërohet, të qortohet dhe në fund të 
përjashtohet nga asambleja, në qoftë se ai refuzon të 
dëgjojë dhe t’i bindet kishës .

Në këtë mënyrë i trajtuan këto dy kategori njerëzish si zoti 
Jezus, ashtu edhe Pali, dhe na udhëzojnë edhe ne që të bëjmë 
të njëjtën gjë .

A mëkatojnë të krishterët e vërtetë?

Edhe të krishterët e vërtetë mëkatojnë . Ne të gjithë luftojmë 
me mishin tonë dhe dështojmë në këtë betejë më shumë sesa 
duam ta pranojmë (Romakëve 7:1819) .
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Prova e besimit të vërtetë është keqardhja për mëkatin . 
Prandaj, shenja e një të krishteri të vërtetë është pendimi përfun
dimtar dhe i përsëritur .

Mëkate të tilla, si: grykësia, thashethemet, epshi dhe lakmia 
mund të jenë beteja të përditshme për besimtarin . Do të ketë 
momente dështimi dhe fitoresh, ndonjëherë të gjitha brenda një 
dite .

Megjithatë, në momentin që një besimtar tërhiqet nga beteja 
dhe dorëzohet dhe vazhdon të këmbëngulë në sjellje mëkatare, 
pa ndonjë dëshirë të dukshme për t’u penduar dhe për të pranu
ar autoritetin dhe standardin e Krishtit në jetën e tij, duhet të 
përdoret disiplina për t’i tërhequr vëmendjen, për ta qortuar 
dhe për ta paralajmëruar .

Çfarë duhet të bëjë Kisha në qoftë se  
një drejtues kapet në mëkat?

Ky problem nuk është i ri . Në vitin 1529, Ulrich Zwingli 
kom prometoi modelin e tij të hershëm të disiplinës dhe refuzoi 
që ta ushtronte atë më tej, pasi kisha e tij u bë anëtare e Kishës 
Shtetërore të reformuar të Zvicrës . Ai e ndryshoi pikëpamjen e 
tij, sepse, sikurse paralajmëroi, praktika e disiplinës dhe e shki
shërimit përkundrejt mëkatarëve të papenduar “do të kushtojë 
shumë predikues” . Kështu në realitet, pastorët mëkatarë duhet të 
përjashtoheshin dhe Kishës nuk i leverdiste që t’i humbiste .

Por Fjala e Zotit thotë diçka tjetër . Kishës në të vërtetë nuk 
i leverdis që t’i mbajë! Pali shkroi që edhe drejtuesit shpirtërorë 
duhet të ekspozohen dhe të qortohen, jo të çohen larg dhe të 
fshihen nga gjykimi ose të mbrohen nga pasojat, të mos dërgo
hen në një bashkësi tjetër ose në një pjesë tjetër të vendit, por 
të ekspozohen dhe të merren me ta .
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Mos prano asnjë padi kundër një plaku, veçse kur ka 
dy ose tre dëshmitarë. Ata që mëkatojnë qortoji përpara 
të gjithëve, që edhe të tjerët të kenë frikë (1 Timoteut 
5:1920) .
Pali dha udhëzime specifike që një plak duhet të akuzohet 

për një jetesë mëkatare vetëm pasi disa dëshmitarë të kenë vër
tetuar sjelljen mëkatare . Në qoftë se akuzat vërtetohen, shërbesa 
publike duhet të ndalojë menjëherë . Për shkak të sjelljes dhe të 
zgjedhjeve të tij mëkatare, tani të bëra publike, ai humb të drej
tën e tij për të folur me besueshmëri . Ai nuk është më i paqor
tueshëm [fjalë për fjalë: pa një kapje] (1 Timoteut 3:2) .

Zoti do që lajmëtarët e Tij të praktikojnë atë që predikojnë . 
Kjo është arsyeja pse cilësitë kualifikuese për pastorët/drejtuesit 
nuk kanë të bëjnë aspak me mënyrën sesa mirë ata predikojnë, 
por sesa mirë jetojnë .

E vërteta është që hipokrizia nëpër stola nuk është aspak aq 
shumë shkatërruese dhe shkurajuese për një kishë sesa hipokrizia 
në katedër .

Një nga frikërat më të mëdha të Palit ishte hipokrizia perso
nale, predikimi i një gjëje dhe megjithatë të skualifikohej sepse nuk 
zbatonte personalisht të vërtetën në jetën e tij . Ai shkroi: madje e 
mundoj trupin tim dhe e nënshtroj, se mos, pasi t’u kem pre dikuar 
të tjerëve, të bëhem për t’u hedhur poshtë (1 Korintasve 9:27) .

Sigurisht, natyra e vërtetë e shërbesës publike kërkon që të 
mos besohet gjithçka përballë thashethemeve ose akuzave . Satani 
dëshiron që të diskreditojë dëshminë e shërbëtorëve të zgjedhur 
të Krishtit, dhe shumë drejtues janë shkatërruar nga prova të 
rreme dhe thashetheme skandaloze . Shërbesa publike sjell mbi 
vete gjykime, opinione dhe kritika . Prandaj kisha duhet të jetë 
dyfish e kujdesshme në vërtetimin e së vërtetës, veçanërisht kur 
aku zat drejtohen kundër një drejtuesi .
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Pali shkroi: Mos prano asnjë padi kundër një plaku, veçse 
kur ka dy ose tre dëshmitarë (1 Timoteut 5:19) .

Pavarësisht nga nderimi dhe respekti i diferencuar (1 Thesa
lonikasve 5:1213), një pastor/plak nuk është përmbi standar din 
e shenjtë të Perëndisë . Në mos për gjë tjetër, ai është më për
gjegjës për shkak të pozicionit të tij publik të mësimit të Fjalës së 
Perëndisë dhe të ndikimit të atyre që janë nën autoritetin e tij .

Jakobi e kujtoi kishën dhe drejtuesit e saj për një shkallë më 
të madhe llogaridhënieje një ditë përpara Perëndisë: 

Vëllezër të mi, mos u bëni shumë mësues, duke ditur se do të 
marrim një gjykim më të ashpër (Jakobi 3:1) .
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Cilat janë provat biblike  
të pendesës?

Nëse disiplina e një plangprishësi përmbush qëllimet e saj 
hyjnore, ai/ajo publikisht dhe vazhdimisht do të tregojë 

provat e rrëfimit dhe të pendesës së vërtetë .
Pendesa është një ndryshim i drejtimit: një rrëfim i mëkatit, 

i pasuar nga dëshira për të dëmshpërblyer, për të rindërtuar mar
rëdhëniet dhe në përgjithësi për ta vënë gjithçka në vend . 

Provat e pendesës së vërtetë do të jenë:
• Pranimi ndershmërisht i mëkatit (Psalmi 51:23; 1 Gjonit 

1:9);
• Ndërprerja e sjelljes mëkatare, e cila ishte shkaku i disi

plinës (Jakobi 5:1920);
• Kërkimi i këshillimit biblik, nëse është e nevojshme, 

për të fituar mbi modelet mëkatare të sjelljes (Vep Ap 
26:20);

• Dëmshpërblimi financiar, nëse është e nevojshme (Luka 
19:8);

• Iniciativa për të rrëfyer mëkatin dhe për t’u kërkuar 
falje të gjithë personave të përfshirë (Mateu 5:2324);
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• Të shfaqurit e një fryme përulësie dhe të thyer, që zbu
lon një vepër të vërtetë të Frymës së Perëndisë (Psalmi 
51:17) .

Cili është ndryshimi midis keqardhjes së 
përkohshme dhe pendesës së vërtetë?

Keqardhje Pendim
E përkohshme Për një kohë të gjatë
Përfshin emocionet Përfshin emocionet dhe 

vullnetin
I/e shqetësuar nga pasojat I/e trazuar nga veprimet 

e veta
Merr vendime të paqarta Bën dëmshpërblim 

specifik
Kërkon vëmendje publike Përulësisht pranon të rrijë 

në hije
Dëshiron kthim të 
menjëhershëm në pozitat e 
shërbesës/autoritetit

Njeh nevojën për të fituar 
besimin e të tjerëve me 
kalimin e kohës

Jep shfaqje të jashtme të 
pendesës

Shfaq zhvillim të 
brendshëm dhe ndryshim

Gjen gabime në atë se si 
ai/ajo është trajtuar në 
procesin e disiplinës

Shfaq nënshtrim ndaj 
procesit përulës të 
disiplinës

Ngurron të ndjekë 
këshillat në marrëdhëniet e 
ripajtimit/dëmshpërblimit

Ndërmerr veprime 
drejt rregullimit të 
marrëdhënieve të prishura 
dhe të dëmshpërblimit



në kërkim të plangprishësve

59

Me drejtimin e Frymës së Shenjtë, këto karakteristika do të 
bëjnë të mundur që një kishë dalluese, me kalimin e kohës, të 
dallojë nëse individi është penduar me të vërtetë… apo thjesht 
ndien keqardhje .

A nuk duhet që ne thjesht të falim këdo, 
pavarësisht nga pendesa e vërtetë?

Shpeshherë, një bisedë ndërmjet Pjetrit dhe Jezu Krishtit 
është keqkuptuar dhe keqzbatuar:

Atëherë Pjetri iu afrua dhe tha: “Zot, nëse vëllai im mëka
ton kundër meje, sa herë duhet ta fal? Deri shtatë herë?” 
Jezusi i tha: “Unë nuk të them deri shtatë herë, por deri 
shtatëdhjetë herë shtatë” (Mateu 18:2122) .
Njerëzit e marrin këtë pasazh dhe krijojnë një formë senti

mentalizmi subjektiv . Si rezultat, shumë të krishterë sot vrapoj në 
rrotull duke falur gjithkënd . Ata janë të ngatërruar në përpjekjet 
e tyre për të zbuluar disa forma të shtrembëruara të dashurisë pa 
kushte dhe të faljes . Nuk ka rëndësi nëse ata po ia afrojnë atë një 
besimtari provokues, që madje as nuk është penduar akoma… 
aq më pak të ketë kërkuar falje.

Ata nuk vënë re një deklaratë tjetër të Zotit: “Kini kujdes 
veten tuaj! Nëse yt vëlla mëkaton kundër teje, qortoje, dhe nëse 
pen dohet, fale” (Luka 17:3) .

Një kishë e zakonshme sot thotë: “Epo, thjesht le ta falim dhe 
të mos shqetësohemi për të, dhe sigurisht le të mos e përjashtojmë 
nga ardhja në kishë” . Kështu, ata anashkalojnë mëkatin dhe refu
zojnë të konfrontojnë mëkatarin . Ata besojnë gabimisht që dashu ri 
pa kushte do të thotë që kurrë të mos merresh me gjykimin dhe 
kërkesën e llogarisë për sjellje të shenjtë dhe të ndershme .
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Jezu Krishti tha: “Nëse pendohet… fale atë”. Por falja vjen 
pas pendesës . Pa pendesë, ne nuk duhet ta falim vëllain apo 
mot rën që ka mëkatuar dhe të veprojmë sikur të mos ketë ndo
dhur asgjë .

Kur Pjetri i bëri Zotit atë pyetje, ai duhet t’i jetë referuar 
një vëllai që ka mëkatuar, pastaj është penduar dhe ka kërkuar 
falje . Pyetja e tij mund të detajohet që të lexohet kështu: “Sa herë 
duhet të fal dikë që mëkaton kundër meje dhe pastaj pendohet 
dhe kërkon falje?” . Përgjigjja e Zotit ishte e thjeshtë: fale atë sa 
herë që ai pendohet dhe kërkon për falje… edhe sikur të ishte 
490 herë .

Cilat janë të mirat e disiplinës së kishës?

1.	 Rritet	nderimi	i	emrit	të	Zotit.	
Një Perëndi i shenjtë duhet t’i prezantohet botës nga njerëz 

që ndjekin një jetë të shenjtë (1 Pjetrit 2:9) .
Një kishë autentike, e vërtetë nuk përbëhet nga besimtarë 

që nuk kanë mëkatuar ndonjëherë, ajo përbëhet nga besimtarë 
që mëkatojnë dhe pastaj pendohen .

Disiplina është e rezervuar për ata që nuk janë të gatshëm të 
pendohen dhe të kthehen te përpjekja e bashkuar në përfaqësimin 
e Perëndisë së shenjtë . Mëkati i tyre i papenduar bëhet publik, 
dhe kështu diskreditojnë emrin e mirë të Zotit .

Kur kisha konfronton mëkatin, ajo në fakt po mbron së pari 
dhe para së gjithash emrin e mirë të Perëndisë .

Si bij të bindur, mos iu përshtatni lakmive të mëparshme, 
kur ishit në padijen tuaj, por ashtu si është i shenjtë Ai 
që ju thirri, të jini edhe ju të shenjtë në gjithë sjelljen 
tuaj sepse është shkruar: “Jini të shenjtë sepse unë jam i 
shenjtë (1 Pjetrit 1:1416) .
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2.	 Ruhet	integriteti	i	kishës.
Në qëndrimin e komunitetit ndaj kishës që konfronton 

mëkatin në mënyrë të dashur dhe biblike është bërë një zbulim 
inte resant: kisha fiton respektin e heshtur të botës .

Megjithëse e anashkaluar dhe ndoshta e përqeshur, kisha e 
vërtetë respektohet në zemrat e atyre që mbase mund të “zgërdhi
hen” me standardin e shenjtërisë që ndiqet nga komuniteti be
simtar .

Nga ana tjetër, kisha që shpërfill mëkatin dhe refuzon të qën
drojë për të vërtetën, përfundimisht do të humbasë besueshmë
rinë në sytë e botës, e cila intuitivisht e njeh tashmë të drejtën 
nga e gabuara (Romakët 2:14) .

“Lëvizja” e rritjes së kishës së zakonshme po bën të gjitha 
përpjekjet për t’i bërë njerëzit të ndihen rehat me mëkatin . Pasto
rët kanë zgjedhur që në asamble të braktisin fjalë të tilla, si: mëka
ti, ferri dhe gjykimi .

Rezultati përfundimtar është një Ungjill i pakuptimtë dhe 
një kishë neutrale pa ndonjë fuqi për t’u shumëfishuar .

Kur një kishë braktis pozicionin e saj mbi Ungjillin, ajo nuk 
mban qëndrim për asgjë me vlera shpenguese .

Dhe kur kisha nuk mban qëndrim për asgjë, gjithçka do ta 
bëjë të bjerë .

Humbja pasuese e respektit nga bota është e dukshme . Kul
tura amerikane sot e shikon Kishën thjesht si një klub më shumë 
për t’u bashkuar… një vend më shumë ku ju shkoni për t’u parë 
me të tjerët… një vend më shumë për të shpërndarë kartëvizitat… 
një bllok votuesish më shumë për zgjedhjet e ardhshme .

Kisha thjesht ka humbur reputacionin e saj si një komunitet 
i dallueshëm i njerëzve që njëherë shiheshin me një përzierje 
frike dhe habie—njerëz të shenjtë që përfaqësonin një Perëndi 
të drejtë .
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Reputacioni i Kishës te Veprat e Apostujve nuk është më 
reputacioni i Kishës në Amerikë . Mendoni se sa kisha që ju nji
hni i ngjasojnë kësaj:

Kështu një frikë e madhe e zuri gjithë kishën dhe gjithë 
ata që i dëgjonin këto gjëra kishin një respekt të madh 
për Zotin. Ata e dinin që me Zotin nuk mund të bëje 
shaka… ata të gjithë mblidheshin rregullisht në një har
moni për t’u vënë re… por edhe pse njerëzit i admironin 
ata shumë, të jashtmit ishin të matur që t’u bashkoheshin 
atyre (Vep Ap 5:1113, Përkthimi sipas Mesazhit) .
Meqë ra fjala, ky tekt vjen pas një akti disiplinimi mbi besim

tarët e papenduar Anania dhe Safira .
Ndoshta ju vrisni mendjen: meqë njerëzit kishin frikë t’i 

bashkoheshin kishës në Jerusalem, a nuk do të ndikonte kjo gjë 
negativisht në grafikun e rritjes së kishës? Në të vërtetë ndikoi, 
sepse njerëzit në Jerusalem filluan të mendonin dy herë përpara 
se të fillonin të vinin në kishë .

Ne duhet të mbajmë mend se të tërheqësh një turmë dhe 
të ndërtosh një kishë, janë dy gjëra të ndryshme . 

3.	 Mbrohet	doktrina	e	pastër.

Sepse ka, veçanërisht ndërmjet atyre që janë nga rreth
prerja, shumë të pabindur, llafazanë dhe mashtrues, të 
cilëve u duhet mbyllur goja; këta ngatërrojnë familje të 
tëra duke mësuar ato që s’duhet, për fitim të ndyrë (Titit 
1:1011) .
Pali vazhdon me udhëzimin e kishës se si të merret me një 

mësues të rremë që kërcënon pastërtinë doktrinare të kishës .
Por ti shmangu nga diskutimet e marra, nga gjenealogjitë, 
nga grindjet dhe debatet rreth ligjit, sepse janë të pado
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bishme dhe të kota. Shmangu nga njeriu sektar, mbasi 
ta kesh qortuar një herë dy herë, duke ditur se një i ti
llë është çoroditur dhe mëkaton, duke dënuar vetveten 
(Titit 3:910) .
Fjala origjinale e përkthyer “sektar” është fjala greke haire

tikos, e cila në shqip jep fjalën heretik . Fjala i referohet një “mësimi 
të vetëzgjedhur” në kundërshtim me zbulesën e Perëndisë .9 

Pali qartazi i tregon kishës që ta refuzojë (të lërë jashtë asam
blesë) dikë që shpërfill doktrinën e Shkrimit dhe në vend të 
saj zgjedh formën e vet të mësimit mbi të vërtetën e zbuluar të 
Perën disë .

Fjala hairetikos mund të zgjerohet për t’iu referuar indivi
dëve përçarës, të cilët me anë të ndikimit gojor, nxisin frymën 
e ndarjes në trupin e kishës .

Meqë ra fjala, hapat e gjatë që kërkojnë kohë te Mateu 18 
në këtë rast nuk ka nevojë që të ndiqen . Besimtari përçarës ose 
në gabim teologjik paralajmërohet dy herë dhe pastaj thjesht 
përjashtohet nga asambleja .

Ndoshta Pali po e inkurajonte Titin që të ndiqte këtë rrugë 
të shkurtër të shkishërimit, thjesht sepse ky lloj personi përçarës 
ishte në gjendje të ndikonte te delet dhe të dëmtonte unitetin e 
tufës në një periudhë shumë të shkurtër kohe .

Zbatimi me vendosmëri i Titit 3:10, jo vetëm që mbron 
tufën nga një sërë dramash, por gjithashtu e heq shpejt indivi
din nga asambleja, e fik zjarrin e kampit përpara se të bëhet 
zjarr në pyll .

4.	 Kryhet	shpëtimi	i	besimtarëve	të	pabindur.
Një besimtar që vazhdon në mëkat i papenduar është në 

rrezik për të paktën dy gjëra:
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• Humbja	e	shpërblimit	të	plotë: Apostulli Gjon i para
lajmëroi besimtarët që të ruanin veten e tyre, të mbanin 
larg rrugës mësuesit e rremë të cilët nxisnin mosbind
jen . Ai tregoi se ata që mbeteshin besnikë ndaj Krishtit 
do të merrnin një shpërblim të plotë (2 Gjonit 1:8) .

Ky tekst nënkupton që besimtari që nuk arrin të ecë besni
kërisht në fakt do të humbasë shpërblimin e tij të plotë, shpër
blime që i jepen nga Krishti për besimtarët te Bema (froni i 
gjy kimit) .

Pali shkroi për këtë ditë të llogaridhënies për besimtarët . 
“Froni Bema” (froni i gjykimit i Krishtit) do të jetë gjykimi për
fundimtar vetëm për besimtarët .

Shqyrtimi në këtë fron gjykimi nuk është për të përcaktuar 
pranimin tonë në qiell, por vërtetësinë tonë ndërsa jemi këtu në 
tokë; është një kohë për të përcaktuar çfarë ka qenë e dobishme 
dhe/ose jo e dobishme në jetën dhe ecjen e besimtarit .

Pali na jep një pamje të kësaj skene:
Dhe në qoftë se dikush ndërton mbi këtë themel ar, ar
gjend, gurë të çmuar, dru, sanë, kashtë, vepra e seci lit do 
të shfaqet, sepse dita do ta tregojë; sepse do të zbulohet 
me anë të zjarrit, dhe zjarri do të provojë veprën e secilit 
e ç’lloji është. Në qoftë se vepra që dikush ka ndërtuar 
mbi themelin qëndron, ai do të marrë një shpërblim, në 
qoftë se vepra e tij digjet, ai do të pësojë humbje, por 
ai vetë do të shpëtohet, si përmes zjarrit (1 Korintasve 
3:1215) .
Ne besojmë se “humbja”, së cilës Pali i referohet, është hum

bja e një shpërblimi të plotë .
• humbja	e	një	jete	të	plotë: Pali u referohet besimtarëve 

në Korint që vdiqën para kohe, sepse ata iu afruan Darkës 
së Zotit me mëkat të papenduar . Ai shkroi: Sepse ai që 
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ha dhe pi padenjësisht, ha dhe pi një dënim për veten e 
tij, sepse nuk e dallon trupin e Zotit. Për këtë arsye ka 
në mes jush shumë të dobët e të sëmurë, dhe shumë flenë 
(1 Korintasve 11:2930) .

Referenca “flenë” nuk mëson ndonjë lloj gjendjeje në harre
së për shpirtin, por i referohet vdekjes reale fizike të atyre që 
nuk ishin penduar .

Ndërsa kjo mund të duket frikësuese për besimtarin e za
konshëm, aspekti më i frikshëm do të ishte mungesa e disiplinës .

Në fakt, personi që praktikon mëkatin pa ndonjë provë të 
disiplinës nga Zoti është ai që duhet të ketë më shumë frikë . Ashtu 
siç sugjeron edhe autori i letrës drejtuar Hebrenjve, një mëkatar i 
papenduar që duket sikur nuk përballet asnjëherë me ndonjë lloj 
disipline, në fakt mbase nuk i përket familjes së Perëndisë . Por, 
po të mbeteni të pandrequr, ku të gjithë u bëtë pjesëtarë, atëherë 
jeni kopila dhe jo bij (Hebrenjve 12:8) .

Ne kemi të gjitha arsyet që të supozojmë se Anania dhe 
Safira ishin besimtarë që ranë në mëkatin e gënjeshtrës . Pse? 
Sep se Fryma e Zotit u mor me ta, duke u marrë jetën . Dhe duke 
vep ruar kështu, Ai në mënyrë unike paralajmëroi institucionin e 
ri të quajtur “Kishë” që edhe në kohën e “hirit”, shenjtëria vazh
donte të ishte standardi i Tij për jetesën .

Disiplina, atëherë, mund të mos jetë provë e mosbesimit, 
por e besimit . E kundërta gjithashtu është e vërtetë: mungesa 
e disiplinës nuk është provë që Zoti është i kënaqur, por që Ai 
mund të mos e dojë individin, sikurse Ai bën me fëmijën e Tij, 
sepse Perëndia ndreq atë që do dhe fshikullon çdo bir që i pëlqen 
(Hebrenjve 12:6) .

Disiplina atërore e Perëndisë mund të veprojë përmes njërës 
nga tri mënyrat: njëra është e përditshme, tjetra është me ndër
prerje dhe e treta është e përhershme . Këto tri lloje formash të 
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disiplinës mund të vijnë nga Fjala, nga plevica e druve të zjar
rit, ose nga arkivoli .

Ja progresioni: në qoftë se nuk i bindemi Fjalës së Perëndisë, 
Zoti mund të na çojë tek plevica e druve të zjarrit për një ose dy 
pasoja të dhimbshme që të na tërheqë vëmendjen . Nëse plevica 
e druve nuk funksionon, Zoti thjesht mund ta marrë fëmijën e 
Tij të papenduar më përpara në shtëpi .

Edhe një besimtar i vërtetë merr disiplinim nga Zoti çdo 
ditë të jetës së tij . Inkurajohuni nga ky fakt dhe mbani mend 
që “disiplina” dhe “dishepullizimi” janë kushërinj të afërt… ata 
gjithashtu janë prova që ju jeni pjesë e Familjes .

5.	 Shpallet	një	paralajmërim	për	asamblenë.
Kur një besimtari të papenduar i kërkohet llogari përmes di

siplinës së kishës, të tjerëve në asamble u jepet një paralajmërim 
i qartë rreth jetëve të tyre, një paralajmërim për të përballuar 
disa tundime ose mëkate që ata mund të jenë duke hasur .

Nuk është e pazakontë për pastorët që të dëgjojnë nga anëtarë 
të tjerë të tufës, jetët e të cilëve janë shpëtuar nga mëkati duke 
vëzhguar disiplinën që bëhet në asamble .

Ishte pikërisht ky rezultat që Pali kishte në mendje kur 
shkro i: Ata që mëkatojnë qortoji përpara të gjithëve, që edhe të 
tjerët të kenë frikë (1 Timoteut 5:20) .

Po në lidhje me personin që na bën keq 
dhe refuzon të kërkojë falje  

dhe të pendohet?

Megjithëse nuk mund ta mëkëmbni plotësisht marrëdhënien 
tuaj dhe të shprehni falje ndaj tyre, ju mund t’i falni ata përpara 
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Zotit . Me fjalë të tjera, me ndihmën e Frymës së Shenjtë, ju mund 
të ndiqni sjelljen e Stefanit, i cili u lut për ata që me të vërtetë i 
morën jetën (Veprat e Apostujve 7:60) . 

Kjo mënyrë e “faljes përpara Zotit” do ta ruajë zemrën tuaj 
që të mos mbushet me hidhërim dhe hatërmbetje, ndaj atyre që 
mëkatojnë ndaj jush dhe refuzojnë të kërkojnë falje .

Kur hidhni barrën tuaj të lëndimit mbi Zotin, ju e bëni këtë 
duke kuptuar që Ai, më shumë se ndonjë tjetër, mund ta ndiejë 
dhimbjen dhe pikëllimin e keqtrajtimit tuaj .

Ndërsa pranoni përulësisht zhgënjimin e këtyre situatave, 
duke mbajtur sytë te Krishti, ju rriteni edhe më shumë në ima
zhin e Tij dhe në kuptimin e plotë të fjalës arrini të njihni bash
kësinë e vuajtjeve të Tij (Filipianëve 3:10) .

A janë personat e papenduar që po 
disiplinohen me të vërtetë të krishterë?

Është e pamundur për këdo nga ne të dallojë përsosmë risht 
shpëtimin e vërtetë në jetën e dikujt . Përveç kësaj, kjo nuk është 
e domosdoshme . Ne i disiplinojmë individët sikur ata të ishin 
besimtarë, duke ia lënë Zotit verdiktin përfundimtar .

Është e mundur që të mëkatojmë deri në vdekje, të mëka
tojmë dhe të refuzojmë të pendohemi deri në pikën që Krishti 
e merr atë person në parajsë më herët . Kjo e vërtetë mësohet 
qartazi nga apostulli Gjon, i cili shkroi: Në qoftë se dikush sheh 
vëllanë e vet se kryen një mëkat që nuk çon në vdekje, le t’i lutet 
Perëndisë, dhe ai do t’i japë jetën atyre që bëjnë mëkat që nuk çon 
në vdekje (1 Gjonit 5:16) .

Kush do të donte të rrezikonte vdekjen? Cili nga ne do të 
donte të thoshte: “Unë do të refuzoj të pendohem për mëkatet e 
mia, por jam i sigurt se do të shkoj në parajsë gjithsesi” . 
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Një tekst në veçanti duhet ta bëjë të ndalojë çdo person të 
papenduar që beson se ai/ajo do të shkojë në parajsë, edhe nëse 
ai/ajo e lë kishën dhe drejtohet për te vendi i largët, larg nga shtë
pia e Atit . Gjoni shkruan: Mes nesh dolën, por nuk ishin nga tanët, 
sepse, po të ishin nga tanët, do të kishin qëndruar me ne; por kjo 
ndodhi që të dalë se nuk janë të gjithë nga tanët (1 Gjonit 2:19) .

Disa e lënë asamblenë dhe prapëseprapë do të jenë të krish
terë të vërtetë . Ata mund të humbasin shpërblimin e tyre të plotë 
dhe madje jetën e tyre të plotë, por ata janë fëmijë të Perëndisë .

Disa e lënë kishën, sepse pikësëpari ata nuk kanë qenë kurrë 
të Zotit . Dhe largimi i tyre nga trupi është, sipas letrës së Gjonit, 
një provë, jo që ata kanë humbur shpëtimin e tyre, por që ata 
pikësëpari nuk kanë qenë asnjëherë të shpëtuar .

Po në qoftë se një person e lë kishën  
dhe shkon diku tjetër?

Ne besojmë se Bibla mëson qartazi si shprehjen lokale të 
trupit të Krishtit, ashtu edhe kishën universale të Jezu Krishtit . 
Me fjalë të tjera, një person nuk mund ta lërë kishën tonë kur 
është nën disiplinim dhe të presë që të ketë bashkësi në një 
kishë tjetër .

A mund ta imagjinoni që personi që kishte bërë incest në 
Korint të përjashtohej nga asambleja dhe të thoshte: “Nuk ka 
problem… Unë do t’i hip gomarit tim dhe do të shkoj te kisha 
në Efes… ata do të më pranojnë mua atje” . Në asnjë mënyrë! 

Të jesh jashtë bashkësisë me një kishë do të thotë të jesh 
jashtë bashkësisë me Kishën . E vërteta është, sado shokuese mund 
të jenë pasojat për mijëra të krishterë të papenduar sot, se të jesh 
jashtë bashkësisë me një kishë do të thotë të jesh jashtë bashkë
sisë me të gjitha kishat .
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Prandaj, asnjë shërbesë e besueshme nuk do të rekomando
jë një individ në një kishë tjetër, nëse ata largohen nën renë e 
disiplinës .

Veç kësaj, ndërsa një person që ndodhet për momentin nën 
vep rime disiplinore mund të japë dorëheqjen nga anëtarësia e 
tij, drejtuesit e kishës duhet të vendosin se si t’ia bëjnë të ditur 
bashkësisë dorëheqjen dhe lidhjen e saj me çdo lloj përpjekjeje 
tëpafrytshme për ripajtim .

Nëse personi nuk është një anëtar i kishës, duke ndjekur 
paralajmërimin e dytë të Titit 3:10 dhe/ose hapin e tretë të Mateut 
18 (pohime private), drejtuesit duhet t’i komunikojnë individit 
të papenduar që atij i ndalohet çdo pjesëmarrje e mëtejshme 
ose frekuentim .

Është e rekomandueshme që të mos ndërmerret asnjë ve
prim tjetër publik me ata që nuk janë anëtarë, përveçse t’i ftoni 
që të kthehen, nëse ndodh pendesa .

Çfarë duhet të bëni në qoftë se ju jeni në 
dijeni për dikë që është përfshirë  

në mëkat?

Si udhëzues mund të ndiqen disa parime:
• Sigurohu që është një shkelje që ka nevojë për disiplinë 

dhe jo një ndryshim personal në mendime .
• Kujto se edhe ne gjithashtu kemi mëkatuar dhe jemi në 

gjendje të bëjmë të njëjtat shkelje .
• Çoje çështjen përpara Zotit në lutje .
• Mos bëj thashetheme rreth personit te të tjerët .
• Mos e zvarrit planin për t’u takuar me plangprishësin .
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• Fol me një pastor/plak për situatën dhe ndiq këshillën 
e perëndishme .

Çfarë duhet të bëni kur individët nën 
disiplinë pendohen dhe kërkojnë 

ripajtim?

•	 Gëzohu!
Plani i Perëndisë për paralajmërim, qortim dhe bindje 

përmes kishës së Tij ka sjellë frytin e pendimit .

•	 Pajtohu!
Mos ngurro që të mëkëmbësh marrëdhënien tënde me 

plangprishësin e rikthyer, me krahë hapur . Kjo do të përforcojë 
dhe fuqizojë përkushtimin e tij/saj për të ndjekur Krishtin dhe 
do ta pajtojë plotësisht me kishën . Kjo gjithashtu do t’i komu
nikojë bashkësisë në përgjithësi, që dështimi nuk është fatal, në 
qoftë se kërkojmë pendesë dhe pajtim .

•	 Riafirmo!
Po përjeton “fundin e historisë” që gjendet te 2 Korintasve 

2 . Çfarë dite e lumtur!
Siç edhe shihet nga ajo që Pali shkroi në këtë tekst, personi 

imoral u pendua nga mëkati i tij dhe shprehu dëshirën që të ri
bashkohej me bashkësinë e besimtarëve . Disiplina funksionoi .

Mjaft është për atë njeri ndëshkimi që iu bë nga shu
mica [veprim i ndërmarrë tek 1 Korintasve 5:25], por 
tani, përkundrazi, ju duhet më tepër ta falni atë dhe ta 
ngushëlloni, që ai njeri të mos gëlltitet nga trishtimi i 
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tepërt. Prandaj ju lutem t’i shfaqni dashuri (2 Korintasve 
2:68) .
Ka shumë njerëz, duke përfshirë edhe autorin e këtij libri, që 

besojnë se Pali po i referohet burrit që më parë ishte përjashtuar 
për shkak të marrëdhënies së incestit me njerkën e tij . Ka shumë 
mundësi që ky burrë u përgjigj ndaj disiplinës së kishës dhe më 
vonë rrëfeu mëkatin e tij . Këtu në këtë letër drejtuar asamblesë 
në Korint, besimtarët udhëzohen që ta mirëpresin atë me falje 
dhe afirmim . Çfarë gëzimi duhet të ketë qenë kjo gjë në Korint 
që të mirëprisnin në bashkësi këtë plangprishës!

Në kishën e sotme, në varësi të natyrës publike dhe ekspozi
mit të atij që ka qenë nën disiplinë, ta mëkëmbësh atë me pub
licitet, falje dhe afirmim është shumë e rëndësishme .

Besimtari që pendohet do të ndihmohet në kthimin e tij duke 
shpallur ringjalljen e tij shpirtërore . Lajmi do të përhapet shpejt, 
emri i Zotit do të nderohet dhe Ungjilli do të përforcohet .

Publikisht, përpara asamblesë, riprezantojeni atë përpara 
trupit, duke i dhënë kohë të mjaftueshme për të dëshmuar për 
hirin e Perëndisë në jetën e këtij individi . Ky është një rast gëzimi 
dhe ndodh shumë rrallë në jetën e Kishës sot .

Mirëpriteni atë sërish . Dhe pas kësaj, hani një vakt së bashku, 
me qëllim për të nderuar vëllanë e ripajtuar; ky do të ishte ver
sioni juaj i therjes së viçit të majmë . Mbase do të duhet t’i blini 
atij një kostum të ri… ose një palë këpucë .

Kjo është një ditë e një festimi të veçantë . Shenjtori i papen
duar u kthye nga vendi i largët… plangprishësi më në fund u 
kthye në shtëpi .
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indeksi i shkrimeve

Referenca Faqe
Jobi 13:26 25
Psalmi 51:23
Psalmi 51:10
Psalmi 51:17
Psalmi 139:2324
Mateu 5:2324
Mateu 7:1
Mateu 7:2
Mateu 11:2021
Mateu 11:2324
Mateu 18:13
Mateu 18:15
Mateu 18:16
Mateu 18:17
Mateu 18:2122
Mateu 21:1213
Mateu 23:2728
Luka 17:3
Luka 19:8
Luka 19:10
Gjoni 7:51
Gjoni 8:7
Gjoni 8:9
Gjoni 8:1011

Referenca Faqe
Gjoni 8:44
Veprat 5:1113
Veprat 7:60
Veprat 20:2831
Veprat 26:20
Romakëve 2:14
Romakëve 7:1819
Romakëve 16:17
1 Korintasve 2:15
1 Korintasve 3:1215
1 Korintasve 4:5
1 Korintasve 5:1
1 Korintasve 5:13
1 Korintasve 5:113
1 Korintasve 5:2
1 Korintasve 5:25
1 Korintasve 5:45
1 Korintasve 5:5
1 Korintasve 5:6
1 Korintasve 5:67
1 Korintasve 5:911
1 Korintasve 9:27
1 Korintasve 11:28
1 Korintasve 11:2930
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Referenca Faqe
2 Korintasve 2
2 Korintasve 2:6
2 Korintasve 2:68
Galatasve 1:9
Galatasve 6:1
Filipianëve 3:10
1 Thesalonikasve 5:1213

2 Thesalonikasve 3:6

2 Thesalonikasve 3:1114

2 Thesalonikasve 3:14

2 Thesalonikasve 3:1415

1 Timoteut 1:1920
1 Timoteut 3:2
1 Timoteut 5:19
1 Timoteut 5:1920
1 Timoteut 5:20
2 Timoteut 2:2425
2 Timoteut 3:16

Referenca Faqe
Titit 1:1012
Titit 3:910
Titit 3:911
Hebrenjve 12:6
Hebrenjve 12:8
Jakobi 3:1
Jakobi 5:1920
1 Pjetrit 1:1416
1 Pjetrit 2:9
1 Pjetrit 2:1112
1 Gjonit 1:9
1 Gjonit 2:19
1 Gjonit 5:16
2 Gjonit 1:8
2 Gjonit 1:10
Zbulesa 2
Zbulesa 2:5
Zbulesa 3



Stefan Davey është Pastori Kryesor i Kishës 

Koloniale Baptiste, President i Seminarit 

Teologjik të Barinjve, dhe mësuesi kryesor 

i Biblës për programin radiofonik “Urtësi për 

Zemrën.”

Menjëherë pas diplomimit nga Seminari 

Teologjik i Dallasit, familja Davey u zhvendos për në Cary, Karolina 

e Veriut në vitin 1986 për të mbjellë kishën Koloniale. Përkushtimi 

i Stefanit ndaj ekspozimit Biblik ishte në rezonancë me zem-

rat e uritura dhe sot, tre shërbesa adhurimi të Djelën paradite 

strehoj në 2800 familje të cilat e quajnë si shtëpinë e tyre kishën 

Koloniale.

Mesazhet e tij, të prodhura dhe të transmetuara në radio përmes 

Urtësi për Zemrën, dëgjohen në 5 kontinente dhe për momentin 

janë përkthyer në Spanjisht, Portugalisht, dhe Arabisht.

Dr. Davey gjithashtu jep mësim për teologji pastorale në Seminarin 

Teologjik me kredite të plota që gjendet në kampusin e bukur 

të kishës Koloniale.

I martuar prej 29 vitesh, Stefani dhe gruaja e tij Marsha janë 

bekuar me 4 fëmijë: dy djem binjakë Benjamini dhe Sethi; vajzat 

Candace dhe Charity.



Libra të Tjerë nga Stefan Davey

Nehemia:
Kujtimet e Një Njeriu  

të Zakonshëm

Nehemiah nuk doli vullnetar 
për status model, megjithatë je-
ta e tij ishte e tillë. Ai donte që 
të shkëlqente më shumë si një 
ndjekës besnik i Perëndisë…, por 
e kishte gabim. 

Ndërsa ju shfletoni kujtimet e këtij 
njeriu të zakonshëm, me shumë 
mun dësi ju do të frymëzoheni 
t’i shërbeni Perëndisë besnik të 
cilin Nehemia e ndjek … Atë i 
Cili e drejton shërbëtorin e Tij 
besnik që të përpiqet të arrijë të 
pamundurën, gjëra të jashtëza-
konshme për lavdinë e Tij.

Të kapërcesh 
Qëndrimet e Unit
Nga fjalët e vetë Krishtit lumtu-
ria nuk gjendet në atë që të dalë 
e jotja, por duke e dhënë veten 
tuaj për të tjerët … jo duke fitu-
ar botën, por duke mësuar si ta 
japësh atë.

I marrë nga Predikimi në Mal i 
Zotit tonë, ekspozimi i Stefanit 
ju sfidon juve që t’i zëvendë-
soni Qëndrimit tuaja të Unit 
me Lumturitë. Ky ndryshim në 
të menduarit jo vetëm që do 
të ndikojë zemrën tuaj por do 
t’ju vendosë ju në shtegun drejt 
lumturisë së vërtetë.

Manitë e Shenjta
Në zemrën e vërtetë të një mani-
je të shenjtë është të kuptutarit 
që Zoti jo vetëm thjesht i zgjedh 
mëkatarët që të bëhen pjes-
marrës në natyrën e Tij hyjnore, 
Ai zgjedh më të këqijtë e tyre. 
Nëse nuk i kujtojmë vetes tonë 
borxhin e madh që ne i kemi 
Ungjillit çdo ditë të jetës tonë, ne 
do të vetë-kënaqemi me foton e 
daljes në pension e vendosur në 
mur: shpata jo të mprehta dhe 
të ndryshkura që janë përdorur 
në betejat e kaluara, dhe jo armë 
aktive në duart e një Perëndie 
madhështor.

Për më shumë libra nga Stefan Davey, ose për të bërë porosi 
shkoni tek linku: www.wisdomonline.org
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