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Vl e r ë s i m e  pë r  S ol a  S c r i p t u r a

“Fakti që bibla që kemi sot është Fjala e frymëzuar e Perëndisë dhe që 
vetë ajo është autoritare dhe e mjaftueshme për të gjitha gjërat që kanë 
të bëjnë me besimin dhe praktikën, është themeli mbi të cilin qëndron e 
gjithë doktrina e krishterë. Kjo e vërtetë duhet të shpallet dhe të mbrohet 
në mënyrë të vazhdueshme. Sola Scriptura: Pozita Protestante rreth biblës 
e bën këtë gjë në një mënyrë të dobishme si për besimtarët e thjeshtë, ashtu 
edhe për udhëheqësit e krishterë. Do ta sugjeroja me patjetër leximin e tij.”

- XHeRI bRIXHIS
mësues bible, folës në konferenca

Autor i Kërkimi i Shenjtërisë e të tjerë

“Të krishterët janë njerëz të biblës. ne jemi ndjekës të Krishtit përmes 
mesazhit të biblës dhe vazhdojmë të udhëzohemi në shtigjet e Krishtit 
prej asaj që thotë bibla. bibla është shpata e Frymës, prandaj ne duhet të 
mësojmë ta përdorim me siguri që të jetojmë në mënyrë të efektshme në 
këtë botë. Ky libër ka për t’ju ndihmuar ta bëni këtë gjë. Kontribuesit janë 
mësues të besuar që e kuptojnë rëndësinë e ripërtëritjes së doktrinës së Sola 
Scriptura jo vetëm në shekullin e gjashtëmbëdhjetë, por edhe në shekullin 
e njëzetenjëtë. Jam mirënjohës që Reformation Trust e bëri të mundur edhe 
një herë botimin e këtij libri.”

- TOmAS K. ASKOL
Pastor kryesor, Kisha baptiste e Hirit, Keip Koral, Florida

Drejtor ekzekutiv, Shërbesat Faunders

“Doktrina e krishterë për Shkrimin, se vetëm bibla është Fjala e Perëndisë, 
e cila në mënyrë të qartë dhe të pagabueshme na zbulon Perëndinë trini 
dhe të vërtetën e Tij në Krishtin, ka qenë gjithmonë në zemër të besimit. 
Qysh nga shekulli i gjashtëmbëdhjetë, ka pasur tre sulme të mëdha ndaj 
kësaj doktrine: pretendimi katolik romak për një autoritet mbi Shkrimin, 
mohimi modern i autoritetit dhe i vërtetësisë së Shkrimit dhe mohimi 
modern i kohëve të fundit i qartësisë dhe mjaftueshmërisë së Shkrimit. 
Ribotimi i Sola Scriptura është një reagim i duhur ndaj këtyre tre sulmeve. 
Ky libër është më i përshtatshëm dhe i nevojshëm sot sesa kur u botua për 
herë të parë.”

- R. SKOT KLARK
Profesor i historisë së kishës dhe teologjisë historike

Seminari Uestminster Kaliforni, eskondido, Kaliforni
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Pa r at h ë n i e

Ishte një kohë begatie dhe rehatie, me paqe përgjatë kufijve që shpesh 
kishin trazira, ndërsa kombet përreth, që kishin ngritur perandori 

kërcënuese, ranë në letargji dhe kalbje të brendshme. I tërhequr nga idhujt e 
kombeve, populli i Perëndisë ra sërish në adhurim të rremë dhe kjo “kalbje 
e së vërtetës” çoi në imoralitet dhe padrejtësi shoqërore të paimagjinueshme. 
edhe pse kishat ishin plot dhe, sipas raporteve, adhurimi ishte i gjallë, 
Perëndia nuk ishte i kënaqur.

Kështu, pothuaj tetëqind vjet para lindjes së Krishtit, Perëndia thirri 
Amosin, një “specialist për gjithçka” (bari, kultivues fiqsh dhe mbarështues 
bagëtish), që të kujdesej për tufën frymërore, gjendja e vetëkënaqur e së cilës 
kishte rezultuar në apostezi. Amosi shkroi: “Ja, do të vijnë ditët", thotë zoti, 
zoti, "gjatë të cilave unë do të dërgoj urinë në vend, jo uri për bukë dhe etje 
për ujë, por më tepër për të dëgjuar fjalët e zotit. Ata do të shkojnë duke u 
endur nga një det në tjetrin, nga veriu në lindje, do të rendin sa andej dhe 
këtej në kërkim të fjalës të zotit, por nuk do ta gjejnë” (Amosi 8:11-12).

Fjala e Perëndisë ishte në qendër të jetës së Izraelit, ashtu siç kishte 
qenë që nga krijimi: “Dhe Perëndia tha: ‘U bëftë drita’” (zanafilla 1:3a). 
Shpallja e Perëndisë krijoi gjithësinë dhe e ruajti atë përgjatë historisë. 
në mënyrë të nënkuptuar, Fjala e tij i premtoi Adamit dhe pasardhësve 
të tij bekim për bindjen dhe i paralajmëroi për mallkim nëse e shkelnin 
besëlidhjen solemne (zanafilla 2:16-17). e njëjta Fjalë shpalli gjykim 
për shkeljen dhe shfajësim prej mesisë që do të vinte (zanafilla 3:14-19). 
Përmes besimit në të Premtuarin me anë të Fjalës së tij nga lart, të humburit 
mund të shpengoheshin dhe të pajtoheshin me Perëndinë. Si shprehje e 
drejtpërdrejtë e karakterit dhe vullnetit të Tij, ishte e pamundur që Fjala e 
Perëndisë të dallohej dhe aq më pak të veçohej prej vetë Perëndisë. Shpallje 
të tilla populli i tij nuk i konceptoi kurrë si thjesht reflektimet e njerëzimit 
në kërkimin e tij frymëror. Fjala e Perëndisë, si në urdhërim, ashtu edhe në 
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premtim, jo vetëm që do të thoshte fjalën e fundit, por edhe fjalën e parë 
dhe çdo fjalë ndërmjet, në të gjitha çështjet për sa i përket doktrinës dhe 
jetës së krishterë.

megjithatë, ne si mëkatarë jemi tipa shumë krijues. nuk e vlerësojmë 
kur na thonë nga lart çfarë të besojmë dhe si të sillemi në këtë jetë. Fraza 
e Frank Sinatrës “bëra si desha” ende shpreh ndjenjën e zemrës rebele 
njerëzore. Izraeli u përpoq ta adhuronte Perëndinë në mënyrën e tij, në një 
mënyrë që u përgjigjej nevojave të çastit të adhuruesve. “Fjalë” të tjera u 
shtuan, duke e larguar popullin nga mësimi i qartë dhe i thjeshtë i Shkrimit 
dhe, edhe pse ky shteg i çoi gjithmonë drejt gjykimit hyjnor në formën 
e mërgimeve tokësore, populli nuk dukej se e mësoi ndonjëherë mësimin 
për të mos i shtuar gjë Shkrimit (legalizmi), apo për të mos i hequr gjë 
atij (antinomianizmi). Por Fjala e Perëndisë është ajo që është, e pranojmë 
apo nuk e pranojmë ne. nëse nuk e pranojmë, Fjala e Perëndisë na gjykon 
gjithsesi. nëse e pranojmë, ajo na shpall premtimin e saj shpëtues të jetës së 
përjetshme në Krishtin.

Përgjatë letërsisë profetike, dallojmë një temë të përbashkët: profetët e 
rremë i thonë popullit atë që dëshirojnë të dëgjojnë, e pagëzojnë me emrin 
e Perëndisë dhe ua servirin si fjalën më të fundit nga Perëndia për popullin 
e tij. Ashtu siç ishte në kohën e gjykatësve, mbretërve dhe profetëve, kështu 
është edhe në kohën tonë: ekziston një zi buke në vend për Fjalën e Perëndisë. 
Profetët e rremë janë shtuar. Ata premtojnë paqe kur nuk ka paqe, ndërsa 
pastori zëvendësohet me atë që mund të quhet menazhues-terapist-trajnues-
argëtues.

Ashtu si Izraeli, kisha e mesjetës, duke dashur ta përjetonte Perëndinë 
sipas ideve të saj, parapëlqeu idhujtarinë në vend të adhurimit të vërtetë 
dhe u mbështet te format e dukshme të krijuara nga imagjinata njerëzore 
kur duhej të ishte mbështetur në Fjalën e shkruar dhe të predikuar. në 
kohën tonë, edhe ne e gjejmë veten të zhytur në një kulturë pamore ku fjalët 
përgjithësisht janë të parëndësishme dhe shihen me një cinizëm gjithnjë e në 
rritje. Duke reflektuar qëndrimin bashkëkohor si në kulturën akademike, 
ashtu dhe në atë popullore, një grup i muzikës pop në vitet 1980 shtroi 
pyetjen: “Përse na duhen fjalët?”

Por krishterimi është besim i fjalëve, besim i Librit. Ashtu si 
reformatorët, nuk duhet të kultivojmë një kulturë të orientuar ndaj asaj 
që shohim apo përjetimit për të bërë marketing për sukses, por duhet t’i 
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përdorim gjithë energjitë tona në formimin e komuniteteve që kanë fjalën 
në qendër, sado në mospërputhje me kulturën bashkëkohore që mund të 
jenë ato. Reformatorët këmbëngulën se Shkrimi jo vetëm që ka fjalën e 
fundit, por se është parimi formal i gjithçkaje që besojmë rreth doktrinës 
apo sjelljes. Kjo do të thotë që ai i jep trajtë dhe formë besimit tonë. nuk 
është që thjesht pranon përkufizimet thelbësore laike të realitetit të huazuara 
prej psikologjisë, biznesit, sociologjisë, politikës dhe fushave të tjera si këto. 
Përkundrazi, ka më shumë të ngjarë që t’i hedhë poshtë presupozimet 
tona. në këtë pikë reformatorët bënë dallimin mes “gjërave qiellore” 
dhe “gjërave tokësore.” në sferën e dytë, ku përfshihen shkenca, arti dhe 
filozofia, jobesimtarët mund të kontribuojnë në avancimin e njohurisë dhe 
të përjetimit. në fund të fundit, Shkrimi nuk është i interesuar të na thotë 
gjithçka rreth gjithçkaje dhe Fjala e Perëndisë është e hapur ndaj hetimit 
të kujtdo. Por realitetet e larta të karakterit të Perëndisë, urdhërimet e tij 
dhe vepra e tij shpëtuese nuk janë në dispozicion të filozofit, shkencëtarit, 
artistit apo terapistit. Urtësia laike mund të na udhëheqë tek e vërteta e 
rrotullimit të planeteve, por nuk mund të shpjegojë natyrën e Perëndisë, 
njeriut, mëkatit dhe shpengimit. Ajo nuk mund të na çojë tek e vërteta se si 
duhet të shpëtohemi nga zemërimi i Perëndisë, sepse ajo refuzon të besojë 
që zemërimi hyjnor është realitet. “Sepse mesazhi i kryqit është marrëzi për 
ata që humbin” (1 Korintasve 1:18a), tha apostulli Pal, për shkak se nuk 
përputhet me pyetjen – dhe aq më pak me përgjigjen – e urtësisë laike.

Por në kohën tonë, predikimi nuk mund të jetë marrëzi. Ai duhet të 
jetë “i përshtatshëm” dhe kjo është fjala që kemi huazuar në shërbim të 
qasjeve të shtyra prej tregut. megjithatë, mesazhi i kryqit supozon tmerrin 
e ligjit, zemërimin hyjnor ndaj mëkatarëve (dhe jo thjesht ndaj mëkateve të 
tyre), si dhe nevojën për një sakrificë zëvendësuese për të kënaqur drejtësinë 
hyjnore. Ai supozon se problemi më i madh me të cilin përballet njerëzimi 
është mëkati origjinal dhe ai aktual – rebelimi personal kundër një Perëndie 
të shenjtë – dhe jo stresi, as vlerësimi i ulët për veten, apo dështimi për të 
arritur potencialin e plotë.

Këto sfida të një shoqërie konsumatore dhe të orientuar nga ajo që 
shohim, kanë shkaktuar një zi tjetër buke në vend për të dëgjuar Fjalën e 
Perëndisë. Ligji i tij, që konsiston në gjithë urdhërimet dhe kërcënimet biblike 
për shkeljen e shenjtërisë hyjnore, është reduktuar në parime të dobishme për 
mirëqenien personale, në mënyrë që dikush të ndihet i pakënaqur, por jo i 
dënuar. Ungjilli i tij që konsiston në gjithë premtimet e biblës për shpëtimin 
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e mëkatarëve përmes jetës, vdekjes, ringjalljes dhe cilësive shpëtuese të 
përsosura të Krishtit, në mënyrë të ngjashme, është reduktuar në banalitete. 
Për t’i rënë shkurt, Fjala e Perëndisë është zëvendësuar me fjalë njerëzore jo 
vetëm në kishat tradicionale, por edhe në qendër të lëvizjes ungjillore. Duket 
sikur kemi harruar se Fjala krijon jetë dhe se ajo është burimi i rritjes dhe 
pjekurisë së kishës.

Jo vetëm që duhet të ripërtërijmë një përkushtim zyrtar ndaj 
mjaftueshmërisë së Shkrimit, por ky duhet të jetë zëri i vetëm që dëgjojmë 
nga ata që marrin përsipër detyrën e jashtëzakonshme për të qenë 
përfaqësuesit e Perëndisë. në këtë pikë zëdhënësi i Perëndisë duhet t’u 
bjerë kambanave. ndërsa ky libër, kur shpall pozitën e Protestantizmit ka 
në mendje pikëpamjen e Kishës Katolike Romake rreth Shkrimit, është 
pikërisht Protestantizmi që përpiqet të arrijë po aq shumë sa dhe Romën 
vetë. ne, kontribuesit në këtë libër, vajtojmë faktin që Roma është aq agresive 
në gabimet e saj, por në të njëjtën masë vajtojmë faktin që Protestantizmi 
është kaq pasiv në kapitullimin e vet. nuk janë sulmuar thjesht vetëm 
muret e qytetit, por kisha protestante duket se ua ka hedhur çelësat e qytetit 
pushtuesve jashtë mureve.

Por ky libër nuk është thjesht një vajtim; është një shteg për të ecur 
përpara. Ky libër përpiqet të vlerësojë situatën e tanishme, duke synuar 
t’u bëjë thirrje barinjve të Izraelit që të dëgjojnë sërish zërin e Perëndisë 
dhe t’ia bëjnë të qartë një brezi të ri. Tashmë e përmbushur në Krishtin, 
profecia e Amosit pastë një zbatim të ri në kohën tonë: “’Atë ditë do të ngre 
përsëri tabernakullin e Davidit që ka rënë, do të ndreq të çarat e tij dhe 
do të ngre rrënojat e tij, dhe do ta rindërtoj si në ditët e lashta, më qëllim 
që të zotërojnë kusurin e edomit dhe tërë kombet ku i bëjnë thirrje emrit 
tim’, thotë zoti që do ta bëjë këtë.” (Amosi 9:11-12). Le t’i lutemi zotit të 
të korrave për lehtësimin e kësaj zie buke dhe për bollëk frymëror në vitet 
që do të vijnë!

Michael Horton
Dhjetor, 1995
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Hy r j e

Krishterimi është bazuar mbi zbulesë. nëse Perëndia në gjithë 
madhështinë e tij sovrane nuk do të kishte zgjedhur t’ia zbulonte veten 

njerëzimit, nuk do të kishim njohuri të vërtetë për të dhe as mundësinë e 
një marrëdhënieje të vërtetë me të. ne jemi të lidhur me të përmes asaj që 
Ai ka zgjedhur të na zbulojë rreth vetes së tij. Të gjitha përpjekjet njerëzore 
për të njohur Perëndinë përmes mjeteve të krijuara nga vetë njerëzit, të 
çojnë gjithmonë drejt feve të rreme apo drejt misticizmit. Si rrjedhim, 
çështja parësore që rregullon marrëdhënien tonë me Perëndinë është ajo 
e nënshtrimit – ose ndaj zbulesës së Tij, ose ndaj imagjinatës tonë. e para 
kërkon që të mbështetemi te një ndikim hyjnor mbi mendjen tonë e cila 
duhet të jetë e nënshtruar ndaj së vërtetës së zbuluesit. e dyta varet nga 
grumbullimi i supozimeve, tezave dhe traditave: një përzierje e filozofisë, 
psikologjisë dhe teologjisë – një “filo-psiko-teologji” e bërë nga njeriu. në 
një atmosferë të tillë fjalët e zbulesës së Perëndisë nuk kanë më kuptimet 
e synuara prej Frymës së Shenjtë por, përkundrazi, pohojnë misteret e feve 
apo idhujtarive që ka krijuar njeriu.

Doktrina historike protestante e sola Scriptura – vetëm Shkrimi – 
pohon që Perëndia ka një plan të përjetshëm për të bërë të njohur misteret 
e ungjillit. Kështu, teologjia protestante (doktrinat për Perëndinë) rrjedh 
prej aktit të vullnetit hyjnor përmes të cilit Ai dëshiron të na bëjë të njohur 
të vërtetën, dhe kjo arrihet përmes fjalëve të tij apo veprave të tij siç janë 
zbuluar në Krishtin. “Askush s'e pa Perëndinë kurrë; i vetëmlinduri bir, që 
është në gjirin e t'et, është ai që e ka bërë të njohur” (Gjoni 1:18). Tabloja e 
mendjes dhe vullnetit hyjnor që gjejmë në sola Scritpura varet nga zbulesa 
prej vetë Perëndisë. është shembull i mirësisë së mëshirshme të Perëndisë 
ndaj njerëzimit të rënë, që Ai ka vendosur që e gjithë njohuria që kemi 
nevojë për të pasur një marrëdhënie me të dhe për ta adhuruar si duhet, 
të na sigurohet prej tij. nëse nuk do të ishte kështu, do të pengoheshim 
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në verbëri. Të gjitha mendimet dhe doktrinat tona, i gjithë adhurimi ynë 
për të dhe bindja jonë ndaj tij duhet të përshtaten gjithmonë me zbulesën 
e mendjes hyjnore siç shprehet në idenë e sola Scriptura - vetëm Shkrimi.

Për këtë arsye Reformation Trust e ka ribotuar këtë libër, që në origjinal 
u botua prej Soli Deo Gloria. Fryma e epokës sonë kërkon që kisha të mos i 
kushtojë vëmendje kësaj çështjeje për hir të unitetit. Por uniteti biblik duhet 
të bazohet mbi të vërtetën biblike, jo mbi qëllimet njerëzore. Shembulli i 
unitetit që kemi në Shkrim është Triniteti, i cili është në pajtim të plotë për 
gjithçka! Shpesh ajo që prezantohet si unitet, në fakt, është kompromis. 
është më mirë të jesh i ndarë nga e vërteta, sesa i bashkuar në gabim.

Ky libër u botua për shkak të dashurisë për kishën. Dashuria, dashuria 
e vërtetë, nuk mund të ndahet nga e vërteta. Shkrimi e bën shumë të qartë 
se dashuria gëzohet në të vërtetën! Dikush nuk mund të pretendojë se tregon 
dashuri kur nuk shqetësohet për të vërtetën. e vërteta e Shkrimit duhet të 
jetë shqetësimi i atij që vërtet tregon dashuri. në një epokë kur autoriteti 
absolut i Shkrimit është hedhur poshtë për hir të rënies dakord në kurriz të 
dallimeve doktrinare, duhet të kujtojmë se, në mënyrë që uniteti i vërtetë 
të ekzistojë mes të krishterëve, duhet të bazohet mbi të vërtetën e pastër të 
ungjillit të Jezu Krishtit, e cila gjendet vetëm në Shkrim.

ndërgjegjja që është lidhur prej Fjalës së Perëndisë është një forcë, së 
cilës s’mund t’i bëjë ballë asnjë komb, sistem apo epokë. Dëshira e autorëve 
kontribues dhe e botuesit të këtij libri është që t’i bëjë thirrje popullit të 
Perëndisë të kthehet te një pozitë fuqie – te fuqia e sola Scriptura.

R. Bruce Bickel
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K A PI T U L L I  n J ë

ÇFARë DUAm Të THemI me
SOLA SCRIPTURA?

W. Robert Godfrey

“Katolikët protestantë” dhe katolikët romakë, që të dy grupet pretendojnë 
të jenë katolikë, domethënë, pjesë e kishës universale apostolike të 

Jezu Krishtit. Katolikët romakë besojnë që ne protestantët u larguam nga 
ajo kishë në shekullin e gjashtëmbëdhjetë. Katolikët protestantë besojnë që 
katolikët romakë u larguan nga kisha e Krishtit edhe më herët.

Tema e këtij kapitulli është një nga dy çështjet kryesore që ende na 
ndajnë: burimi i së vërtetës fetare për popullin e Perëndisë (çështja tjetër 
kryesore është pyetja se si dikush bëhet i drejtë para Perëndisë, të cilës 
protestantët i përgjigjen me doktrinën e shfajësimit vetëm me anë të 
besimit). Si protestantë, ne besojmë që vetëm Shkrimi është autoriteti ynë. 
Katolikët romakë besojnë që Shkrimi në vetvete është i pamjaftueshëm si 
autoriteti i popullit të Perëndisë dhe që tradita, bashkë me autoritetin e 
mësimit të kishës, duhet t’i shtohen Shkrimit.

Kjo është një temë serioze. Perëndia ka shpallur që kushdo që i shton 
apo i heq Fjalës së tij është nën mallkimin e tij. Kisha Romake ka shpallur 
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që ne protestantët jemi të mallkuar (“anatemizuar”) për hedhjen tej të 
Fjalës së Perëndisë që gjendet në traditë. ne protestantët kemi shpallur që 
Roma është një kishë e rreme, për shkak se i ka shtuar traditat njerëzore 
Fjalës së Perëndisë. Pavarësisht debateve të sinqerta nga apologjetë shumë 
të përgatitur përgjatë pothuaj pesëqind vjetëve, dallimet në thelb mbeten 
ashtu siç ishin në shekullin e gjashtëmbëdhjetë.

Pavarësisht vështirësisë së kësaj nisme, jam i gatshëm të bashkohem 
me atë rrjedhë historike apologjetësh protestantë në mbrojtjen e doktrinës 
se vetëm Shkrimi është autoriteti ynë fetar përfundimtar. besoj se mund 
të tregohet që kjo pozitë është mësimi i qartë i vetë Shkrimit. Shpresoj se, 
përmes hirit të Perëndisë, ata që janë të përkushtuar ndaj doktrinës romake 
të traditës, do të kuptojnë gabimin e denigrimit të mjaftueshmërisë dhe 
qartësisë së vetë Fjalës së frymëzuar të Perëndisë.

Të GJITHA GJëRAT e neVOJSHme PëR SHPëTImIn, 
beSImIn DHe JeTën

më lejoni të filloj me disa qartësime të caktuara në mënyrë që të mos 
keqkuptohem. nuk po them që e gjithë e vërteta duhet të gjendet në 
bibël apo që bibla është e vetmja formë në të cilën e vërteta e Perëndisë 
ka ardhur te populli i tij. nuk po argumentoj që çdo varg në bibël është 
njësoj i qartë për çdo lexues. As nuk jam duke argumentuar që kisha – si 
populli i Perëndisë, ashtu edhe ofiqi pastoral – nuk ka një vlerë të madhe 
për të na ndihmuar të kuptojmë Shkrimet. Ashtu siç ka thënë edhe Uilliam 
Uiteikër në veprën e tij fisnike: “Sepse ne themi gjithashtu që kisha është 
interpretuesja e Shkrimit dhe që dhuntia e interpretimit gjendet vetëm në 
kishë: por ne mohojmë se kjo dhunti u përket vetëm personave të caktuar 
apo se është e lidhur me ndonjë post të caktuar apo vazhdimësi njerëzore.”1

Pozita protestante dhe pozita ime, është që të gjitha gjërat e nevojshme 
për shpëtimin, për besimin dhe jetën na mësohen në bibël me një qartësi 
të mjaftueshme, në mënyrë që besimtari i zakonshëm të mund t’i gjejë dhe 
t’i kuptojë.

Pozita që mbroj unë është ajo që mësohet nga vetë bibla. Për shembull, 
Ligji i Përtërirë 31:9 thotë: “Kështu moisiu e shkroi këtë ligj…” moisiu i 
udhëzoi njerëzit duke e shkruar ligjin dhe pastaj urdhëroi që t’u lexohej, në 
mënyrë që ata të mund të “dëgjojnë dhe të mësojnë të kenë frikë nga zoti… 
dhe të kenë kujdes të zbatojnë në praktikë tërë fjalët e këtij ligji” (Ligji i 
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Përtërirë 31:9, 12). moisiu i shpalli gjithë Izraelit: “merrini me zemër tërë 
fjalët me të cilat kam dëshmuar sot kundër jush. Do t'ua lini porosi bijve, 
që ata të kenë kujdes të zbatojnë në praktikë tërë fjalët e këtij ligji. Sepse 
kjo nuk është një fjalë pa vlerë për ju, por është jeta juaj” (Ligji i Përtërirë 
32:46-47).

Vini re elementet e qarta në këto pjesë:
1. Fjala për të cilën foli moisiu ishte shkruar.
2. Populli mundej dhe duhej ta dëgjonte e të mësonte prej saj.
3. në këtë Fjalë ata mund të gjenin jetë.

Populli nuk kishte nevojë për ndonjë institucion shtesë për ta 
interpretuar Fjalën. Priftërinjtë, profetët dhe skribët e Izraelit sigurisht 
luajtën një rol për ta ndihmuar popullin nga ana pastorale. Por vetëm Fjala 
ishte e mjaftueshme për shpëtim. Profetët, të cilët ishin me të vërtetë të 
frymëzuar, erdhën në frymën e mikeas që tha: “O njeri, ai të ka bërë të 
njohur atë që është e mirë” (mikea 6:8a). Roli i profetëve dhe i priftërinjve 
nuk ishte t’i shtonin ndonjë gjë, madje as ta qartësonin ligjin; por, 
përkundrazi, ata e zbatonin ligjin te populli.

nëse ky parim i mjaftueshmërisë dhe i qartësisë së Fjalës ishte i vërtetë 
në Dhiatën e Vjetër, mund të hamendësojmë që është edhe më i vërtetë 
në Dhiatën e Re. Dhiata e Re, në mënyrë të lavdishme përmbush atë që 
premton Dhiata e Vjetër. Por nuk na duhet të hamendësojmë; përkundrazi, 
Dhiata e Re e bën të qartë që Shkrimi është i mjaftueshëm dhe i qartë. një 
shembull për këtë është 2 Timoteut 3-4. Këtu Pali i shkruan vëllait të tij më 
të ri në besim, Timoteut. Ai shkruan që Timoteu – i cili u udhëzua në besim 
prej nënës dhe gjyshes së tij – ka mësuar gjithashtu gjithçka rreth mësimit 
të Palit (3:10). Timoteu është ndihmuar shumë nga mësime të ndryshme 
gojore dhe një pjesë e këtyre ka qenë mësimi apostolik. megjithatë, Pali i 
shkroi Timoteut:

Të gjithë ata që duan të rrojnë me perëndishmëri në Krishtin Jezus 
do të përndiqen, por njerëzit e këqij dhe mashtrues do të shkojnë keq 
e më keq, duke gënjyer dhe duke u gënjyer vetë. Por ti qëndro në ato 
që mësove dhe u binde plotësisht, duke e ditur prej kujt i mësove, 
dhe se që nga fëmijëria i njeh Shkrimet e shenjta, të cilat mund të të 
bëjnë të ditur për shpëtimin me anë të besimit që është në Krishtin 
Jezus. I gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm 
për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi, që njeriu i 
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Perëndisë të jetë i përkryer, tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë. 
Po të përbej, pra, përpara Perëndisë dhe zotit Jezu Krisht, që ka për 
të gjykuar të gjallë e të vdekur, në dukjen e tij dhe në mbretërinë e 
tij: prediko fjalën, ngul këmbë me kohë e pa kohë, kritiko dhe qorto, 
këshillo me çdo durim e doktrinë. Sepse do të vijë koha kur njerëzit 
nuk do ta durojnë doktrinën e shëndoshë, por, sipas ëndjeve të veta, 
do të mbledhin grumbull mësues për të gudulisur veshët dhe do t'i 
largojnë veshët nga e vërteta e do t'i sjellin drejt përrallave. Por ti rri 
syçelë në çdo gjë, duro vuajtjet, kryeje punën e ungjilltarit, përmbushe 
plotësisht shërbesën tënde. (2 Timoteut 3:12-4:5)

Shihni, Pali i kujton Timoteut se Shkrimet janë në gjendje t’i bëjnë të 
ditur shpëtimin që është në Jezu Krishtin (3:15). Ai mëson se Shkrimet janë 
të dobishme për mësim, bindje, ndreqje (qortim), korrigjim dhe edukim 
në drejtësi (3:16). Për shkak se Shkrimet kanë këtë karakter, ato e pajisin 
plotësisht njeriun e Perëndisë për çdo vepër të mirë (3:17). Prandaj Pali i 
thotë Timoteut që ai duhet ta predikojë këtë Fjalë, edhe pse po vjen koha 
kur njerëzit nuk do të duan ta dëgjojnë, duke preferuar mësues sipas ëndjeve 
të tyre, domethënë, mësues që do t’i udhëzojnë në mite në vend të Fjalës së 
Perëndisë (4:1-4).

Forca dhe qartësia e mësimit të apostullit në këtë vend janë të 
jashtëzakonshme. Pavarësisht mësimit të pasur gojor që Timoteu kishte 
marrë, ai duhet të predikojë Shkrimet për shkak se ato Shkrime, në mënyrë 
të qartë, i japin atij gjithë sa ka nevojë për urtësi dhe përgatitje, në mënyrë 
që ta udhëzojë popullin e Perëndisë në besim dhe në çdo vepër të mirë. 
Shkrimi e bën të ditur për shpëtimin dhe e pajis me gjithë sa ka nevojë 
për të bërë çdo vepër të mirë që kërkohet prej predikuesit të Perëndisë. 
Këtu mjaftueshmëria dhe qartësia e Fjalës mësohen në mënyrë të përsëritur. 
Johan Gojarti e parafrazoi kuptimin e fjalëve të Palit drejtuar Timoteut 
në këtë mënyrë: “Shkrimi është zotëria yt dhe jo unë; sepse aty mund të 
mësosh gjithë sa do të dish.”2

Le Të FOKUSOHemI TeK 2 TImOTeUT 3

Kam dëgjuar disa debate rreth kësaj teme. Apologjetët protestantë shpesh 
kanë cituar 2 Timoteut 3 para kundërshtarëve të tyre, katolikëve romakë. 
Përgjigjja e zakonshme e apologjetëve katolikë romakë është të theksojnë 
në mënyrë të përsëritur që 2 Timoteut 3 nuk mëson mjaftueshmërinë. 
nganjëherë ata u referohen vargjeve si Jakobi 1:4, mateu 19:21, apo 
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Kolosianëve 1:28 dhe 4:12 si tekste paralele, duke pretenduar që fjala “i 
pajisur” tek 2 Timoteut 3:17 nuk do të thotë “i mjaftueshëm.” Por pjesë 
të tilla nuk janë tekste paralele: pasi në to përdoret një fjalë greke krejt e 
ndryshme. nëse tek 2 Timoteut 3:17 përdoret fjala exartizo, e cila ka të 
bëjë me të qenit i përshtatshëm për një detyrë, këto pjesë të tjera përdorin 
fjalën greqisht teleios e cila i referohet pjekurisë apo arritjes së synimit të 
dëshiruar.

Pohimet e përsëritura nuk vërtetojnë asgjë; kjo është thjesht një teknikë 
propagande. Kundërshtarët tanë duhet të përgjigjen në mënyrë të plotë dhe 
të përgjegjshme.

Siguria që Pali kishte te Shkrimet, gjë të cilën ia mësoi Timoteut, u 
kuptua qartë prej atit të mirënjohur të kishës Augustinit. në trajtesën e tij 
për t’i përgatitur udhëheqësit e kishës në kuptimin e biblës (On Christian 
Doctine), Augustini shkroi: “mes gjërave që janë thënë hapur në Shkrim, 
duhet të gjenden të gjitha mësimet që përfshijnë besimin, zakonet e të 
jetuarit, si dhe të shpresës dhe dashurisë për të cilat kemi diskutuar.”3

nuk duhet të habitemi që apostulli Pal, Dhiata e Vjetër dhe mësuesi 
më i madh i kishës së lashtë besojnë në mjaftueshmërinë dhe qartësinë 
e Shkrimit. Kjo është gjithashtu edhe pozita që mbajti Jezusi në një 
prej momenteve më të rëndësishme të jetës së tij. në fillim të shërbesës 
së tij publike, Jezusi u përball me tundimet e drejtpërdrejta të djallit në 
shkretëtirë. Ai u përball me tundimin si biri i Perëndisë, por gjithashtu 
edhe si Adami i dytë dhe si Izraeli i vërtetë. Si u përball ai me atë tundim? 
Ai nuk përmendi traditat gojore të Izraelit; nuk iu referua autoritetit të 
rabinëve apo Sinedrit; Ai madje nuk iu referua as autoritetit të tij hyjnor apo 
frymëzimit prej Frymës së Shenjtë. Shpëtimtari ynë, kur u gjend përballë 
tundimit, iu kthye herë pas herë Shkrimit. “është shkruar,” tha Ai. Kjo 
ishte gjithçka kishte nevojë të thoshte.

Shkrimet e kishin bërë Atë të ditur; ato e kishin pajisur për çdo vepër 
të mirë. Shkrimet ishin të qarta, siç la të kuptohej që edhe i ligu e dinte. Kur 
djalli citoi Shkrimin (duke e keqinterpretuar qëllimisht), Jezusi nuk iu drejtua 
ndonjë autoriteti tjetër. Përkundrazi, Jezusi tha: “është shkruar gjithashtu…”

Kur i ligu apo përfaqësuesit e tij e keqpërdorin biblën, apo nënkuptojnë 
që ajo është e paqartë, Jezusi na mëson që duhet të shohim më thellë në 
Fjalën e shkruar dhe jo larg saj.
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ReAGImeT ROmAKe nDAJ PJeSëVe Që  
FLASIn PëR QARTëSInë

Apologjetët katolikë romakë përpiqen të na bindin që këto tekste të 
Shkrimit nuk nënkuptojnë atë që thonë në mënyrë të qartë. më lejoni të 
përsëris disa nga argumentet e tyre dhe t’ju përgatit për disa nga mënyrat se 
si ata priren të përgjigjen.

1. Fjala e Perëndisë. Së pari, ata thonë që fraza “Fjala e Perëndisë” 
mund të nënkuptojë më tepër sesa biblën. Këtë e kanë pranuar tashmë. 
Pyetja para nesh është nëse sot ka ndonjë gjë tjetër përveç Shkrimit që të jetë 
e nevojshme për të njohur të vërtetën e Perëndisë për shpëtim. Tekstet që kam 
cituar nga Shkrimi tregojnë që nuk nevojitet asgjë tjetër. Kundërshtarëve 
tanë nuk u duhet të na tregojnë që Pali iu referua predikimit të tij, si dhe 
shkrimeve të tij, si Fjala e Perëndisë – këtë e pranoj. Atyre u duhet të na 
tregojnë që Pali mësoi se mësimi gojor i apostujve nevojitej për ta plotësuar 
Shkrimin për kishën përgjatë epokave. Por ata s’mund të na e tregojnë këtë, 
për arsye se Pali nuk e mësoi këtë gjë dhe se Shkrimet në tërësinë e tyre nuk 
e mësojnë këtë gjë.

2. Tradita. Kundërshtarët tanë romakë, ndërsa e vlerësojnë shumë 
traditën, në fakt nuk e përkufizojnë atë kurrë apo t’ju thonë se cila është 
përmbajtja e saj. Tradita është një fjalë që mund të përdoret në një larmi 
mënyrash. Ajo mund t’i referohet një shkolle të caktuar të kuptimit të 
Shkrimit, si për shembull tradita luteriane. mund t’u referohet traditave – 
të supozuara si nga apostujt – të cilat nuk janë zbuluar qartë në bibël. Fjala 
traditë mund t’i referohet traditave në zhvillim në historinë e kishës, të 
cilat kanë një origjinë më të mëvonshme. mes etërve të lashtë të kishës fjala 
traditë në mënyrë tipike i referohej interpretimit standard të biblës brenda 
komunitetit të tyre dhe ne protestantët i vlerësojmë tradita të tilla.

Por çfarë nënkuptojnë apologjetët romakë kur shpallin autoritetin 
e traditës? Historikisht, ata nuk kanë rënë dakord njëri me tjetrin rreth 
natyrës dhe përmbajtjes së traditës. Për shembull, dikush ka thënë që 
tradita nuk i shton asgjë Shkrimit. Por pothuaj gjithë apologjetët romakë, 
për më shumë se treqind vjet pas Këshillit të Trentit, argumentuan që 
tradita i shton Shkrimit. Disa apologjetë romakë besojnë që e gjithë tradita 
e pandryshueshme u mësua prej apostujve, kurse të tjerë besojnë që tradita 
evoluon dhe zhvillohet përgjatë shekujve të kishës, prandaj ka tradita të 
nevojshme për shpëtimin, të cilat nuk njiheshin fare prej apostujve. është 
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e pamundur të dimë se cila është pozita e vërtetë e katolikëve romakë në 
këtë çështje.

Këshilli i Dytë i Vatikanit u shpreh qëllimisht në mënyrë të paqartë: 
“Kjo traditë që vjen prej apostujve zhvillohet në Kishë me ndihmën e 
Frymës së Shenjtë. Sepse realitetet dhe fjalët që janë përcjellë po kuptohen 
gjithnjë e më shumë… Ashtu sikurse shekujt pasojnë njëri-tjetrin, Kisha, në 
mënyrë të vazhdueshme, shkon përpara drejt plotësisë të së vërtetës hyjnore 
derisa fjalët e Perëndisë të arrijnë përmbushjen e tyre të plotë në të.”5 Çfarë 
kuptimi ka kjo? Sigurisht që nga kjo nuk e kuptojmë qartë karakterin apo 
përmbajtjen e traditës.

Roma zakonisht përpiqet ta qartësojë pozitën e vet duke thënë që 
autoriteti i saj është Shkrimi, tradita dhe kisha së bashku. Vatikani II shpalli: 
“Prandaj, është e qartë që tradita e shenjtë, Shkrimi i shenjtë dhe autoriteti 
mësimdhënës i Kishës, në përputhje me planet më të urta të Perëndisë, janë 
aq të lidhura dhe të bashkuara së bashku, saqë njëra nuk mund të qëndrojë 
pa të tjerat dhe që të gjitha së bashku dhe secila sipas mënyrës së vet, nën 
veprimin e një Fryme të Shenjtë, kontribuojnë në mënyrë të efektshme në 
shpëtimin e shpirtrave.”6

në fakt, po të dëgjoni me kujdes do të dalloni që autoriteti i vërtetë i 
Romës nuk është as Shkrimi dhe as tradita, por kisha. Çfarë është Shkrimi 
dhe çfarë mëson ai? Vetëm kisha mund të ta tregojë. Çfarë është tradita 
dhe çfarë mëson ajo? Vetëm kisha mund të ta tregojë. Ashtu siç tha dhe 
teologu romak Xhon ek: “Shkrimet nuk janë autentike, përveçse përmes 
autoritetit të kishës.”7 Ashtu siç tha edhe Papa Piu IX në kohën e Këshillit të 
Parë të Vatikanit në 1870: “Tradita jam unë.” Arroganca e jashtëzakonshme 
e një deklarate të tillë është marramendëse. Por kjo në fakt konfirmon 
pretendimin tonë që për Romën, i vetmi autoritet i vërtetë është kisha: sola 
ecclesia.

Protestantizmi u shfaq në shekullin e gjashtëmbëdhjetë si reagim ndaj 
pretendimeve të tilla dhe ndaj mësimeve të kishës romake. në mesjetë, 
shumica e njerëzve brenda kishës besonin që bibla dhe tradita e kishës 
mësonin të njëjtën gjë, ose të paktën mësonin doktrina që plotësonin njëra-
tjetrën. Por ndërsa martin Luteri dhe të tjerë studiuan biblën në thellësi 
dhe me kujdes edhe më të madh nga sa kishte bërë kisha për shekuj me 
radhë, ata filluan të zbulonin që në fakt tradita binte në kontradiktë me 
biblën. Për shembull, ata zbuluan që:
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1. bibla na mëson që ofiqi i peshkopit dhe i pleqve janë e njëjta gjë 
(Titit 1:5-7), por tradita thotë që ato janë ofiqe të ndryshme.

2. bibla mëson që të gjithë kanë mëkatuar përveç Jezusit (Romakëve 
3:10-12, Hebrenjve 4:15), por tradita thotë që maria ishte e 
pamëkatë.

3. bibla mëson që Krishti ofroi sakrificën e tij një herë e përgjithmonë 
(Hebrenjve 7:27, 9:28, 10:10), por tradita thotë që prifti sakrifikon 
Krishtin në altar gjatë meshës.

4. bibla thotë që nuk duhet të biem përmbys para statujave (eksodi 
20:4-5), por tradita thotë që duhet të biem përmbys para statujave 
të caktuara.

5. bibla thotë që gjithë të krishterët janë shenjtorë dhe priftërinj 
(efesianëve 1:1, 1 Pjetrit 2:9), por tradita thotë që shenjtorët dhe 
priftërinjtë janë një kastë e veçantë brenda komunitetit të krishterë.

6. bibla thotë që Jezusi është i vetmi ndërmjetës mes Perëndisë 
dhe njeriut (1 Timoteut 2:5), por tradita thotë që maria është 
bashkëndërmjetëse me Krishtin.

7. bibla thotë që të gjithë të krishterët mund ta dinë dhe duhet ta dinë 
që kanë jetën e përjetshme (1 Gjoni 5:13), por tradita thotë që gjithë 
të krishterët nuk munden ta dinë dhe nuk duhet ta dinë që kanë 
jetën e përjetshme.

Reformatorët e kuptuan se fjalët e Jezusit drejtuar farisenjve kishin të 
njëjtën vlerë edhe në kohën e tyre: “Kështu ju keni prapësuar urdhërimin e 
Perëndisë për shkak të traditës suaj” (mateu 15:6b).

Reformatorët zbuluan gjithashtu që tradita binte në kundërshtim me 
traditën. Për shembull, tradita e kishës katolike romake mëson që papa 
është kreu i kishës, peshkop mbi peshkopët. Por Gregori i madh, një papë 
afër fundit të periudhës së kishës së lashtë dhe më vonë shenjtor, tha që 
një mësim i tillë erdhi nga fryma e Antikrishtit: “Unë deklaroj me siguri 
të plotë që kushdo që e quan vete sacerdos universalis (prift universal), ose 
dëshiron të thirret kështu nga të tjerët në krenarinë e tij, është pararendës 
i Antikrishtit.”8

I lidhur në mënyrë më të drejtpërdrejtë me diskutimin tonë është 
tensioni i dukshëm në traditë për sa i përket vlerës së leximit të biblës. 
Indeksi i Librave të ndaluar (The Index of Forbiden books) nga Papa Piu 
në vitin 1559 thoshte:
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Përderisa përvoja na mëson që nëse leximi i biblës së Shenjtë në gjuhën 
e mëmës lejohet përgjithësisht pa kufizim (si rezultat do të sjellë më 
tepër dëm sesa dobi për shkak të guximit të njerëzve), atëherë gjykimi 
i peshkopëve dhe inkuizitorëve duhet të shërbejë si udhëzues në këtë 
çështje. Peshkopët dhe inkuizitorët, në përputhje me këshillën e priftit 
lokal dhe atë të rrëfyesit, mund të lejojnë përkthime katolike të biblës 
që të lexohen prej atyre që e kuptojnë se një lexim i tillë nuk ka për t’i 
çuar drejt rrezikut, por drejt rritjes së besimit dhe përshpirtshmërisë. 
Leja duhet dhënë me shkrim. Kushdo që lexon apo ka në zotërim një 
përkthim të tillë pa pasur leje, nuk mund të shfajësohet nga mëkatet e 
veta derisa t’i ketë dorëzuar këto bibla.”9

në kontrast të dukshëm me këtë, Vatikani II deklaroi: “Të gjithë të 
krishterëve besnikë duhet t’u sigurohet qasje e lehtë ndaj Shkrimit të shenjtë 
në çdo kohë... meqenëse Fjala e Perëndisë duhet të jetë e disponueshme në 
çdo kohë, Kisha me një përkujdesje amënore sigurohet që të bëhen përkthime 
të sakta në gjuhë të ndryshme, në mënyrë të veçantë nga tekstet origjinale 
të librave të shenjtë.”10 Prandaj, a beson tradita që bibla është e rrezikshme 
apo e dobishme? (bibla doli që ishte e rrezikshme për Katolicizmin Romak 
në shekullin e gjashtëmbëdhjetë; shumica e atyre që e lexuan me kujdes u 
bënë protestantë).

zbulime të tilla rreth traditës i udhëhoqën reformatorët sërish te bibla. 
Aty ata mësuan që Shkrimet duhet të jenë gjykatësi i çdo mësimi. Shkrimi 
mëson që ai është zbulesa e Perëndisë dhe si rrjedhim është i vërtetë në 
gjithë sa mëson. Por Shkrimi nuk thotë askund që kisha është e vërtetë në të 
gjitha ato që thotë. Përkundrazi, edhe pse kisha në tërësinë e saj do të ruhet 
në besim, ujqër do të dalin nga brenda kishës (Veprat 20:29-30), madje 
edhe vetë njeriu i mëkatit do të ulet në zemër të kishës duke dhënë mësim 
gënjeshtra (2 Thesalonikasve 2:4).

3. Kisha dhe kanoni i Shkrimit. Katolikët romakë përdorin fjalën 
kishë në mënyrë të përsëritur. ne protestantët normalisht e interpretojmë 
mënyrën se si ata e përdorin fjalën kishë që i referohet bashkësisë së 
besnikëve, por kjo nuk është mënyra tipike që ata e përdorin këtë fjalë. 
Kur ata i referohen autoritetit të kishës, ata e kanë fjalën për autoritetin e 
pagabueshëm të këshillave dhe papëve. Ata e nxjerrin këtë pikëpamje për 
kishën nga mesjeta dhe në mënyrë romantike e reflektojnë këtë pikëpamje 
që në periudhën e kishës së lashtë. Prandaj është e rëndësishme të vëmë re 
me kujdes se si ata e përdorin fjalën kishë dhe të kujtojmë që as Shkrimi dhe 
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as pjesa më e madhe e etërve nga periudha e kishës së lashtë, nuk e kuptojnë 
autoritetin e kishës ashtu siç e kuptojnë katolikët romakë.

Shpesh citohen dy deklarata nga Augustini kundër pozitës protestante 
për autoritetin e kishës. Së pari, në një moment gjatë debatit të tij me 
pelagianët, një peshkop i Romës mbajti anën e Augustinit dhe Augustini 
deklaroi: “Roma ka folur, çështja u vulos.” (megjithatë, më vonë një papë 
tjetër e kundërshtoi Augustinin në këtë temë dhe Augustini reagoi duke 
thënë: “Krishti ka folur, çështja është vulosur.” në atë rast, Augustini nuk u 
përul para autoritetit të peshkopit të Romës, por u kthye te Fjala e Krishtit 
për të vlerësuar mësimin e Romës).

Së dyti, Augustini tha: “nuk do të kisha besuar nëse nuk do të isha 
shtyrë prej autoritetit të kishës katolike.” Kjo duket shumë e fortë dhe 
bindëse. (megjithatë, në një vend tjetër, Augustini shkroi: “nuk do ta kisha 
kuptuar kurrë Plotinusin nëse nuk do më kishte shtyrë autoriteti i mësuesve 
të mi neo-platonikë.” Ky paralel tregon që Augustini nuk po fliste për ndonjë 
autoritet absolut dhe të pagabueshëm në kishë, por në fakt po fliste për punën 
pastorale të kishës dhe për mësuesit që i ndihmuan nxënësit të kuptonin).

Le të shohim çështjen e autoritetit të kishës më thellë, duke shtruar 
një çështje tjetër që ka lidhje me të: kanoni i Shkrimit. Katolikët romakë 
përpiqen ta bëjnë të madhe çështjen e kanonit. Ata thonë që vetëm bibla 
nuk mund të jetë autoriteti ynë për shkak se ajo nuk na thotë se cilët janë 
librat e biblës. Ata argumentojnë që kisha duhet të na tregojë se cilët libra 
janë në bibël. Kur thonë që kisha duhet të na tregojë, duan të thonë që këtë 
gjë duhet të na e tregojnë këshillat dhe papët. Kjo do të thotë që nuk kishim 
një bibël derisa Papa Damasus ofroi një listë të kanonit të Shkrimit në vitin 
382 apo, ndoshta, deri në vitin 1546, kur Këshilli i Trentit u bë këshilli 
i parë “ekumenik” për të përcaktuar kanonin e Shkrimit. Por populli i 
Perëndisë e kishte biblën para vitit 1546 dhe para vitit 382.

Së pari, kisha gjithmonë ka pasur Shkrimet. në predikimin dhe 
shkrimet e tyre në shekullin e parë, apostujt në mënyrë të përsëritur 
e themeluan besueshmërinë e tyre duke cituar prej Dhiatës së Vjetër. 
Citimet dhe referencat nga Dhiata e Vjetër gjenden me bollëk në Dhiatën 
e Re. Dhiata e Re nuk e hedh poshtë Dhiatën e Vjetër, por e plotëson atë 
(Romakëve 1:2; Luka 16:29; efesianëve 2:19-20). Kisha ka pasur gjithmonë 
një themel kanoni në Dhiatën e Vjetër.

Së dyti, mund të dallojmë që apostujt ndjenë se besëlidhja e re e 
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inauguruar prej zotit Jezus do të kishte një kanon të ri apo të zgjeruar. 
Kanoni dhe besëlidhja janë të ndërthurura dhe të ndërvarura në bibël.1 
Pjetri dëshmon për këtë kanon që po zhvillohej kur përfshin letrat e Palit si 
pjesë të Shkrimeve (2 Pjetrit 3:16).

Së treti, duhet të dallojmë që Shkrimi në një kuptim real themelohet 
prej vetë Shkrimit, për shkak se librat kanonikë janë vetëvërtetues. Si 
zbulesa e Perëndisë ata janë dalluar prej popullit të Perëndisë si vetë Fjala 
e Perëndisë. Siç tha dhe Jezusi: “Unë jam bariu i mirë, dhe i njoh delet e 
mia dhe ato më njohin mua... ato do ta dëgjojnë zërin tim” (Gjoni 10:14-
16). në kuptimin më të thellë, ne s’mund ta gjykojmë Fjalën, por Fjala na 
gjykon ne. “Sepse fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese, më e mprehtë 
se çdo shpatë me dy tehe dhe depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të 
frymës, të nyjeve dhe të palcave, dhe është në gjendje të gjykojë mendimet 
dhe dëshirat e zemrës” (Hebrenjve 4:12). Karakteri vetëvërtetues i kanonit 
u demonstrua prej unanimitetit të jashtëzakonshëm që u arrit prej popullit 
të Perëndisë rreth kanonit të Shkrimit.

Së katërti, duhet të dallojmë që kanoni u formua historikisht jo prej 
papëve apo këshillëve; veprimet e tyre thjesht njohën Shkrimet e vërteta. 
në të vërtetë, cilatdo kritere që u përdorën prej papëve dhe këshillave për 
të dalluar kanonin (autorësia, stili, përmbajtja, dëshmia e Frymës, etj.), ato 
ishin në dispozicion të të gjithë popullit të Perëndisë.

mund ta dallojmë këtë kuptim bazë të formimit të kanonit të deklaruar 
në këtë mënyrë në Enciklopedia e Re Katolike: “Kanoni, që tashmë ishte 
ekzistues në mënyrë të nënkuptuar në epokën e apostujve, në mënyrë 
graduale u bë i qartë përmes një sërë faktorësh providencialë që i dhanë 
formë dhe e themeluan atë.”12

Këtë përqasje bazë ndaj kanonit mund ta shohim gjithashtu të 
reflektuar në fjalët e Augustinit në trajtesën e tij të rëndësishme me titullin 
Doktrina e Krishterë. Kjo trajtesë u shkrua mes viteve 396 dhe 427 – pas 
vendimit të supozuar autoritar të Papë Damasit rreth kanonit dhe pasi një 
këshill i mbajtur në Hipo diskutoi çështjen e kanonit. Augustini shkroi:

në çështjen e Shkrimit kanonik ai (papa) duhet të ndjekë autoritetin 
e shumicës së kishave katolike, mes të cilave janë ato që kanë merituar 
të kenë vende apostolike dhe të marrin letra. Ai duhet të zbatojë këtë 
rregull në lidhje me Shkrimet kanonike, domethënë të preferojë më 
shumë ato që janë pranuar nga të gjitha kishat katolike sesa ato të cilat 
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disa kisha nuk i pranojnë; nga ato që nuk pranohen nga të gjitha, duhet 
të preferojë më shumë ato që pranohen nga numri më i madh i kishave 
të rëndësishme sesa ato që pranohen nga disa kisha të vogla dhe me më 
pak autoritet. nëse zbulon që disa pranohen nga shumica e kishave, të 
tjerat nga kishat me më tepër autoritet, edhe pse kjo nuk ka të ngjarë, 
ai duhet t’i konsiderojë me të njëjtën vlerë.13

Kjo deklaratë tregon se Augustini nuk shihte drejt papëve apo 
këshillëve për t’iu përgjigjur pyetjes së kanonit. Ai dalloi larminë mes 
kishave dhe përshtatshmërinë e shumicës së kishave. Ai i nxiti të gjithë 
studentët e Shkrimit ta shqyrtonin këtë çështje dhe të dallonin dakordësinë 
që po shfaqej mes popullit të Perëndisë.

Ashtu si Augustini, ne nuk e kundërshtojmë vlerën e dëshmisë së 
popullit të Perëndisë për kanonin. ne vlerësojmë shërbesën e kishës në këtë 
gjë si në gjithë gjërat e tjera. Por ne mohojmë idenë që kisha, në ofiqet 
apo këshillat e saj, në mënyrë autoritare e themeloi Shkrimin, duke u 
mbështetur te ndonjë njohuri apo pushtet që nuk është në dispozicion të 
të krishterëve në përgjithësi. Karakteri i librave kanonikë e tërheq pas vetes 
popullin e Perëndisë.

4. Uniteti. Vini re si e përdorin katolikët fjalën unitet. Ata sugjerojnë 
që ne protestantët e hedhim poshtë pretendimin tonë rreth qartësisë së 
Shkrimit për shkak se dështojmë të biem dakord rreth kuptimit të pjesëve 
të ndryshme të Shkrimit. ne e pranojmë që protestantët janë të ndarë në 
grupime të ndryshme. Por të gjithë protestantët që janë trashëgimtarë të 
Reformimit janë të bashkuar në kuptimin e ungjillit dhe e respektojnë 
njëri-tjetrin si vëllezër dhe motra në Krishtin. ne të gjithë kemi gjetur të 
njëjtin ungjill të qartë në bibël.

Kur diskutojmë unitetin dhe autoritetin, le të sigurohemi që po bëjmë 
krahasime të drejta dhe të sakta. Kundërshtarët tanë katolikë duan ta 
krahasojnë teorinë katolike me praktikat protestante. Kjo nuk është e drejtë. 
ne duhet të krahasojmë teorinë me teorinë dhe praktikën me praktikën. 
në praktikë, asnjëri nga grupet nuk e ka dakordësinë që duhet të ketë.

mbani mend që edhe pse Roma është e bashkuar nga ana organizative, 
është po aq e ndarë teologjikisht sa dhe Protestantizmi në kuptimin e tij të 
gjerë. Institucioni i papës së pagabueshëm nuk ka krijuar unitet teologjik 
në kishën katolike. Përkundrazi, teologët katolikë vazhdimisht nuk bien 
dakord në lidhje me atë që papët kanë mësuar dhe në lidhje me faktin 
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nëse ato mësime u shpallën ex cathedra (nga froni) dhe pikërisht për këtë 
arsye janë të pagabueshme. Gjendja moderne e kishës katolike në të vërtetë 
ka treguar që institucioni i papatit nuk e ka bërë të qartë përmbajtjen e 
nevojshme të të vërtetës së krishterë. Çdo anëtar i sinqertë i kishës katolike 
duhet ta pranojë këtë gjë.

Që nga shekulli i shtatëmbëdhjetë, teologu i reformuar Francis Turretin 
vuri në pah ndasitë serioze teologjike në kishën e Romës dhe pyeti pse papa 
nuk i zgjidhi këto mosmarrëveshje nëse ofiqi i tij ishte aq i efektshëm. 
Probleme të tilla teologjike sigurisht që sot janë më të mëdha se në kohën 
e Turretinit, dhe pyetja ende nuk ka përgjigje për faktin se pse papa është 
kaq i paefektshëm.

nuk duhet të habitemi që ka ndasi në kishë. Krishti dhe apostujt e tij 
e parashikuan që do të kishte. Apostulli Pal në fakt na tha që ndasi të tilla 
janë të dobishme. Ai shkroi: “Sepse duhet të ketë midis jush edhe grupime, 
që të njihen në mes tuaj ata që janë të sprovuar” (1 Korintasve 11:19). 
ndryshimet duhet të na përulin dhe të na çojnë sërish te Shkrimi për të 
sprovuar çdo pretendim për të vërtetën. nëse nuk i pranojmë Shkrimet si 
standardin dhe gjykatësin tonë, nuk ka kurrfarë shprese për unitet.

Kisha duhet të ketë një standard përmes të cilit t’i gjykojë të gjitha 
pretendimet për të vërtetën. Kisha duhet të ketë një standard të vërtete përmes 
të cilit ta reformojë dhe pastrojë veten kur të shfaqen ndasitë. Kisha nuk 
mund të pretendojë që është vetë ai standard dhe ta mbrojë këtë pretendim 
duke iu referuar vetes së saj. një arsyetim i tillë jo vetëm që nuk të bind, por 
edhe shkon kundër saj. Argumenti i Romës mund të përmblidhet në këtë: 
duhet t’i besojmë Romës për shkak se Roma na thotë kështu.

PëRFUnDIme

bibla na thotë që Fjala e Perëndisë është drita që na aftëson të ecim në udhët 
e Perëndisë. Dëgjoni Psalmi 119:99-100, 105 dhe 130: “Kuptoj më shumë 
se të gjithë mësuesit e mi, sepse urdhërimet e tua janë përsiatja ime. Kam 
më tepër zgjuarsi se pleqtë, sepse respektoj urdhërimet e tua… Fjala jote 
është një llambë në këmbën time dhe një dritë në shtegun tim… zbulimi i 
fjalëve të tua ndriçon dhe u jep mendje njerëzve të thjeshtë.”

Apologjetët romakë zakonisht e kundërshtojnë apelimin ndaj Psalmit 
119 për faktin se ai flet për Fjalën e Perëndisë, jo për biblën, dhe si rrjedhim 
lavdërimi i tij mund të përfshijë traditën ashtu si dhe Shkrimin. Por 
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argumenti i tyre nuk ka lidhje me përdorimin tonë të Psalmit 119, për 
shkak se po e përdorim për të vërtetuar qartësinë dhe mjaftueshmërinë e 
Shkrimit. Psalmisti po thotë që drita e Fjalës shkëlqen aq fort dhe qartë, 
saqë nëse meditoj rreth saj dhe i bindem, jam më i zgjuar se çdo mësues apo 
plak. njerëzit e thjeshtë mund ta kuptojnë. Fjala është si një prozhektor i 
fortë në një pyll të errët. Ajo më aftëson të eci përgjatë shtegut pa u penguar.

ne duhet të dëgjojmë Shkrimin në mënyrë që të jetojmë në përputhje 
me Fjalën e Perëndisë. Konsideroni historinë e Palit në berea, Veprat 17:10-
12. Pali predikoi në sinagogë dhe shumë judenj reaguan me zell. na thuhet 
që pasi e dëgjuan Palin, ata çdo ditë shqyrtonin Shkrimet për të parë nëse 
ajo që thoshte Pali ishte e vërtetë. Si reagoi Pali? mos u tha që Shkrimet nuk 
ishin të qarta, dhe që vetëm ai si apostull apo rabinët e Sinedrit mund t’iu 
tregonin se çfarë kuptimi kishte Shkrimi në të vërtetë? A u tha ai që nuk 
duhej të prisnin ta gjenin të vërtetën në Shkrime, për shkak se ato ishin të 
paplota dhe që duhej të mbështeteshin nga tradita? mos u tha që ata po 
ofendonin autoritetin e tij apostolik, dhe që thjesht duhej t’i nënshtroheshin 
atij si interpretuesi i pagabueshëm i biblës? Apo mos vallë Pali u tha që 
duhej t’i drejtoheshin Pjetrit, si i vetmi që mund ta interpretonte biblën? 
Jo. Ai nuk tha asnjërën nga këto. Praktika e bereasve lavdërohet në bibël. 
Ata quhen fisnikë për shkak se e vlerësuan gjithçka mbi bazën e Fjalës së 
shkruar të Perëndisë.

nëse duam të jemi fëmijë besnikë të Perëndisë, nëse duam të jemi 
fisnikë, duhet të veprojmë ashtu si bënë edhe bereasit. Duhet të ndjekim 
shembullin e moisiut, Palit dhe zotit tonë Jezus. nuk duhet ta vendosim 
sigurinë tonë tek urtësia e njerëzve që pretendojnë se janë të pagabueshëm. 
Përkundrazi, ne duhet të qëndrojmë me apostullin Pal, i cili tek 1 Korintasve 
4:6 shkroi: “mos mendoni përtej asaj që është shkruar.”
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SOLA SCRIPTURA
DHE KISHA E HERSHME

James White

Për sa u përket mistereve të shenjta dhe hyjnore të besimit, as edhe 
pjesa më e vogël nuk mund të përcillet pa Shkrimet e Shenjta. mos u 
mashtroni nga fjalët e bukura dhe argumentet me mend. edhe mua 
që po ju them këto gjëra, mos më besoni lehtë nëse nuk merrni nga 
Shkrimet e Shenjta provat për gjërat që ju shpall. Shpëtimi në të cilin 
besojmë nuk vërtetohet me arsyetime të mençura, por nga Shkrimet e 
Shenjta.1

nëse nuk do ta dinim burimin e këtyre fjalëve shumë lehtë mund t’i 
dëgjonim të shqiptoheshin nga çdo shërbëtor i krishterë që udhëzon 

një grup besimtarësh të rinj. megjithatë këto fjalë u shkruan më tepër se 
1600 vjet më parë nga Cirili i Jerusalemit.

A ishte pikëpamja e tij e pazakontë? A kanë të drejtë apologjetët 
modernë katolikë romakë kur e quajnë doktrinën e sola Scriptura një “risi”? 
Apo mos vallë gjejmë shumë dëshmitarë për besimin në mjaftueshmërinë e 
Shkrimit në shkrimet e udhëheqësve të hershëm të besimit?
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mbAnI menD ÇëSHTJen ReALe

Para se të shohim shkrimet e kishës së hershme, është e rëndësishme të 
kujtojmë çështjet qendrore që i ndajnë protestantët nga katolikët romakë 
për sa i përket mjaftueshmërisë së Shkrimit. edhe pse disa teologë 
modernë katolikë nuk rrëfejnë një pozitë aq të prerë sa ajo e përkufizuar 
në dokumentet zyrtarë të Kishës Katolike, teologjinë katolike romake 
nuk mund ta përcaktojmë dot mbi bazën e një pakice teologësh modernë, 
ashtu sikurse nuk mund të përcaktojmë dot teologjinë protestante duke 
iu referuar një pakice teologësh liberalë.2 Dokumentet zyrtare të Kishës 
Katolike Romake duhet të jenë ato që e përcaktojnë çështjen në fjalë.

Deklarata më e qartë nga Roma gjendet në dekretet e Këshillit të 
Trentit në shekullin e gjashtëmbëdhjetë:

Këshilli në mënyrë të qartë gjykon që këto të vërteta dhe rregulla 
gjenden në librat e shkruar dhe në traditat e pashkruara, të cilat u 
trashëguan nga vetë apostujt, u diktuan prej Frymës së Shenjtë, dhe 
kanë ardhur deri tek ne sikur të ishin transmetuar dorë më dorë. 
Prandaj, duke ndjekur shembullin e etërve ortodoksë, këshilli i pranon 
dhe nderon të gjithë librat e Dhiatës së Vjetër dhe asaj të Re me një 
ndjenjë devotshmërie dhe droje përderisa i vetmi Perëndi është autori 
i të dyjave; ne pranojmë gjithashtu traditat që kanë lidhje me besimin 
apo moralin, si të diktuara ose gojarisht nga Krishti, ose përmes 
Frymës së Shenjtë, tradita të cilat janë ruajtur në Kishën Katolike në 
një vazhdimësi të pandërprerë.3

Le të shqyrtojmë kuptimin dhe domethënien e këtyre deklaratave. 
Pretendimi katolik është që kemi si “librat e shkruar”, ashtu dhe “traditat 
e pashkruara.” Këto tradita të pashkruara, na thuhet, u morën prej 
apostujve dhe u ruajtën në Kishën Katolike Romake në një “vazhdimësi 
të pandërprerë.” na thuhet gjithashtu që “etërit ortodoksë” i pranuan dhe 
i nderuan si  librat e shkruar, ashtu edhe traditat e pashkruara. në këtë 
mënyrë, pretendon Roma, si pjesë e një deklarate dogmë që supozohet si 
e pagabueshme sipas fjalëve të Këshillit të Trentit, që “etërit ortodoksë” e 
morën dhe e nderuan idenë e tij të “traditave të pashkruara”, zbulesë kjo 
qartësisht hyjnore në origjinën e saj (“e diktuar prej Krishtit ose prej Frymës 
së Shenjtë”) dhe si rrjedhim e nevojshme që ndokush të ketë këshillën e plotë 
të Perëndisë. mund të themi lehtësisht që kjo plotësi  mund të gjendet vetëm 
në gjirin e Romës, kujdestarja e kësaj pjese “tjetër” të zbulesës së Perëndisë. 
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Kur vendosen krah për krah të dyja format e traditës, ajo e shkruar dhe ajo 
gojore, sipas Romës ato formojnë një “Traditë të Shenjtë”4 të vetme.

nuk është habi që mbrojtësit modernë të Katolicizmit Romak janë 
përpjekur ta mënjanojnë mbrojtjen e pretendimeve kaq të larta. Ashtu sikurse 
historianët modernë katolikë mundohen që t’i mbrojnë shpalljet e Vatikanit 
për sa i përket pagabueshmërisë së papatit, ashtu edhe mbrojtësit e Trentit e 
kanë shumë të vështirë të sigurojnë mbështetje domethënëse për deklaratat 
ekstravagante të atij sinodi. në mënyrë të veçantë, demonstrimi i ekzistencës 
së kësaj “tradite gojore” të frymëzuar e cila ekziston jashtë Shkrimit dhe që 
është përcjellë drejtpërdrejt nga Krishti dhe apostujt, është një pretendim i 
vështirë. në fakt, është thjesht e pamundur për shkak se një gjë e tillë nuk 
ekziston. Kjo është arsyeja pse disa dëshirojnë ta shohin këtë “traditë” thjesht 
si interpretuese në përmbajtje dhe ia mohojnë një status të frymëzuar.5

Cili ka qenë rezultati i doktrinës së traditës të Romës? mjafton të shohim 
vetëm koncepte të tilla si pagabueshmëria e papatit dhe doktrinat mariane 
(ngjizja e papërlyer dhe ngjitja trupore) për të dalluar se si Roma ka qenë e 
gatshme ta përcaktojë doktrinën de fide në bazë të kësaj tradite të supozuar.

në lidhje me pikëpamjen e Romës për biblën marrim si shembull fjalët 
e shkrimtarit të njohur Xhon O’brien: “Sado i madh që është nderimi ynë 
për biblën, arsyeja dhe përjetimi na bindin të themi që ajo e vetme nuk 
është udhëzues kompetent dhe i sigurt  për atë që duhet të besojmë.”6 një 
deklaratë e ngjashme gjendet në librin e njohur Nga Na Erdhi Bibla nga 
Henri Graham: “edhe pse katolikët e konsiderojnë biblën të frymëzuar dhe 
të vlefshme për t’u nderuar, edhe pse përkushtimi i tyre për lexim frymëror 
dhe mbështetje në doktrinë është i madh ndaj saj, ne nuk pretendojmë që 
mbështetemi vetëm në të, si Rregulli i vetëm për besimin dhe moralin. 
bashkë me të pranojmë dhe atë Fjalë të madhe që nuk u shkrua kurrë, 
Traditën, dhe mbështetemi si tek njëra, ashtu dhe tek tjetra të interpretuara 
prej zërit të gjallë të Kishës Katolike që flet përmes Kreut të saj Suprem, 
zëvendësit të pagabueshëm të Krishtit.”7

e inkurajojmë lexuesin që t’i krahasojë deklarata të tilla me këshillat e 
mëposhtme paralajmëruese nga etërit e hershëm të besimit.

PëRDORImI I eTëRVe SI TeKSTe-PROVë

Personi që dëshiron të dijë nëse etërit e hershëm sigurojnë mbështetje reale 
për konceptin katolik të traditës, ashtu siç është përkufizuar më sipër, do të 
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dallojë që nevojitet një përdorim specifik i termit. Thjesht citimi i pjesëve 
ku shfaqet termi traditë nuk ka për të mjaftuar aspak, edhe pse shumë 
shpesh kjo është gjithë sa na ofron koncepti i apologjetëve katolikë.8 Përveç 
konsiderimit të dukshëm që termi traditë mund të ketë shumë kuptime,9 
për katolikët është e nevojshme të demonstrojnë se kur një nga etërit e 
lashtë i referohet “traditës”, është duke folur për të njëjtin koncept siç është 
shpallur prej Këshillit të Trentit: pra, një traditë e frymëzuar, e përcjellë nga 
njëri brez në tjetrin përveç Shkrimit, pa të cilën nuk e kemi dhe s’mund ta 
kemi gjithë të vërtetën e zbuluar të Perëndisë.

Do t’ju siguroj vetëm dy shembuj se si etërit e lashtë shpesh keqtrajtohen 
nga apologjetët katolikë në përpjekje për të gjetur mbështetje për pikëpamjen 
e tyre rreth traditës gojore. Këta shembuj janë marrë nga veprat e Ireneut, 
peshkopit të Lionit (rreth 130-200 pas K) dhe Vasilit të Cezaresë (rreth 
330-379 pas K), një nga etërit e mëdhenj të Kapadokisë.

Ireneu. Disa nga deklaratat e Ireneut shpesh përdoren për të 
mbështetur ekzistencën e një tradite jashtë biblës, e cila na thuhet që 
mbështet pretendimet katolike.

nga veprat e tij Kundër Herezive lexojmë: “në këtë çështje jemi të 
detyruar t’i mënjanojmë, por të zgjedhim gjërat që i përkasin Kishës me 
zellin më të madh, dhe të mbahemi fort pas traditës së të vërtetës... Si do 
të kishte qenë puna nëse vetë Apostujt nuk do të na kishin lënë shkrimet? 
A nuk do kishte qenë e nevojshme [që në atë rast] të ndiqnim drejtimin e 
traditës të cilën ata ua përcollën atyre, në duart e të cilëve lanë kishat?”10 
Sigurisht që një pjesë e tillë duket se flet për traditën si një gjë jashtë biblës, 
ashtu siç bën Këshilli i Trentit.

Ky nuk është i vetmi vend ku Ireneu foli në këtë mënyrë. në pjesën e 
parë të së njëjtës vepër, ai shkroi: “Siç kam vënë në dukje tashmë, Kisha, 
pasi e ka marrë këtë predikim dhe këtë besim, edhe pse e shpërndarë në 
mbarë botën, megjithatë, njësoj sikur të ishte një shtëpi e vetme, e mbron atë 
me kujdes... Sepse, edhe pse gjuhët e botës janë të ndryshme, prapëseprapë 
domethënia e traditës është një dhe e vetme.”11

Citime si këto duket sikur mbartin shumë peshë – derisa shohim më 
nga afër kontekstin e tyre. në të dyja rastet, zbulojmë një fakt shumë të 
rëndësishëm. Autori ynë nuk dështoi në përkufizimin e kësaj tradite:

Që të gjithë këta na kanë shpallur që ka një Perëndi, Krijues i qiellit 
dhe tokës, i shpallur prej ligjit dhe profetëve; dhe një Krisht, biri i 
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Perëndisë. nëse dikush nuk bie dakord me këto të vërteta, ai i përbuz 
shokët e zotit; madje më tepër se kaq, ai përbuz vetë Krishtin, zotin; 
po, ai përbuz gjithashtu Atin dhe është i vetëdënuar, që i reziston 
shpëtimit dhe e kundërshton atë, ashtu siç ndodh me gjithë heretikët.12

Ja ku e kemi “traditën’ e Ireneut, dhe menjëherë dallojmë që kjo nuk 
i ngjan aspak versionit të Romës. Gjëja e rëndësishme për t’u parë, përveç 
faktit që doktrina të tilla si pagabueshmëria e papës dhe ngjitja Trupore e 
marisë mungojnë në përkufizimin e Ireneut (doktrina këto të cilat Roma 
i ka përkufizuar në bazë të traditës), është që këto të vërteta rrjedhin prej 
vetë Shkrimeve. në doktrinat e radhitura prej Ireneut nuk gjendet as edhe 
një e vetme që s’mund të demonstrohet drejtpërdrejt nga faqet e Shkrimit 
të Shenjtë. Prandaj, është e qartë që ideja e tij rreth traditës nuk i jep aspak 
mbështetje deklaratave të Këshillit të Trentit, pasi përkufizimi i Trentit nuk 
pohon një përmbledhje të prejardhur, nënshkrimore të së vërtetës së ungjillit, 
por një zbulesë të frymëzuar të përcjellë gojarisht përmes peshkopatës. 
Pikëpamja e Ireneut nuk është pikëpamja e Kishës Katolike Romake.

në mënyrë që ndokush të mos mendojë se ky është i vetmi rast ku 
Ireneu e përkufizon konceptin e tij të traditës, mjafton vetëm të lexojmë 
këto fjalë që vijnë menjëherë pas citimit të dhënë më sipër: “me këtë gjë bien 
dakord edhe shumë kombe barbarë që besojnë në Krishtin, se shpëtimi 
është shkruar në zemrat e tyre prej Frymës së Shenjtë, pa bojë dhe letër, 
dhe me kujdes e respektojnë traditën e lashtë, duke besuar në një Perëndi, 
Krijuesin e qiellit dhe të tokës dhe të të gjitha gjërave që gjenden në to 
përmes Krishtit Jezus, birit të Perëndisë.”13

Vasili i Cezaresë. ndërsa kthehemi nga Ireneu tek Vasili i Cezaresë në 
trajtesën e tij të famshme Rreth Frymës, gjejmë fjalët e famshme si vijon më poshtë:

Për sa u përket besimeve dhe praktikave përgjithësisht të pranuara 
apo të shpallura publikisht, të cilat ruhen në Kishë, disa nga ato që 
zotërojmë rrodhën prej mësimit të shkruar; të tjerat i kemi marrë të 
përcjella tek ne “në mister” përmes traditës së apostujve; që të dyja këto 
kanë të njëjtën forcë kur është fjala për fenë e vërtetë. Këto askush nuk 
ka për t’i mohuar; askush në çfarëdo rasti që është mësuar sadopak 
në institucionet e Kishës. Sepse nëse do të përpiqeshim t’i mohonim 
zakone të tilla sikur të mos kishin autoritet të shkruar, për shkak se 
rëndësia që ato zotërojnë është e vogël, në mënyrë të paqëllimshme 
do ta lëndonim Ungjillin në gjërat e tij jetësore; ose mund ta bëjmë 
përkufizimin tonë publik thjesht një frazë dhe asgjë më tepër.14
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Sigurisht që këtu gjejmë pozitën katolike romake, apo jo? në këtë vend 
Vasili prezanton një “traditë” ekstra biblike që do të përputhet mjaft mirë 
me idetë e Trentit, apo jo? Sërish dallojmë rëndësinë e të parit të të gjithë 
materialit sepse si konteksti, ashtu dhe tërësia e mësimit të Vasilit bien 
ndesh me një konkluzion të tillë.

Së pari, le të shohim vazhdimin e fjalëve të tij të cilat shpesh nuk 
përfshihen në citimin e tij:

Për shembull, nëse marrim rastin e parë dhe më të përgjithshëm, 
kush na ka mësuar me shkrim që t’i bëjmë me shenjën e kryqit ata 
që kanë besuar në emrin e zotit tonë Jezu Krisht? Cilat shkrime na 
kanë mësuar të kthehemi nga lindja për lutje? Cili nga shenjtorët na i 
ka lënë të shkruara fjalët e lutjes në prezantimin e bukës dhe kupës së 
bekimit në darkën e zotit? Sepse, ashtu siç dihet mjaft mirë, ne nuk 
jemi të kënaqur me atë që ka shkruar apostulli apo Ungjilli por, si në 
hyrje, ashtu dhe në përfundim shtojmë fjalë të tjera sikur të kishin 
rëndësi të madhe për vlefshmërinë e shërbesës, dhe këto i nxjerrim nga 
mësime të pashkruara. Për më tepër, ne bekojmë ujin e pagëzimit dhe 
vajin e vajosjes, dhe përveç kësaj bekojmë edhe besimtarin e ri që po 
pagëzohet. mbi çfarë autoriteti të shkruar e bëjmë këtë gjë? A nuk është 
autoriteti ynë i heshtur dhe traditë mistike? me çfarë fjale të shkruar 
na mësohet vajosja me vaj? Dhe nga vjen zakoni i pagëzimit tri herë?15

Pavarësisht nga mënyra se si mund t’i shohim besimet e Vasilit, një 
gjë është e sigurt: çështjet që ai radhit si të trajtuara nga tradita nuk janë 
çështjet që Roma dëshiron t’i besojmë se përbëjnë “traditën e saj gojore.” 
Vasili po flet për tradita që u referohen praktikave dhe devotshmërisë. në 
mënyrë ironike, Roma nuk beson që Vasili ka të drejtë në pretendimet e tij 
në këtë pjesë. A thotë Roma që kur lutemi duhet të kthehemi nga Lindja? 
A këmbëngul Roma në pagëzimin trinitarian sipas mënyrës Lindore? 
megjithatë këto janë praktikat të cilat Vasili i përkufizon si të nxjerra nga 
tradita.

Për më tepër, deklarata të tjera nga i njëjti atë i kishës kundërshtojnë 
hapur pretendimet e Romës. Për shembull, kur trajton të vërteta shumë 
të rëndësishme, të tilla si vetë natyra e Perëndisë, Vasili nuk iu apelua 
ndonjë tradite të mjegullt. Si mund ta bënte, në mënyrë të veçantë kur 
përballej me të tjerë që pretendonin se besimet e tyre tradicionale duhej të 
konsideroheshin si të shenjta? Vini re fjalët e tij drejtuar doktor eustathiusit:
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Ata ankohen se zakoni i tyre nuk e pranon këtë gjë, dhe se Shkrimi 
nuk përputhet. Cila është përgjigja ime? nuk e konsideroj të drejtë 
që zakoni që gjendet mes tyre duhet të konsiderohet ligj dhe rregull i 
ortodoksisë. nëse zakoni duhet të pranohet për të vërtetuar atë që është 
e drejtë, atëherë sigurisht që është në kompetencën time që të ofroj në 
anën time zakonin që gjendet këtu. nëse e mohojnë këtë, sigurisht që 
nuk jemi të detyruar t’i ndjekim. Prandaj Shkrimi i frymëzuar prej 
Perëndisë le të vendosë mes nesh; dhe vota e së vërtetës do të hidhet në 
favor të asaj pale ku doktrinat do të gjenden në përputhje me fjalën e 
Perëndisë.16

Kjo deklaratë zor se përputhet me ato të Trentit.

I njëjti atë i kishës këmbënguli gjithashtu duke thënë: “Dëgjuesit që 
janë udhëzuar në Shkrime duhet të shqyrtojnë atë që thuhet prej mësuesve, 
të pranojnë atë që është në përputhje me Shkrimet dhe të hedhin poshtë atë 
që është në kundërshtim me to.”17

në një vend tjetër thotë: “Të fshish ndonjë gjë që është shkruar apo të 
fusësh ndonjë gjë që nuk është shkruar, përbën largim të hapur nga besimi 
dhe e bën personin në fjalë të hapur ndaj akuzës së përbuzjes.”18 Prandaj, 
sërish, në mënyrë po aq të qartë, del që Vasili nuk është mik i pretendimeve 
të Romës.19

Para se të kalojmë tek dëshmitarët e tjerë për besimin e hershëm 
në mjaftueshmërinë e Shkrimit pa ndonjë traditë shtesë gojore ashtu siç 
përkufizohet prej Romës, duhet të vëmë në dukje problemin e ngritur nga 
dëshmia e etërve të kishës. Protestantët mund t’i respektojnë shumë dhe 
të mësojnë prej etërve të hershëm pa iu atribuar atyre pagabueshmërinë. 
mund të marrim të mirën duke pranuar që ata kishin gjithashtu problemet 
dhe dështimet e tyre. Prandaj, kur gjejmë një nga etërit e hershëm që del 
nga shtegu, nuk shqetësohemi apo tronditemi prej kësaj. Por për katolikët 
romakë, situata është e ndryshme. Pretendimet e Romës, në thelb, janë 
të ndryshme, prandaj del një problem nga prania, që nga periudhat më 
të hershme të kishës, e besimeve në etërit që nuk janë në përputhje me 
ato që Roma shpall se janë në fakt doktrina dhe tradita “apostolike.” 
nëse protestantët mund të debatojnë “dhëmb për dhëmb” me katolikët 
romakë duke cituar etërit e hershëm, është e qartë që pozita romake është 
ajo që vuan, pasi kishës romake i duhet të mbrojë idenë që traditat e saj 
ishin “të pranishme” qysh prej fillimit dhe që besimi i saj është “besimi i 
pandryshueshëm” i kishës.20
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DËSHMITË PATRISTIKE (të etërve të hershëm)

Hapësira nuk më lejon të prezantoj më tepër se një përmbledhje dëshmish 
në dispozicion të personit që dëshiron t’i lejojë etërit e hershëm të flasin për 
veten e tyre. Së pari, le të dëgjojmë disa nga fjalët e peshkopit të madh të 
Hipos, Augustinit, dhe pastaj do ta mbyllim duke parë disa komente nga 
mbrojtësi i madh i besimit të nikeas, peshkopit të Aleksandrisë, Athanasit.

Augustini i Hipos. Do të fillojmë me disa pjesë të pikëpamjes së 
Augustinit rreth Shkrimit dhe traditës:

Çfarë t’ju mësoj më tepër se ajo që lexoni nga apostulli? Shkrimi i 
shenjtë themelon rregullin për doktrinën tonë, në mënyrë që të mos 
guxojmë të jemi më të mençur se duhet... Prandaj, nuk do t’ju mësoj 
ndonjë gjë tjetër përveçse t’ju shtjelloj fjalët e mësuesit.21

nuk duhet ta theksoj autoritetin e nikeas kundër jush, dhe as ju nuk 
duhet të mbështetni atë të Ariminumit kundër meje; nuk e pranoj atë, 
ashtu sikurse ju nuk pranoni tjetrin; por le të qëndrojmë në atë që e 
kemi të përbashkët, dëshminë e Shkrimeve të shenjta.22

Le të mos dëgjojmë: këtë them unë e këtë thua ti; por kështu thotë 
zoti. Sigurisht që janë librat e zotit për autoritetin e të cilëve biem 
dakord dhe i besojmë. Atje le ta kërkojmë kishën, atje le të diskutojmë 
çështjen tonë.23

Le të hiqen nga mesi ynë ato gjëra që i citojmë kundër njëri-tjetrit jo 
nga librat kanonikë hyjnorë, por nga burimet e tjera. Dikush mund 
të pyesë, pse dëshiron t’i heqësh këto gjëra nga mesi ynë? Për shkak se 
nuk dëshiroj që kisha e shenjtë të vërtetohet nga dokumentat njerëzorë 
por prej orakujve hyjnorë.24

Çfarëdo që mund të sjellin, dhe çfarëdo që të citojnë, në vend të kësaj, 
nëse jemi delet e Tij, le të dëgjojmë zërin e bariut tonë. Prandaj, le të 
studiojmë për kishën në Shkrimet kanonikale.25

Askush nuk duhet të bjerë dakord me peshkopët katolikë nëse rastësisht 
gabojnë në ndonjë gjë dhe, si rezultat, opinioni i tyre bie ndesh me 
Shkrimet kanonike të Perëndisë.26

nëse dikush predikon në lidhje me Krishtin apo kishën e Tij, apo në 
lidhje me ndonjë gjë tjetër që ka lidhje me besimin dhe jetën tonë; nuk 
do të them, nëse ne, por atë që shton Pali, nëse një engjëll nga qielli t’ju 
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shpallë ndonjë gjë tjetër përveç asaj që keni marrë në Shkrimet e Ligjit 
dhe Ungjillit, ai person qoftë i mallkuar.27

Duhet të dalloni në mënyrë të veçantë dhe ta mbani mend faktin që 
Perëndia dëshironte të hidhte një themel të palëkundur në Shkrime 
kundër gabimeve mashtruese, një themel kundër të cilit askush nuk 
guxon të flasë nëse dëshiron të konsiderohet i krishterë. Sepse kur 
Ai iu afrua atyre që ta preknin, kjo nuk i mjaftoi, nëse nuk do ta 
kishte forcuar gjithashtu zemrën e besimtarit nga Shkrimet, sepse Ai 
parashikoi që do të vinte koha kur nuk do të kishim ndonjë gjë për ta 
prekur, por do të kishim diçka për të lexuar.28

A duhet të besojmë që ajo që donte të thoshte Augustini, në citimet që 
sapo kemi dhënë, ishte se “Ai parashikoi që do të vinte koha kur nuk do të 
kishim ndonjë gjë për ta prekur, por do të kishim diçka për të lexuar dhe një gjë 
tjetër që do të përcillej gojarisht”? A nuk iu referua Augustini traditës? Po, këtë 
bëri, por këtë e bëri në të njëjtin kontekst ashtu siç bëri edhe Vasili më sipër.29

Shpesh konflikti është një burim i madh dhe i pasur informacioni 
rreth besimeve të etërve të lashtë. Kur u përballën me kundërshtime, etërit 
“treguan fytyrën e tyre të vërtetë” nëse mund të themi kështu. Si i trajtuan 
ata pretendimet e akuzuesve të tyre? mos vepruan si katolikët modernë 
duke iu referuar “traditës” si baza e besimeve të tyre doktrinare? Apo mos 
vallë i shohim që prezantojnë Shkrimet si autoritetin e tyre të plotë dhe 
përfundimtar?

Athanasi i Aleksandrisë. Asnjë nga etërit e hershëm nuk i përgjigjet 
kësaj pyetjeje në mënyrë më të qartë sesa Athanasi. Për vite me radhë ai 
qëndroi kundër pushtetit të bashkuar të Perandorisë Romake dhe kishës, 
duke u mbajtur pa u lëkundur në besimin nikeas për hyjninë e plotë të Jezu 
Krishtit. Për një farë kohe ai qëndroi edhe kundër Liberiusit, peshkopit 
të Romës, i cili u dorëzua përpara presionit që u ushtrua kundër tij.30 
me të vërtetë për të u tha: Athanasius contra mundum, Athanasi kundër 
botës.” Çfarë qëndrimi i mahnitshëm protestant që u shfaq prej peshkopit 
të Aleksandrisë! Kundër pushtetit të kishës së bashkuar ai u kap fort pas 
dëshmisë së Shkrimit, duke i mundur armiqtë e tij jo me anë të referimit 
në ndonjë “traditë” mistike gojore, por me anë të shtjellimit logjik dhe me 
mend të Shkrimeve të frymëzuara nga Perëndia.

Do të fillojmë duke trajtuar deklaratat më të forta të kundërshtarëve 
dhe do të demonstrojmë se si Athanasi nuk i mbështet aspak. Pastaj do të 
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japim një përmbledhje të vogël dëshmish të shumta që na siguron ky burim 
i pasur për mbrojtjen tonë të doktrinës sola Scriptura. Do të fillojmë duke 
shqyrtuar një pjesë e cila është cituar si provë se Athanasi e mohoi doktrinën 
sola Scriptura. “Por ajo që është gjithashtu me vend, le të vëmë re që vetë 
tradita, mësimi, dhe besimi i Kishës Katolike qysh prej fillimit, të cilat u 
dhanë prej zotit, u predikuan prej Apostujve dhe u ruajtën prej etërve. mbi 
këtë u themelua kisha; dhe nëse dikush largohet prej kësaj, ai as nuk është 
më dhe as që duhet të quhet i krishterë.”31

Kjo pjesë është cituar për shkak se ka të ngjarë që do të lexohet me sy 
modernë dhe do të kuptohet në mënyrë moderne, apo jo? “Aha!” dëgjohet 
thirrja: “e shihni! Athanasi flet për traditën!” Por çfarë do të thotë Athanasi 
me termin “traditë”? Thjesht do ta lejoj citimin të vazhdojë në mënyrë që 
Athanasi të flasë për vete. Çfarë është kjo “traditë” të cilës ai i referohet?

Ka një Trinitet, të shenjtë dhe të përsosur, që njihet si Perëndi, në Atin, 
birin dhe Frymën e Shenjtë, që nuk ka asgjë të huaj apo të jashtme që 
të përzihet me të, nuk përbëhet prej një formuesi dhe një të linduri, 
por krejtësisht krijues dhe formues... prandaj predikohet një Perëndi 
në Kishë, “i cili është përmbi të gjithë, në mes të të gjithëve dhe në të 
gjithë...” Për shkak se ky është besimi i Kishës, le ta kuptojnë që zoti i 
dërgoi Apostujt dhe i urdhëroi që ta bënin themelin e kishës kur iu tha: 
“Shkoni dhe udhëzoni çdo popull duke i pagëzuar në emër të Atit, e të 
birit, e të Frymës së Shenjtë.”32

Kjo është shumë e rëndësishme, për shkak se është përtej çdo dyshimi që 
Athanasi e zhvillon dhe e mbron doktrinën e Trinitetit në bazë të Shkrimit. 
Për këtë të vërtetë ai nuk i apelohet ndonjë zbulese të pashkruar që ekziston 
jashtë Shkrimit. Kjo duhet të merret në konsiderim kur përcaktojmë termin 
traditë dhe çfarë përfshin ajo. Prandaj shohim që kjo “traditë” të cilës i 
referohet Athanasi, është dytësore dhe e nënshtruar ndaj Shkrimeve.33

një pjesë tjetër që shpesh përdoret kundër shumë dëshmive të qarta 
që do të prezantojmë nga Athanasi është ajo çfarë thuhet në vijim: “Ajo që 
ata hamendësojnë tani nga Ungjijtë sigurisht që nuk po e interpretojnë në 
mënyrë të shëndoshë, dhe këtë mund ta dallojmë lehtë nëse konsiderojmë 
përmbajtjen e atij besimi që mbajmë ne si të krishterë, besim të cilin e 
përdorim si rregull, e zbatojmë edhe vetë, siç na mëson edhe Apostulli, në 
lidhje me leximin e Shkrimit të frymëzuar. Armiqtë e Krishtit, duke qenë të 
paditur rreth përmbajtjes së besimit, janë larguar nga udha e së vërtetës.”34
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Apologjetët romakë vënë në dukje fjalën përmbajtje35 dhe thonë 
“Këtu kemi një rregull të cilit Athanasi po i referohet dhe që hedh poshtë 
çdo koncept të sola Scriptura.” Sërish, nëse merret vetëm, mund të kuptohet 
se si mund të arrijmë në një konkluzion të tillë. Por kjo pjesë nuk ekziston 
e vetme. Kjo është pjesë e ligjëratës së tretë nga katër të tilla që Athanasi 
shkroi kundër arianëve. Para se të arrinte në këtë pikë Athanasi ka trajtuar 
një larmi të madhe temash. në fakt, në ligjëratën e parë ai arriti në një pikë 
që do t’i kishte siguruar mundësinë e përsosur për një lumë lëvdatash për 
“traditat gojore.” Ai shkroi: “nëse një hutim dhe një e folur e tillë pa mend 
është nga padituria, Shkrimi ka për t’i mësuar, që djalli, autori i herezive, 
për shkak të shijes së ligë që shkon me ligësinë, huazon gjuhën e Shkrimit, 
si një lloj mbulese për ta mbushur tokën me helmin e tij, dhe për t’i joshur 
të thjeshtët.”36

Si i trajtojnë apologjetët modernë romakë deklaratat e heretikëve 
që pretendojnë të kenë mbështetjen e shkrimit? A nuk i referohen shpejt 
nevojës për të pasur diçka më tepër se Shkrimi? A nuk i shohim shpesh 
kultet dhe “izmat” të përdoren si shembuj që sola Scriptura nuk funksionon? 
megjithatë nuk dëgjojmë ndonjë lumë lëvdatash për “traditat gojore” këtu 
tek Athanasi. Përkundrazi, dëgjojmë që Athanasi thotë: “ne pra, marrim 
Shkrimin hyjnor dhe pastaj diskutojmë me lirinë e besimit fetar...”37 në 
fillim të paragrafit vijues ai shkruan: “Cila prej dy teologjive e prezanton 
zotin Jezu Krisht si Perëndi dhe bir i të Atit: kjo që po villni ju, apo ajo 
që e kemi shpallur dhe mbrojtur prej Shkrimeve?”38 Kjo pastaj pasohet nga 
afër prej këtyre fjalëve: “Sepse, nëse ata flasin, ka për t’i ndjekur dënimi; dhe 
nëse dyshojnë, do të përballen me provat e Shkrimit nga çdo anë.”39

Prova nga Shkrimi? Pse të mos përdorte autoritetin e traditës gojore 
kundër tyre dhe të mbaronte punë? Sigurisht që kështu duhet të trajtohen 
doktrina të tilla si pagabueshmëria e papës dhe ngjitja Trupore e marisë. 
Por kjo nuk ishte mënyra e Athanasit. Përkundrazi, ai tregoi përputhjen e 
besimit të tij me Shkrimin dhe mospërputhjen e besimeve të heretikëve, që 
të gjitha me të njëjtin standard: “Shkrimi nuk iu ofron asnjë pretekst; sepse 
shpesh është treguar, dhe do të tregohet edhe tani, që doktrina e tyre është 
e huaj për orakujt hyjnorë.”40

Ajo që vjen pas kësaj është një diskutim tjetër i gjatë rreth përjetshmërisë 
së birit, dhe e gjitha merret pa përjashtim nga vetë Shkrimi, prandaj ai 
konkludon: “Prandaj është e qartë, nga ato që kemi thënë më sipër, se 
Shkrimi shpall përjetshmërinë e birit.”41
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Pjesa tjetër e ligjëratës së parë merret me sigurimin e një interpretimi 
ortodoks për pjesë të ndryshme që përdoren nga heretikët. edhe këtu 
kemi mundësi që të shohim pikëpamjen e Athanasit për autoritetin, sepse 
kjo pjesë fillon kështu: “Përderisa ata hamendësojnë orakujt hyjnorë dhe 
i keqinterpretojnë, sipas kuptimit të tyre privat, është e nevojshme që t’i 
përballim deri në atë pikë sa t’i lartësojmë këto pjesë dhe të tregojmë që 
ato kanë një kuptim ortodoks, dhe që kundërshtarët tanë e kanë gabim.”42

Si e bëri Athanasi këtë gjë? A iu apelua traditës së pashkruar për të 
vërtetuar që interpretimi i heretikëve ishte i gabuar? Jo, ai shtjelloi vetë 
pjesët dhe tregoi mospërputhjen e interpretimeve ariane. Ashtu si do t’i 
përgjigjesha një Dëshmitari të Jehovait që do të përdorte të njëjtat pjesë, 
këtë bëri edhe Athanasi para njëmijë e pesëqind vjetësh.

Le të qëndrojmë pak me pjesën e kësaj ligjërate të cituar më sipër. Siç 
e kemi parë tashmë, konteksti është jetësor kur citohen etërit. në këtë rast, 
kuptimi i termit përmbajtje përkufizohet më tej në paragrafin vijues:

Tani, përmbajtja dhe karakteri i Shkrimit të Shenjtë, siç e kemi thënë 
gjithmonë, është kjo – Shkrimi përmban një tregim të dyfishtë për 
Shpëtimtarin; që Ai ka qenë gjithmonë Perëndi, dhe që është biri, 
duke qenë Fjala, Shkëlqimi dhe Urtësia e Atit; dhe që më pas për ne Ai 
mori natyrë njerëzore nga një e Virgjër, maria, nëna e Perëndisë, dhe 
u bë njeri. Kjo përmbajtje gjendet në gjithë Shkrimin e frymëzuar, siç 
ka thënë edhe zoti vetë: “Hetoni Shkrimet, sepse ato dëshmojnë për 
mua.”43

Kjo “përmbajtje”, na thuhet, “duhet të gjendet në gjithë Shkrimin e 
frymëzuar.” Prandaj është e qartë se nuk është diçka që ekziston veçmas 
Shkrimit. Ashtu siç mund të them: “Koncepti i sovranitetit të Perëndisë është 
një besim që gjendet në mbarë Shkrimin.” Athanasi i referohet të vërtetës 
rreth natyrës së Krishtit në të njëjtën mënyrë. Prandaj, kjo “përmbajtje” 
nuk kualifikohet si koncepti i Romës për traditën gojore, dhe Athanasi nuk 
është duke e hedhur poshtë doktrinën e sola Scriptura.

Ku është, pra, dëshmia pozitive prej Athanasit? Së pari dhe më së 
shumti dallojmë fjalët nga veprat e tij Kundër Paganëve: “Shkrimet e shenjta 
dhe të frymëzuara prej Perëndisë janë me të vërtetë të vetëmjaftueshme për 
predikimin e të vërtetës.”44

në këtë pjesë Athanasi fillon me një përbërës themelor të besimit të tij: 
me mjaftueshmërinë e plotë të Shkrimit për shpalljen e së vërtetës. Pastaj ai 
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menjëherë vazhdon të vërë në dukje që Perëndia përdor edhe burime të tjera 
për të na mësuar të vërtetën, ku përfshihen edhe njerëzit e perëndishëm që 
kanë zgjuarsi në Shkrim. Por ai fillon në pikën ku ndahen protestantët dhe 
katolikët: me mjaftueshmërinë e Shkrimit. Gjëra të tilla ai i kishte mësuar 
prej atyre që kishin qenë para tij. Ai madje përmend fjalët e Antonit: 
“Shkrimet mjaftojnë për udhëzim, por është gjë e mirë ta inkurajojmë njëri-
tjetrin në besim, dhe të nxitim me fjalë.”45

në mënyrë të ngjashme, kur u shkruan peshkopëve egjiptianë ai 
thekson: “Por përderisa Shkrimi i shenjtë, nga të gjitha gjërat, është më i 
mjaftueshmi për ne, duke u rekomanduar atyre që dëshirojnë të dinë më 
tepër për këto çështje të lexojnë fjalën Hyjnore, pa humbur kohë dua të 
vendos para jush atë që kërkon më tepër vëmendje, dhe për hir të së cilës i 
kam shkruar parimisht këto gjëra.”46

Kjo pikëpamje e lartë e Shkrimit vazhdon në këtë pjesë nga vepra e 
Athanasit rreth mishërimit të Fjalës së Perëndisë:

Qoftë kjo oferta jonë për ju njerëz që e doni Krishtin, edhe pse një 
skicë shumë fillestare apo busull e vogël për besimin e Krishtit dhe shfaqjen 
e Tij Hyjnore ndaj nesh. Por ju, duke marrë shkas nga kjo, nëse qëndroni 
në tekstin e Shkrimit duke e përdorur mendjen tuaj si duhet, do të mësoni 
prej tyre në mënyrë të plotë dhe të qartë hollësitë e asaj që kemi thënë. Sepse 
këto fjalë u folën dhe u shkruan nga Perëndia, përmes njerëzve që folën për 
Perëndinë.”47

Dikush do të kërkojë më kot një referencë në të cilën ky atë i kishës e 
përshkruan “traditën gojore” në këtë mënyrë, e megjithatë Këshilli i Trentit 
nuk hezitoi të fliste kështu për “traditën.” në vend që të gjente idenë e 
O’brienit që Shkrimi nuk është “udhëzues i sigurt” për atë që duhet të 
besojmë, Athanasi tha: “Provat e së vërtetës janë më të sakta ndërsa nxirren 
nga Shkrimi, sesa nga burime të tjera.”48 Këto “burime të tjera” përfshijnë 
këshillat e kishës, të tilla si ai i nikeas të cilin Athanasi e mbrojti me aq 
shumë forcë. megjithatë ai kuptoi që mjaftueshmëria e tij nuk ishte bazuar 
mbi autoritetin e supozuar të një këshilli, por që pushteti i këshillit erdhi nga 
besnikëria e tij ndaj Shkrimit. Vini re fjalët e tij kur iu referohet arianëve:

më kot përpiqen me pretekstin që kanë kërkuar këshilla për hir të 
besimit: sepse Shkrimi hyjnor është i mjaftueshëm mbi të gjitha gjërat; 
por nëse një këshill nevojitet për atë pikë, kemi dëshmitë e etërve, 
sepse peshkopët nikeas nuk e neglizhuan këtë çështje, por e shpallën 
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doktrinën aq saktë, saqë ata që i lexojnë fjalët e tyre me ndershmëri, 
nuk ka se si të mos kujtohen prej tyre për fenë e Krishtit siç është 
shpallur në Shkrimin hyjnor.49

Deri tani fraza “Shkrimi hyjnor është i mjaftueshëm mbi gjithçka” 
duhet të jetë e njohur, për shkak se ky është refreni konstant në shkrimet 
e Athanasit. është kritike të vëmë re që autoriteti i Këshillit të nikeas 
përshkruhet me termat e përputhjes së mësimeve të Këshillit me “fenë e 
Krishtit siç është shpallur në Shkrimin hyjnor.”

PËRFUNDIMI

Çfarë përfundimi mund të nxjerrim nga përmbledhja jonë e shkurtër nga 
vetëm një pjesë e vogël e materialit patristik që kemi në dispozicion? Së pari 
dallojmë që pozita tradicionale e katolikëve romakë në lidhje me një “traditë 
gojore” të veçuar nuk është besimi unanim, i lashtë dhe i vazhdueshëm 
i kishës. Ideja që Shkrimet nuk janë të mjaftueshme, që u mungon një 
përbërës ekuilibrues në traditën gojore, dhe që nuk janë kompetente për të 
funksionuar si udhëzuesi i vetëm për atë që duhet të besojmë, duket qartë se 
është një “risi teologjike”, zhvillim i mëvonshëm, largim nga besimi i lashtë. 
megjithatë ne shohim apologjetë katolikë romakë që përpiqen ta bëjnë të 
tingëllojë sikur sola Scriptura është risia.

në procesin e sulmit kundër sola Scriptura apologjetët romakë janë të 
detyruar t’i keqprezantojnë materialet patristike dhe të përfshihen në atë 
që unë e quaj “interpretim anakronistik,” që lexojnë në burimet e lashta 
koncepte dhe ide që nuk ishin aspak të pranishme në kontekstin origjinal. 
Roma e bën këtë gjë pothuaj me secilën nga doktrinat e saj unike dhe të 
rreme (papati, doktrinat e marisë, etj.) megjithatë, fatkeqësisht, shumë 
protestantë mashtrohen nga këto argumente. Shumica e protestantëve janë 
johistorikë në pikëpamjen e tyre rreth kishës dhe kanë pak ose aspak njohuri 
për historinë e kishës. edhe ata që kanë një farë trajnimi, shpesh, dështojnë 
të kalojnë kohë për të shqyrtuar burimet origjinale nga të cilat apologjetët 
romakë i marrin citatet e tyre të shkëputura nga konteksti. Por nëse kalojmë 
kohë për të njohur saktësisht çfarë pretendon Roma, dhe pastaj të shohim 
burimet patristike, gjejmë një mospërputhje të madhe. Pretendimet e Romës 
për një themel historik mungojnë jo vetëm në lidhje me sola Scriptura, por 
edhe në lidhje me të gjitha dogmat e saj unike që u zhvilluan më vonë dhe të 
cilat i vendos mbi njerëzit e saj me kërcënimin e mallkimit.
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Siç ndodh me të gjitha elementët e së vërtetës së krishterë, shqyrtimi i 
plotë gjithmonë ka për të mbështetur, lartësuar dhe vërtetuar që sola Scriptura 
prej shumë kohësh ka qenë rregulli i të krishterëve besimtarë, edhe para se 
të ishte e nevojshme të përdorej terminologjia e veçantë kundër novatorëve 
të mëvonshëm që e uzurpojnë supremacinë e Shkrimit në kishë. Ky është 
mësimi i Shkrimeve për veten e tyre (2 Timoteut 3:16-17; mateu 15:1-9, etj.), 
dhe për këtë gjejmë një dëshmi të gjerë dhe të thellë në shkrimet e etërve të 
hershëm. Le t’i jemi mirënjohës Perëndisë për dhuratën e hirshme të Fjalës 
së tij të mjaftueshme dhe jetëdhënëse, Shkrimin e Shenjtë.
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mënyrë të kombinuar, Vatikani II përdor formën me shkronja të vogla “tradita e 
shenjtë,” për t’iu referuar traditës gojore në dallim nga ajo e shkruar: “Si rrjedhim, 
Kisha nuk e merr sigurinë e saj për gjithçka që është zbuluar vetëm nga Shkrimi i 
shenjtë. Prandaj, si tradita e shenjtë ashtu dhe Shkrimi i shenjtë duhet të pranohen 
dhe nderohen me të njëjtën ndjesi devotshmërie dhe druajtjeje” (Dei Verbum 9). 
Dhe: “Tradita e shenjtë dhe Shkrimi i shenjtë formojnë një depozitë të shenjtë apo 
fjalën e Perëndisë, e cila i është dorëzuar Kishës... Ajo gjithmonë e ka konsideruar 
Shkrimin bashkë me traditën e shenjtë si rregullin suprem të besimit dhe kështu ka 
për të bërë gjithmonë” (Dei Verbum 10, 21).

5. Fakti se sa i kotë është në të vërtetë pretendimi i “mjaftueshmërisë materiale” nga 
ana e apologjetëve romakë, mund të dallohet kollaj në fjalët e John Hardon, The 
Catholic Catechism (New York: Doubleday, 1975), 161, në të cilën ai ka përshkruar 
burimin e dogmës së Ngjitjes së Marisë: “Papa Piu e përkufizoi Ngjitjen e Marisë 
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si një të vërtetë të zbuluar në mënyrë hyjnore. Nga dy burimet e zbulesës, teologët 
zakonisht thonë që Ngjitja ishte e nënkuptuar në Traditë, pavarësisht mungesës 
praktike të provave të dokumentuara para vitit 300 pas Krishtit. Megjithatë, Papa 
e shpalli që kjo doktrinë ishte në zbulesë. Si e dimë këtë gjë? Në përgjigjen e kësaj 
pyetjeje mbështetet një ide e re mbi Traditën e Krishterë e cila ka marrë hov që nga 
shekulli i tetëmbëdhjetë. E thënë shkurtimisht, Tradita po identifikohet më tepër 
me magjisteriumin apo mësimin e Kishës dhe më pak ekskluzivisht si burimi i të 
vërtetave të shpëtimit përkrah Shkrimit... ‘Bashkë me burimet e zbulesës (Shkrimi 
dhe Tradita) Perëndia i ka dhënë kishës së Tij një magjisterium të gjallë që të 
qartësojë dhe shpjegojë atë çfarë gjendet vetëm në mënyrë të paqartë në depozitën 
e besimit, dhe në një farë mënyre e nënkuptuar.’ Ne mund të shtojmë që shkalla e 
paqartësisë nuk ka rëndësi. Kishës i është dhënë kjo aftësi prej themeluesit të vet, 
Fryma e tij e së vërtetës qëndron me të për gjithë kohën, prandaj ajo mund të dallojë 
në mënyrë të pagabueshme se çfarë është pjesë e zbulesës pa marrë parasysh sa e 
koduar që mund të jetë përmbajtja.” 
      Çfarë fitohet duke mbajtur një pikëpamje të tillë? Apologjeti romak nuk ka pse 
ta mbrojë idenë e një tradite gojore të frymëzuar, por tani duhet të mbrojë idenë 
që vetë magjisteriumi romak është drejtuar në mënyrë aq hyjnore saqë mund të 
“dallojë pagabueshmërisht” çfarë është dhe çfarë nuk është zbulesë, dhe që nuk ka 
rëndësi “shkalla e paqartësisë” me të cilën mund të jetë e veshur një e vërtetë e tillë 
hyjnore! Në nivelin praktik, kuptimi i kësaj është në fakt më i keq se pikëpamja 
tradicionale: Roma mund të “gjejë” çfarëdo që dëshiron të gjejë në “zbulesë” dhe 
ta vendosë me forcë këtë “të vërtetë” të supozuar mbi gjithë besimtarët, dhe madje 
nën kërcënimin e mallkimit. Saktësisht këtë gjë bëri kisha me Ngjitjen e Marisë, një 
doktrinë kjo që mungon krejtësisht në Shkrim dhe në historinë e kishës së hershme. 
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gjykimi i tyre janë të  dënuar, kanë kryer lundërthyerje në besim, dhe janë larguar 
nga uniteti i Kishës; dhe për më tepër, që ata vetë me këtë veprim bien nën dënimet 
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49. Athanasius, De Synodis, 6, NPNF, Seria II, IV:453; Migne, PG, 26:689. Teksti në 
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THEMELIMI I SHKRIMIT

R. C. Sproul

“norma e normave dhe vetë pa normë.”  me këto fjalë kisha historike 
ka rrëfyer besimin e saj në autoritetin e Shkrimeve të shenjta. Fraza 

“norma e normave” u ideua për të vënë në dukje shkallën superiore në 
mënyrë të ngjashme me shprehjen e Krishtit në Dhiatën e Re që Ai është 
“mbreti i mbretërve dhe zoti i zotërve”. Të jesh mbret i mbretërve do të 
thotë të jesh mbreti suprem që sundon mbi gjithë mbretërit e tjerë. Të 
jesh zoti i zotërve do të thotë të jesh i lartësuar mbi gjithë zotat e tjerë. në 
mënyrë të ngjashme, shprehja “norma e normave” vë në pah një normë që 
është mbi normat më të ulëta. Fraza shtesë “dhe vetë pa normë,” vë në dukje 
që karakteri normativ i Shkrimit është një normë më vete. nuk funksionon 
si një primus inter pares, e para mes të barabartave. është thjesht e para.

Kur flasim për kanonin e Shkrimit, po flasim për një normë apo 
rregull. Termi kanon vjen përmes transliterimit nga fjala greqisht kanon që 
do të thotë “një shkop matës,” një “rregull,” ose “normë.” në përdorimin 
popullor termi kanon i referohet përmbledhjes së librave individualë që së 
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bashku përbëjnë Dhiatën e Vjetër dhe atë të Re. është lista e plotë e librave 
që u pranua nga kisha dhe u kodifikuan në atë që e quajmë bibla. Fjala 
Bibël vjen nga fjala greqisht për “libër.” në kuptimin e drejtpërdrejtë, bibla 
nuk është një libër, por një përmbledhje e gjashtëdhjetë e gjashtë librave. Të 
paktën bibla klasike protestante përmban gjashtëdhjetë e gjashtë libra. bibla 
katolike romake përfshin Apokrifën dhe, si rrjedhim, përmban më tepër se 
gjashtëdhjetë e gjashtë libra. Ky ndryshim ilustron debatin e vazhdueshëm 
në lidhje me natyrën e saktë të kanonit. Roma dhe Protestantizmi historik 
nuk bien dakord rreth përbërjes së duhur të kanonit biblik. Kredot 
protestante e përjashtojnë Apokrifën nga kanoni.

Kjo mosmarrëveshje rreth Apokrifës të çon në çështjen më të madhe 
që ka të bëjë me pyetjen e kanonit. Si u themelua kanoni? me autoritetin 
e kujt u themelua? A është kanoni i mbyllur ndaj shtesave të mëtejshme? 
Këto, dhe pyetje të tjera, kanë të bëjnë me çështjen më të gjerë të natyrës së 
kanonit biblik.

PëRPILImI I KAnOnIT

një nga pyetjet më të rëndësishme në lidhje me kanonin ka të bëjë me 
përpilimin e tij historik. A erdhi kanoni në ekzistencë përmes vendimit 
të kishës? A ekzistonte tashmë në komunitetin e hershëm të krishterë? A u 
themelua kanoni përmes një providence të veçantë? A është e mundur që 
disa libra që u bënë pjesë e kanonit të tanishëm nuk duhet të ishin përfshirë 
në të? A është e mundur që librat që u përjashtuan duhet të ishin përfshirë?

Dimë që, të paktën për njëfarë kohe, martin Luteri ngriti pyetje në 
lidhje me përfshirjen e letrës së Jakobit në kanonin e Dhiatës së Re. Dimë 
që njëherë Luteri iu referua Jakobit si “letër kashte” apo “letër sane dhe 
kashte” dhe ky është fakt historik. Kritikët e frymëzimit biblik nuk kanë 
reshtur kurrë së referuari këtyre komenteve për të argumentuar që Luteri 
nuk besonte në frymëzimin dhe pagabueshmërinë e Shkrimit. Ky argument 
jo vetëm që nuk tregohet i drejtë me deklaratat e përsëritura të Luterit rreth 
autoritetit hyjnor të Shkrimeve dhe mungesës së ndonjë gabimi në të, por 
në mënyrë edhe më serioze dështon të bëjë dallimin e duhur mes çështjes 
së natyrës së Shkrimit dhe shtrirjes së Shkrimit. Luteri ishte shumë i qartë 
në bindjen e tij që gjithë Shkrimi është i frymëzuar dhe i pagabueshëm. 
Dyshimi i tij rreth Jakobit nuk ishte një çështje që kishte të bënte me 
frymëzimin e Shkrimit, por, përkundrazi, nëse letra e Jakobit ishte në fakt 
pjesë e Shkrimit, apo jo. 
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edhe pse Luteri nuk e sfidoi pagabueshmërinë e Shkrimit, në mënyrë 
shumë të prerë ai sfidoi pagabueshmërinë e kishës. Ai pranoi mundësinë që 
kisha mund të gabonte, edhe kur kisha vendosi rreth çështjes se cilat libra 
me të drejtë bënin pjesë në kanon. Për ta parë këtë çështje më qartë, mund 
t’i referohemi një dallimi që shpesh bëhet prej të ndjerit dr. Xhon Gerstner. 
Gerstneri bën dallimin mes pikëpamjes katolike romake të kanonit dhe 
pikëpamjes protestante të kanonit në këtë mënyrë:

Pikëpamja katolike romake: bibla është një koleksion i pagabueshëm 
librash të pagabueshëm.

Pikëpamja protestante: bibla është një koleksion i gabueshëm librash 
të pagabueshëm.

Dallimi që kemi këtu ka të bëjë me bindjen e Kishës Katolike që kanoni 
i Shkrimit u deklarua në mënyrë të pagabueshme nga kisha. Pikëpamja 
protestante është që vendimi i kishës, në lidhje me cilat libra përbëjnë 
kanonin, ishte një vendim i gabueshëm. Kjo do të thotë që kisha mund të 
kishte gabuar në përpilimin e librave që gjenden në kanonin e tanishëm të 
Shkrimit.

Kur Gerstneri bëri këtë dallim, nuk ishte duke shpallur dhe as duke 
nënkuptuar që kisha në të vërtetë gaboi në gjykimin e saj për librat që me 
të drejtë i përkasin kanonit. Pikëpamja e tij nuk kishte për qëllim të hidhte 
dyshime rreth kanonit, por thjesht të ruhej kundër idesë së një kishe të 
pagabueshme. Tjetër është të thuash që kisha mund të kishte gabuar; dhe 
krejt tjetër të thuash që kisha gaboi.

Formula e Gerstnerit shpesh është ndeshur me tmerr dhe kritika të 
ashpra në qarqet ungjillore. Duket sikur sugjeron që, ai dhe njerëzit që 
bien dakord me vlerësimin e tij, janë duke minuar autoritetin e biblës. 
Asgjë s’mund të jetë më larg së vërtetës se kjo. Ashtu si Luteri dhe Xhon 
Kalvini para tij, Gerstneri ishte mbrojtës i zjarrtë i pagabueshmërisë dhe 
i vërtetësisë së Shkrimit. Formula e tij u krijua thjesht për të pranuar që 
ndodhi një proces zgjedhjeje historike përmes të cilit kisha vendosi cilët 
libra ishin Shkrim dhe cilët nuk ishin. Ideja është që në këtë sitje apo 
proces përzgjedhjeje, kisha u përpoq të identifikonte ata libra që duhej të 
konsideroheshin si Shkrim. në këtë proces përzgjedhjeje kisha (duke qenë 
e gabueshme) mund të kishte gabuar.

mund të thuhet që Roma ka një “avantazh” të caktuar për sa i përket 
pagabueshmërisë. Roma beson që kisha është e pagabueshme ashtu si dhe 
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Shkrimi. Pagabueshmëria e kishës prek jo vetëm çështjen e formimit të 
kanonit, por gjithashtu edhe atë të interpretimit biblik. Si përmbledhje, 
mund të themi që sipas Romës ne kemi një bibël të pagabueshme, shtrirja e 
të cilës është dekretuar si e pagabueshme nga kisha dhe përmbajtja e së cilës 
interpretohet në mënyrë të pagabueshme nga kisha. megjithatë, i krishteri 
individual është ende në gabueshmërinë e tij ndërsa përpiqet të kuptojë 
biblën e pagabueshme siç interpretohet prej kishës së pagabueshme. Askush 
nuk e zgjat pagabueshmërinë deri tek besimtari individual.

megjithatë, për protestantët klasikë, edhe pse besimtari individual 
ka të drejtën e interpretimit privat të Shkrimit, ai është në gjendje ta 
keqinterpretojë biblën. Por ndërsa ka aftësinë ta keqinterpretojë biblën, 
nuk ka të drejtën ta bëjë këtë gjë. Domethënë, bashkë me të drejtën e 
interpretimit privat vjen përgjegjësia e bërjes së një interpretimi të saktë. 
nuk e kemi kurrë të drejtën për ta shtrembëruar mësimin e Shkrimit, por 
Protestantizmi historik e kufizon sferën e pagabueshmërisë te vetë Shkrimet. 
Tradita dhe kredot e kishës mund të gabojnë. Interpretuesit individualë të 
Shkrimit mund të gabojnë. Vetëm Shkrimet janë pa gabime.

edhe pse është e qartë që kisha kaloi përmes një procesi përzgjedhjeje 
apo ndarjeje në themelimin e një liste formale të librave kanonikë, kjo nuk 
do të thotë që nuk kishte ndonjë kanon apo standard përpara vendimit të 
këshillave të kishës. Shkrimet e Dhiatës së Vjetër shërbenin si një kanon 
themelor qysh nga fillimi. b. b. Uorfild komenton:

Kisha nuk u zhvillua nga ligji natyror: ajo u themelua. mësuesit me 
autoritet, që u dërguan prej Krishtit për të themeluar kishën e tij, morën 
me vete si zotërimin e tyre më të çmuar një përmbledhje Shkrimesh 
hyjnore, të cilën ia caktuan kishës, që themeluan, si kodin e ligjit të saj. 
Asnjë lexues i Dhiatës së Re nuk ka nevojë për këtë gjë: në çdo faqe të 
atij libri janë shpërndarë prova që, qysh prej fillimit, Dhiata e Vjetër u 
pranua me dashuri si ligj si nga të krishterët, ashtu dhe nga judenjtë. 
Prandaj kisha e krishterë nuk ka qenë kurrë pa një “bibël” apo pa një 
“kanon.”1

Ideja e Uorfildit, që kisha u themelua, na tërheq vëmendjen tek fakti 
që kisha kishte një Themelues dhe një themel. Themeluesi ishte Krishti. 
Themeli ishin shkrimet e profetëve dhe të apostujve. në metaforën e kishës 
si ndërtesë, Krishti është Gruri i Qoshes. Ai nuk është themeli i kishës. Ai 
është themeluesi. Themeli i kishës u hodh nga Krishti dhe në Krishtin, por 
sërish, profetët dhe apostujt e formuan themelin përmes mësimit të tyre, 
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dhe ky mësim u grumbullua në shkrimet e tyre. Për këtë arsye Uorfildi 
vazhdon të thotë:

Librat e Dhiatës së Vjetër nuk ishin të vetmit që apostujt... i caktuan 
kishës së sapolindur, si rregullin e tyre autoritar për besimin dhe 
praktikën. në profetët e besëlidhjes së vjetër nuk kishte më tepër autoritet 
sesa te vetë ata, apostujt, të cilët ishin “të aftë të jemi shërbëtorë të 
besëlidhjes së re” (2 Korintasve 3:6)... në mënyrë të njëjtë, në vlerësimin 
e tyre jo vetëm që ungjilli që përcollën ishte vetë zbulesë hyjnore, por ai 
gjithashtu u predikua “në Frymën e Shenjtë” (1 Pjetrit 1:12); jo vetëm 
lënda e tij, po vetë fjalët në të cilat u vesh ishin “prej Frymës së Shenjtë” 
(1 Korintasve 2:13). Prandaj, urdhërimet e tyre kishin autoritet hyjnor 
(1 Thesalonikasve 4:2) dhe shkrimet e tyre ishin depozita e këtyre 
urdhërimeve (2 Thesalonikasve 2:15) ... në mënyrë të pamënjanueshme, 
shkrime të tilla, që kishin një pretendim kaq të lartë për pranimin e tyre, 
u pranuan nga kishat e reja si të një cilësie të barabartë me atë të “biblës” 
së vjetër; u vendosën përkrah librave të saj më të vjetër si pjesë shtesë e një 
ligji të Perëndisë; dhe u lexuan si të tilla në takimet e tyre të adhurimit – 
një praktikë kjo që për më tepër u kërkua nga apostujt (1 Thesalonikasve 
5:27; Kolosianëve 4:16; zbulesa 1:3).2

Kanoni i Dhiatës së Re mbështetet mbi një “traditë.” Termi traditë 
shpesh shihet me një sy dyshues nga ungjillorët. Ky term vuan nga problemi 
i fajit në  bashkëpunim. në mënyrë që të distancojnë veten nga roli që luan 
tradita në Romë, ungjillorë të zellshëm përballen me rrezikun e hedhjes 
tej të së mirës bashkë me të keqen. Parimi i Reformimit sola Scriptura në 
mënyrë të fuqishme mohon teorinë e Romës për burimin e dyfishtë të 
zbulesës së veçantë, ashtu siç e demonstroi dr. Xhejms Uajt në kapitullin 
pararendës. në sesionin e katërt të Këshillit të Trentit, Roma shpalli që 
e vërteta e Perëndisë gjendet si në Shkrimet, ashtu edhe në traditën e 
kishës. Reformimi e mohoi këtë teori të burimit të dyfishtë dhe gjithashtu 
refuzoi ta vendoste traditën e kishës në një nivel kaq të lartë. në mënyrë 
të ngjashme, Krishti i qortoi farisenjtë që i kishin shtuar fjalës së Perëndisë 
traditat e njerëzve.

Gjykimi negativ i traditës njerëzore, bashkë me mospëlqimin ndaj 
pikëpamjes së katolikëve romakë për traditën, i ka shtyrë disa ungjillorë që 
ta hedhin poshtë traditën plotësisht. Rreziku në këtë qëndrim është që të 
të shpëtojë roli i rëndësishëm që luan tradita brenda sferës së vetë Shkrimit. 
Shkrimi nuk e mohon gjithë traditën. Për shembull, Pali shpesh flet për 
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traditën në një kuptim pozitiv. Ai flet për atë përmbledhje të së vërtetës që 
iu dorëzua kishës nga Krishti dhe apostujt. Kjo është paradosis “dorëzimi” 
i së vërtetës së Perëndisë.

KISHA e mORI KAnOnIn

Traditës pozitive, për të cilën flet Shkrimi, mund t’i referohemi si tradita 
apostolike e cila kishte një rol të madh në formimin e kanonit. Kisha nuk 
krijoi një traditë të re duke themeluar kanonin. në të vërtetë nuk është fare 
me vend që të flasim për kanonin si i themeluar prej kishës. Kisha nuk e 
themeloi kanonin; kanoni themeloi kishën. Kisha thjesht e njohu kanonin 
dhe iu nënshtrua sundimit të tij.

në thelb të çështjes së kanonit qëndron autoriteti apostolik. në 
Dhiatën e Re, një apostull (apostolos) është “dikush që është dërguar.” Ofiqi 
i apostullit mban autoritetin e deleguar të Atij që i dërgon apo autorizon 
apostujt për të folur në vend të tij. Tradita apostolike fillon me Perëndinë 
Atë. Ati është ai që i pari dërgoi një apostull. Apostulli i parë në Dhiatën 
e Re ishte vetë Krishti, sepse ai u dërgua prej Atit dhe foli me autoritetin e 
deleguar prej Atit. Ati i dha Krishtit “çdo pushtet... në qiell dhe mbi dhe” 
(mateu 28:18b). Apostulli i dytë është Fryma  e Shenjtë i cili u dërgua 
prej Atit dhe prej birit. Pas këtyre, në linjën e autoritetit të deleguar, ishin 
apostujt e Dhiatës së Re si Pjetri dhe Pali (dhe apostujt e tjerë).

Gjatë periudhës së etërve të kishës, Ireneu i Lionit e kuptoi këtë lidhje. 
Kur i mbrojti apostujt kundër heretikëve, Ireneu argumentoi se që të mohoje 
apostujt, do të thoshte të mohoje atë që i dërgoi, domethënë Krishtin. në 
mënyrë të ngjashme, të mohosh Krishtin do të thotë të mohosh atë që e 
dërgoi, domethënë Perëndinë Atë. Prandaj, për Ireneun, të mohoje mësimin 
apostolik, do të thoshte të mohoje Perëndinë. në këtë pikë, Ireneu thjesht po 
përforconte fjalët e Jezusit kur u tha apostujve të tij se kushdo që i pranonte 
ata, pranonte atë dhe kushdo që i mohonte ata, mohonte atë (mateu 10:40).

Kjo traditë apostolike u kodifikua në kanonin e Dhiatës së Re. 
Tradita apostolike nuk u kufizua ekskluzivisht tek shkrimet e apostujve. 
Përkundrazi, kanoni i Shkrimit përmban shkrimet e apostujve dhe ato të 
shoqëruesve të tyre. Sërish Uorfildi komenton:

megjithatë, ta kuptojmë qartë që nuk ishte saktësisht autorësia 
apostolike e cila, sipas vlerësimit të kishave e hershme, e themelonte një 
libër apo një pjesë si “kanon.” në të vërtetetë, autorësia apostolike qysh 
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hershëm u ngatërrua me kanonicitetin. në perëndim kishte dyshime 
rreth autorësisë apostolike të Hebrenjve, dhe, me sa duket, edhe për 
atë të Jakobit dhe Judës, gjë që kërkoi më shumë kohë që këto libra të 
përfshiheshin në “kanonin” e disa kishave të caktuara. Por në fillim 
nuk ishte kështu. Parimi i kanonicitetit nuk ishte autorësia apostolike, 
por imponimi prej apostujve si “ ligj.” Prandaj emri i Tertulianit për 
“kanon” është instrumentum; ai flet për Instrumentin e Vjetër dhe të Ri 
siç do të flisnim ne për Dhiatën e Vjetër dhe atë të Re.3

Fakti që kisha kishte një “kanon funksional” qysh nga fillimi kuptohet 
nga vetë shkrimet e Dhiatës së Re. Pjetri që shkruan në vitin 68 pas K. u 
referohet shkrimeve të Palit si ato që qëndrojnë përkrah “Shkrimeve të tjera” 
(2 Pjetrit 3:16). Pali gjithashtu citon nga Ungjilli sipas Lukës tek 1 Timoteut 
5:18. Që nga periudha më e hershme e epokës pasapostolike, etërit e kishës i 
trajtuan shkrimet e Dhiatës së Re si Shkrim. edhe pse etërit e hershëm nuk 
e kishin zakon të përdornin fjalën Shkrim, ata i trajtuan punët me shkrim 
të apostujve si të kishin autoritet shkrimor. Citimet e marra nga Dhiata e 
Re dhe të cituara si autoritare mund të gjenden në shkrimet e Klementit, 
Injacit, Polikarpit, Justin martirit dhe të tjerëve.

nga fundi i shekullit të dytë, Diatesaron-i i Tatianit përmbante një 
harmoni të ungjijve. Kanoni muratorian (që ka të ngjarë të jetë nga fundi i 
shekullit të dytë) përmbante një listë të librave të Dhiatës së Re që ndoshta 
kishte për qëllim të kundërshtonte kanonin e rremë të krijuar nga heretiku 
marcion. Kanoni i marcionit ishte një përpjekje e qëllimshme për të krijuar 
një version të spastruar të Dhiatës së Re për të mbështetur pikëpamjen e 
tij negative për Perëndinë e Dhiatës së Vjetër. “Dhiata e Re” e marcionit 
përfshinte ungjillin sipas Lukës dhe dhjetë nga letrat e Palit.

Që nga periudha më e hershme e kishës, është e qartë që pjesa më e 
madhe e librave që tani gjenden në kanonin e Dhiatës së Re ishin duke 
funksionuar si “kanon.” Kishte disa dyshime në lidhje me disa prej librave 
ku përfshiheshin Hebrenjve, Jakobi, 2 Pjetrit, 2 dhe 3 Gjonit, Juda dhe 
zbulesa. Për një farë kohe, këta libra nuk kishin mbështetje universale. 
mosmarrëveshjeve u erdhi fundi në shekullin e katërt kur u përpilua dhe 
u përfundua miratimi formal për gjithë kanonin e Dhiatës së Re. në vitin 
363, Këshilli i Laodicesë radhiti gjithë librat e tanishëm me përjashtim të 
zbulesës. Athanasi i Aleksandrisë i citoi të njëzetë e shtatë librat në vitin 
367. Këshilli i Tretë i Kartagjenës në vitin 397 i përfshiu të gjithë librat e 
tanishëm në kanon.
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Gjatë debateve në shekujt e hershëm, dolën kritere të caktuara përmes 
të cilëve librat u caktuan si kanonikë. Këto notae canonicitatis përfshinin: 
(1) origjinën apostolike, (2) pranimin e kishave origjinale, dhe (3) për-
puthjen me bërthamën e padiskutueshme të librave kanonikë. Origjina 
apostolike nuk përfshinte vetëm librat që ishin shkruar nga vetë apostujt, 
por gjithashtu edhe ata që ishin autorizuar prej tyre. Për shembull, Ungjilli 
sipas markut konsiderohej se mbartte miratimin e Pjetrit dhe Ungjilli sipas 
Lukës atë të Palit.

Pranimi i librave nga kishat origjinale i referohej përdorimit të këtyre 
shkrimeve në adhurimin dhe mësimin e kishave. Fjala latinisht recipere u 
përdor në Kanonin muratorian për të vënë në dukje që kisha i “pranoi” librat 
e Dhiatës së Re.4 Librat që u përjashtuan nga kanoni përfshinin shkrime 
si Didakia, bariu i Hermës, Letra e barnabës dhe Letra 1 Klementit. një 
studim i këtyre librave zbulon shpejt statusin e tyre nënkanonikal. Për 
shembull, ka një dallim të qartë në shkrimet e Klementit se ekziston një 
ndarje mes autoritetit apostolik dhe atij nënapostolik.

e. F. Harrison shkruan në lidhje me këta libra kanonikalë:

një libër mund të jetë gjerësisht i pranuar dhe i vlerësuar e, megjithatë, 
të mos jetë apostolik. I tillë ishte edhe rasti me Bariun e Hermës, i cili 
duhej të përjashtohej nga përdorimi në adhurimin publik, por që u 
pranua për qëllimin e ndërtimit privat. Kjo na ndihmon të shpjegojmë 
origjinën e një klase literature të hershme të krishterë të njohur si 
literaturë kishtare që dallohej si nga shkrimet kanonike, ashtu dhe nga 
ato të rreme, e cila përfshinte vepra të tilla si Letra e Klementit dhe 
Letra e Barnabës, si dhe Bariu i Hermës.5

Përveç këtyre veprave, kisha hodhi poshtë një sërë librash të rremë 
të njohur si shkrime apokrifale që filluan të shfaqeshin që në shekullin e 
dytë. Këta libra shpesh lidheshin me shkrimet e heretikëve gnostikë që u 
përpoqën të uzurponin autoritetin që iu ishte dhënë apostujve të Dhiatës së 
Re. Gnostikët pretendonin që kishin një njohuri të veçantë elite (gnosis) që e 
tejkalonte njohurinë e dhënë prej apostujve. në të njëjtën kohë u përpoqën 
të fitonin besueshmëri apostolike për librat e tyre, duke deklaruar që ato 
ishin shkruar prej vetë apostujve. Këta libra ishin literaturë propagandistike 
që përpiqej të minonte traditën apostolike. Për shkrime të tilla Origeni tha:

Kisha pranon vetëm katër ungjij; heretikët kanë shumë, si ungjilli 
i egjiptianëve, Ungjilli i Thomait, etj. Këto i lexojmë, që të mos 
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dukemi se jemi të paditur ndaj atyre që mendojnë se dinë diçka të 
jashtëzakonshme, nëse i njohin ato gjëra që janë regjistruar në këta 
libra. Ambrosi thuhet se ka thënë: “ne i lexojmë këta libra që ata të 
mos duken të paditur; ne i lexojmë, jo se i pranojmë, por në mënyrë 
që t’i hedhim poshtë; dhe të dimë se çfarë janë ato gjëra për të cilat ata 
mburren kaq shumë.”6

Të ashtuquajturit ungjij apokrifalë janë përplot me histori të shpikura 
dhe me mësime heretike. Disa përpiqen të japin detaje për vitet e fëmijërisë 
së Jezusit. Për shembull, Ungjilli i Thomait përmban një tregim për 
mrekullitë e pavlera të djaloshit Jezus, të tilla si formimi i zogjve prej balte 
dhe që pastaj i bënte të fluturonin.

KAnOnI I DHIATëS Së VJeTëR

ndryshimi kryesor mes kanonit të katolikëve romakë dhe kanonit 
protestant gjendet në përfshirjen e Apokrifës në Dhiatën e Vjetër. Apokrifa 
(e cila nuk duhet të ngatërrohet me shkrimet apokrifale të Dhiatës së Re) 
i referohet një serie librash të shkruar gjatë periudhës mes dy besëlidhjeve. 
Kisha Katolike Romake e përfshin Apokrifën ndërsa Protestantizmi 
historik e përjashton atë. Kjo mosmarrëveshje fokusohet në pyetjen 
historike të shtrirjes së kanonit të Dhiatës së Vjetër. A e përfshinte kanoni 
jude Apokrifën?

Shpesh njerëzit i referohen ndryshimit mes kanonit palestinez dhe 
kanonit aleksandrian. Historia vë në dukje që kanoni i judenjve të helenizuar 
të Aleksandrisë e përfshinte Apokrifën, por bibla hebraike e judenjve të 
Palestinës e përjashtonte atë. R. K. Harrison shkruan:

në çdo diskutim të kanonit të Dhiatës së Vjetër është e rëndësishme 
të bëjmë dallimin mes kanonit të biblës hebraike dhe homologeve të 
saj në versione të tjera të Shkrimit. Shkalla e ndryshimit në idenë e 
një kanoni shkrimesh të shenjta mund të dallohet duke iu referuar 
nga njëra anë versionit samaritan, në të cilin statusi i kanonit iu dha 
vetëm Pentatukut, dhe nga ana tjetër versionit LXX (Septuaginti) i cili 
përfshinte edhe shkrimet e njohura si Apokrifa.7

Debati në lidhje me çështjen e Apokrifës është kompleks dhe i 
vazhdueshëm. Disa kanë argumentuar që edhe në kanonin aleksandrian, 
Apokrifës iu dha një status dytësor dhe konsiderohej si “Deutero-
kanonikale” (shkrim kanonikal dytësor). Kjo pikëpamje kundërshtohet nga 
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studiues katolikë romakë që argumentojnë se Apokrifa i përkiste kanonit 
origjinal jude.

Reformatorët e përjashtuan Apokrifën për shkak se ishin të bindur që 
nuk i përkiste kanonit hebre të pranuar në kohën e Jezusit. Francis Turretin 
komenton:

Kisha judease, së cilës iu besuan orakujt e Perëndisë (Romakëve 3:2), 
nuk i konsideroi kurrë si kanonikë, por kishte të njëjtin kanon si ne 
(siç pranohet prej Jozefusit, Kundër Apionit)... Ato nuk citohen kurrë si 
kanonikë prej Krishtit dhe apostujve sikurse librat e tjerë. Krishti, duke 
i ndarë gjithë librat e Dhiatës së Vjetër në tri klasa (ligji, Psalmet dhe 
profetët), në mënyrë të qartë aprovon kanonin e judenjve dhe përjashton 
prej tij ata libra që nuk përqafohen në këto klasa. Për katërqind vjet 
kisha e krishterë ka pranuar bashkë me ne të njëjtët libra kanonikë dhe 
jo të tjerë... Autorët nuk ishin as profetë dhe as njerëz të frymëzuar, 
përderisa shkruan pas malakisë (profetit të fundit); librat e tyre nuk u 
shkruan në hebraisht (sikurse ata të Dhiatës së Vjetër), por në greqisht. 
Prandaj, Jozefusi pranon se ato që u shkruan prej popullit të tij pas 
kohës së Artakserksit, nuk ishin njëlloj të besueshme dhe autoritare me 
ato që u shkruan para tyre “për shkak se nuk kishte një vazhdimësi të 
padiskutueshme profetësh.”8 

KISHA DHe KAnOnI

Autoriteti relativ i Shkrimit dhe i kishës ishte një prej debateve të mëdha 
të Reformimit. Shpesh thuhet që edhe pse sola fide ishte shkaku parësor i 
Reformimit, sola Scriptura ishte shkaku formal. Luteri këmbënguli që si 
papa, ashtu dhe këshillat e kishës mund të gabonin. Ai e mbështeti vetëm 
mbi Shkrimet tezën e tij për drejtësimin vetëm përmes besimit. Roma 
kundërshtoi duke argumentuar që në një kuptim real Shkrimi e merrte 
autoritetin e vet prej autoritetit të kishës, për shkak se kisha e kishte “krijuar” 
kanonin. Kjo pikëpamje u kritikua ashpër prej Kalvinit:

Prandaj, asgjë nuk mund të jetë më absurde se trillimi që pushteti 
për ta gjykuar Shkrimin është te kisha, dhe se siguria e tij varet prej 
miratimit të saj. Kur kisha e pranon, dhe i jep vulën e saj të autoritetit, 
nuk e bën autentike atë që në fakt ishte e dyshimtë dhe e debatueshme, 
por duke e pranuar atë si të vërtetën e Perëndisë, për shkak të detyrës, 
kisha tregon nderimin e saj përmes një miratimi pa hezitim. Për sa i 
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përket pyetjes: Si do të bindemi që Shkrimi erdhi nga Perëndia pa iu 
referuar një dekreti nga Kisha?, është e njëjta gjë sikur të pyesnim: 
Si të mësojmë ta dallojmë dritën nga errësira, të bardhën nga e zeza, 
të ëmblën nga e hidhura? Shkrimi mbart me vete provë të qartë të 
vërtetësisë së vet, siç bën e bardha dhe e zeza me ngjyrën e tyre, apo e 
ëmbla dhe e hidhura me shijen e tyre.9

Për Kalvinin, bibla është objektivisht Fjala e Perëndisë dhe e merr 
autoritetin e saj prej tij dhe jo prej kishës. Kisha nuk e krijon Shkrimin 
por e pranon atë (recipimus), duke iu nënshtruar një autoriteti që tashmë 
është i pranishëm në të. Kalvini nuk njihte ndonjë bibël që “bëhet” Fjala 
e Perëndisë vetëm pas deklarimit të kishës, apo madje as pas momentit që 
Fryma e Shenjtë e ndriçon atë në popullin e Perëndisë ndërsa ata e lexojnë 
apo e dëgjojnë të predikuar dhe të shpjeguar (Hebrenjve 4:12).

Për reformatorët, bibla ishte “kanon” që në momentin që u shkrua. 
Fjala e Perëndisë ka autoritet të qenësishëm. Kisha është e detyruar ta 
pranojë atë autoritet dhe t’i nënshtrohet.

PRObLemI I ReDUKTImIT Të KAnOnIT

Problemi i reduktimit të kanonit mund ta manifestojë veten në terma 
shumë flagrantë dhe të vrazhdë ose në mënyra të rafinuara dhe të maskuara. 
Heretiku i lashtë marcioni përfaqëson formën e vrazhdë të një reduktimi të 
tillë duke mohuar ato pjesë të Dhiatës së Re që i referoheshin Perëndisë së 
Dhiatës së Vjetër në një dritë pozitive. mospëlqimi i marcionit ndaj Jahves 
kontrolloi përzgjedhjen e tij të librave që duhej të përfshiheshin në versionin 
e tij të shkurtuar të Dhiatës së Re.

Format moderne të reduktimit të kanonit janë më të rafinuara dhe 
nganjëherë të fshehta. megjithatë, ato arrijnë një qëllim të ngjashëm në atë 
që ato rezultojnë në një kanon brenda kanonit. Që nga vepra epike e Albert 
Shvitzerit The Quest for the Historical Jesus (Kërkimi për Jezusin Historik), 
janë bërë shumë përpjekje të mëtejshme për të gjetur historinë “reale” të 
Jezusit që gjendet në punën e Dhiatës së Re. Forma e tanishme e Dhiatës së 
Re shihet si krijimi i kishës së hershme, me reduktime nga redaktorët që e 
zbukuruan tregimin e historisë së Jezusit.

ndoshta puna më e rëndësishme e reduktimit të kanonit në shekullin e 
njëzetë ishte ajo e ndërmarrë nga Rudolf bultman. Programi i bultmanit për 
“demitologjizimin” ishte një përpjekje për t’ia hequr Dhiatës së Re guaskën 
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mitologjike në mënyrë që të arrihet tek bërthama e së vërtetës së fshehur 
brenda saj. Kjo ishte një përpjekje për ta rindërtuar historinë origjinale siç 
nxirret nga kerygma, apo “mesazhi.” bultmani deklaroi:

Origjina e temave të ndryshme mund të gjurmohet lehtë në mitologjinë 
bashkëkohore të Apokaliptikës judease dhe në mitet e shpengimit 
të Gnosticizmit. në këtë mënyrë kerigma është e pabesueshme për 
njeriun modern, sepse ai është i bindur që pikëpamjes mitike të botës i 
ka ikur koha. Prandaj jemi të detyruar të pyesim nëse kur predikojmë 
ungjillin sot, presim që të kthyerit tanë të pranojnë jo vetëm mesazhin 
e ungjillit, por gjithashtu edhe pikëpamjen mitike të botës në të cilën 
është vendosur. nëse jo, a përmban Dhiata e Re një të vërtetë mjaft të 
pavarur nga sfondi i saj mitik? nëse po, teologjia duhet të ndërmarrë 
detyrën e nxjerrjes së kerigmës nga korniza e saj mitike, detyrën e 
“demitologjizimit” të saj.10

bultman u nis ta çlironte ungjillin e përjetshëm nga kuadri i tij mitik 
i lidhur me kohën. Ai kërkoi një teologji të përjetshme, një teologji që do 
ishte e përshtatshme ndaj hic et nunc. Ai ofroi një kanon “këtu dhe tani”, 
një kanon që e reduktoi kanonin origjinal përmes metodës radikale kritike 
të prerjes dhe ngjitjes. në mënyrë që ungjilli të jetë i përshtatshëm për 
njeriun modern, tha bultman, interpretuesi duhet të vijë tek teksti me një 
“kuptim paraprak,” një lloj Vorverstandnis, gjë të cilën bultmani e gjeti 
lehtë në filozofinë e martin Heideger.

Për ta thënë në një mënyrë tjetër, në mënyrë që njerëzit modernë  të 
zbulojnë ndonjë gjë domethënëse për besimin, duhet të vijnë te teksti 
i Shkrimit duke bërë pyetjet e duhura. Këto pyetje formohen prej ideve 
të zbuluara përmes filozofisë ekzistenciale. Për bultmanin, shpëtimi nuk 
është i lidhur me sferën e historisë por përkundrazi është momental. Ai nuk 
shfaqet në nivelin horizontal të kohës dhe të hapësirës, por vjen te ne prej së 
larti në një moment vendimi.

Njohuria e njeriut dhe zotërimi i botës prej tij kanë përparuar në një 
shkallë aq të lartë përmes shkencës dhe teknologjisë, saqë nuk është 
më e mundur që dikush të mbajë seriozisht pikëpamjen e Dhiatës së Re 
për botën – në fakt, nuk ka asnjë person që të mbajë këtë pikëpamje. 
Për shembull, çfarë kuptimi mund t’u japim frazave të tilla në kredon 
e apostujve “zbriti në ferr” ose “u ngjit në qiell”?... është e pamundur 
të përdorim dritën elektrike dhe radion, të përfitojmë nga zbulimet 
moderne mjekësore dhe kirurgjikale, dhe në të njëjtën kohë të besojmë 
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në botën e Dhiatës së Re për frymëra dhe mrekulli. mund të mendojmë 
se mund ta menazhojmë këtë gjë në jetën tonë, por të presim që të tjerët 
ta bëjnë këtë do të thotë ta bëjmë besimin e krishterë të paarsyeshëm 
dhe të papranueshëm në botën moderne.11

Këtu shohim reduktimin e kanonit me hakmarrje. G. C. berkuver 
një herë komentoi për pikëpamjen e bultmanit që teologjia nuk mund të 
binte më poshtë se kaq. Kjo pikëpamje e përgjakur tregon që berkuveri po 
e lexonte historinë me syze ngjyrë rozë. Ai e bëri këtë koment para lëvizjes 
teologjike ‘Perëndia ka Vdekur’ dhe ‘Seminarit Jezus’ në të cilin kriticizmi 
biblik u degjenerua në vandalizëm biblik.

Shkrimet e bultmanit manifestojnë një zhvendosje të vëmendjes nga 
vërtetësia e librave të caktuar në kanonin biblik te çështja e vërtetësisë së 
materialit brenda librave të caktuar të cilëve u është dhënë statusi kanonik. 
Programi i bultmanit sulmoi natyrën formale të kanonit duke sulmuar 
format e ndryshme të letërsisë që gjenden brenda kanonit historik.

normalisht, çështjet e ngritur nga kriticizmi i lartë shihen si kryesisht 
çështje të hermeneutikës dhe jo çështje të kanonicitetit. Por hermeneutika e 
re është plot me rrjedhoja për kanonin. Kështu kanoni reduktohet jo duke 
hequr libra nga bibla nga një listë e pranuar, por duke hequr përmbajtjen 
e Shkrimit përmes penës hermeneutike. Hermeneutika e Reformimit u 
karakterizua prej parimit normativ të shtjellimit gramatiko-historik. Por 
sapo përmbajtja e Shkrimit u shkëput prej kuadrit të vet historik, kjo normë 
u shkatërrua.

Hermeneutika e Reformimit tregoi një përkushtim për të kërkuar 
kuptimin “objektiv” të tekstit historik. bultmani e shtrembëroi këtë 
metodologji, duke argumentuar që interpretimi objektiv i biblës jo vetëm 
që nuk ishte i mundur, por më e rëndësishmja, nuk ishte as i dëshirueshëm. 
nga pikëvështrimi i tij, gjithë sa do të na jepte një lexim objektiv i Shkrimit 
do të ishte një ungjill i lidhur me një botëkuptim të papërshtatshëm 
mitologjik.

Kriza e kanonit sot është një krizë botëkuptimi. është rezultati i 
një përleshjeje të vazhdueshme mes natyralizmit dhe supernatyralizmit. 
Hermeneutika moderne është një përpjekje për të ripërtërirë një kanon 
natyralistik nga mesazhi i Shkrimit që është ngjizur në mënyrë të 
mbinatyrshme. Gjithçkaje që bie erë të mbinatyrshme i hiqet vizë që në 
fillim.”Kanoni” i ri është kanoni i ngurtë i natyralizmit. emil bruner kishte 
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të drejtë kur vëzhgoi qysh hershëm se çështja e vërtetë me të cilën përballemi 
në këtë debat është një krizë mosbesimi. Teologjia e bultmanianizmit dhe 
Pasbultmanianizmit është monument për një mosbesim të tillë në të cilin 
“Krishti i besimit” nuk ka të bëjë fare me Krishtin e historisë apo Krishtin 
e Dhiatës së Re.

Qarqet ungjillore nuk i kanë shpëtuar formave moderne të reduktimit. 
mosmarrëveshja e pagabueshmërisë në shekullin e njëzetë nuk ishte thjesht 
një luftë mes modernizmit dhe fondamentalizmit, apo mes liberalizmit 
dhe ortodoksisë. Ajo preku thelbin e vetë lëvizjes ungjillore, për shkak se 
ungjillorët rrëfyes u ndanë prerazi në këtë çështje.

një formë reduktimi i kanonit doli mes radhëve të ungjillorëve në 
mënyra disi të padukshme. Konceptet e “pagabueshmërisë së kufizuar” dhe 
“pikëpamjes organike të Shkrimit” shkaktuan një reduktim në funksionin 
normativ të Shkrimit. Për shembull, pretendimi historik që Shkrimet e shenjta 
janë “i vetmi rregull për besimin dhe praktikën”, kaloi përmes një ndryshimi 
të hollë në disa qarqe. Kjo shprehje e re u artikulua përmes kësaj formule: 
“bibla është e pagabueshme vetëm në çështjet e besimit dhe praktikës.” Këto 
formula tingëllojnë pothuaj njëlloj, por kanë dy kuptime krejt të ndryshme. 
Për të bërë dallimin mes tyre le t’i shqyrtojmë më nga afër:

Premisa A: bibla është rregulli i vetëm i pagabueshëm për besimin dhe 
praktikën.

Premisa B: bibla është e pagabueshme vetëm në çështjet e besimit dhe 
praktikës.

në Premisën A, termi vetëm është kufizues për sa u përket normave. 
Ajo shpall që ka vetëm një normë apo rregull që është i pagabueshëm, 
domethënë bibla. Kjo tregon që bibla, si një e tërë dhe në të gjitha pjesët e 
saj, është një rregull apo normë e pagabueshme.

në Premisën b, termi vetëm është kufizues në një kuptim shumë 
ndryshe. Ajo që kufizohet këtu është shtrirja e pagabueshmërisë brenda 
biblës. Kjo do të thotë që vetëm një pjesë e biblës është e pagabueshme, 
domethënë, ajo pjesë e biblës që flet për çështje që kanë të bëjnë me besimin 
dhe praktikën. Këtu kemi një kanon që reduktohet në atë përmbajtje 
të Shkrimit e cila trajton çështjet e doktrinës dhe etikës. Kur bibla flet 
për çështje të tjera, si për shembull historia, mund të jetë e gabueshme. 
Sigurisht që kjo ka një ndikim të madh në vetë doktrinat, por kjo shpesh 
anashkalohet.



51

THEMELIMI I SHKRIMIT

ndryshimi i dytë kritik në këto dy formulime mund të shihet në 
përdorimin e tyre të frazës “besim dhe praktikë.” në Premisën A, fraza 
“besim dhe praktikë” përcakton dhe përshkruan jetën e të krishterit dhe 
jetën e kishës. Çfarë ka tjetër i krishteri dhe kisha përveç besimit dhe 
praktikës? Këtu besimi dhe praktika i referohen tërësisë së jetës së krishterë. 
Prandaj Premisa A do të thotë që kemi një rregull të vetëm të pagabueshëm 
që qeveris gjithë jetën.

Funksioni i frazës “besimi dhe praktika” është shumë i ndryshëm në 
Premisën b. Këtu besimi dhe jeta janë caqet e shtrirjes së rregullit biblik. 
Ato e kufizojnë pagabueshmërinë biblike në pjesë të caktuara të Shkrimit 
që flasin për besimin dhe praktikën dhe kështu e reduktojnë shtrirjen e 
rregullit kanonik.

natyra e vërtetë e Shkrimit është rregulli i Perëndisë që përmban 
gjithë këshillën e Perëndisë, asgjë më tepër dhe asgjë më pak se kaq. Kur 
heqim diçka nga ajo këshillë, jemi fajtorë për reduktim të kanonit. ndoshta 
reduktimi më i zakonshëm praktik në kohën tonë brenda komunitetit 
ungjillor është heqja e Dhiatës së Vjetër në përgjithësi dhe i ligjit të Perëndisë 
në veçanti. bashkimi i Reformimit të ligjit dhe ungjillit është shkatërruar 
në lëvizjen ungjillore moderne. Luteri dhe Kalvini nuk ishin neonimianë që 
u përpoqën të ndërtonin një formë të re legalizmi. Ata ishin kundërshtarë të 
paepur si ndaj legalizimit, ashtu dhe ndaj antinomianizmit. në një kuptim, 
Reformimi dëshmoi një rizbulim të Dhiatës së Vjetër. Dhiata e Vjetër 
zbulon karakterin e Perëndisë. Për shembull, edhe pse Kalvini argumentoi 
që pjesë të caktuara të Dhiatës së Vjetër janë shfuqizuar prej përmbushjes 
së tyre të plotë në Krishtin, prapëseprapë ligji ka ende një rol të dobishëm 
për të kryer në jetën e krishterë. Përdorimi i famshëm i trefishtë i ligjit nga 
Kalvini e mbështet këtë tezë.

ndoshta po jetojmë në periudhën më antinomiane në historinë e kishës. 
Kjo është një kohë kur vëmendja ndaj ligjit të Perëndisë nuk konsiderohet 
dhe aq e rëndësishme. Kjo përfaqëson një formë të dëmshme të reduktimit 
të kanonit. Si rezultat, vetë regulli i Perëndisë është larguar nga vëmendja 
jonë.

SHTImI I KAnOnIT

Kanoni i Shkrimit jo vetëm që mund të reduktohet por edhe mund të 
shtohet. një formë e ashpër e kësaj do të realizohej thjesht duke shtuar libra 
në listën e Shkrimeve kanonikale. Fare pak njerëz, për të mos thënë asnjë, 
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janë duke u përpjekur të shtojnë shkrime bashkëkohore në Dhiatën e Re. 
megjithatë, ne jetojmë në një kohë kur po bëhen pretendime të panumërta 
zbulesash të reja. Teologjia neopentakostale shpesh i sheh mesazhet e dhëna 
përmes dhuntive të gjuhëve apo shpalljet e “profecive” si një formë të re 
zbulese. nganjëherë këto zbulesa përshkruhen si zbulesa të vërteta, por jo 
domosdoshmërisht si normative për kishën (pavarësisht faktit që ato shpesh 
përmbajnë informacion nga i cili mund të ketë dobi e gjithë kisha). Prandaj 
pyesim: nëse këto janë me të vërtetë zbulesa të reja që kanë vlerë për kishën, 
pse të mos i shtohen kanonit?

Pretendimet për zbulesa private janë të shumta. Pat Robertson herë 
pas here ka marrë një “fjalë njohurie” në televizion kombëtar. Ai thotë që, 
ndërsa lutet, Perëndia i zbulon sëmundjet specifike të njerëzve që jetojnë në 
pjesë të ndryshme të kombit. e kam parë që ka thënë gjëra të tilla si: “është 
dikush në Topeka të Kansasit që po shërohet në këtë moment nga gjendra 
tiroide.” Kjo është gjë e jashtëzakonshme. Ja tek kemi një burrë qindra 
kilometra larg që po merr zbulesa të mbinatyrshme shërimi të një personi 
me një sëmundje të caktuar në një qytet të caktuar. Por ajo që më habit 
është specifika e kufizuar e këtyre zbulesave. Sëmundja dhe qyteti jepen me 
emër, por nuk jepet kurrë emri apo adresa e personit që po shërohet. në 
këtë mënyrë profecia as mund të vërtetohet dhe as mund të hidhet poshtë.

Oral Roberts një herë i tha kombit që Perëndia i kishte zbuluar që do 
t’i merrej jeta nëse nuk ngrinte një shumë të madhe fondesh me donacione. 
Robert Tilton u premtoi ndjekësve të tij që do t’u dërgonte një mesazh 
të veçantë nga Perëndia nëse ata i dërgonin donacione. Sigurisht që këto 
janë forma moderne të vrazhda pretendimesh për zbulesa shtesë. Fakti se 
si mund të pranohen pretendime të tilla nga njerëzit naivë, për mua është 
habi e madhe.

Por gjërat bëhen edhe më të maskuara. ne dëgjojmë mësues të 
respektuar të krishterë që pretendojnë se Perëndia “u ka folur atyre” dhe 
u ka dhënë udhëzime specifike të cilave duhet t’iu binden. Ata tregohen 
të kujdesshëm të vënë në dukje që kjo e folur hyjnore nuk ishte me zë të 
dëgjueshëm dhe madje bëhet një sqarim që kjo nuk është “zbulesë” e re. 
megjithatë, mesazhi që u është “vendosur në zemër” është aq i qartë dhe 
aq i fuqishëm, saqë po të mos i bindesh do të thotë të mos i bindesh zërit 
të Perëndisë. nuk jam duke folur për punën e Frymës së Shenjtë, përmes të 
cilës Ai na ndriçon tekstin e Shkrimit në një mënyrë aq të mprehtë  sa të na 
bindë apo të na drejtojë shtigjet; në raste të tilla, Fryma punon në Fjalën dhe 
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përmes Fjalës. Por e kam fjalën për zërin e Frymës që njerëzit pretendojnë se 
është duke vepruar veçmas Fjalës dhe si shtesë e Fjalës.

edhe pse pretendime të tilla shpesh shoqërohen nga sqarimi që nuk janë 
zbulesa, mënyra sesi ato funksionojnë është si zbulesë, prandaj dallimi mes 
tyre dhe zbulesës së vërtetë në fakt është dallim që nuk ka asnjë ndryshim.

KONKLUZIONE

edhe pse këto janë kohë të rrezikshme për kishën për sa i përket funksionit 
normativ të biblës në jetën tonë, ne mbetemi optimistë për të ardhmen. 
Ky optimizëm është themeluar mbi bindjen tonë rreth providencës së 
Perëndisë. Vetëm përmes providencës së tij bibla u dha nën mbikëqyrjen 
e tij dhe përmes frymëzimit të tij. Gjithashtu, vetëm përmes providencës 
së tij librat origjinalë të biblës u ruajtën dhe iu dha statusi i kanonit. ne 
besojmë në providencën e tij për të ardhmen e kishës. Rrëfimi i besimit të 
Uestminster shpall: “Ashtu si providenca e Perëndisë i arrin në përgjithësi të 
gjitha krijesat, po kështu, në një mënyrë të veçantë, ajo kujdeset për kishën 
e tij dhe bën gjithçka për të mirën e saj.”12

Fakti që kanoni fillimisht u themelua prej një procesi përzgjedhjeje 
historike, që u ndërmor nga qenie njerëzore dhe institucione që mund të 
gabonin, nuk është arsye që të përjashtojmë nga konsiderimi ynë rolin e 
providencës së Perëndisë në punë të tilla. Disa në traditën e reformuar kanë 
folur për një providentia specialissima (providencë e veçantë). në mënyrë të 
veçantë Abraham Kujper iu referua specifikisht aftësisë tonë për të gjurmuar 
vazhdën e providencës në themelimin e kanonit.13 Dora e padukshme e 
providencës në historinë e kishës, bashkë me premtimin e qartë të Shkrimit 
në lidhje me kishën dhe Fjalën e Perëndisë, janë ato që i japin ngushëllim 
shpirtit tonë ndërsa mbështetemi në punën e vazhdueshme të së njëjtës 
Providencë.
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Derek W. H. Thomas

Sipas Rrëfimit të besimit të Uestminster (1645), “Gjykatësi suprem 
përmes të cilit duhen shqyrtuar dhe gjykuar të gjitha mosmarrëveshjet 

e fesë, të gjitha dekretet e këshillave, opinionet e shkrimtarëve të lashtë, 
doktrinat e njerëzve dhe interpretimet private, dhe mbi vendimin e të 
cilit duhet të qëndrojmë, nuk mund të jetë askush tjetër përveç Frymës së 
Shenjtë që flet përmes Shkrimit.” Kohët e fundit, Këshilli ndërkombëtar për 
Pagabueshmërinë e biblës, në “Deklaratën e Çikagos për Pagabueshmërinë 
biblike” (1978) deklaron në Artikullin 1: “ne pohojmë se Shkrimet e 
Shenjta duhet të pranohen si fjala autoritare e Perëndisë.” I njëjti këshill, 
në një deklaratë të mëvonshme me titull: “Deklarata e Çikagos rreth 
Hermeneutikës biblike” (1982), shton: “ne pohojmë që autoriteti normativ 
i Shkrimit të Shenjtë është autoriteti i vetë Perëndisë, dhe kjo gjë vërtetohet 
prej Jezu Krishtit, zotit të Kishës. ne e mohojmë ligjshmërinë e ndarjes së 
autoritetit të Krishtit nga autoriteti i Shkrimit apo vendosjen e njërit kundër 
tjetrit.” është e qartë që pretendimi se bibla është autoritare, është një tipar 
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qendror i Reformimit dhe idoktrinës ungjillore. Kjo mund të përmblidhet 
me moton e Reformimit “sola Scriptura.”

edhe sikur bibla të mos kishte asnjë pretendim rreth frymëzimit dhe 
pagabueshmërisë që do të pasonte, Shkrimi ende mund të thuhet që zotëron 
një autoritet të caktuar si për shkak të dëshmisë së tij (unike) për ngjarjet e 
historisë së shpengimit, ashtu dhe nga tradita prej disa mijëra vjetësh, prej 
së cilës është konsideruar si autoritar në çështjet e doktrinës dhe të praktikës 
në komunitetin e kishës. edhe liberalët e moderuar, që nuk e mbështetin 
pikëpamjen e frymëzimit plenar (verbal) të Shkrimit, bien dakord që bibla 
ka një rol unik në jetën e kishës.

megjithatë, pretendimi i biblës se është Fjala e Perëndisë shton një 
dimension autoriteti që shkon përtej ndjenjave apo traditës. Përmes 
kësaj deklarate, bibla pretendon për veten e vet autoritetin e Perëndisë. 
Përveç kësaj, për shkak se Shkrimi është dhënë përmes “frymëzimit nga 
Perëndia,” apo më saktë, është produkt i “frymënxjerrjes” (2 Timoteut 3:16, 
theopneustos), autoriteti i biblës është gjithëpërfshirës dhe total, deri tek vetë 
fjalët e përdorura. Kjo është pikëpamja që bibla pretendon për veten. nëse 
citojmë Xhon Kalvinin në botimin e tij të fundit të Instituteve (1559), ai 
thotë: “Shkrimi shfaq plotësisht prova të qarta për të vërtetën e tij ashtu 
sikurse edhe gjërat e bardha apo të zeza demonstrojnë ngjyrën e tyre, apo 
sikurse gjërat e ëmbla dhe të hidhura demonstrojnë shijen e tyre… [Ata, të 
cilët Fryma e Shenjtë i ka mësuar përbrenda, me të vërtetë mbështeten tek 
Shkrimi, dhe Shkrimi në të vërtetë është vetëvërtetues [autopiston].” Për 
këtë arsye Rrëfimi i besimit të Uestminster shpall: “Autoriteti i Shkrimeve 
të Shenjta, për shkak të të cilit duhet t’i besojmë dhe t’u bindemi, nuk varet 
nga dëshmia e ndonjë njeriu, apo ajo e Kishës; por krejtësisht nga Perëndia 
(i cili është vetë e vërteta) që është autori i tyre: për më tepër Shkrimi duhet 
pranuar, sepse është Fjala e Perëndisë.”

Fakti që bibla pretendon për vete frymëzim verbal hyjnor dhe 
autoritetin që rrjedh prej kësaj, nuk do të thotë që natyra e këtij autoriteti 
është e vetëkuptueshme. epoka pasmoderne, me mospëlqimin e saj 
ndaj pretendimeve për të vërtetën, e ka udhëhequr botën moderne dhe 
(fatkeqësisht) kishën që ta shohë ndryshe autoritetin e biblës; edhe pse 
me gojë ende mund të pranohet ideja e autoritetit dhe Shkrimit, shumë 
njerëz nuk e shohin më autoritetin e biblës si “të padiskutueshëm apo të 
kritikueshëm.” madje edhe brenda rrjetit më konservator që bie dakord 
për pagabueshmërinë e biblës, mund të ketë opinione të ndryshme për 
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faktin se çfarë kuptimi ka termi autoritet. Për shembull, kohët e fundit, 
është sugjeruar se agnosticizmi, për sa i përket bazës historike të personit të 
quajtur Job apo historisë së Jonës që u përpi nga një peshk i madh, është i 
“pranueshëm” brenda rrëfimit të pagabueshmërisë së biblës. Për më tepër, 
në vetë qarqet ungjillore ka dalë një hermeneutikë pasmoderne që sugjeron 
se vetë konceptet e së vërtetës dhe gabimit nuk janë të përshtatshme për të 
trajtuar zhanret komplekse të teksteve të lashta dhe shkruesve të tyre.

nATYRA e AUTORITeTIT Të bIbLëS

Tjetër gjë është themelimi i faktit të autoritetit të biblës dhe një gjë krejt 
tjetër është të pyesësh se si funksionon saktësisht ky autoritet. është e qartë 
se është e pamjaftueshme thjesht të shpallim se “Unë besoj që bibla është 
autoritare për mua”, pa specifikuar se çfarë kuptimi ka kjo deklaratë. në 
këtë moment është e nevojshme të themi disa gjëra.

Së pari, autoriteti i biblës duhet të ruhet brenda një ndjesie të 
mjaftueshme tiparesh dalluese përgjatë epokave të ndryshme në historinë 
e shpengimit. Për shembull, si anëtar i komunitetit të besëlidhjes së re, nuk 
jam i detyruar të zbatoj udhëzimin për të mos e zier kecin në qumështin e 
nënës së tij, sado që mund të mos jem i gatshëm për ta bërë këtë (eksodi 
23:19; krahaso me marku 7:19; Romakëve 14:14). Kjo ndalesë vlen për një 
periudhë apo kontekst specifik të historisë së shpengimit. megjithatë, edhe 
pse ky ligj i caktuar është anuluar prej inaugurimit të besëlidhjes së re, 
autoriteti i tij nuk është zvogëluar prej faktit që është tejkaluar prej ngjarjeve 
historike në kohështrirjen e biblës. në mënyrë të ngjashme, unë besoj në 
mbarimin e disa dhuntive të mbinatyrshme pas vdekjes së apostujve, por 
jam i detyruar ta bëj këtë prej kufizimeve që Pali i caktoi kishës në Korint 
për sa i përket të folurit në gjuhë dhe ushtrimit të dhuntisë së profecisë (1 
Korintasve 12, 14). Pjesët tek 1 Korintasve nuk janë më pak autoritare për 
shkak të faktit se fenomenet që ato përshkruajnë nuk ndodhin më mes 
nesh sot.

Së dyti, autoriteti i biblës duhet të ruhet brenda parimeve të shëndosha 
hermeneutike. Për shembull, duhet të ketë një vlerësim të qartë për dallimin 
mes pjesëve përshkruese dhe atyre udhëzuese. edhe pse anëtarët e kishës 
pas ditës së Rrëshajave në Jerusalem i shitën të gjitha pasuritë e tyre dhe 
hoqën dorë nga e drejta e tyre për zotërimet private, nuk jam i detyruar 
të ndjek shembullin e tyre (Veprat 2:44-45). në mënyrë të saktë dhe të 
pagabueshme bibla i përshkruan këto veprime të kishës së hershme për 
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ndërtimin tonë, por askund nuk e jep si udhëzim që këto gjërat të bëhen në 
të gjitha kishat dhe në çdo kohë. Po ashtu sikurse urdhërimi i Jezusit për 
pasanikun e ri, që t’i shiste të gjitha pasuritë e tij dhe t’ua shpërndante të 
varfërve, nuk është një kërkesë universale për të gjithë ndjekësit e tij (marku 
10:21). në mënyrë të ngjashme, sado që mund të tundohemi nuk duhet t’i 
bëjmë urdhërim universal fjalët e Palit drejtuar Korintasve: “Të parën ditë 
të çdo jave, secili nga ju le të vërë mënjanë aq sa mundet sipas të ardhurave 
të tij, që, kur të vij, të mos bëhen atëherë mbledhje ndihmash” (1 Korintasve 
16:2). Teksti mund të përmbajë një udhëzim universal në lidhje me ofertat 
e përjavshme, por nuk na jepet asnjë urdhërim i veçantë që të vlejë për të 
gjitha kishat, në çdo kohë dhe vend.

Së treti, autoriteti total në gjithë sa bibla na mëson supozon një 
hermeneutikë të vlefshme dhe konsistente në interpretimin e zhanreve të 
larmishme që gjenden në Shkrim (histori, poezi, shëmbëlltyra, fjalë të urta, 
letërsi apokaliptike, ungjill, profeci, etj.). Vetëm deri në atë masë që Shkrimi 
interpretohet si duhet, mund të thuhet që është autoritar. Për shembull, një 
pastor që jeton në misisipi, mund të mbështetet në autoritetin e biblës për 
të lëvizur dhe për t’u bërë pastori i një kishe në mejn bazuar tek fjalët e 
Jeremias 3:12 (“Shko dhe shpalli këto fjalë në drejtim të veriut, duke thënë: 
‘Kthehu, o Izrael rebel’, thotë zoti, ‘nuk do ta hedh zemërimin tim mbi 
ju, sepse jam i mëshirshëm’, thotë zoti, ‘dhe nuk mbetem i zemëruar për 
gjithnjë.’”) megjithatë, është e qartë që edhe nëse një lëvizje e tillë do ishte 
pjesë e qëllimeve të Perëndisë për të, ai nuk mund të pretendojë që ky tekst 
është baza e autoritetit të tij për ta bërë këtë gjë: “Shkrimi që interpretohet 
gabim nuk është më fjala e Perëndisë – siç e thekson edhe përballja e Jezusit 
me Satanin në shkretëtirë (mateu 4:1-11, Gjoni 10:34).”

në këtë moment duhet të flasim për tregimin e biblës për krijimin 
tek zanafilla 1 dhe 2. Deklarata e Kalvinit që është cituar shpesh se “ai 
që dëshiron të mësojë astronomi dhe arte të tjera të vështira le të shkojë 
gjetkë,” duket që këtu është me vend. Këta kapituj nuk janë dhënë si 
udhëzues për fizikën, kiminë dhe as biologjinë. Për shembull, një gjë është 
të argumentosh që fjala ditë (në Hebraisht yom) tek zanafilla i referohet 
ditës diellore njëzetë e katër orëshe; por gjë tjetër është të sugjerosh që 
ky tregim na siguron informacion shkencor për faktin se pse merimanga 
ndryshon nga gjarpri apo që na zbulon detaje për lidhjet mes krijesave 
të ndryshme. Për shkak se këta kapituj janë shkruar që të ndihmojnë një 
grup barinjsh nomadë në shkretëtirën e Sinait që të kremtojnë mirësinë e 
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Krijuesit, (sipas terminologjisë së Kalvinit) ata janë dhënë në një formë të 
“akomoduar” në mënyrë që të tërheqin format tona të mendimit dhe të të 
kuptuarit të fundme dhe madje fëminore. Kjo do të thotë që kur zanafilla 
1 dhe 2 flasin, ato nuk përdorin një gjuhë teknike të cilën e gjejmë në tekstet 
e universitetit për fizikën bërthamore apo kiminë organike. Kjo nuk e ul në 
asnjë mënyrë autoritetin e tyre, por na thekson nevojën që ta “themi drejt 
fjalën e së vërtetës” (2 Timoteut 2:15). Fakti që bibla nuk ka asgjë specifike 
për të thënë për krijimin e pajisjeve në një fabrikë moderne industriale nuk 
do të thotë që prodhuesi i pajisjeve duhet të bjerë në dëshpërim për shkak 
se nuk mund ta përdorë biblën si autoritet në profesionin që ka zgjedhur. 
Përkundrazi, bibla ka shumë gjëra të përgjithshme për të thënë në lidhje me 
punën, dhe më e rëndësishmja është që të gjithë pajisjebërësit kudo ndodhen 
ta bëjnë punën e tyre në një mënyrë etike dhe që e nderon Perëndinë. Gjithë 
sa bën një person duhet të ndikohet prej asaj që na mëson bibla rreth natyrës 
së një jete të jetuar për lavdinë e Perëndisë.

Së katërti, bibla është autoritare në të gjitha çështjet e besimit dhe 
praktikës. në mënyrë vetëdukshme kjo është pikëpamja që bibla ka për 
veten: “I gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për 
mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi,  që njeriu i Perëndisë 
të jetë i përkryer, tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë” (2 Timoteut 
3:16-17). natyra e biblës si Fjala e pagabueshme e Perëndisë është e lidhur 
me origjinën e saj si e frymëzuar prej Perëndisë. Përveç kësaj, bibla e sheh 
veten si kompetente dhe të mjaftueshme për të siguruar materialet përmes 
të cilave dallojmë doktrinën dhe etikën.

e gjithë e vërteta e nevojshme për shpëtim në kuptimin e saj të plotë 
duhet të gjendet në Shkrim. Po kështu, e gjithë e vërteta që gjendet në 
Shkrim duhet besuar pa hezitim si shenjë e dishepullimit tonë. Disa të 
vërteta gjenden në një varg të vetëm të Shkrimit. Për shembull, hyjnia e 
Krishtit na jepet në terma të qartë në deklaratat hyrëse të Ungjillit sipas 
Gjonit: “në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte 
Perëndi” (Gjoni 1:1). Të vërteta të tjera perceptohen përmes një formulimi 
sistematik nga shumë pjesë të Shkrimit. Për shembull, doktrina e Trinitetit 
shihet si e vërtetë për shkak se bibla shpall që ka vetëm një Perëndi të vërtetë 
(Ligji i Përtërirë 6:4), por që më tepër se një person është Perëndi: Ati është 
Perëndi, biri është Perëndi dhe Fryma e Shenjtë është Perëndi (përkatësisht, 
Galatasve 1:1, Hebrenjve 1:1-12, Veprat 5:3-4). Çfarëdo që bibla na mëson 
duhet besuar mbi bazën që është e vërteta e zbuluar e Perëndisë. Fjala e lidh 
ndërgjegjen me një siguri epistemologjike.
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Por bibla gjithashtu siguron një bazë për autoritetin etik: ajo është 
e dobishme për “mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi” (2 
Timoteut 3:17). Kurdoherë që bibla jep urdhërime dhe kufizime, jemi nën 
detyrimin moral që t’u bindemi për shkak se ato vijnë prej vetë Perëndisë. 
bibla vlen për të gjitha çështjet etike bashkëkohore, dhe mund të formulohen 
standarde autoritare për çështje që nuk gjenden specifikisht në bibël (p.sh. 
hulumtimet e qelizave burimore, klonimi apo eutanazia). Uejn Grudem 
shkruan:

Kur nuk ka një ekuivalent të saktë modern për një aspekt të caktuar të 
një urdhërimi (si, “ndero mbretin” tek 1 Pjetrit 2:17), atëherë jemi ende 
të detyruar t’i bindemi urdhërimit, por këtë e bëjmë duke e zbatuar 
në situta që në thelb janë të ngjashme me situatën në Dhiatën e Re. 
Prandaj, “ndero mbretin” zbatohet në nderimin e presidentit apo të 
kryeministrit. në fakt, në disa raste të tilla konteksti i menjëhershëm 
përmban tregues për zbatime më të gjera (si tek 1 Pjetrit 2:13-14, 
që thotë t’i nënshtrohemi “çdo pushteti njerëzor” ku përfshihet dhe 
“mbreti” dhe “qeveritarët” si shembuj të veçantë).

në fakt, puna për të kapur kuptimin e Shkrimit nuk ka përfunduar 
derisa të ketë një “përcjellje të asaj që është mësuar nga teksti tek kisha 
që pret,” gjë e cila rezulton në “zbatimin dinamik të tekstit në nevojat e 
tanishme të personit.”

PIKëPAmJA e DHIATëS Së Re PëR  
AUTORITeTIn e SHKRImIT

Çfarë duam të themi kur flasim për autoritetin e biblës? Asgjë tjetër nuk e 
karakterizon më tepër apelimin e Dhiatës së Vjetër si “Shkrim” nga Dhiata 
e Re sesa fraza “është shkruar” (gegraptai). Përveç kësaj, Dhiata e Re e sheh 
veten si të barabartë me “shkrimet” e Dhiatës së Vjetër (2 Pjetri 3:15-16, 
zbulesa 1:3), dhe nuk është shpallur në asnjë vend tjetër në mënyrë më 
tronditëse sesa në fjalët e Palit drejtuar Korintasve: “në qoftë se dikush 
mendon se është profet ose frymëror, le të njohë se ato që po ju shkruaj janë 
urdhërime të zotit” (1 Korintasve 14:37). Fakti që shkrime të tilla duhen 
konsideruar që kanë një autoritet të veçantë është i qartë. Kjo është më tepër 
se apeli naiv, “e kam lexuar diku prandaj duhet të jetë e vërtetë.” Fraza, 
“është shkruar” do të thotë që fjalët erdhën nga një burim që pretendon për 
veten autorësi hyjnore dhe të cilat kisha i pranon si kanonike. nuk mund të 
ketë autoritet më të madh se ky. Kjo u jep fund të gjitha diskutimeve dhe 
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bën të heshtin argumentet kundër. nuk është autoriteti i një gjeniu apo 
karizma ajo për të cilën bëhet fjalë.

Autoriteti i biblës qëndron mbi pretendimin e vet se është Fjala e 
Perëndisë. Por gjithashtu mbështetet edhe mbi pikëpamjen e Jezusit për 
Shkrimin. Le të shohim vetëm një vijë mendimi – referenca tek Gjoni 10:35 
për faktin që “Shkrimi nuk mund të bjerë poshtë” – dallojmë pikëpamjen 
e Jezusit për autoritetin e Shkrimit (në këtë rast, Dhiata e Vjetër) pothuaj 
në një mënyrë krejt rastësore dhe të çastit. I sfiduar prej faktit që Ai kishte 
bërë pretendimet më të jashtëzakonshme për veten, judenjtë e akuzuan për 
blasfemi. Si reagim, Ai citoi nga Psalmi 82:6 duke thënë: “nuk mund të 
jetë gjithmonë e gabuar t’ia atribuosh termin perëndi një njeriu për shkak se 
vetë bibla e bën këtë me sundimtarët e lashtë judenj.” Jezusi pyeti: “A nuk 
është shkruar në ligjin tuaj: "Unë thashë: Ju jeni perëndi"? nëse ai i quan 
perëndi ata, të cilëve u qe drejtuar fjala e Perëndisë (dhe Shkrimi nuk mund 
të bjerë poshtë)” (Gjoni 10:34-35). Argumenti i tij kishte të bënte me një 
fjalë të vetme në Dhiatën e Vjetër (perëndi), dhe sqaroi se Dhiata e Vjetër 
nuk mund të copëzohet apo të shpërfillet në ndonjë mënyrë. Ajo që është 
po aq interesante është që asnjë nga kundërshtarët e tij nuk sugjeroi ndonjë 
gjë kundër. Autoriteti i një fjale të vetme në Dhiatën e Vjetër mbahej si e 
padhunueshme.

një e dhënë në lidhje me rolin e Dhiatës së Re në kompletimin e kanonit 
të asaj që “është shkruar” na jepet në fjalët embrionike të Jezusit tek Porosia 
e madhe, mateu 28:18-20. Apostujt mësuan nga vetë Jezusi nënshtrimin 
e padiskutueshëm ndaj biblës. Ata e kuptuan se kur Jezusi i urdhëroi të 
shkonin në gjithë botën dhe të shpallnin një mesazh, ata duhej të jepnin 
mësim dhe të kërkonin pajtim me “gjithë sa ju kam urdhëruar” (mateu 
28:20). Ata duhej të jepnin mësim atë që Ai u kishte mësuar. Prandaj ishin 
të vetëdijshëm se ajo që shkruan ishte Shkrim – në të njëjtin kuptim dhe 
me të njëjtin autoritet si Shkrimet e Dhiatës së Vjetër – dhe që kjo nuk ishte 
vetëm për atë brez, por për gjithë kishën që do të vinte më pas.

Kuptimi apostolik për natyrën e Dhiatës së Re nuk dallohet askund 
tjetër më qartë sesa në fjalët e Pjetrit për shkrimet e Palit. në kontekstin 
në të cilin Pjetri e pranon që kolegu i tij nganjëherë mund të shkruajë në 
një mënyrë që ishte “e vështirë për t’u kuptuar,” ai shton vëzhgimin që “të 
paditurit dhe të paqëndrueshmit i shtrembërojnë, sikurse bëjnë me Shkrimet 
e tjera “ (2 Pjetrit 3:16). Dikush mund të priste që në këtë moment Pjetri 
të thoshte krejt të kundërtën e kësaj; që kur Pali është paksa i paqartë, nuk 
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është duke shkruar më nën frymëzimin e Frymës së Shenjtë. Përkundrazi, 
dhe disi kundër intuitës, ai jep një deklaratë pothuaj rastësore dhe të fortë 
që shkrimet e Palit duhet të shihen në të njëjtën mënyrë dhe me të njëjtën 
drojë sikurse “Shkrimet e tjera” (Dhiata e Vjetër).

KOnKLUzIOne

Doktrina e autoritetit absolut dhe të pandryshueshëm të Shkrimit në fund 
të fundit është një çështje kristologjike. Pyetja që duhet t’i bëjmë vetes është 
kjo: A jam i gatshëm të mbaj një pikëpamje ndryshe rreth Shkrimit nga 
ajo që kishte Jezusi? nëse jep një përgjigje pozitive do të thotë të sugjerosh 
se në njëfarë mënyre Jezusi e kishte gabim në lidhje me pikëpamjen e tij 
rreth autoritetit të biblës. Kjo do të thotë të kesh një pikëpamje kenotike 
për Jezusin, një pikëpamje kjo që sugjeron se vlerësimet e tij u qeverisën 
ose nga dobësia e mendimeve njerëzore, ose nga fakti që ai ishte aq i zhytur 
në kulturën judease të shekullit të parë, saqë thjesht ishte “njeri i kohës së 
vet.” Sido që të jetë, nuk duhet të mbështetemi vetëm mbi gjykimet e tij 
sikur të ishin në ndonjë mënyrë absolutisht të vërteta për të gjitha kohërat. 
Problemi masiv me këtë formulim është që na lë të pasigurt nëse gjithçka 
që tha Jezusi ishte e vërtetë në kuptimin përfundimtar – madje edhe për 
misionin e tij si Shpëtimtari i mëkatarëve. nëse Jezusi e ka gabim për një 
çështje (doktrinën e autoritetit absolut të Dhiatës së Vjetër), ai mund ta 
ketë gabim edhe në çdo gjë tjetër që tha, përfshirë këtu edhe deklarata 
të tilla si: “Kush më ka parë mua, ka parë Atin” (Gjoni 14:9), “Unë e lë 
jetën time për delet” (Gjoni 10:15), ose, “askush nuk vjen tek Ati përveçse 
nëpërmjet meje” (Gjoni 14:6). një pikëpamje e tillë është shkatërrimtare 
në çdo aspekt. Përfundimisht, përderisa shpëtimi ynë varet nga pikëpamja 
jonë se kush është Jezusi, atëherë pikpamja që Ai kishte për Shkrimin duhet 
të jetë edhe pikëpamja jonë.

Përveç pohimit të Jezusit në lidhje me natyrën e pathyeshme të asaj 
që është shkruar në Shkrim, Ai gjithashtu na bëri të kuptonim natyrën e 
autoritetit të biblës përmes mënyrës sesi e përdori në jetën e tij, si Shërbëtori 
i zotit. Pas pagëzimit të tij në Jordan, kur u përball me forcën e plotë të 
tundimit satanik në shkretëtirë, në një gjendje të dobët fizike dhe mendore 
pas një agjërimi dyzetëditësh, ai reagoi ndaj të tria tundimeve duke cituar 
Shkrimin, dhe duke shtuar formulën e zakonshme “është shkruar” (mateu 
4:4, 6, 7). Ai nuk u përball me Satanin në shkretëtirë me fuqinë e statusit 
të tij të lartësuar si biri i njeriut, por në gjendjen e përulur të anës së tij 
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njerëzore. Ai nuk i përdori fuqitë hyjnore për t’i shuar “shigjetat e zjarrta 
të të ligut” (efesianëve 6:16), por përdori biblën. I gjendur përballë me 
mishërimin e të ligës në sulmin e Satanit, siguria e Jezusit qëndronte 
krejtësisht në fuqinë e Shkrimit: “një fjalë e vogël e rrëzon.” edhe siguria 
jonë duhet të mbështetet te Shkrimi.
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MJAFTUESHMËRIA E FJALËS  
SË SHKRUAR

John MacArthur

Prirja për të nderuar traditën është shumë e fortë në fe. bota është e 
mbushur plot me fe që kanë ndjekur tradita të forta për qindra, madje 

mijëra vite. Kulturat vijnë dhe shkojnë, por traditat fetare demonstrojnë një 
vazhdimësi të mahnitshme.

në fakt, shumë fe të lashta – ku përfshihen Druidizmi, fetë e vendasve 
amerikanë dhe disa nga kultet lindore – i shmangën tregimet e shkruara të 
besimit të tyre, duke preferuar t’i përcillnin legjendat, ritualet dhe dogmat e 
tyre në mënyrë gojore. Fe të tilla zakonisht e trajtojnë trashëgiminë e tyre të 
traditës si autoritetin de facto të barabartë me shkrimet e shenjta të feve të tjera.

megjithatë, edhe mes feve të botës që i nderojnë shkrimet e shenjta, 
shpesh tradita dhe shkrimi përzihen me njëri-tjetrin. Kjo, për shembull, 
është e vërtetë në hinduizëm: shkrimet janë Vedat e lashta, por traditat 
e trashëguara nga gurutë përcaktojnë besimin e shumicës së ndjekësve të 
kësaj feje. 
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Si rrjedhim, tradita bëhet një lente përmes së cilës interpretohet fjala e 
shkruar. Prandaj, tradita qëndron si autoriteti më i lartë nga të gjithë, për 
shkak se ajo siguron të vetmin interpretim autoritar të shkrimeve të shenjta.

Kjo prirje për ta parë traditën si autoriteti suprem nuk është unike 
vetëm në fetë pagane. Për shembull, judaizmi tradicional ndjek qasjen – 
shkrimi plus tradita. Vetëm librat e njohur të Dhiatës së Vjetër konsiderohen 
si Shkrim, por ortodoksia e vërtetë në fakt përcaktohet prej një grumbulli 
traditash të lashta rabinike të cilat njihen si Talmudi. Si rrjedhim, traditat 
e Talmudit kanë një autoritet të barabartë apo edhe më të madh se ai i 
Shkrimeve të frymëzuara.

Ky nuk është një zhvillim i fundit në judaizëm. Judenjtë në kohën e 
Jezusit gjithashtu e vendosnin traditën në një nivel të njëjtë me Shkrimin. 
Por në realitet, ata e bënë traditën më superiore se Shkrimi për shkak se 
Shkrimi interpretohej prej traditës dhe, si rrjedhim, i nënshtrohet atij.

MËSIMI I POROSIVE TË NJERËZVE SI DOKTRINA

Sa herë që tradita lartësohet në një nivel kaq të lartë autoriteti, në mënyrë të 
pamënjanueshme dëmton autoritetin e Shkrimit. Jezusi e theksoi këtë pikë 
kur u përball me udhëheqësit judenj. Ai tregoi se në shumë raste traditat e 
tyre në fakt anulonin Shkrimin. Për këtë arsye i qortoi me fjalët më të ashpra:

Por ai duke u përgjigjur u tha atyre: "mirë profetizoi Isaia për ju, 
hipokritë, siç është shkruar: "Ky popull me buzë më nderon, por zemra 
e tyre rri larg meje. Por kot më bëjnë një kult, duke mësuar doktrina, 
të cilat janë porosi nga njerëzit."

Duke lënë pas dore, pra, urdhërimin e Perëndisë, ju i përmbaheni 
traditës së njerëzve: larje brokash dhe kupash; dhe bëni shumë gjëra 
të tjera të ngjashme". U tha atyre akoma: "Ju jeni të shkathët për të 
anuluar urdhërimin e Perëndisë, për të zbatuar traditën tuaj. e në fakt 
moisiu tha: "ndero atin tënd dhe nënën tënde", dhe: "Ai që mallkon 
atin ose nënën, të dënohet me vdekje." Por ju thoni: "në qoftë se 
dikush i thotë atit të vet ose nënës së vet: Gjithçka që mund të bëj 
për ty është kurban, domethënë një ofertë Perëndisë," nuk e lejoni atë 
të bëjë asgjë për atin e vet ose për nënën e vet, duke e anuluar kështu 
fjalën e Perëndisë me traditën tuaj, që ju e keni trashëguar. Dhe ju po 
bëni shumë gjëra të tjera të ngjashme" (marku 7:6-13).
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Ishte e pajustifikueshme që tradita të lartësohej në të njëjtin nivel me 
Shkrimin në judaizëm, për shkak se kur Perëndia i dha ligjin moisiut, ia 
dha në formë të shkruar për një arsye: për ta bërë të përhershëm dhe të 
pandryshueshëm. zoti e bëri shumë të qartë se e vërteta që Ai po zbulonte 
nuk duhej të ndryshohej, nuk duhej t’i shtohej gjë, dhe as nuk duhej 
reduktuar në ndonjëfarë mënyrë. Fjala e Tij ishte autoriteti përfundimtar 
në çdo çështje: “nuk do t'i shtoni asgjë atyre që unë ju urdhëroj dhe nuk do 
t'u hiqni asgjë, por zotohuni të zbatoni urdhrat e zotit, Perëndisë tuaj, që 
unë ju porosis” (Ligji i Përtërirë 4:2). Ata duhej të zbatonin urdhërimet e Tij 
me këmbëngulje, as duhej t’u shtonin dhe as t’i shfuqizonin ato me ndonjë 
lloj tjetër “autoriteti”: “Do të kujdeseni të zbatoni në praktikë tërë gjërat që 
ju urdhëroj; nuk do t'u shtoni as do t'u hiqni asgjë” (Ligji i Përtërirë 12:32).

Prandaj, Fjala e zbuluar e Perëndisë, dhe asgjë tjetër, ishte autoriteti 
suprem dhe i vetëm në Judaizëm. Vetëm ky ishte standardi i së vërtetës që 
iu dha atyre nga vetë Perëndia. moisiu u udhëzua të shkruante vetë fjalët 
që Perëndia i dha atij (eksodi 34:27), dhe dëshmia e shkruar e Fjalës së 
Perëndisë u bë baza e besëlidhjes së Perëndisë me kombin e Izraelit (eksodi 
24:4, 7). Fjala e shkruar u vendos në arkën e besëlidhjes (Ligji i Përtërirë 
31:9), duke simbolizuar përgjithmonë autoritetin e saj suprem mbi jetën dhe 
adhurimin e judenjve. Perëndia madje i tha pasuesit të moisiut, Jozueut: 
“Vetëm tregohu i fortë dhe shumë trim, duke u përpjekur të veprosh sipas 
tërë ligjit që moisiu, shërbëtori im, të ka urdhëruar; mos u shmang prej tij 
as djathtas, as majtas, që të kesh mbarësi kudo që të shkosh. Ky libër i ligjit 
mos u ndaftë kurrë nga goja jote, por mendohu për të ditë e natë, duke 
kërkuar të veprosh sipas të gjitha atyre që janë shkruar” (Jozueu 1:7-8a).

Sigurisht, përveç librave të moisiut, në kanonin judeas më vonë u 
shtuan libra të tjerë të frymëzuar të Shkrimit – por kjo ishte një e drejtë që 
rezervohej vetëm për Perëndinë. Sola Scriptura, si rrjedhim, u themelua në 
parim me dhënien e ligjit. Asnjë tradite të përcjellë gojarisht, asnjë opinioni 
rabinik dhe asnjë risie priftërore nuk duhej t’i jepej autoritet i barabartë me 
Fjalën e zbuluar të Perëndisë siç është regjistruar në Shkrim.

Aguri e kupton këtë parim: “Çdo fjalë e Perëndisë është rafinuar me 
zjarr. Ai është një mburojë për atë që gjen strehë tek ai. mos u shto asgjë 
fjalëve të tij që të mos të të qortojë dhe të dalësh gënjeshtar.” (Fjalët e Urta 
30:5-6)

me pak fjalë, tradita nuk kishte një pozitë të ligjshme autoriteti në 
adhurimin e Jahves. Gjithçka duhej të sprovohej prej Fjalës së Perëndisë siç 
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ishte regjistruar në Shkrime. Prandaj qortimi i Jezusit ndaj skribëve dhe 
farisenjve ishte aq i ashpër. Vetë besimi i tyre në traditat rabinike ishte 
në vetvete një shkelje serioze e besëlidhjes dhe e urdhërimeve të Perëndisë 
(krahaso me mateu 15:3).

NGRITJA DHE RRËNIMI I TRADITËS KATOLIKE

Fatkeqësisht, shpesh, krishterimi ka ndjekur të njëjtin shteg tragjik sikurse 
paganizmi dhe judaizmi në prirjet e veta për ta lartësuar traditën në një pozitë 
autoriteti të barabartë ose më të lartë se Shkrimin. në mënyrë të veçantë 
Kisha Katolike ka trashëgiminë e saj të traditës, e cila funksionon njësoj 
si Talmudi jude: ky është standardi përmes të cilit duhet të interpretohet 
Shkrimi. Si rrjedhim, tradita zëvendëson vetë zërin e Shkrimit.

Si ndodhi kjo? Sikurse e ka demonstruar dhe Xhejms Uajt në kapitullin 
e tij, “Sola Scriptura dhe Kisha e Hershme,” etërit më të hershëm të kishës e 
theksuan fort autoritetin e Shkrimit mbi traditën gojore. Debate të ashpra u 
ndezën në kishën e hershme për çështje të tilla thelbësore si: hyjnia e Krishtit, 
dy natyrat e Tij, Triniteti dhe doktrina e mëkatit origjinal. Këshillat e kishës 
së hershme i sqaruan këto pyetje duke iu drejtuar Shkrimit si autoriteti më 
i lartë nga të gjithë. Vetë këshillat nuk shpallën ndonjë dekret ex cathedra; 
ata i arsyetuan gjërat nga Shkrimi dhe në përputhje me to morën vendimet 
e tyre. Autoriteti qëndronte te kërkimi i Shkrimeve, dhe jo te vetë këshillat.

Fatkeqësisht, vetë çështja e autoritetit shkrimor nuk u përvijua 
gjithmonë qartë në kishën e hershme dhe, ndërsa kisha u rrit në pushtet 
dhe ndikim, udhëheqësit e kishës nisën të shpallnin një autoritet që nuk 
kishte mbështetje në Shkrim. Kisha, si institucion, në sytë e shumë njerëzve 
u bë burimi i autoritetit dhe arbitri i të gjitha çështjeve të së vërtetës. Kështu 
njerëzit filluan t’i drejtohen më shpesh traditës sesa Shkrimit. Si rezultat, u 
kanonizuan doktrina jashtëbiblike dhe një tufë opinionesh, që nuk gjenin 
mbështetje në Shkrim, filluan të shpalleshin si pagabueshmërisht të vërteta.

Doktrina katolike romake është e mbushur me legjenda, dogma, 
dhe besëtytni që nuk kanë kurrfarë baze biblike. Asnjë prej doktrinave të 
tilla, si: stacionet e kryqit, nderimi i shenjtorëve dhe engjëjve, doktrinat 
e marisë (ngjizja e panjollë, ngjitja trupore, dhe ideja që maria është 
bashkëshpenguese me Krishtin) nuk vërtetohet nga Shkrimi. Këto janë 
produkt i traditës së Kishës Katolike Romake.

zyrtarisht, Kisha Katolike është shumë e drejtpërdrejtë në lidhje me 
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ndërthurjen e Shkrimit dhe Traditës. Katekekizmi i Kishës Katolike (tani e 
tutje thjesht KKK, citatet u referohen numrave të paragrafëve dhe jo atyre 
të faqeve) pranon që Kisha Katolike Romake “nuk e merr sigurinë e saj për 
gjithë të vërtetat e zbuluara vetëm nga Shkrimi i shenjtë. Si Shkrimi, ashtu 
dhe Tradita duhen pranuar dhe nderuar me të njëjtën ndjenjë devotshmërie 
dhe përnderimi” (KKK 82, theksi është shtuar).

Si rrjedhim, tradita, sipas Katolicizmit Romak është po aq “Fjala e 
Perëndisë” sa edhe Shkrimi. Sipas Katekizmit, tradita dhe Shkrimi “janë të 
lidhura ngushtë dhe komunikojnë njëra me tjetrën. Sepse të dyja ato burojnë 
nga i njëjti burim hyjnor, bashkohen që në një mënyrë të formojnë një të 
vetme dhe shkojnë drejt të njëjtit synim” (KKK 80). Supozohej se “Depozitën 
e shenjtë të besimit” – këtë përzierje të Shkrimit dhe traditës – në fillim 
apostujt ia besuan pasuesve të tyre (KKK 84), dhe “Detyra për të dhënë një 
interpretim të vërtetë të Fjalës së Perëndisë, si në formën e saj të shkruar, ashtu 
dhe në formën e traditës, i është besuar vetëm ofiqit të gjallë të mësimdhënies 
së Kishës... Kjo do të thotë që detyra e interpretimit u është besuar peshkopëve 
në bashkësi me pasuesin e Pjetrit, Peshkopin e Romës” (KKK 85).

Katekizmi  shpejt e mohon se kjo e bën autoritetin mësimdhënës të 
kishës (të quajtur  magjisterium) në njëfarë mënyre superior ndaj vetë 
Fjalës së Perëndisë (KKK 86). Por pastaj vazhdon t’i paralajmërojë besnikët 
që ata duhet “t’i lexojnë Shkrimet brenda ‘traditës së gjallë të të gjithë 
Kishës’”(KKK 113). në këtë pikë Katekizmi thotë: “Sipas një thënieje nga 
etërit, Shkrimi i Shenjtë në thelb është shkruar në zemrën e Kishës më 
tepër se në dokumentat dhe regjistrimet, sepse Kisha në Traditën e saj 
mbart kujtimet e gjalla të Fjalës së Perëndisë” (KKK 113).

Prandaj, tradita nuk është vetëm e barabartë me Shkrimin, por ajo bëhet 
Shkrim i vërtetë, i shkruar jo në dokumente, por në mënyrë mistike brenda 
vetë kishës. Kur kisha flet, zëri i saj dëgjohet sikur të ishte zëri i Perëndisë, 
duke dhënë kuptimin e vetëm të vërtetë të fjalëve, të “dokumenteve dhe  
të regjistrimeve.” Kështu tradita e zëvendëson dhe e tejkalon plotësisht 
Shkrimin.

APOLOGJETIKA MODERNE KATOLIKE  
DHE SOLA SCRIPTURA

me fjalë të tjera, qëndrimi zyrtar katolik rreth Shkrimit është që Shkrimi 
nuk flet dhe as nuk mundet të flasë për veten. Ai duhet të interpretohet 
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prej autoritetit mësimdhënës të kishës dhe nën dritën e “traditës së gjallë.” 
në mënyrë de facto, kjo thotë se Shkrimi nuk ka autoritet të qenësishëm 
por, ashtu si gjithë të vërtetat frymërore, e merr autoritetin e vet nga kisha. 
Vetëm ajo që thotë kisha konsiderohet Fjala e vërtetë e Perëndisë: “Shkrimi 
i Shenjtë... që në thelb është shkruar në zemrën e Kishës më tepër se në 
dokumentet dhe regjistrimet.”

është e qartë se ky qëndrim ia heq forcën Shkrimit. Kjo është arsyeja 
pse qëndrimi katolik kundër sola Scriptura ka paraqitur gjithmonë një 
problem të madh për apologjetët katolikë romakë. nga njëra anë përballë 
detyrës për të mbrojtur doktrinën katolike dhe nga ana tjetër me dëshirën 
për të pohuar atë që thotë Shkrimi për veten, ata gjenden përballë një 
dileme të fortë. Ata nuk mund të pohojnë autoritetin e Shkrimit pa kushtin 
që tradita është e nevojshme për të shpjeguar kuptimin e vërtetë të biblës. 
është shumë e qartë që kjo e bën traditën një autoritet superior. Për më 
tepër, tradita e bën Shkrimin të panevojshëm, sepse, nëse tradita katolike i 
përmbledh dhe i shpjegon në mënyrë të pagabueshme të gjitha të vërtetat e 
Shkrimit, atëherë bibla është thjesht e tepërt. Prandaj, është e kuptueshme, 
që sola Scriptura ka qenë gjithmonë një argument shumë i efektshëm për 
mbrojtësit e Reformimit.

Kështu, nuk është e vështirë të kuptojmë pse apologjetët katolikë e kanë 
sulmuar doktrinën sola Scriptura me kaq tërbim këto vitet e fundit. nëse 
mund ta rrëzojnë këtë doktrinë, të gjitha pikat e tjera të reformatorëve bien 
bashkë me të. Sepse në sistemin katolik çfarëdo që thotë kisha duhet të jetë 
standardi përmes të cilit të interpretohet gjithë Shkrimi. Kisha – jo Shkrimi 
i shkruar në “dokumentet dhe regjistrimet” – përcakton të vërtetën për 
drejtësimin me anë të besimit, nderimin e shenjtorëve, transubstancializmin, 
dhe shumë çështje të tjera që i ndajnë reformatorët nga Roma.

Për t’u shprehur ndryshe, nëse e pranojmë zërin e kishës si 
pagabueshmërisht të saktë, atëherë ajo që Shkrimi thotë për këto çështje 
në fund të fundit nuk ka rëndësi. në praktikë, ndodhi pikërisht kështu. 
mjafton të citojmë vetëm një shembull: Shkrimi thotë shumë qartë: “në 
fakt një është Perëndia, dhe një i vetëm është ndërmjetësi midis Perëndisë 
dhe njerëzve: Krishti Jezus njeri” (1 Timoteut 2:5). megjithatë, Kisha 
Katolike këmbëngul që maria është “bashkëndërmjetësja” e birit të saj.

në sytë e miliona katolikëve ajo që kisha thotë, konsiderohet si Fjala 
përfundimtare dhe autoritare e Perëndisë. Kështu 1 Timoteut 2:5 anulohet 
nga tradita e kishës. 



73

MJAFTUESHMËRIA E FJALËS SË SHKRUAR

Siç është theksuar më sipër, nëse Roma mund ta vërtetojë qëndrimin e 
saj kundër sola Scriptura, kjo gjë mund të hedhë poshtë të gjitha argumentet 
për Reformimin me një goditje të vetme. nëse ajo mund të vërtetojë që 
tradita e saj është autoritet i pagabueshëm, asnjë argument biblik nuk ka për 
të pasur efekt kundër diktateve të kishës.

Si rrjedhim, apologjetët modernë të Kishës Katolike Romake kanë 
organizuar një sulm të fokusuar me kujdes kundër sola Scriptura. Duke 
shpresuar që pikën më të fortë të Reformimit ta kthejnë në një argument 
kundër Reformimit, ata kanë filluar të argumentojnë që në fakt është e 
mundur ta hedhësh poshtë sola Scriptura duke përdorur vetëm Shkrimin! 
Kjo mënyrë argumenti po përdoret tani nga katolikët kundër lëvizjes 
ungjillore praktikisht në çdo forum të imagjinueshëm.

Për shembull, ja ku kemi disa pjesë nga artikuj të postuar në Internet:

mësimi protestant që bibla është i vetmi autoritet frymëror – sola 
Scriptura – nuk gjendet askund në bibël. Shën Pali i shkroi Timoteut 
që Shkrimi është “i dobishëm” (dhe ky është një nënvlerësim), por as ai 
dhe askush tjetër në Kishën e hershme nuk dha mësim sola Scriptura. 
në fakt, askush nuk e besoi këtë doktrinë deri në kohën e Reformimit.

bibla nuk mëson askund që ajo është autoriteti i vetëm i çështjeve të 
besimit. në fakt, bibla mëson që Tradita – mësimet gojore të dhëna 
nga Jezusi apostujve dhe pasuesve të tyre, peshkopëve – është një burim 
paralel i besimit të vërtetë. (pasuar nga citimet nga 2 Thesalonikasve 
2:15 dhe 1 Korintasve 11:2).

Ja disa shembuj shtesë nga libra të shkruar nga apologjetë katolikë:

bibla askund nuk e redukton Fjalën e Perëndisë vetëm në Shkrim. 
Përkundrazi, bibla na thotë në shumë vende që Fjala autoritare e 
Perëndisë duhet gjetur në kishë: në traditat e saj (2 Thesalonikasve 
2:15, 3:6) si dhe në predikimin dhe mësimin e saj (1 Pjetrit 1:25, 2 
Pjetrit 1:20-21, mateu 18:17).

Prandaj mendoj që bibla mbështet parimin katolik të sola verbum Dei, 
“vetëm Fjala e Perëndisë” [dhe “Fjala e Perëndisë” përfshin si traditën, 
ashtu dhe Shkrimin], dhe jo parullën e Reformimit sola Scriptura, 
“vetëm Shkrimi.”

bibla në fakt e mohon faktin që ajo të jetë rregulli i plotë i besimit. Gjoni 
na thotë që në Shkrim nuk gjendet gjithçka në lidhje me veprën e Krishtit 
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(Gjoni 21:25), dhe Pali thotë që shumë mësime të krishtera gjenden në 
traditën e përcjellë në mënyrë gojore (2 Timoteut 2:2). Ai na udhëzon 
“qëndroni dhe mbani porositë që mësuat, me anë të fjalës ose me anë të 
letrës sonë” (2 Thesalonikasve 2:15). na thuhet që të krishterët e parë 
“ishin ngulmues në zbatimin e mësimit të apostujve” (Veprat 2:42), i cili 
ishte mësimi gojor që u dha para se të shkruhej Dhiata e Re – madje disa 
shekuj para se të vendosej kanoni i Dhiatës së Re.

më në fund, ja disa shembuj nga një debat publik rreth çështjes së sola 
Scriptura:

Sola Scriptura duhet të vërtetohet nga vetë Shkrimi. Dhe nëse nuk 
mund të bëhet, sola Scriptura është një propozim që hedh poshtë 
vetveten dhe, si rrjedhim, është fals.

Tek 2 Thesalonikasve 2:15, Pali e urdhëron Kishën të qëndrojë e 
palëkundur në traditat që i janë dhënë, qoftë gojarisht, qoftë përmes 
një letre prej tij. Prandaj, me fjalë të tjera, tradita është një kategori 
madhore, dhe në këtë kategori ka dy nënndarje: tradita gojore dhe 
tradita e shkruar. Këtë thotë Fjala e Perëndisë. 

Shumë nga këto pretendime do të hidhen poshtë diku tjetër në këtë 
libër. Fokusi im kryesor do të jetë shpjegimi i pjesëve biblike që citohen në 
mbështetje të përnderimit të traditës nga Kisha Katolike. Por së pari më 
lejoni që të jap një reagim të shkurtër dhe të përmbledhur ndaj synimit të 
të gjitha këtyre argumenteve.

MJAFTUESHMËRIA E SHKRIMIT

është e nevojshme të kuptojmë se çfarë thotë sola Scriptura dhe çfarë nuk 
thotë. Parimi i Reformimit sola Scriptura ka të bëjë me mjaftueshmërinë 
e Shkrimit si autoriteti ynë suprem në të gjitha çështjet frymërore. Sola 
Scriptura thjesht do të thotë që e gjithë e vërteta e nevojshme për shpëtimin 
dhe për jetën tonë frymërore na mësohet në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të 
tërthortë në Shkrim.

Ky nuk është një pretendim që e gjithë e vërteta e çfarëdo lloji 
gjendet në Shkrim. mbrojtësi më i zjarrtë i sola Scriptura bie dakord që, 
për shembull, Shkrimi thotë fare pak apo nuk flet fare për strukturën e 
ADn-së, mikrobiologjinë, rregullat e gramatikës kineze, apo për shkencën 
e raketave. Për shembull, kjo apo ajo “e vërtetë shkencore,” në fakt, mund 
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të jetë e vërtetë ose jo, nëse mund të mbështetet ose jo prej Shkrimit, por 
Shkrimi është një “Fjalë edhe më e sigurt,” e cila qëndron mbi gjithë të 
vërtetat e tjera në autoritetin dhe sigurinë e vet. është “më e sigurt”, sipas 
apostullit Pjetër, sesa të dhënat që mbledhim drejtpërdrejt përmes shqisave 
tona (2 Pjetrit 1:19). Prandaj, Shkrimi është autoriteti më i lartë dhe suprem 
për cilëndo çështje për të cilën flet.

Por ka shumë pyetje të rëndësishme për të cilat Shkrimi nuk flet. Sola 
Scriptura nuk pretendon ndryshe. Sola Scriptura as nuk pretendon që gjithë 
sa Jezusi apo apostujt thanë ndonjëherë të jetë e ruajtur në Shkrim. Ajo që 
Sola Scriptura nënkupton është se gjithçka që është e nevojshme, gjithçka 
që lidhet në ndërgjegjen tonë, dhe gjithçka që Perëndia kërkon prej nesh, na 
është dhënë në Shkrim (2 Pjetrit 1:3).

Për më tepër, ne na ndalohet t’i shtojmë apo t’i heqim ndonjë gjë 
Shkrimit (krahaso me Ligji i Përtërirë 4:2, 12:32; zbulesa 22:18-19). T’i 
shtosh Shkrimit do të thotë që të vendosësh mbi supet e njerëzve një barrë që 
vetë Perëndia nuk ka për qëllim që ata ta mbartin (krahaso me mateu 23:4).

Prandaj, Shkrimi është standardi i përsosur dhe i vetëm për të vërtetën 
frymërore, i cili në mënyrë të pagabueshme na zbulon gjithë sa duhet 
të besojmë në mënyrë që të shpëtohemi dhe gjithë sa duhet të bëjmë në 
mënyrë që të përlëvdojmë Perëndinë. Ky, dhe as më shumë e as më pak, 
është kuptimi i sola Sscriptura.

Rrëfimi i Uestminsterit e përkufizon mjaftueshmërinë e Shkrimit në 
këtë mënyrë: “e gjithë këshilla e Perëndisë në lidhje me të gjitha gjërat e 
nevojshme për lavdinë e tij, për shpëtimin e njeriut, për besimin dhe jetën, 
ose është shprehur qartë në Shkrim, ose mund të nxirret prej Shkrimit 
përmes studimit të mirë dhe të nevojshëm. Shkrimit asnjëherë nuk duhet 
t’i shtohet ndonjë gjë, qoftë përmes zbulesave të reja të Frymës, qoftë prej 
traditave të njerëzve.”

Tridhjetë e nëntë Artikujt e Kishës Anglikane përfshijnë këtë deklaratë 
rreth sola Scriptura: “Shkrimi i Shenjtë përmban të gjitha gjërat e nevojshme 
për shpëtim: prandaj çfarëdo që nuk lexohet në to, dhe që as mund të 
vërtetohet përmes tyre, nuk duhet t’u kërkohet njerëzve që ta besojnë si 
artikull të besimit apo ta mendojnë si parakusht ose të nevojshëm për 
shpëtim.”

Prandaj, sola Scriptura thjesht do të thotë që Shkrimi është i 
mjaftueshëm. Fakti që Jezusi bëri dhe mësoi shumë gjëra që nuk janë 
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regjistruar në Shkrim (Gjoni 20:30) nuk ka fare lidhje me parimin e sola 
Scriptura. Fakti që shumica e predikimeve të apostujve në kishën e hershme 
nuk u shkruan që të ruheshin për ne, nuk e zvogëlon as edhe një fije të 
vërtetën e mjaftueshmërisë biblike. Ajo që është e sigurt është se gjithë sa 
është e nevojshme gjendet në Shkrim – dhe për ne është e ndaluar që të 
“shkojmë përtej asaj që është shkruar” (1 Korintasve 4:6).

Siç demonstrohet edhe në kapitujt e tjerë të këtij libri, në mënyrë të qartë 
Shkrimi e pretendon për veten këtë mjaftueshmëri – dhe kjo nuk është më 
e qartë askund tjetër sesa tek 2 Timoteut 3:15-17. ndoshta në këtë moment 
një përmbledhje e shkurtër e asaj pjese është me vend. Shkurtimisht, vargu 
15 pohon faktin që Shkrimi është i mjaftueshëm për shpëtim: “Shkrimet e 
shenjta, të cilat mund të të bëjnë të ditur për shpëtimin me anë të besimit që 
është në Krishtin Jezus.” Vargu 16 pohon autoritetin absolut të Shkrimit, i 
cili është “i frymëzuar nga Perëndia” (greqisht, theopneustos) dhe i dobishëm 
për udhëzim. Vargu 17 shpall që Shkrimi është në gjendje ta pajisë njeriun 
e Perëndisë “për çdo vepër të mirë.” Prandaj, pretendimi që bibla vetë nuk 
na e mëson doktrinën sola Scriptura thjesht është i gabuar.

SI E NJOHIM DOKTRINËN E APOSTUJVE? 

Tani le të shqyrtojmë Shkrimet kyçe që citohen nga Roma në përpjekjen e 
saj për të përligjur ekzistencën e traditës ekstrabiblike. meqenëse shumë nga 
këto pjesë janë të ngjashme, mjafton që të përgjigjemi për kryesoret. Së pari 
do të shqyrtojmë vargjet kyçe që flasin se si u përcoll doktrina apostolike, 
pastaj do të eksplorojmë se çfarë donte të thoshte apostulli Pal kur foli për 
“traditën.”

2 Timoteut 2:2: “Ato që dëgjove nga unë përpara shumë dëshmitarëve, 
jepua njerëzve besnikë, që do të jenë të aftë të mësojnë edhe të tjerë.” Këtu, 
apostulli Pal e udhëzon Timoteun, një pastor të ri, që të trajnojë burra 
të tjerë besnikë për detyrën e udhëheqjes në kishë. në këtë varg nuk ka 
asnjë tregues për vazhdimësinë apostolike dhe as nuk ka ndonjë sugjerim 
që, në trajnimin e këtyre burrave, Timoteu do t’u përcillte një traditë të 
pagabueshme me autoritet të barabartë me Fjalën e Perëndisë.

Përkundrazi, ajo që përshkruan ky varg është thjesht procesi i 
dishepullimit. Larg përcjelljes së ndonjë autoriteti apostolik te këta burra, 
gjë e cila do të garantonte pagabueshmërinë e tyre, Timoteu duhej të 
zgjidhte burra që e kishin treguar veten besnikë, t’u mësonte atyre ungjillin, 
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dhe t’i pajiste në parimet e udhëheqjes së kishës që ai kishte mësuar nga 
Pali. Ajo që Timoteu duhej t’u besonte ishte e vërteta thelbësore që vetë Pali 
kishte predikuar “në praninë e shumë dëshmitarëve.”

Çfarë ishte kjo e vërtetë? nuk ishte ndonjë traditë e pazbuluar, si për 
shembull ngjitja e marisë, gjë e cila do ishte e padëgjuar dhe e debatuar 
për shekuj me radhë derisa një papë e shpalli ex cathedra që kjo ishte e 
vërtetë. Ajo që Timoteu duhej t’u përcillte burrave të tjerë ishte e njëjta 
doktrinë që Pali kishte predikuar para “shumë dëshmitarëve.” Pali po fliste 
për vetë ungjillin. Ishte i njëjti mesazh të cilin Pali e urdhëroi Timoteun të 
predikonte, dhe është i njëjti mesazh që është ruajtur në Shkrim, i cili është 
i mjaftueshëm për të pajisur çdo njeri të Perëndisë (2 Timoteut 3:16-4:2).

me pak fjalë, ky varg është krejtësisht i papërshtatshëm për 
pretendimin katolik që tradita e marrë nga apostujt është ruajtur në mënyrë 
të pagabueshme prej peshkopëve të saj. Asgjë në këtë varg nuk sugjeron se 
e vërteta që Timoteu do t’u mësonte burrave të tjerë besnikë, do të ruhej pa 
gabime nga brezi në brez. Këtë në të vërtetë Shkrimi e thotë për veten: “I 
gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, 
bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi” (2 Timoteut 3:16), por një 
shpallje e tillë nuk është bërë kurrë për traditën e përcjellë gojarisht.

Sikurse Timoteu, edhe ne duhet ta ruajmë të vërtetën që na është 
besuar. Por i vetmi kanon i besueshëm, e vetmja doktrinë e pagabueshme, 
i vetmi parim detyrues, dhe i vetmi mesazh shpëtues është e vërteta e 
frymëzuar e Perëndisë në Shkrim.

Veprat 2:42: “Ata ishin ngulmues në zbatimin e mësimit të apostujve, 
në bashkësi, në thyerjen e bukës dhe në lutje.” Ky varg thjesht thotë që kisha 
e hershme e ndoqi mësimin e apostujve si rregullin e saj të besimit. Sërish, 
kjo pjesë nuk thotë asgjë rreth vazhdimësisë apostolike dhe nuk përmban 
asnjë tregues për një garanci që “mësimi i apostujve” do të ruhej në mënyrë 
të pagabueshme përmes ndonjë mjeti tjetër përveç Shkrimit.

Vini re gjithashtu që ky varg përshkruan qëndrimin e të kthyerve të 
hershëm në krishterim. Fjala “ata” në fillim të vargut i referohet vargut 41 
dhe tre mijë shpirtrave që ishin penduar ditën e Rrëshajave. Shumica e tyre 
ishin besimtarë të thjeshtë. burimi i tyre për doktrinën e krishterë (para se 
të ishte shkruar ndonjë pjesë e Dhiatës së Re) ishte mësimi gojor i apostujve.

Ky varg është edhe më i papërshtatshëm në lidhje me çështjen e traditës 
së pagabueshme sesa 2 Timoteut 2:2. e vetmja gjë që thotë ky varg, që ka 
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pak të bëjë me çështjen, është që burimi i autoritetit për kishën e hershme 
ishte mësimi apostolik. Askush që e beson doktrinën e sola Scriptura nuk 
e kundërshton këtë pikë. Le ta themi sa më qartë që të kemi mundësi: 
Protestantët nuk e mohojnë faktin që mësimi gojor i apostujve ishte e 
vërtetë autoritare, e pagabueshme dhe e detyrueshme si rregull besimi për 
ata që e dëgjuan. madje, nëse do të kishte ndonjë premtim në Shkrimin që 
fjalët e sakta apo kuptimi i plotë i mesazhit apostolik do të ruhej në mënyrë 
të pagabueshme në mënyrë gojore përmes një vazhdimësie të pandërprerë 
peshkopësh, do të ishim të detyruar t’i bindeshim asaj tradite si rregull i 
besimit.

megjithatë, Shkrimi i frymëzuar prej Perëndisë nuk flet kurrë për 
ndonjë autoritet tjetër të frymëzuar prej Perëndisë; ai nuk na autorizon 
kurrë që ta shohim traditën në një nivel autoriteti të barabartë apo 
superior ndaj Shkrimit; dhe ndërsa Shkrimi shpall për vete pretendimin 
e pagabueshmërisë, nuk pranon kurrë asnjë burim tjetër të pagabueshëm 
autoriteti. Për traditën gojore nuk thuhet kurrë që të jetë theopneusos, e 
frymëzuar prej Perëndisë apo e pagabueshme.

CILËN TRADITË URDHËROI PALI TË NDJEKIM?

megjithatë, ne tashmë e kemi vënë në dukje që apologjetët katolikë shpallin 
që në Shkrim shohin vargje që i japin autoritet traditës. edhe versionet 
jokatolike të Shkrimit flasin për një lloj të caktuar “tradite” që duhet 
pranuar dhe duhet t’i bindemi me një përnderim të padiskutueshëm.

Çfarë mund të themi për vargje të tilla? Shpesh protestantët e kanë të 
vështirë t’i shpjegojnë, por në realitet ato vargje sigurojnë argumente më 
të mira kundër qëndrimit katolik nga sa bëjnë kundër sola Scriptura. Le të 
shqyrtojmë më kryesoret prej tyre:

1 Korintasve 11:2: “Ju përgëzoj, se më kujtoni në çdo rast dhe i ruani 
traditat ashtu siç jua kam dhënë”. Këto fjalë të Palit drejtuar korintasve 
flasin për një traditë, apo jo?

Ky varg sigurisht që përmend traditën. megjithatë, siç është shpesh e 
vërtetë, kuptimi bëhet i qartë kur shohim kontekstin. ndërsa shqyrtojmë 
kontekstin zbulojmë që ky varg nuk ofron asnjë lloj mbështetjeje për idenë 
katolike romake të një tradite të pagabueshme.

Së pari, apostulli nuk është duke folur për traditën që u është përcjellë 
korintasve gojarisht nga dikush tjetër. Kjo “traditë” nuk është asgjë tjetër 
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veçse doktrina që korintasit e kishin dëgjuar drejtpërdrejt nga buzët e Palit 
gjatë shërbesës së tij në kishën e tyre. Fjala greqisht e përkthyer “traditat” 
është fjala paradosis, e cila në versionin AbS përkthehet “porositë”. Fjala 
greqisht mbart idenë e transmetimit, dhe bëhet fjalë për doktrinën që u 
përcoll gojarisht. megjithatë, në këtë rast, kjo i referohet vetëm predikimit 
të Palit – dhe jo raportit të dikujt tjetër për atë që Pali dha mësim.

Korintasit kishin patur privilegjin të ndiqnin shërbesën e apostullit 
Pal për një vit e gjysmë (Veprat 18:11), prandaj është ironike që, nga të 
gjitha kishat e përshkruara në Dhiatën e Re, Korinti ishte një nga më 
problematikët. Letra e parë e Palit drejtuar kësaj kishe trajton një sërë 
problemesh serioze që kishin të bënin me disiplinën dhe praktikën e kishës, 
ku përfshihej mëkat serioz mes tyre, përçarje mes vëllezërve, çrregullim në 
takimet e kishës, të krishterë që po e hidhnin njëri-tjetrin në gjyq, abuzim 
i dhuntive frymërore, e kështu me radhë. Letra e dytë drejtuar Korintasve 
është një mbrojtje e zgjeruar e shërbesës së Palit përballë kundërshtimeve 
dhe armiqësisë. Dikush në kishë, është e mundur që të ketë qenë dikush 
të cilit Pali i kishte besuar një pozitë udhëheqjeje, është e qartë se kishte 
kurdisur një rebelim kundër Palit gjatë mungesës së tij të gjatë.

Korintasit e njihnin Palin. Ai kishte qenë pastori i tyre. megjithatë 
është e qartë që ata po rrëshqisnin nga binarët që ai kishte themeluar me 
aq kujdes gjatë shërbesës së tij pastorale mes tyre. Korintasit, jo vetëm ishin 
larg nga të qenët instrumente përmes të cilëve tradita e Palit po ruhej dhe po 
përcillej në mënyrë të pagabueshme, por po rebelonin kundër apostullimit 
të tij! Kjo është arsyeja pse Pali i inkurajoi të kujtonin atë që kishin dëgjuar 
prej tij dhe t’i bindeshin mësimit të tij pikë për pikë. Çfarë ju mësoi ai 
gjatë atij një viti e gjysmë që ishte mes tyre? nuk kemi mundësi ta dimë 
saktësisht, por kemi çdo arsye që të besojmë që thelbi i mësimit të tij ishte 
e njëjta e vërtetë që është regjistruar përgjatë letrave të tij dhe në pjesët e 
tjera të Dhiatës së Re. Sërish, ne e dimë me siguri që gjithçka thelbësore për 
pajisjen e plotë të besimtarëve të krishterë për jetën dhe perëndishmërinë 
u ruajt në Shkrim (2 Timoteut 3:15-17, 2 Pjetrit 1:3). Të tjerat nuk janë 
regjistruar për ne, dhe nuk ka asgjë në Shkrim që të tregojë se u përcoll 
përmes traditës gojore – në mënyrë të veçantë jo përmes ndonjë mjeti që të 
garantonte se do të ishte e frymëzuar dhe e pagabueshme.

1 Korintasve 11:2 në mënyrë të veçantë nuk na e mëson një gjë të tillë. 
nuk është asgjë tjetër veçse nxitja e Palit drejtuar korintasve që ta kujtojnë 
dhe t’i binden mësimit të tij apostolik. Aty reflektohet lufta personale e Palit 
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për të mbrojtur dhe ruajtur traditën doktrinare të cilën e kishte themeluar 
me kujdes në Korint. Por sërish, nuk ka asnjë rrjedhojë që Pali të priste që 
kjo traditë të ruhej në mënyrë të pagabueshme përmes ndonjë mjeti tjetër 
të frymëzuar përveç Shkrimit. Përkundrazi, Pali ishte i shqetësuar se mos 
shërbesa e tij mes korintasve të dilte se kishte qenë e kotë (krahaso me 2 
Korintasve 6:1).

2 Thesalonikasve 2:15: “Prandaj, vëllezër, qëndroni dhe mbani 
porositë që mësuat, me anë të fjalës ose me anë të letrës sonë.” Ky ndoshta 
është vargu i preferuar i apologjetëve katolikë kur dëshirojnë të mbështesin 
apelimin e katolikëve ndaj traditës, për shkak se në mënyrë të qartë vargu 
bën dallimin mes fjalës së shkruar dhe “traditave” gojore.

Sërish, fjala në greqisht është paradosis. është e qartë që apostulli po 
flet për doktrinën, prandaj nuk ka pse të debatohet që doktrina që Pali ka 
në mendje është e vërteta e frymëzuar dhe autoritare.

Prandaj cila është tradita e frymëzuar të cilën thesalonikasit e morën 
“gojarisht”? A nuk e mbështet qartë ky varg pozitën katolike?

Jo, nuk e mbështet. Sërish konteksti është thelbësor për një kuptim të 
qartë për atë që Pali po thoshte. me sa duket, thesalonikasit ishin mashtruar 
nga një letër e falsifikuar, që supozohej të ishte prej Palit, në të cilën u 
thuhej që dita e zotit tashmë kishte ardhur (2 Thesalonikasve 2:2). Duket 
qartë që e gjithë kisha ishte shqetësuar prej kësaj, dhe apostulli Pal ishte i 
gatshëm t’i inkurajonte.

Së pari, ai dëshironte t’i paralajmëronte që të mos mashtroheshin nga 
“e vërteta false.” Prandaj u tha qartë se si ta dallonin një letër të vërtetë prej 
tij – letra do të firmosej gjithmonë me dorën e tij: “Përshëndetja është nga 
dora ime, e Palit; që është shenjë në çdo letër; kështu shkruaj” (3:17). Ai 
donte të sigurohej që ata të mos mashtroheshin sërish nga letrat false.

Por edhe më e rëndësishme se kjo, ai dëshironte që ata të qëndronin të 
palëkundur në mësimin që tashmë kishin marrë prej tij. Për shembull, ai 
tashmë u kishte thënë se dita e zotit do të pararendej nga një largim nga 
besimi dhe nga zbulimi i njeriut të paudhësisë. “A nuk ju bie ndër mend 
se, kur isha akoma ndër ju, jua thosha këto gjëra?" (2:5). Ata nuk kishin 
asnjë justifikim për t’u shqetësuar nga një letër false, sepse tashmë e kishin 
dëgjuar të vërtetën reale nga vetë buzët e tij.

Askush, madje as kampionët më të zellshëm të sola Scriptura,  nuk 
e mohojnë faktin që Pali u kishte mësuar thesalonikasve shumë gjëra 
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gojarisht. Askush nuk e mohon faktin që mësimi i një apostulli mbartte 
autoritet absolut. Fokusi i debatit mes katolikëve dhe protestantëve është 
nëse ky mësim është ruajtur në mënyrë të pagabueshme përmes traditës 
gojore. Prandaj, përsëri, thjesht referenca për të vërtetën e marrë direkt nga 
vetë Pali nuk ka lidhje dhe nuk e mbështet pozitën katolike.

Sigurisht që asnjë gjë në këtë moment nuk sugjeron që tradita, të cilën 
Pali ua përcolli thesalonikasve, të jetë ruajtur në mënyrë të pagabueshme 
për ne diku tjetër përveçse në vetë Shkrimin. në fakt, vetë synimi real 
në shkrimin e Palit në këtë moment është i kundërt me frymën e traditës 
së katolikëve romakë. Pali nuk po i inkurajon thesalonikasit që të marrin 
ndonjë traditë që u ishte përcjellë atyre nga raportimet e dorës së dytë 
apo të tretë. Përkundrazi, ai po i urdhëronte që të pranonin si të vërtetë të 
pagabueshme vetëm atë që kishin dëgjuar direkt nga buzët e tij.

Pali ishte shumë i shqetësuar që ta korrigjonte prirjen e thesalonikasve 
për t’u mashtruar prej letrave false dhe traditave të dyshimta. Qysh prej 
fillimit, thesalonikasit nuk kishin reaguar ndaj mesazhit të ungjillit me aq 
fisnikëri sa bereasit, të cilët “e pranuan fjalën me gatishmëri të madhe duke i 
shqyrtuar çdo ditë Shkrimet për të parë nëse këto gjëra ishin ashtu” (Veprat 
17:11).

është shumë domethënëse që bereasit përgëzohen hapur për faktin që e 
shqyrtuan mësimin apostolik në dritën e Shkrimit. Ata kishin përparësinë 
e duhur: Shkrimi është rregulli suprem i besimit, përmes të cilit duhet 
të vihet në provë gjithçka tjetër. Duke mos qenë të sigurt nëse mund t’i 
besonin mesazhit apostolik – i cili meqë ra fjala ishte po aq i frymëzuar 
dhe i pagabueshëm sa vetë Shkrimi – bereasit i hoqën tej gjithë dyshimet e 
tyre duke e kontrolluar mesazhin me anë të Shkrimit. megjithatë, katolikët 
romakë ndalohen nga kisha e tyre që të ndjekin një përqasje të tillë! Atyre 
u thuhet që kisha, përmes peshkopëve të saj, përcjell kuptimin e vetëm dhe 
të pagabueshëm të Shkrimit.

Prandaj nuk ka kuptim ta vëmë në provë mësimin e Kishës Katolike 
përmes shkrimit, sepse nëse duket që ka një konflikt – dhe për këtë të jeni 
të sigurt që ka shumë – Roma thotë që tradita e saj mbart më tepër peshë 
sesa interpretimi i Shkrimit nga kritikët e saj.

Ajo që apostulli po u thoshte thesalonikasve nuk mund të krahasohet 
fare me atë që Roma u thotë katolikëve besnikë. Pali po i nxiste thesalonikasit 
t’i vinin në provë të gjitha pretendimet për të vërtetën përmes Shkrimit dhe 
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përmes fjalëve që kishin dëgjuar personalisht nga buzët e tij. Përderisa të 
vetmet fjalë të apostujve, që janë ruajtur në mënyrë të pagabueshme për 
ne, gjenden në Shkrim, kjo do të thotë që ne, sikurse bereasit, duhet ta 
krahasojmë gjithçka me Shkrimin dhe të shohim nëse është e vlefshme.

Apologjetët katolikë romakë protestojnë duke thënë se vetëm një pjesë e 
mesazheve të Palit drejtuar thesalonikasve janë ruajtur në dy letrat e shkurtra 
që ai i shkroi kishës. e vërtetë, por a nuk mund të hamendësojmë që ai u mësoi 
thesalonikasve po ato të vërteta që gjenden me bollëk përgjatë gjithë letrave 
të tij – drejtësimin me anë të besimit, ungjillin e vërtetë të hirit, sovranitetin 
e Perëndisë, faktin që Krishti është zot dhe shumë mësime të tjera? Dhiata 
e Re na jep një teologji të plotë të krishterë. Kush mund të na e vërtetojë 
se ndonjë gjë thelbësore është lënë jashtë? Përkundrazi, ne sigurohemi që 
Shkrimi është i mjaftueshëm për shpëtim dhe jetë frymërore (2 Timoteut 
3:15-17). Ku sugjeron ndonjëherë Shkrimi që ka të vërteta të pashkruara të 
cilat janë të nevojshme për mirëqenien tonë frymërore? një gjë është e sigurt 
– fjalët e 2 Thesalonikasve 2:15 nuk lënë të kuptohet diçka e tillë.

2 Thesalonikasve 3:6: “Dhe ju porositim, o vëllezër, në emër të zotit 
tonë Jezu Krisht, që të largoheni nga çdo vëlla që ecën i çrregullt dhe jo sipas 
porosisë që keni marrë prej nesh.” Ky është vargu tjetër në gjithë Dhiatën 
e Re ku Pali përdor fjalët traditë apo tradita për të folur për të vërtetën 
apostolike të cilës duhet t’i bindemi.

Tashmë, përdorimi i këtij termi prej Palit duhet të jetë qartësuar 
mjaftueshëm. Kjo s’mund të jetë një referencë për një të vërtetë të përcjellë 
nga brezi në brez. Le ta themi sërish, Pali është duke folur për një “traditë” 
që u mor drejtpërdrejt prej tij.

Kjo është pjesa përmbyllëse e letrës. Pali është duke i përmbledhur 
gjërat. Ai thekson edhe një herë rëndësinë e mësimit që thesalonikasit 
kishin marrë drejtpërdrejt nga goja e tij. “Tradita”, për të cilën ai flet këtu 
nga ana doktrinare, është aq thelbësore saqë kushdo që refuzon t’i kushtojë 
vëmendje dhe të jetojë sipas saj duhet të përjashtohet nga bashkësia.

Çfarë është kjo “traditë”? mos është teologjia e marisë, dogmat për 
efikasitetin e relikeve, apo mësime të tjera unike për Katolicizmin Romak? 
Aspak! është thjesht doktrina praktike apostolike, që u mësua dhe u jetua  
nga vetë shembulli i Palit ndërsa ai jetoi mes thesalonikasve. Pali vazhdon të 
përkufizojë në mënyrë specifike se çfarë lloj “tradite” ka në mendje:

"Sepse ne nuk u sollëm në mënyrë të çrregullt midis jush, dhe nuk 
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kemi ngrënë falas bukën e ndonjërit, por punuam me mundim e sfilitje 
ditë e natë, që të mos i bëheshim barrë asnjërit prej jush. Jo se ne nuk 
e kemi këtë të drejtë, po për t'ju dhënë ne vetë një shembull që ju të na 
imitonit. në fakt, edhe kur ishim në mes tuaj, ju porositnim këtë: se po 
qe se ndonjë nuk do të punojë, as të mos hajë. në fakt dëgjojmë se disa 
prej jush që ecin në mënyrë të çrregullt, nuk bëjnë asgjë dhe merren me 
gjëra të kota. Këta i porositim dhe i bëjmë thirrje në zotin tonë Jezu 
Krisht, që të hanë bukën e tyre duke punuar shtruar. Dhe sa për ju, o 
vëllezër, mos u lodhni së bëri të mirën" (3:7b-13).

me fjalë të tjera, Pali po fliste për një doktrinë të thjeshtë dhe praktike 
në lidhje me shfrytëzimin e kohës, përgjegjësinë për të punuar dhe për të 
siguruar për familjen, dhe për disiplinën personale në jetën e përditshme. 
Këto të vërteta tani janë pjesë e Shkrimit të Shenjtë për shkak se Pali i 
përfshiu në letrën e tij. bashkojini këto të vërteta me gjithçka tjetër që na 
mëson Dhiata e Re, dhe kështu kemi çdo pjesë të mesazhit apostolik që u 
ruajt në mënyrë të pagabueshme për ne.

A është tërësia e të vërtetës së Shkrimit një rregull i mjaftueshëm besimi 
për të krishterin? ne kemi vetë sigurinë që na jep bibla se kjo mjafton. 
Vetëm Shkrimi është i mjaftueshëm për të na udhëhequr në shpëtim dhe të 
na pajisë plotësisht për jetën dhe përjetësinë (2 Timoteut 3:15-17). Prandaj, 
mund ta dimë me siguri që çdo aspekt thelbësor i mesazhit apostolik është 
përfshirë në Shkrim.

Vini re se në mënyrë të qartë Pali i konsideronte letrat e tij si Shkrim të 
frymëzuar dhe autoritar. Ai i nxiti thesalonikasit me këto udhëzime: “Dhe 
në qoftëse 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).

KONKLUZIONE

Prandaj, fjalët e shkruara të Shkrimit janë detyruese. Predikimi apostolik 
ishte po aq detyrues për ata që e dëgjuan nga goja e vetë apostujve. Përtej kësaj, 
Shkrimi nuk vendos asnjë barrë mbi supet e askujt. Por, lavdi Perëndisë, 
Fjala e Tij na siguron që Shkrimi është plotësisht i mjaftueshëm për të na 
sjellë në shpëtim dhe për të na pajisur frymërisht për gjithë sa Perëndia 
kërkon nga ne.

Asnjë njeri, asnjë kishë, asnjë autoritet fetar nuk ka ndonjë mandat 
nga Perëndia për t’i shtuar Fjalës së frymëzuar të Shkrimit tradita shtesë, 
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apo ta ndryshojë kuptimin e qartë të tij, duke e nënshtruar Shkrimin para 
rigorozitetit të kuptimit “tradicional”, gjë e cila nuk gjendet tek vetë Fjala. 
një veprim i tillë e zhvlerëson qartë Fjalën e Perëndisë – dhe ne e dimë se 
çfarë mendon zoti ynë për këtë gjë (mateu 15:6-9).
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SHKRIMI DHE TRADITA

Sinclair B. Ferguson

nëntëdhjetë e pesë tezat e famshme të martin Luterit ndezën një zjarr 
fetar në europë, të cilin Kisha Katolike Romake nuk ishte në gjendje 

ta shuante. Konflikti teologjik që pasoi, shpesh është karakterizuar sikur 
fokusohet në katër motot “vetëm” të Reformimit: sola gratia, solo Christo, 
sola fide, sola Scriptura – shpëtimi është vetëm me anë të hirit, vetëm në 
Krishtin, vetëm me anë të besimit, dhe gjithë sa është e nevojshme për 
shpëtim na mësohet vetëm në Shkrim. Secili prej këtyre parimeve dhe, 
sigurisht, të katër së bashku, shërbejnë si një kanon përmes të cilit mësimi i 
Kishës Katolike u vlerësua dhe doli se ishte i mangët.

në këto slogane madhështorë emrat – hir, Krisht, besim, Shkrim – 
kishin dhe kanë një rëndësi të madhe. Por në secilin rast përcaktuesja sola 
(vetëm) ishte dhe është, në disa mënyra, edhe më e rëndësishme. Roma 
gjithmonë kishte mësuar që shpëtimi ishte me anë të hirit përmes besimit 
në Krishtin, dhe gjithmonë kishte besuar që bibla ishte Fjala e Perëndisë – 
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por kurrë vetëm. Të flasësh për sola Scriptura është parë gjithmonë në Romë 
si receta për anarki frymërore në të cilën gjithsecili do të krijonte për vete 
një mesazh të personalizuar të biblës. e vetmja mbrojtje kundër kësaj ishte 
tradita e gjallë e kishës, e cila shihej si një kanal tjetër i zbulesës hyjnore.

niveli i arsimimit ishte i ulët në mesjetë (përpara shpikjes së 
shtypshkronjës, një zhvillim ky i Rilindjes që solli një qasje të gjerë ndaj 
biblës). Por vetëm kjo nuk i shpjegon historitë e tmerrshme të Reformimit 
për paditurinë shumë të përhapur si mes priftërinjve, ashtu dhe mes popullit. 
megjithatë, nuk do të ishte e drejtë të kalonim nga ato ditë në ditët e sotme, 
sikur ndërkohë të mos kishte ndodhur ndonjë kundërreformim brenda 
Katolicizmit. Protestantët, gjithashtu, duhet të dallojnë që, gjatë shekullit 
të fundit, brenda Kishës Katolike Romake është ngjallur një interesim i 
madh për biblën.

Atëherë, mos vallë gjendemi përballë një situate të re në Katolicizmin 
Romak? në fund të fundit, biblat e “zakonshme” po botohen për herë të 
parë që nga koha e Reformimit. Për më tepër, jo vetëm brenda Këshillit 
botëror të Kishave (që më së shumti dominohet nga teologjia liberale) por 
gjithashtu edhe brenda lëvizjes ungjillore, afrimi thelbësor është parë si një 
mundësi në kohën tonë. Prandaj është momenti të pyesim: A ka ndodhur 
diçka e paprecedentë brenda interpretimit të biblës nga Katolicizmi Romak 
që dallimet e vjetra më në fund mund të lihen mënjanë?

mes Këshillit të Parë të Vatikanit (1870) dhe botimit të veprës së 
rëndësishme të Komisionit biblik Papal Interpretimi i Biblës në Kishë (1993), 
magjisteriumi romak botoi një seri deklaratash të rëndësishme në lidhje 
me natyrën, interpretimin dhe rolin e biblës në kishë. Këto filluan në 
shekullin e nëntëmbëdhjetë në krizën e përhapur të besimit, e cila u krijua 
prej efektit të mendimit të Iluminizmit dhe më pas nga sulmi i humanizmit 
shkencor, i cili e mori shtysën e vet nga evolucioni natyror. Deri më sot 
janë shfaqur shpallje, në të cilat Vatikani është përpjekur të pajtojë metodat 
bashkëkohore kritiko-historike të interpretimit të biblës me dogmat e lashta 
të kishës. Secila prej këtyre deklaratave përbën interes në tematikën e vet: 
por të marra së bashku ato shënojnë një zhvillim që ka qenë domethënës për 
punën e shumicës së studiuesve biblikë të Kishës Katolike Romake.

Historia e këtij zhvillimi nuk njihet mirë mes protestantëve. në të vërtetë, 
ka të ngjarë që shumica e katolikëve romakë relativisht të mos e njohin këtë. 
Ia vlen ta tregojmë këtë zhvillim të paktën në një skicim të përgjithshëm.
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zHVILLIme në ROmë

në vitin 1893, Papa Leo XIII lëshoi Letrën Qarkore Providentissimus Deus. 
Kjo ishte përpjekja e parë e madhe e Kishës Katolike Romake për të trajtuar 
në mënyrë specifike ndikimin e metodologjive kritike që po karakterizonin 
studimet teologjike në pjesën e fundit të shekullit të nëntëmbëdhjetë. 
metodologji të tilla, e trajtonin biblën si një tekst të lashtë nga Lindja e 
Afërt dhe e vlerësonin nga pikëpamja e hetimit kritik historik dhe nga ajo 
e zhvillimeve gjuhësore dhe fetare. në terma të sofistikuar teologjikë, u 
eksplorua “ana njerëzore” e Shkrimit (dhe në fakt, hyjnia e saj u shpërfill 
edhe më tepër dhe u mohua).

Përballë këtij sfondi, në të cilin ideja e evolucionit njerëzor luante një 
rol madhor, Providentissimus Deus këmbëngulte për një parim shekullor të 
ortodoksisë së krishterë: nëse Perëndia është Autori i natyrës dhe Shkrimit, 
këta dy “libra” të zbulesës hyjnore duhej të ishin në harmoni njëri me tjetrin. 
Letra qarkore theksonte që, si rrjedhim, nuk mund të kishte ndonjë konflikt 
përfundimtar mes biblës dhe shkencave natyrore apo hulumtimit historik. 
U argumentua që si teologët, ashtu dhe shkencëtarët të respektonin caqet e 
sferave të tyre të studimit. Përveç kësaj, shtjelluesit biblikë, që shfrytëzonin 
frytin e shkencave laike dhe të studimeve historike, u këshilluan që të 
kujtonin rëndësinë e analogia fidei (analogjisë së besimit): Shkrimi duhet 
të interpretohet gjithmonë në përputhje me rregullin apostolik të besimit 
të cilit i janë nënshtruar kishat. Kështu, fjala e fundit për atë që bibla na 
mëson i përket magjisteriumit romak.

Kështu Providentissimus Deus u karakterizua nga një karakter 
konservator (disa mund të kishin thënë “reaksionar”), i cili u shpreh në 
mënyrë të veçantë në kritikat e saj negative për mënyrën se si po përdoreshin 
parimet kritiko-historike. Shqetësimi bazë i qarkores ishte se metodologjitë 
kritike do të ishin shkatërruese për besimin të cilin kisha ishte thirrur ta 
ruante dhe jo ta shkatërronte.

Pesëdhjetë vjet më vonë, fytyra e europës kishte ndryshuar në mënyrë 
dramatike. Kishte ndodhur Lufta e madhe nga 1914-1918 dhe Lufta e 
Dytë botërore 1939-1945 ishte në kulmin e saj. Optimizmi antropocentrik 
dhe i vendosur në vendin e gabuar i teologjisë liberale të shekullit të 
nëntëmbëdhjetë ishte shkërmoqur, ishte shpërbërë para nevojës njerëzore; 
nocioni që njerëzimi po evoluonte nga një gjendje e ulët morale në një më 
të lartë kishte pësuar goditje poshtëruese. “Ungjilli” i atësisë universale të 
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Perëndisë dhe të vëllazërisë së të gjithë njerëzve, gjendej i demaskuar në 
gjithë varfërinë e vet të qenësishme. Doli një ndjesi nevoje për një fjalë të 
fuqishme nga Perëndia. në Protestantizëm u shfaq “teologjia e krizave” dhe 
nisi të formohej ajo që njihet me emrin “Teologjia biblike.”

zhvillime të rëndësishme kishin ndodhur edhe në botën e studiuesve 
biblikë katolikë romakë. Pas Providentissimus Deus, u krijua Komisioni 
biblik Papal nga Leo XIII në vitin 1902. Reagimet (responsa) e para të këtij 
komisioni ndaj pyetjeve të interpretimit biblik u karakterizuan nga reagimi 
negativ në kriticizmin më të lartë. Por në momentin e duhur (u dallua 
plotësisht në vitin 1971 pas Këshillit të Dytë të Vatikanit), kjo do të ishte 
ajo që i hapi udhën një mënyre të re të leximit të biblës.

në vitin 1943, Papa Piu XII lëshoi Letrën e tij Qarkore Divino Afflante 
Spiritu. Kjo u përhap gjatë Luftës së Dytë botërore, por ndikimi i saj nuk u 
ndje deri nga fundi i dekadës. Kësaj here u prek një notë më pozitive. e para, 
studiuesit biblikë të Kishës Katolike Romake më së shumti u çliruan prej 
barrës që kisha kishte mbartur për shekuj me radhë: përdorimi i Vulgatës 
(përkthimit latin të biblës nga Jeromi). Ajo ishte konsideruar si teksti autoritar 
për përdorim kishtar që nga koha e Këshillit të Trentit (dhe madje në vitin 
1943 u shpall që ishte “pa asnjë gabim në çështjet e besimit dhe të moralit”).

në një mënyrë që të kujton humanistët e Rilindjes, me moton ad fontes 
(“sërish tek burimi origjinal”), studiuesit katolikë romakë tani gëzonin një 
liri dhe shtysë të re për të fituar dhe përdorur ekspertizë në gjuhët biblike 
në mënyrë që të mundësonin kështu një kuptim të vërtetë të tekstit të 
Shkrimit. U dallua një vlerë e re në përdorimin e mjeteve të tilla, si: kritika 
tekstuale, letrare dhe ajo e formës. Kështu u pohua rëndësia e historisë, 
etnologjisë, arkeologjisë, “dhe shkencave të tjera.” “Kuptimi i vërtetë,” në 
të vërtetë i ashtuquajturi “kuptimi i fjalëpërfjalshëm” i Shkrimit, duhej 
kërkuar, ashtu si dhe “domethënia frymërore.” mënyrat parakritikuese të 
leximit të biblës u zëvendësuan gjerësisht (por jo plotësisht) nga qasja e 
re. U bë një dallim i qartë mes “kuptimit” të tekstit origjinal dhe zbatimit 
(“domethënies”) bashkëkohor të tij. Parimet e interpretimit, që prej shumë 
kohësh kishin qenë të njohura për protestantët, tani po pranoheshin edhe 
më gjerë si parime thelbësore për shtjellimin e duhur biblik. metoda 
kritiko-historike do të qëndronte.

e gjitha kjo u inkurajua (zor se mund të ishte ndaluar, por gjenialiteti 
i Romës, ndryshe nga Vitenbergu dhe Gjeneva, ka qenë gjithmonë aftësia e 
saj për t’i mbajtur bashkë prirjet e kundërta). Parimi bazë ishte që Shkrimi 
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nuk mund të akuzohej për gabime. besohej që gabimet e supozuara në 
Shkrim, mund të sqaroheshin përmes një leximi të duhur të tekstit. Çdo 
tension mes Shkrimit dhe “realitetit” mund të zgjidhej gjithmonë në favor 
të integritetit biblik. Harmonizimi ishte një çelës thelbësor në leximin e 
biblës si katolik modern.

Kohët ndryshojnë, dhe ne ndryshojmë bashkë me to. Gjysma e dytë e 
shekullit të njëzetë dëshmoi një lëvizje të vazhdueshme në studimet biblike 
katolike romake. Kjo nuk ndodhi pa  rivalitete kishtare (në një moment të 
caktuar profesorët e Këshillit biblik Papal u ndaluan të jepnin mësim). Por 
rezultati i përgjithshëm ka qenë që disa nga studimet biblike më të ditura 
që u botuan gjatë kësaj periudhe, bartin miratimin nihil obstat (asgjë nuk 
pengon), i cili i identifikon ato si veprën e studiuesve katolikë romakë, e cila 
është shpallur “pa gabime doktrinare apo morale.”

Shprehja e përmbledhur më e fundit e këtij zhvillimi mund të shihet në 
deklaratën e Këshillit biblik Papal për interpretimin biblik, botuar në vitin 
1993. Këtu u pranuan me ngrohtësi frytet e studimit kritik të vendosura 
brenda kontekstit të traditës së kishës. në të vërtetë, është e mahnitshme, 
duke patur parasysh rëndësinë e parimit të harmonizimit me çdo kusht 
që karakterizonte shpalljet më të hershme të Kishës Katolike Romake, që 
kisha dukej se ishte bërë më kritike apo ndoshta më e frikësuar ndaj një 
qasjeje të stilit fondamentalist protestant ndaj Shkrimit.

Pse ky zhvillim që nga viti 1870 duhet të përbëjë interes për të krishterët 
protestantë? Arsyeja gjendet në sipërfaqe të pjesës më të madhe të studimeve 
më të mira biblike katolike. në kohën tonë, pranohet qartë mes studiuesve 
të Kishës Katolike Romake se ekziston një ndarje – apo të paktën një 
distancë – mes asaj që thotë teksti i Shkrimit të shenjtë dhe mësimit të 
traditës së shenjtë të kishës. Pranohet gjithashtu se fjalët e Jezusit tek Gjoni 
16:12-15, që shpesh merren si premtim specifik për garantimin e së vërtetës 
dhe pagabueshmërisë së traditës së shenjtë, nuk i referohen aspak një 
tradite të tillë. Prandaj, nga nevoja, disa interpretuesve katolikë romakë të 
Shkrimit u është dashur të zhvillojnë një pikëpamje të re për marrëdhënien 
mes Shkrimit dhe traditës, në mënyrë që t’i mbajnë të bashkuara: tradita i 
shton Shkrimit, por Shkrimi është “i hapur” ndaj traditës.

A mund të ilustrohet kjo lidhje në mënyrë të qartë nga studimet biblike 
katolike romake?

Kur bëhet një diskutim kritik, është gjithmonë tundim i madh të 
trajtosh shembujt më ekstremë të pikëpamjes së kundërshtarit sikur këto 
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të ishin përfaqësuese. Kjo është taktikë e padenjë, një taktikë që shpesh 
i ngurtëson paragjykimet në të dyja palët. megjithatë, në këtë kontekst, 
ideja mund të ilustrohet kollaj, jo nga shembujt më të këqij historikë të 
interpretimit biblik katolik romak, por – megjithëse nga një shembull 
domosdoshmërisht i kufizuar – nga ajo që gjerësisht konsiderohet si 
shembulli më i mirë.

nJë STUDIUeS KATOLIK ROmAK  
PëR LIbRIn e ROmAKëVe

Do të ishte e vështirë të gjenim një shembull më të mirë për qasjen e re 
ndaj biblës në katolicizmin romak, sesa komentari i kohëve të fundit dhe 
mjaft i lavdëruar për letrën e Romakëve nga Xhozef A. Fitzmier. Profesor 
Fitzmier është një studiues i njohur katolik, dhuntitë e jashtëzakonshme 
akademike të të cilit përshkojnë komentarin e tij prej pothuaj 800 faqesh. 
edhe pse shpesh, kur bie fjala për komentarët, është e vërtetë që “ajo që 
njëri e pëlqen, tjetrit nuk i duket gjë”, është e pamundur të imagjinojmë 
ndonjë student të Shkrimit që të mos përfitojë  shumë nga njohuria dhe 
nxitja e veprës së Fitzmierit. Reimond e. brou, studiuesi i shquar katolik 
amerikan për letërsinë Johanine, e përshkruan Fitzmier si “studiuesi më i 
ditur i Dhiatës së Re në skenën katolike amerikane.” Diku tjetër ai thotë 
për veprën e Fitzmierit për Romakëve që “mund të pretendojë me të drejtë 
të jetë komentari më i mirë i Romakëve në anglisht.” edhe ata që mund t’ia 
japin çmimin më të lartë dikujt tjetër përveç Fitzmierit, e dallojnë vlerën e 
këtij lavdërimi.

Pikërisht për shkak të cilësisë së këtij komentari, përmbajtja e tij është 
shumë domethënëse. Dëshira për një shtjellim të kujdesshëm, e bashkuar 
me besnikërinë ndaj magjisteriumit të kishës, e çon Fitzmierin (një jezuit) 
të deklarojë, edhe pse me një ndjeshmëri dhe maturi të përshtatshme, që 
mësimi i Shkrimit nuk mund të identifikohet simpliciter (“drejtpërdrejt”) 
me mësimet e traditës së shenjtë. Shembujt e mëposhtëm do ta theksojnë 
këtë gjë. 

në një kapitull hyrës gjithëpërfshirës për teologjinë e Palit, Fitzmieri 
përfshin një ese rreth besimit. në teologjinë e zhvilluar të periudhës së 
mesjetës, teologët kishin folur dhe shkruar shumë për fides caritata formata, 
besimin drejtësues që ishte “besim i formuar nga dashuria.” Ky, dhe jo 
“vetëm besimi,” drejtëson, thoshin ata. Kjo pikëpamje u konfirmua në 
Këshillin e Trentit.
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Shumë nga deklaratat e bëra nga Trenti zbulojnë keqkuptime për 
mësimin e Luterit dhe të reformatorëve të tjerë: megjithatë, mësimi i tij 
në këtë pikë në mënyrë të qartë ka për qëllim të mohojë parimet të cilat 
reformatorët i konsideruan si qendrore për ungjillin. Dekreti rreth Drejtësimit 
që doli nga Trenti thotë: “nëse dikush thotë që njerëzit shfajësohen ose 
vetëm nga transferimi i drejtësisë ( justicia) së Krishtit, ose vetëm nga heqja 
e mëkateve, duke përjashtuar hirin dhe dashurinë që derdhet në zemrat 
e tyre përmes Frymës së Shenjtë dhe që e kanë natyrshëm në vetvete, ose 
madje që hiri përmes të cilit drejtësohemi është vetëm favori i Perëndisë, ai 
person qoftë i mallkuar.”

Frika më e madhe e Romës ka qenë gjithmonë që sola fide do të ngjallte 
antinomianizëm dhe shthurje morale. besohej se të krishterët ruheshin nga 
një gjë e tillë prej faktit se drejtësimi ndodhte përmes besimit që formohet 
nga dashuria; domethënë, drejtësimi përfshin transformimin personal.

Por, komenton Fitzmieri, ideja e Palit për besimin që “lulëzon” në 
dashuri duhet dalluar nga ky besim fides caritate formata:

Kjo është një zhvendosje filozofike e mësimit të Palit – e pranueshme 
ose jo, varet nëse dikush bie dakord me filozofinë e përfshirë – por ideja 
origjinale e Palit e “besimit që vepron me anë dashurie” nënkuptohet 
tek Romakëve... ai nuk e barazon besimin me dashurinë; dhe as nuk 
i atribuon dashurisë atë që i atribuon besimit (d.m.th., drejtësimin, 
shpëtimin), edhe pse ai e dallon nevojën që të dyja të punojnë bashkë.

Këtu kemi një tregues të rëndësishëm të faktit që duhet të bëjmë 
dallimin mes asaj që ka thënë tradita dhe asaj që pohohet në realitet prej 
Shkrimit.  Ideja e besimit dhe e dashurisë si të domosdoshme për drejtësimin, 
nuk mund të gjendet në tekstin e Shkrimit. Kjo nuk është pjesë e shtjellimit 
të fjalëve të Palit.

megjithatë, vini re që Fitzmieri tregohet i kujdesshëm që të sugjerojë 
vetëm se ekziston një distancë mes asaj që pohohet nga Pali dhe asaj që 
shpallet në traditë. Ai nuk pohon faktin që ka ndonjë kontradiktë të 
domosdoshme mes Shkrimit dhe traditës.

Do të shohim më tepër rreth kësaj. Kur komenton në një pjesë qendrore 
rreth debatit të drejtësimit, Romakëve 3:21-26, Fitzmieri shpall se Pali 
formulon “tre, apo mundësisht katër efekte të ndodhisë-Krisht [d.m.th., 
veprës së Krishtit]... : drejtësimi, shpengimi, shlyerja dhe ndoshta falja,” pastaj 
shton: “është e rëndësishme të dallojmë që efekte të tilla të ndodhisë-Krisht 
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përjetohen përmes besimit në Krishtin Jezus, dhe vetëm përmes besimit. Ky 
është mjeti përmes të cilit njerëzit përjetojnë atë që Krishti ka bërë.”

edhe këtu teksti i Palit duhet lexuar siç është, pa iu referuar zhvillimeve 
pas vdekjes së Palit në kishë. Fitzmieri e di se brenda kishës kanë qenë 
gjithmonë ata që i kanë lexuar fjalët e Palit sikur nënkuptojnë parimin e 
sola fide.

megjithatë, do të ishte shumë e gabuar (madje naive), që ta lexojmë 
këtë distancim të shpalljeve të kishës nga deklaratat e tekstit biblik si një 
kapitullim para shtjellimit protestant. në të vërtetë, Fitzmier tregon të 
njëjtin kujdes për të artikuluar ndryshimin mes tekstit dhe mënyrës se si 
është interpretuar ai brenda qarqeve protestante.

një faqe më pas nga citimi i fundit shohim që profesor Fitzmier mohon 
interpretimin e një studiuesi protestant mbi bazën që “kjo mënyrë leximi do 
të prezantonte një dallim anselmian në tekstin e Palit, gjë e cila nuk është 
e përligjur.” Por edhe këtu shqetësimi është të lejohet që Pali të flasë për 
veten, ndryshe nga leximi i tij përmes syve të formimit të traditës pasbiblike 
(në këtë rast, një që i drejtohet gjithashtu Protestantizmit). është apo jo e 
saktë kritika e Fitzmierit, ajo që është e jashtëzakonshme në pamje të parë 
është se mënyra sipas të cilës ai dallon theksimin e Palit për rolin unik të 
besimit, mund të ngatërrohet me komentin e një shtjelluesi protestant.

Ka edhe shembuj të tjerë që ia vlen të përmenden për një shtjellim që, 
në mënyrë të ndërgjegjshme, kërkon t’i lejojë Shkrimet të flasin për veten 
e tyre larg dominimit të traditës teologjike. në këtë rast, studiuesi katolik 
romak po i qaset tekstit në një mënyrë të ngjashme me protestantin.

Duke komentuar rreth fjalëve “janë drejtësuar falas me anë të hirit 
të tij” tek Romakëve 3:24, Fitzmieri thotë: “është e tepërt të theksojmë... 
që kur përdor termat dorean dhe te autou chariti, Pali nuk po i referohet 
shkakut efikas të drejtësimit prej të parit dhe shkakut formal prej të dytit 
(sikur charis të ishte ‘hiri shenjtërues’). Ky është shtjellim akronik, një dallim 
që lindi më vonë në teologjinë mesjetare dhe tridentine [Këshilli i Trentit].”

edhe këtu, pa mohuar mësimin e Trentit, bëhet një dallim mes asaj që 
thotë vetë teksti dhe teologjisë që është zhvilluar brenda traditës katolike.

Komentet që mund ta habitin më shumë mendjen protestante gjenden 
në pjesën ku profesor Fitzmier shtjellon Romakëve 3:27-31. në përkthimin 
e tij të Romakëve 3:28 në vitin 1522, apelimi i Luterit ndaj sola fide doli 
si parim themelor për kuptimin e Reformimit rreth ungjillit. Fitzmieri e 
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pranon që kjo gjuhë e pararend prej shumë kohësh Luterin dhe mund të 
gjendet në shkrimet e etërve të hershëm. me sinqeritet ai thotë që “në këtë 
kontekst” Pali do të thotë “vetëm me anë të besimit,” edhe pse pretendon 
që në kuptimin luterian përdorimi i tij është një zgjatim i asaj që thotë 
Pali. Kjo, në mënyrë të paevitueshme, ngre pyetjen rreth natyrës së këtij 
“zgjatimi” dhe nëse ka ndonjë “kuptim” katolik romak në të cilin drejtësimi 
është me të vërtetë “vetëm me anë të besimit.” Por pranimi në vetvete është 
domethënës.

e njëjta distancë mes Shkrimit dhe traditës vihet në dukje edhe tek 
shtjellimi i Romakëve 5:12. Pikëpamja tradicionale katolike romake për 
këtë tekst është që këtu të shohin një referencë për mëkatin “origjinal.” Kjo 
u bë e qartë nga Këshilli i Trentit, i cili jo vetëm që vendosi miratimin e vet 
mbi këtë shtjellim të fjalëve të Palit, por gjithashtu ndaloi çfarëdo kuptimi 
tjetër të deklaratës së tij. Fitzmieri komenton duke thënë:

Kjo traditë e gjeti shprehjen e vet sinodike në Decretum de peccato 
originalis tridentin, Sesioni. V, 2-4... Ky dekret i dha një interpretim 
përfundimtar tekstit të Palit në kuptimin se fjalët e tij na mësojnë një 
formë të dogmës së mëkatit Origjinal, një tekst i rrallë ky që gëzon një 
interpretim të tillë.

megjithatë, duhet të tregohet kujdes për të kuptuar atë që Pali po thotë 
dhe të mos e transformojmë mënyrën e tij të shprehjes shumë kollaj 
në saktësinë e zhvillimeve të mëvonshme dogmatike... mësimi i Palit 
konsiderohet si thelbësor dhe i hapur ndaj zhvillimeve të mëvonshme 
dogmatike, por nuk thotë gjithë sa thuhet në dekretin tridentin.

Sërish, zor se mund të evitojmë dallimin e kujdesit që shfaqet për sa 
i përket leximit të Shkrimit përmes lenteve të traditës së kishës. Dogma 
në vetvete nuk hidhet poshtë: ajo që bëhet e qartë është se nuk duhet të 
identifikohet simpliciter (thjesht) me mësimin që përmbahet në Dhiatën e Re.

në vijim, kur komenton Romakëve 6:12, Fitzmier i referohet mësimit 
të Këshillit të Trentit që ajo të cilën Pali nganjëherë e quan “mëkat” (si për 
shembull, tek Romakëve 6:12) nuk përshkruhet si i tillë prej Kishës Katolike 
Romake, por përkundrazi kuptohet si fomes peccati. Aludimi këtu ka të bëjë 
me një prej deklaratave më të habitshme (dhe sigurisht të sikletshme) në 
dokumentat e Trentit, në Dekretin rreth mëkatit Origjinal: 

“Ky epsh, të cilin nganjëherë apostulli e quan mëkat, Sinodi i shenjtë 
shpall se Kisha Katolike nuk e ka kuptuar kurrë në mënyrën që të quhet 
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mëkat, si të jetë vërtet dhe plotësisht mëkat tek ata që janë lindur sërish, por 
se është prej mëkatit, dhe të shtyn drejt mëkatit. Dhe nëse dikush mendon 
ndryshe, qoftë i mallkuar.”

Sërish nuk duhet të bëjmë gabimin që të mendojmë se Fitzmieri nuk 
është më një bir besnik i Kishës Katolike Romake. Sepse kjo, vë në dukje 
ai, (duke rënë dakord me studiuesin më të hershëm biblik m. J. Lagrang) 
“mund të jetë një zhvendosje e saktë teologjike,” por kjo është një saktësi që 
nuk gjendet ende në tekstin e Palit.

Shqetësimi ynë këtu nuk është të diskutojmë saktësinë e teologjisë së 
përfshirë në këtë deklaratë por që, edhe një herë, të theksojmë hendekun – 
edhe pse për Fitzmierin është e qartë që ky nuk është një hendek historik i 
pakalueshëm – që ekziston mes zbulesës ashtu siç vjen te ne në Shkrim dhe 
asaj që kisha e ka pranuar si traditën e saj autoritare.

nuk ka dyshim që e gjithë kjo përqasje shkakton ankth në zemrat 
e katolikëve romakë të cilët janë konservatorë dhe tradicionalistë (ka 
“fondamentalistë” si në Katolicizmin Romak, ashtu edhe në Protestantizëm). 
Ata mund të gjejnë pak lehtësim në mënyrën sesi profesor Fitzmieri pajtohet 
me traditën romake dhe kjo bëhet e qartë në mënyrën se si ai e trajton 
mësimin e Palit rreth drejtësimit. Profesor Fitzmieri i jep ngjyrim kuptimit 
të dikaioo në drejtimin “duke u bërë të drejtë.” Këtu, në pikën ndoshta më 
kritike, shtjellimi i tij është në harmoni me përkthimin e Dhiatës së Re nga 
Vulgata dikaioo përmes justum facere.

Pavarësisht pranisë së simpatizuesve luterianë në Trent, këshilli e 
përkushtoi kishën në mënyrë të pakthyeshme ndaj një doktrine transformuese 
të drejtësimit: “Drejtësimi... nuk është vetëm largimi i mëkateve tona, por, 
gjithashtu, edhe shenjtërimi dhe ripërtëritja e njeriut të brendshëm përmes 
pranimit të vullnetshëm të hirit dhe dhuratave të tjera përmes të cilave 
njeriu, nga i padrejtë (ex injusto) bëhet i drejtë dhe, nga armik bëhet mik, 
në mënyrë që të jetë një trashëgimtar sipas shpresës së jetës së përjetshme.”

edhe cilësimi i mëtejshëm i Fitzmierit – ai vëren se ky drejtësim ndodh 
“falas përmes shpalljes së fuqishme të Perëndisë për shfajësim” – nuk e 
eliminon shtjellimin e dallueshëm tridentin, siç e bën të qartë edhe vetë: 
“Qenia mëkatare njerëzore jo vetëm që ‘shpallet e drejtë’, por është ‘bërë e 
drejtë’ (siç thuhet tek 5:19), sepse gjendja e mëkatarit ka ndryshuar.”

në këtë pikë rrezikohet shumë. në shumë zona ku tradita e shenjtë nuk 
është e pranishme dhe e qartë në Shkrimin e Shenjtë, Fitzmieri dhe studiues 
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të tjerë katolikë romakë e zvogëlojnë hendekun mes asaj që mësohet në 
tekstin biblik dhe dogmës së traditës së shenjtë, duke iu drejtuar karakterit 
të “hapur” të mësimit biblik. në këtë mënyrë, ata minimizojnë forcën e 
kritikës së Reformimit, që tradita është në kontradiktë me Shkrimin.

Larja e këmbëve të dishepujve nga Jezusi dhe udhëzimi i tij që ata ta 
imitojnë (Gjoni 13:1-15), sigurojnë një shembull për këtë karakter të “hapur” 
të Shkrimit. Larja e këmbëve mund të ishte zhvilluar në një sakrament, në 
mënyrë paralele me zhvillimin që ndodhi në një pjesë tjetër të “hapur”, 
Jakobi 5:14. Këtu, “nën zhvillimin e Traditës të udhëzuar prej Frymës së 
Shenjtë” teksti u bë baza për sakramentin e vajosjes të të sëmurëve.”

megjithatë, asnjë apelim ndaj teorisë së karakterit të “hapur” të 
Shkrimit nuk mund të na shërbejë në lidhje me doktrinën e drejtësimit. 
Thjesht nuk do të ishte e mundur për Fitzmierin që në këtë pikë të binte 
dakord me shtjellimin e Reformimit si drejtësi deklaruese dhe të llogaritur 
e, megjithatë, t’i apelohet karakterit të “hapur” të mësimit të Palit dhe 
punës së vazhdueshme të Frymës në kishë, e cila nxjerr në pah plotësinë e 
kuptimit në drejtësimin që përfshin drejtësinë e vendosur përbrenda. Këto 
dy perspektiva qëndrojnë në kundërshtim të hapur me njëra-tjetrën.

megjithatë, interpretimi i Fitzmierit bazohet mbi një apelim shtjellues 
– ndaj shtjellimit të tij të Romakëve 5:19: “në fakt, ashtu si nga mosbindja 
e një njeriu të vetëm të shumtët u bënë mëkatarë, ashtu edhe nga bindja 
e një të vetmi të shumtët do të bëhen të drejtë.” Ai merr foljen e Palit 
kathistanai (“u bënë”) në kuptimin e gjendjes subjektive, d.m.th., në një 
kuptim transformues.

Këtu duhen thënë dy gjëra. Së pari, interpretimi i Fitzmierit për 
Romakëve 5:19 mund të demonstrohet që është i gabuar. Por së dyti, logjika 
e tij është e gabuar. edhe nëse kathistanai të kuptohej në mënyrë subjektive-
transformuese, nuk do të thotë që Pali e përdor fjalën dikaioo në kuptimin 
transformues dhe jo në atë ligjor dhe deklarues. Ta interpretosh vazhdimisht 
fjalën “drejtësim” nën dritën e këtij supozimi, është një procedurë shtjellimi 
e pajustifikuar!

Por edhe këtu ka një pranim formal të parimit: Shkrimi i shenjtë duhet 
të dallohet nga tradita e shenjtë; nuk duhet të hamendësojmë që e dyta është 
shtjellim i të parit.

natyrshëm, protestantët e shohin këtë dallim përmes lenteve 
protestante. Kushdo që është i bindur për autoritetin e vetëm të Shkrimit 
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dhe për mjaftueshmërinë e tij, është i detyruar të shtrojë pyetjen si është e 
mundur që një studiues me integritet ta pranojë këtë hendek e, prapëseprapë, 
të mbetet një katolik romak besnik.

megjithatë, është një interpretim tepër i thjeshtë që të arrish në 
përfundimin se këtu kemi të bëjmë me një dyfaqësi të qartë. Përkundrazi, 
qartësia dhe vazhdueshmëria e përgjithshme me të cilën shtjellimi i 
Fitzmierit ilustron hendekun mes Shkrimit dhe traditës, vë në pah pse apeli 
i protestantëve vetëm ndaj Shkrimit, për të hedhur poshtë dogmën katolike 
romake, duket sikur nuk ka shumë efekt: për Romën, as Shkrimi dhe as 
tradita nuk mund të qëndrojnë më vete. Logjika për këtë tani duhet të jetë e 
qartë: në Kishën Katolike Romake, tradita e shenjtë qëndron përkrah Shkrimit 
të shenjtë si burim i vlefshëm dhe autoritar i zbulesës hyjnore. Në fakt, që të dy 
shfaqen në të njëjtin kontekst: në Kishën Katolike.

Të kuptuarit e këtij parimi na ndihmon të shohim mendësinë e qasjes së 
Kishës Katolike Romake të interpretimit të Shkrimit në këtë pikë.

SHKRImI DHe TRADITA

Për Romën, vetë bibla shfaqet brenda kishës. Kisha ekzistonte para biblës; 
bibla vetë është një shprehje e zërit të gjallë të kishës – në mënyrën e vet, 
ajo është traditë. me fjalët e Katekizmit të Kishës Katolike: “vetë Dhiata e Re 
demonstron procesin e Traditës së gjallë.” Dhiata e Re është traditë, tradita 
më e hershme që u bë shkrim në dallim nga tradita e gjallë që lind brenda 
jetës së vazhdueshme të kishës në kontekstin e vazhdimësisë apostolike.

Kjo perspektivë dëshmohet qartë në vazhdimësinë e deklaratave 
doktrinare autoritare të Romës.

në këtë kontekst i apelohet Rrëfimit të besimit të formuar në lidhje me 
Këshillin e Dytë të Kostandinopojës (553), Këshillit të Lateranit (649) dhe 
Këshillit të Dytë të nikeas (787). megjithatë, pozita e kishës u themelua 
nga Këshilli i Trentit në kontekstin e kundërreformimit:

Këshilli i shenjtë ekumenik dhe i përgjithshëm i Trentit... e percepton 
qartë se kjo e vërtetë dhe ky rregull përmbahet në librat e shkruar dhe 
në traditat e pashkruara që kanë ardhur deri tek ne... Prandaj, duke 
ndjekur shembullin e etërve ortodoksë, kisha pranon dhe përnderon 
me të njëjtën ndjesi besnikërie dhe nderimi të gjithë librat e Dhiatës së 
Vjetër dhe asaj të Re – sepse vetëm Perëndia është autori i të dyjave – 
bashkë me të gjitha traditat që kanë të bëjnë me besimin dhe moralin, 
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si të dala nga goja e Krishtit ose të frymëzuara nga Fryma e Shenjtë dhe 
të ruajtura në vazhdimësi të pandërprerë në Kishën Katolike.

Rrjedhoja e kësaj, që nxirret në mënyrë të veçantë nga vetë këshilli, 
ishte se askush nuk duhet të guxojë ta interpretojë Shkrimin në një mënyrë 
që është kundër mendjes unanime të etërve, edhe nëse interpretime të tilla 
nuk kanë për qëllim të botohen:

madje, në mënyrë që të përmbajmë shpirtrat idhnakë, [Këshilli] 
deklaron se askush, që mbështetet në aftësinë e vet – për sa u përket 
çështjeve të besimit dhe moralit, dhe në lidhje me ndërtimin përmes 
doktrinës së krishterë – të mos përleshet me Shkrimin e shenjtë sipas 
mendimeve të tij, të provojë të interpretojë Shkrimet në fjalë në 
kundërshtim me kuptimin që Kisha e shenjtë mëmë – e cila duhet të 
gjykojë kuptimin e vërtetë dhe interpretimin e Shkrimeve të shenjta – 
ka mbajtur dhe mban; madje as në kundërshtim me mendjen unanime 
të etërve; edhe pse interpretime të tilla nuk kanë pasur kurrë [qëllim] 
që të botohen. Kundërshtuesit do të shpallen prej eprorëve të tyre, dhe 
do të ndëshkohen me dënimet e ligjit të caktuar.

Duke lënë mënjanë konceptin e dyshimtë të mendjes unanime të 
etërve, këtu është e qartë pse tradita bëhet elementi kryesor në marrëdhënien 
Shkrim-traditë. Historikisht, gjithmonë ka qenë kështu që një fjalë e “gjallë” 
(në kuptimin bashkëkohës) zbulese do të bëhet rregulli për të krishterët de 
facto (pavarësisht çfarë mund të shpallet kundër). Kjo në vetvete është një 
pashmangësi psikologjike. në rastin e Romës, ajo që mund të ketë filluar si 
një koncept kufizues (regulum fidei) u zhvillua dhe u bë koncepti kryesor.

Kjo pozitë, duke iu apeluar vetë këtyre citimeve, u konfirmua më vonë 
prej kishës në Këshillin e Parë të Vatikanit në Kushtetutën Dogmatike Dei 
Filius (1870). një çerek shekulli më vonë, Providentissimus Deus (1893) iu 
drejtua parimit të analogjisë së besimit që kuptohet si konsensus fidelium, si 
një parim thelbësor për shtjellimin katolik. Shtjelluesit katolikë romakë u 
thirrën për të përdorur aftësitë kritike me rendin specifik të konfirmimit të 
interpretimit të përftuar.

Kjo u deklarua në kontekstin e afirmimit të Papa Leos XIII për 
vërtetësinë dhe pagabueshmërinë e Shkrimit. megjithatë, ndikimi i 
vazhdueshëm i modernizmit ishte i tillë saqë brenda dy dekadave u nxor 
Dekreti Lamentabili (1907) për të ndërprerë frymën e korruptimit teologjik. 
Ky dekret mohoi dhe dënoi pikëpamjen që “Ofiqi mësimdhënës i Kishës, 
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edhe me përkufizim dogmatik, nuk mund të përcaktojë kuptimin e vërtetë 
të Shkrimit të Shenjtë.”

Deri vonë në botimin e veprës së shkurtër por thelbësore Interpretimi 
i të Vërtetave Teologjike (1988) nga Komisioni ndërkombëtar Teologjik, 
Roma ka vazhduar të pohojë se çdo konflikt mes shtjellimit të Shkrimit 
dhe dogmës provokohet prej shtjellimit jobesnik. me përkufizim, shtjellimi 
i vërtetë katolik, gjithmonë do të përpiqet të gjejë harmoninë e duhur mes 
tekstit biblik dhe dogmës kishtare. Komisioni biblik Papal komenton: 
“Shtigjet e rreme [d.m.th., në shtjellim] do të evitohen nëse aktualizimi i 
mesazhit biblik fillon me një interpretim korrekt të tekstit dhe vazhdon me 
rrjedhën e Traditës së gjallë, nën drejtimin e magjisteriumit të Kishës.” në 
këtë pikë qarku i arsyetimit duket “vicioz.”

në shekullin e nëntëmbëdhjetë, magjisteriumi me të drejtë pranoi që 
shfaqja e kritikës së lartë dhe e modernizmit teologjik do ta rrezikonin 
besimin e katolikëve (ashtu siç kishin bërë tashmë mes protestantëve). 
Por Roma u përball edhe me një problem shtesë. Pikëpamja se tradita e 
shenjtë është gjithashtu zbulesë, nënkupton që tradita zotëron atributet e 
zbulesës, duke përfshirë pagabueshmërinë dhe vërtetësinë. Si rrjedhim, 
tradita duhej konsideruar si e pagabueshme. Rezultati i pashmangshëm i 
kësaj u shfaq në Kushtetutën Dogmatike të Vatikanit I, Pastor Aeternus, 
në të cilën pagabueshmëria papale u deklarua si një “dogmë e zbuluar në 
mënyrë hyjnore.” Përkufizimet ex cathedra të Papës për besimin u shpallën 
si “në vetvete të pareformueshme dhe jo nga dakordësia e Kishës” (“Unë 
jam tradita,” komentoi Piu IX). Anathema sit (qoftë mallkuar) u shpall mbi 
këdo që mund ta “kundërshtonte këtë përkufizim.”

Shpalljet e mëvonshme të Këshillit të Dytë të Vatikanit, në thelb, 
vazhduan të pohonin atë që historikisht konsiderohej si pikëpamja 
tridentine e marrëdhënies mes Shkrimit dhe traditës, e cila u pohua sërish 
në Kushtetutën Dogmatike të Vatikanit I, rreth besimit Katolik, Dei Filius. 
Vatikani II shpalli: tradita “vjen prej Apostujve [dhe] zhvillohet në Kishë 
me ndihmën e Frymës së Shenjtë... fjalët e etërve të shenjtë dëshmojnë për 
praninë e kësaj tradite të gjallë... Përmes së njëjtës tradite njihet kanoni i 
plotë i Kishës për librat e shenjtë.”

në mënyrë të veçantë është domethënëse deklarata e bërë për 
marrëdhënien mes traditës dhe Shkrimit. Kjo deklaratë përdorte 
frazeologjinë e Trentit, me sa duket rreth këmbënguljes papale (që 
mendohet se u bë nga nevoja për t’i mbajtur bashkë krahët tradicionalistë 
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dhe progresivë të kishës):

Prandaj, ekziston një lidhje dhe komunikim i ngushtë mes Traditës 
së Shenjtë dhe Shkrimit të Shenjtë. Sepse që të dyja ato, burojnë nga i 
njëjti burim hyjnor, dhe në një mënyrë të caktuar bashkohen në unitet 
dhe shkojnë drejt të njëjtit synim. Sepse Shkrimi i Shenjtë është Fjala 
e Perëndisë, kurse Tradita e Shenjtë e merr Fjalën e Perëndisë e cila 
iu besua Apostujve nga Krishti, zoti, dhe Fryma e Shenjtë, dhe ia 
përcjell atë pasuesve të saj në pastërtinë e saj të plotë. Si rrjedhim, 
Kisha nuk e merr sigurinë e saj për gjithë sa është zbuluar vetëm nga 
Shkrimet e Shenjta. Prandaj si Tradita e Shenjtë, ashtu dhe Shkrimi i 
Shenjtë duhen pranuar dhe përnderuar me të njëjtën ndjesi besnikërie 
dhe nderimi. Tradita e Shenjtë dhe Shkrimi i Shenjtë formojnë një 
depozitë të vetme dhe të shenjtë të Fjalës së Perëndisë e cila i është 
besuar Kishës...

Prandaj, është e qartë, që Tradita e Shenjtë, Shkrimi i Shenjtë dhe 
autoriteti mësimdhënës i Kishës, në përputhje me planet më të mençura 
të Perëndisë, janë të lidhura së bashku në mënyrë të tillë që njëra 
s’mund të qëndrojë pa të tjerat, dhe që të gjitha së bashku dhe secila 
në mënyrën e vet, nën veprimin e Frymës së Shenjtë, kontribuojnë në 
mënyrë të efektshme në shpëtimin e njerëzve.

LARmIA TeOLOGJIKe në KISHën KATOLIKe ROmAKe

nuk duhet të bëjmë gabimin që të hamendësojmë se Kisha Katolike Romake 
është tërësisht monolitike. Siç e kemi vënë në dukje, edhe ajo ka një krah 
konservator dhe një krah liberal. Problemet dhe mosmarrëveshjet shfaqen si 
në ndjekjen dhe shpjegimin e traditës, ashtu dhe në shtjellimin e Shkrimit! 
Për shembull, është bërë karakteristikë e shumë studiuesve katolikë romakë 
që ta rilexojnë traditën në mënyra sa më ekumenike që të jetë e mundur. një 
nga zhvillimet më interesante në këtë kontest ka qenë shfaqja e një shkolle 
mendimi të stimuluar në mënyrë të veçantë nga vepra e teologut Tubingen 
J. R. Geiselman. Kjo shkollë mendimi argumenton që ideja e Shkrimit dhe 
traditës, si burime binjake për zbulesën hyjnore të cilat mbështesin njëra-
tjetrën, është një keqlexim i mësimit të Këshillit të Trentit. Geiselmani i 
apelohet asaj që ai e konsideron si ndryshimi domethënës që u prezantua në 
versionin final të dekretit përmes ndikimit të Peshkopit Pietra bertano nga 
Fano dhe Anxhelo bonuçi, gjenerali i rendit Servites. Versioni paraprak për 
Dekretin rreth Shkrimit dhe Traditës ka shpallur që e vërteta e zbuluar duhej 
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të gjendej pjesërisht në librat e Shkrimit, pjesërisht në traditat (“partim in 
libris... partim in... traditionibus”). Geiselmani argumentoi që ky ndryshim 
që u bë nga Trenti nuk e mohoi faktin që e gjithë e vërteta shpëtuese gjendet 
në Shkrime. e vërteta e zbulesës hyjnore gjendet jo pjesërisht në Shkrim dhe 
pjesa tjetër në traditat (formulimi paraprak); ajo është e gjitha në Shkrim. 
Ajo është gjithashtu e gjitha në traditë. Prandaj mund të argumentohet që 
parimi sola Scriptura, nëse kuptohet si duhet, është në përputhje me Trentin.

megjithatë, duke reaguar ndaj pozitës së Geiselmanit, Kardinali 
Ratzinger (Papa benedikti XVI) ka argumentuar që “si një teolog katolik 
[Geiselmani] duhet të mbahet fort pas dogmave katolike si të tilla, por 
asnjëra prej tyre nuk duhet pranuar si sola Scriptura, as dogmat e mëdha të 
antikitetit të krishterë, për të cilat dikur kishte një konsensus quinquesaecularis 
dhe, aq më pak, dogmat e reja nga 1854 dhe 1950. megjithatë, në atë rast, 
çfarë kuptimi ka të flasim për mjaftueshmërinë e Shkrimit?”

me pak fjalë, depozita e besimit (depositum fidei) gjendet si në Shkrim, 
ashtu dhe në traditë dhe detyra e interpretimit u është “besuar peshkopëve 
në bashkësi me pasuesin e Pjetrit, Peshkopin e Romës.”

Dokumenti i kohëve të fundit nga Këshilli biblik Papal, Interpretimi 
i Biblës në Kishë, vazhdon ta pohojë këtë pozitë, në mënyrë më pak 
polemizuese dhe dogmatike dhe në një mënyrë të vetëdijshme ekumenike: 
“Ajo çfarë e karakterizon shtjellimin katolik është se, në mënyrë të 
qëllimshme, e vendos veten brenda traditës së gjallë të Kishës.” megjithatë, 
në këtë kontekst komisioni tregohet i kujdesshëm që të shtojë: “megjithatë, 
çdo kuptim i mëparshëm, mbart me vete rrezik. Për sa i përket shtjellimit 
katolik, rreziku është që t’u atribuosh teksteve biblike një kuptim të cilin 
ato nuk e përmbajnë, por që është produkti i një zhvillimi të mëvonshëm në 
traditë. Shtjelluesi duhet të jetë i vetëdijshëm për një rrezik të tillë.”

nuk ka asnjë tregues kritik për faktin se tradita e shenjtë kërkon besim 
në një dogmë që nuk gjendet në Shkrimin e shenjtë. Por kemi një tregues që 
shtjelluesit në të shkuarën (dhe ende sot) mund ta lexojnë Dhiatën e Re sikur 
të ishte shkruar nën dritën e traditës, dhe kështu ta shtrembërojnë mësimin 
e Shkrimit të shenjtë (dhe si pasojë ndoshta edhe funksionin e traditës). I 
nënkuptuar në këtë gjë është edhe pranimi i një hendeku thelbësor mes 
Shkrimit të shenjtë dhe traditës së shenjtë.

Pikëpamja historike protestante është që ky hendek bëhet humnerë 
në pika të caktuara strategjike. në shumë zona ka një mospërputhje të 
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papranueshme, dhe jo thjesht një tension të shëndetshëm mes Shkrimit të 
shenjtë dhe traditës së shenjtë.

një larmi e madhe faktorësh kontribuan në Reformimin e shekullit 
të gjashtëmbëdhjetë. një nga më kryesorët ishte zbulimi ad fontes, i nxitur 
prej frymës së Rilindjes, që hendeku mes mësimit të qartë të Shkrimit dhe 
mësimit të traditës në një moment të caktuar ishte aq i madh, saqë përbënte 
jo thjesht zhvillim, por kontradiktë.

KOnKLUzIOne

Studiuesve katolikë romakë si profesor Fitzmier u është dhënë liria që 
të eksplorojnë çfarë mëson Shkrimi. Ata vetë janë të shqetësuar me 
tradicionalistët katolikë romakë të cilët nuk e fshehin ankthin e tyre që një 
distancim i tillë kaq i hapur mes Shkrimit dhe traditës do të jetë shkatërrimi 
i kishës. Si rrjedhim, refreni i tyre karakteristik është që ndryshimi mes 
përmbajtjes së Shkrimit dhe asaj të traditës nuk përbën kontradiktë, por 
vetëm zhvillim.

megjithatë, ajo që po bëhet edhe më e qartë është që parimi i sola Scriptura 
mbetet një vijë ndarëse. Sikurse Kardinali Ratzinger (Papa benedikti XVI) 
e pranoi në reagimin e tij ndaj Geislemanit, ka doktrina madhore romake të 
cilat thjesht nuk mund të gjenden në Shkrim. në këtë kuptim, vetëm Shkrimi 
nuk mund të konsiderohet i mjaftueshëm për jetën e kishës.

Por duhet të shkojmë më tej. Ka mësime të rëndësishme në traditë 
të cilat, jo vetëm që janë shtesë, por edhe të ndryshme dhe kontradiktore 
me mësimin e Shkrimit të shenjtë. Këto përfshijnë vetë doktrinat të cilat 
ishin në qendër të betejës së Reformimit: natyra e drejtësimit; rëndësia e 
parimit sola fide; numri i sakramenteve; mjaftueshmëria e veprës së Krishtit; 
efekti i pagëzimit; prania e Krishtit në Darkën e zotit; priftëria e gjithë 
besimtarëve; beqaria e priftërinjve; karakteri dhe roli i marisë dhe shumë 
të tjera si këto. Sa më tepër që të shtjellohet Shkrimi sipas kushteve të tij, aq 
më tepër do të bëhet e qartë që, në këto fusha tradita e shenjtë nuk është 
thjesht duke i shtuar Shkrimit, por bie ndesh me të. Duke qenë kështu, 
pyetja është: a mund të jetë tradita vërtet “e shenjtë”?

Prandaj, në interpretimin katolik romak të Shkrimit ka ndodhur një 
zhvillim i rëndësishëm. Për këtë mund të jemi mirënjohës. nuk duhet që, 
duke u treguar jo të gatshëm, ta minimizojmë rizbulimin e biblës. në të 
vërtetë, mund të na ndihmojë jashtëzakonisht nëse kujtojmë që përgjegjësia 
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për konfuzionin në kuptimin e Romës për drejtësimin qëndron pjesërisht 
mbi supet e vetë Augustinit të madh, të cilin shpesh e shpallim bashkë me 
Kalvinin si “plotësisht tonin.”

megjithatë, tani që e kemi thënë këtë gjë, është edhe më e qartë se kurrë 
(pace Geiselman) që Kisha Katolike Romake nuk mundet dhe nuk ka për ta 
pranuar parimin sola Scriptura. Asaj i duhet të mohojë mjaftueshmërinë e 
vetme të biblës. Dhe siç e dalluan edhe reformatorët, për aq kohë sa Roma 
u drejtohet dy burimeve, apo rrjedhave të zbulesës, përmbajtjes së Shkrimit 
dhe thelbit të traditës së saj, në mënyrë të pashmangshme ajo do t’i rezistojë 
gjithashtu mesazhit të Shkrimit dhe të Reformimit: sola gratia, solo Christo, 
sola fide (vetëm hiri, vetëm Krishti, vetëm besimi). 
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FUQIA TRANSFORMUESE E 
SHKRIMIT

Joel R. Beeke dhe Ray Lanning

Dekadat e fundit ka pasur një numër të pafund librash dhe artikujsh 
që kanë pohuar vëretësinë, pagabueshmërinë dhe autoritetin e 

Shkrimeve të Shenjta. Këto doktrina janë thelbësore në rrëfimin e kishës 
për të vërtetën dhe autoritetin e Fjalës së Perëndisë. Për të krishterin është, si 
e nevojshme, ashtu dhe ngushëlluese të njohë dhe besojë se i gjithë Shkrimi 
është i “frymëzuar nga Perëndia,” që çdo fjalë e çdo fjalie ka dalë nga goja e 
Perëndisë së gjallë (2 Timoteut 3:16). besimtari nuk do të kishte autoritet të 
shpallte “Kështu thotë zoti” në besim dhe praktikë nëse Perëndia nuk do 
ta kishte mbikëqyrur të gjithë procesin e kompozimit të Shkrimit deri në 
pikën dhe presjen më të vogël të tij (mateu 5:18). Për t’u besuar plotësisht, 
Shkrimi duhet të jetë plotësisht i vërtetë.

edhe pse pohime të tilla janë të nevojshme, për shumë ungjillorë 
sola Scriptura është bërë më së shumti një doktrinë debati, e përdorur për 
të përballur kërcënimet e neortodoksisë dhe liberalizmit. Si rrjedhim, 
ungjillorët kanë qenë të preokupuar për të mbrojtur pikëpamjen e tyre mbi 
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Shkrimin, dhe vazhdimisht janë përfshirë më tepër me artikulimin e asaj se 
çfarë është Fjala, sesa me atë se çfarë Fjala thotë apo bën.

Thjesht pohimi i vërtetësisë, pagabueshmërisë dhe autoritetit të Shkrimit 
nuk mjafton për besimtarin e vërtetë. në Shkrim Perëndia na flet neve, ashtu 
si një atë u flet fëmijëve të tij. në Shkrim, Perëndia na jep Fjalën e tij si fjalë 
të vërtete dhe fjalë fuqie. Si fjalë e së vërtetës, asaj mund t’i besojmë dhe të 
mbështetemi me gjithçka te Shkrimi si për jetën, ashtu dhe për përjetësinë. 
ne gjithashtu mund ta shohim Shkrimin si burimin e fuqisë transformuese 
që përdoret prej Frymës së Perëndisë për të ripërtërirë mendjen tonë.

Si protestantë dhe ungjillorë, mbrojtjen e pagabueshmërisë biblike 
duhet ta mbështetim me një demonstrim pozitiv të fuqisë transformuese 
të Fjalës së Perëndisë. Ajo fuqi duhet të demonstrohet në jetën tonë, në 
shtëpitë, në kishat dhe në komunitetet tona. Duhet të tregojmë pa u shtirur 
që, edhe pse libra të tjerë mund të na informojnë apo të na reformojnë, 
vetëm një Libër mundet të na transformojë dhe vërtet na transformon, na 
përshtat me shëmbëlltyrën e Krishtit. Vetëm duke qenë “letra të gjalla për 
Krishtin” (2 Korintasve 3:3) mund të shpresojmë që të fitojmë “betejën për 
biblën” në kohën tonë. nëse gjysma e fuqisë që harxhohet në sulmet apo 
mbrojtjen e biblës do t’i kushtohej njohjes dhe zbatimit të Shkrimit, sa 
shumë të tjerë do të dorëzoheshin para forcës së fuqisë së tij transformuese! 
Prandaj, në këtë kapitull, do të shqyrtojmë thirrjen e Perëndisë që populli 
i tij të transformohet, do të shqyrtojmë veprimet transformuese të Fjalës 
së tij, ato përsosmëri të Fjalës së Perëndisë të cilave u dedikohet fuqia e saj 
transformuese, si duhet të përdoret Fjala si mjet transformimi, si dhe frytet 
e transformimit të cilat prodhohen prej Fjalës te besimtarët.

THIRRJA PËR TRANSFORMIM

është vullneti “i mirë, i pëlqyer dhe i përsosur i Perëndisë” që populli i 
tij të transformohet. është thirrja e lartë e Perëndisë në Krishtin Jezus që 
besimtarët të bëhen të ngjashëm me shëmbëlltyrën e birit të tij të mishëruar 
(Filipianëve 3:14, Romakëve 8:28-29). Ky transformim apo “metamorfozë” 
do të arrihet përmes ripërtëritjes së mendjes së tyre; kështu shkruan Pali te 
Romakëve 12:2, “Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni 
me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i 
pëlqyeri dhe i përsosuri vullnet i Perëndisë.” Ajo që fillon si transformim 
i mendjes, një ditë do të përmbushet në transformimin apo ndryshimin 
e trupave tanë, “sa hap e mbyll sytë, në tingullin e burisë së fundit; sepse 
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do të bjerë buria, të vdekurit do të ringjallen të paprishëm dhe ne do të 
shndërrohemi, sepse ky trup që prishet duhet të veshë mosprishjen dhe ky i 
vdekshëm të veshë pavdekësinë” (1 Korintasve 15:52-53).

Dhiata e Re ia atribuon këtë transformim të popullit të Perëndisë dy 
aktorëve madhështorë, hyjnorë dhe të mbinatyrshëm: Frymës së Perëndisë 
dhe Fjalës së Perëndisë. nga njëra anë, apostulli Pal thotë qartë që besimtarët 
“transformohen… nga lavdia në lavdi, posi prej Frymës së zotit.” Por kjo 
ndodh atëherë kur, nën predikimin e ungjillit, ata aftësohen të shohin 
lavdinë e Perëndisë të zbuluar në Krishtin. “Dhe ne të gjithë, duke soditur 
fytyrëzbuluar lavdinë e zotit si në pasqyrë, transformohemi në të njëjtin 
shëmbëllim nga lavdia në lavdi, posi prej Frymës së zotit.” (2 Korintasve 
3:18). Si rrjedhim, nuk është thjesht përmes Fjalës, por përmes punës së 
Frymës me Fjalën që arrihet transformimi i popullit të Perëndisë.

nga ana tjetër duhet të tregojmë kujdes që ndokush të mos mendojë 
që Fjala në vetvete nuk ka fuqi transformuese. është blasfemi e rëndë të 
lartësosh Frymën në kurriz të Fjalës së Perëndisë, sepse vetë Perëndia e ka 
lartësuar Fjalën e tij mbi emrin e tij (Psalmi 138:2). Përkundrazi, Perëndia 
transformon përmes një kombinimi të këtyre dy fuqive të mëdha, secila prej 
tyre e pazëvendësueshme për tjetrën, dhe që të dyja të lidhura në mënyrë 
të patjetërsueshme, në mënyrë që të arrijnë të gjitha qëllimet e Perëndisë 
për popullin e tij. Prandaj Shkrimi e përshkruan Fjalën si një mjet shumë 
të përshtatshëm në përdorim të mjeshtrit, si një armë lufte për dorën e 
luftëtarit të fuqishëm në betejë, dhe si një farë të mirë që duhet mbjellë në 
një tokë të përgatitur mirë nga bujku i zellshëm. në çdo rast, secila është e 
përshtatur dhe e patjetërsueshme për tjetrën; kështu është edhe me Fjalën 
dhe Frymën. Stiven Çarnok e shpreh kështu:

Asnjë shpatë nuk mund të presë pa një dorë që ta vërtitë, asnjë 
lokomotivë nuk mund të lëvizë pa pasur një forcë që ta shtyjë. Fjala 
është... instrumentale në vetvete, por e efektshme përmes Frymës së 
Shenjtë... Fjala shpall Krishtin, kurse Fryma e gjallëron zemrën që 
ta pranojë atë; Fjala tregon cilësitë e tij të shkëlqyera, kurse Fryma 
lëshon klithma të forta që i drejtohen atij; Fjala shpall premtimet, 
kurse Fryma na ndihmon t’i kërkojmë ato me përgjërim;... Fjala tregon 
udhën, kurse Fryma na aftëson të ecim në të; Fjala është fara e Frymës, 
kurse Fryma është gjallëruesi i Fjalës; Fjala është shartesa, kurse Fryma 
është shartuesi; Fjala është pellgu i ujit, kurse Fryma e trazon për ta 
bërë ujin shërues.
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FUNKSIONET TRANSFORMUESE TË  
FJALËS SË PERËNDISË

Fjala e Perëndisë funksionon si një fuqi transformuese në mënyra të 
ndryshme. në Shkrim, këto funksione përshkruhen përmes përdorimit të 
krahasimeve të ndryshme të tilla, si: llamba, çekani, shpata dhe fara.

Së pari, Fjala e Perëndisë përshkruhet si llambë. “zbulimi i fjalëve 
të tua ndriçon dhe u jep mendje njerëzve të thjeshtë” (Psalmi 119:130). Dhe, 
në mënyrë edhe më personale: “Fjala jote është një llambë në këmbën time 
dhe një dritë në shtegun tim” (Psalmi 119:105). Prandaj psalmisti shpreh 
mënyrën në të cilën Fjala e Perëndisë vepron si burim ndriçimi, kuptimi 
dhe udhëzimi frymëror. Kjo dritë është e rëndësishme si në rigjenerimin 
e mëkatarit, ashtu dhe në jetën e përditshme të besimtarit. nga njëra anë, 
gjendja e natyrshme e njerëzve të rënë në mëkat është një gjendje errësire, 
paditurie dhe verbërie (efesianëve 4:18); nga ana tjetër, edhe populli i 
Perëndisë ka raste kur duhet të ecë në një gjendje errësire frymërore në të 
cilën vetëm drita e Fjalës së Perëndisë mund t’i ofrojë ndopak ngushëllim 
apo shpresë (Psalmi 130:5-6, Isaia 50:10).

Xhon Kalvin shkroi: “nëse Fjala e Perëndisë nuk ndriçon udhën, e 
gjithë jeta e njerëzve mbështillet në errësirë dhe mjegull, dhe nuk kanë 
mundësi tjetër veçse të humbasin në mënyrë të mjerushme.”

Së dyti, Fjala e Perëndisë përshkruhet si çekan. “A nuk është fjala 
ime si zjarri?", thotë zoti, "dhe si një çekiç që thyen gurin?” (Jeremia 23:29). 
nuk ka asnjë tipar më të shëmtuar dhe më të frikshëm në gjendjen e njerëzve 
të rënë sesa rebelimi kryeneç që prodhohet nga mëkati i vazhdueshëm. 
Shkrimi thotë që njerëzit e ngurtësojnë zemrën, mendjen, qafën dhe fytyrën 
e tyre me një përpjekje të vendosur për t’i treguar Perëndisë me mish e me 
shpirt rezistencën më të fortë ndaj vullnetit të tij për jetën e tyre. e tillë 
është pesha dhe fuqia e qenësishme e Fjalës së Perëndisë, saqë një goditje 
nga çekani i Fjalës nga duart e Frymës është e mjaftueshme për t’i bërë 
copë-copë zemrat e ngurtësuara. në këtë mënyrë, edhe shpirti më rezistues 
mund të mposhtet dhe fortesa e mëkatit mund të rrëzohet.

Këtu duhet të shtojmë që një nga misteret më të frikshme në lidhje me 
predikimin e Fjalës është mënyra sesi mëkatarët kokëfortë, në fakt, mund 
të ngurtësohen edhe më tepër. Ky është vullneti i Perëndisë për shkatërrimin 
e tyre dhe dënimin e tyre të madh. Kështu ndodhi kur moisiu i solli Fjalën 
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e Perëndisë Faraonit dhe kur Pali u predikoi judenjve në sinagogën e efesit 
dhe, si rezultat, “disa ngurtësoheshin dhe nuk besonin” (Veprat 19:9). Sa 
të pahulumtueshme janë gjykimet e Perëndisë dhe të panjohshme janë 
udhët e tij!

Së treti, Fjala e Perëndisë përshkruhet si shpatë. në përshkrimin e 
tij për gjithë armatimin e Perëndisë tek efesianëve 6, apostulli Pal radhit 
vetëm dy armë sulmuese. njëra përshkruhet si “çdo lutje” dhe tjetra si 
“shpata e Frymës, që është fjala e Perëndisë” (efesianëve 6:17-18). Këto janë 
armët e luftës së krishterë, dhe Pali thotë që ato “nuk janë prej mishi, por 
të fuqishme në Perëndinë për të shkatërruar fortesat” (2 Korintasve 10:4).

Hebrenjve 4:12 e përshkruan gjithashtu Fjalën e Perëndisë si diçka të 
ngjashme me një shpatë, por si një armë edhe më e efektshme, sepse ajo 
është edhe “më e mprehtë se çdo shpatë me dy tehe.” Ideja e krahasimit këtu 
është përdorimi i shpatës për t’ia ngulur armikut me një efekt vdekjeprurës. 
Prandaj, Fjala e Perëndisë mund ta shpojë dhe të depërtojë në zemrën e 
njeriut. Ajo shpon aq thellë dhe pret me aq mprehtësi dhe saktësi, saqë ndan 
shpirtin nga fryma, dhe “nyjet nga palcat.” Duke depërtuar dhe ndarë në 
këtë mënyrë, Fjala e Perëndisë ekspozon dhe nxjerr para gjykimit të vet të 
drejtë “mendimet dhe synimet e zemrës.”

Përjetimi i përshkruar këtu është mjaft i njohur mes të krishterëve. 
nuk është aspak përjetim i pazakontë mes atyre që ulen gjatë një predikimi 
besnik të Fjalës së Perëndisë për të dëgjuar nga foltorja fjalë që flasin aq 
saktë dhe hapur për gjendjen e zemrave dhe jetës së tyre, saqë ndihen krejt 
të ekspozuar, të turpëruar dhe të dënuar.

Së katërti, Fjala e Perëndisë përshkruhet si një farë. “Paga e mëkatit 
është vdekja”, shkruan Pali te Romakëve 6:23. Gjendja frymërore e njeriut 
si krijesë e rënë në skllavërinë e mëkatit, është gjendje e vdekur në faje 
dhe mëkate (efesianëve 2:1). nëse do të çlirohet prej një gjendjeje të tillë 
vdekjeje, ai duhet të ringjallet. Kjo ringjallje në Shkrim përshkruhet si “të 
lindurit sërish." Kjo lindje e re apo rigjenerim është vepër e Frymës (Gjoni 
3:5). në mënyrë të ngjashme, Jakobi shpall që Perëndia është Ati i gjithë 
të krishterëve duke thënë: “Ai na ngjizi me vullnetin e tij me anë të fjalës 
të së vërtetës, që ne të jemi në njëfarë mënyre fryti i parë i krijesave të tij” 
(Jakobi 1:18).

në këto pjesë, Fjala krahasohet me një farë që përmban potencialin 
e saj të çmuar të jetës, një potencial i madh që është vendosur brenda saj, 
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i cili vetëm pret kushtet e duhura që të mbijë, të rritet dhe të japë shumë 
fryt. e gjitha kjo konfirmohet me hollësi në shëmbëlltyrën e zotit tonë për 
mbjellësin. Luka tregon për Jezusin që thotë: “Fara është Fjala e Perëndisë” 
(Luka 8:11). Fjala është mjeti përmes të cilit, sipas frazës nga Henri 
Skougël, “jeta e Perëndisë” mbillet “në shpirtin e njeriut.” Rezultati është i 
mrekullueshëm dhe të shumta janë frytet kur kjo farë e çmuar mbillet në 
“tokën e mirë” të zemrave të atyre që janë “caktuar për jetën e përjetshme” 
(Veprat 13:48).

e tillë është thellësia dhe gjerësia e transformimit që shkaktohet nga 
Fjala e Perëndisë në jetën e njerëzve të Perëndisë. Ata janë thirrur nga 
errësira në dritë. ngurtësia e zemrës së tyre është thyer dhe mposhtur. Atyre 
u është dhënë aftësia të shohin dhe të njohin thellësitë e mëkatit dhe të 
mjerimit të tyre. Ata janë rilindur në jetën e përjetshme. Fjala e Perëndisë 
është lartësuar si llamba e së vërtetës së tij, si çekani i zemërimit të tij të 
drejtë, si shpata e Frymës së tij dhe si fara e jetës së përjetshme.

PËRSOSMËRITË E FJALËS TRANSFORMUESE  
TË PERËNDISË

Cilat janë tiparet apo karakteristikat e veçanta të Fjalës së Perëndisë që 
e bëjnë atë një mjet kaq të dobishëm dhe një armë kaq të fuqishme në 
duart e Frymës së Shenjtë? Hebrenjve 4:12 dhe Psalmi 19:7-9 e trajtojnë këtë 
pyetje në mënyrë të drejtpërdrejtë. nga Hebrenjve 4:12 mësojmë që Fjala e 
Perëndisë është e gjallë dhe vepruese. nga Psalmi 19:7-9 mësojmë që Fjala 
e Perëndisë është e përsosur dhe e vërtetë; e pastër dhe e dëlirë, e drejtë dhe 
plotësisht e vërtetë.

Së pari, Fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese. Kjo do të 
thotë që Fjala e Perëndisë është “e gjallë dhe e mbushur me jetë.” Kjo jetë e 
Fjalës nuk është asgjë më pak sesa jeta e vetë Perëndisë, sepse ashtu siç është 
Perëndia, kështu duhet të jetë edhe Fjala e Tij. Kjo jetë është gjithashtu 
fuqi apo energji, fuqi që përdoret për veprim. Jeta e Fjalës së Perëndisë 
caktohet dhe zbatohet për realizimin e qëllimeve të tij: “Fjala ime... nuk do 
të më kthehet bosh mua, pa kryer atë që dëshiroj dhe pa realizuar plotësisht 
atë për të cilën e dërgova” (Isaia 55:11). Si farë e gjallë, Fjala e Perëndisë 
ka fuqi të prodhojë fryt në jetën e besimtarëve, ashtu siç përshkruhet në 
shëmbëlltyrën e mbjellësit, ku “fara është Fjala e Perëndisë” (Luka 8:11). 
Për shkak se Fjala e Perëndisë “është e gjallë dhe mbetet përjetë” (1 Pjetrit 
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1:23), gjallëria dhe fuqia e saj mbeten që të dyja të pashtershme dhe nuk 
pakësohen me kalimin e kohës. besimtarët zbulojnë bashkë me martin 
Luterin që “bibla është e gjallë, ajo më flet; ajo ka këmbë, më ndjek nga 
pas; ka duar, më kap. bibla nuk është antike, apo moderne. bibla është e 
përjetshme.”

Së dyti, Fjala e Perëndisë është e përsosur dhe e vërtetë. nga njëra 
anë, Fjala e Perëndisë është përsosmërisht e plotë. Ajo është gjithçka që Perëndia 
kishte për synim të ishte. Kjo është si përsosmëria organike e trëndafilit dhe 
jo si përsosmëria mekanike e motorëve me djegie të brendshme. e para është 
e përsosur dhe e plotë në çdo fazë të lulëzimit të vet; e dyta është rezultat 
i shumë provave dhe dështimeve përmes përpjekjeve krijuese. Historia e 
shpalosjes së shpengimit është gjithashtu historia e shpalosjes së zbulesës. 
në çdo moment, Fjala e Perëndisë i furnizon besimtarët me gjithë sa kanë 
nevojë për besimin dhe jetën.

Fjala e Perëndisë është gjithashtu pa asnjë njollë apo mangësi për shkak 
të dorës së njeriut. Për shkak se është e përsosur, Fjala e Perëndisë është 
gjithashtu e vërtetë. Si dëshmi, ajo është e vërtetë dhe e besueshme. Fjala e 
Perëndisë është e sigurt si zbulesë e asaj që njeriu duhet të besojë në lidhje 
me Perëndinë dhe si rregull i asaj që Perëndia kërkon nga njeriu. Për shkak 
se Jahve “nuk ndryshon” (malakia 3:6), kështu edhe Fjala e tij qëndron 
përjetë e sigurt si e vërteta e pandryshuar dhe e pandryshueshme. “Gjithnjë, 
o zot, fjala jote është e qëndrueshme në qiejtë” (Psalmi 119:89).

Së treti, Fjala e Perëndisë është e pastër dhe e dëlirë. Ja tek kemi 
deklaratën e Dhiatës së Vjetër për doktrinën e vërtetësisë biblike. Fjala 
thuhet që është e drejtë për shkak se nuk devijon nga përputhja e përsosur 
me standardin e drejtë me të cilin matet e vërteta. Fjala është e pastër ashtu 
sikurse drita e pastër është e qartë dhe e shndritshme. Këtu kemi të bëjmë 
me një llambë, drita e së cilës nuk dridhet dhe rrezet e së cilës depërtojnë në 
thellësitë e errësirës së njeriut. Fjala është e dëlirë për shkak se është e lirë nga 
çdo prishje dhe nga çdo gjë që ndot apo shkakton prishje.

Së katërti, Fjala e Perëndisë është e vërtetë dhe plotësisht e drejtë. 
më saktë, Fjala e Perëndisë është e vërteta (Psalmi 19:9, krahaso me Gjoni 
17:7). Ajo është një libër i të vërtetës, pa ndonjë shtesë falsiteti apo gabimi. 
bibla gjithashtu është plotësisht një libër drejtësie. Fjala është e drejtë në 
atë që kërkon nga njeriu si krijesë dhe shërbëtor i Perëndisë, e drejtë në 
gjykimin që shpall kundër çdo paudhësie dhe padrejtësie të njerëzve, dhe 
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e drejtë në premtimin që ofron për drejtësimin me anë të besimit dhe për 
paqen me Perëndinë përmes zotit tonë Jezu Krisht.

PËRDORIMI I FJALËS SË PERËNDISË  
SI MJET TRANSFORMIMI

Si e përjeton besimtari fuqinë transformuese të Fjalës së Perëndisë? Përgjigjja 
e Reformimit është: duke e përdorur Fjalën si mjet hiri. Së pari, duke e 
lexuar Fjalën e Perëndisë; së dyti, përmes predikimit të Fjalës së Perëndisë; së 
treti, përmes dëgjimit të Fjalës së Perëndisë; dhe së katërti, duke e kënduar 
fjalën e Perëndisë, domethënë, duke kënduar Psalmet.

Leximi i Fjalës së Perëndisë

mjeti i parë është leximi i Fjalës së Perëndisë. Shkrimi na mëson 
që Fjala e Perëndisë jo vetëm që duhet të lexohet publikisht në adhurim 
(Veprat 15:21, 1 Timoteut 4:13), por gjithashtu shërben si bekim kur 
lexohet, dëgjohet dhe i bindemi privatisht. “Lum ai që lexon dhe lum ata që 
dëgjojnë fjalët e kësaj profecie dhe që ruajnë ato që janë shkruar në të, sepse 
koha është afër” (zbulesa 1:3).

Por si duhet ta lexojmë? Shumë shkrimtarë na kanë siguruar udhëzime 
të bollshme. një prej veprave më të hershme dhe të dobishme puritane për 
mënyrën se si ta lexojmë Shkrimin, u shkrua prej Riçard Grinham (vitet 
1535-1594) me titullin Një Trajtesë e Dobishme, Përmban Udhëzim për leximin 
dhe kuptimin e Shkrimeve të shenjta. Pasi shpall qartë që predikimi dhe leximi 
i Fjalës së Perëndisë janë të lidhura në mënyrë të pandashme nga Perëndia 
në veprën e shpëtimit të besimtarit, Grinham fokusohet te detyra jonë për 
t’i lexuar Shkrimet rregullisht dhe privatisht, duke u mbështetur te Ligji i 
Përtërirë 6:6, 11:18, nehemia 8:8, Psalmi 1:2, Veprat 15:21 dhe Pjetrit 1:19.

Duke u treguar edhe më praktik Grinham thotë që njerëzit mëkatojnë 
jo vetëm kur lënë pas dore leximin e Shkrimit, por gjithashtu edhe kur 
“lexojnë gabim: prandaj duhet të kultivohen karakteristikat e leximit besnik 
dhe me druajtje siç radhiten më poshtë.” Pastaj ai radhit (1) zelli, (2) urtësia, 
(3) përgatitja, (4) meditimi, (5) konferenca, (6) besimi, (7) praktika dhe (8) 
lutja.

numrat një deri në tre duhet të pararendin leximin; numrat katër deri 
shtatë duhet të pasojnë leximin; numri tetë duhet të pararendë, shoqërojë dhe 
pasojë leximin. Ja thelbi i këshillës së Grinham.
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1. Duhet të tregojmë zell në leximin e Shkrimit më tepër se në të 
bërët e ndonjë gjëje laike. Duhet ta lexojmë biblën me më tepër zell se 
njerëzit që gërmojnë për thesare të fshehura. ndërsa e lexojmë Shkrimin me 
zell, Fryma i sheshon vendet me gropa; të vështirat i bën të lehta; dhe u jep 
shije atyre që duket se nuk kanë.

2. Duhet të përdorim urtësi në zgjedhjen e tematikës, rendit dhe 
kohës. Për sa i përket tematikës, besimtari nuk duhet të përpiqet të kalojë 
nga e zbuluara tek ajo që nuk është zbuluar, dhe as ta kalojë pjesën më të 
madhe të kohës së tij në pjesët më të vështira të Shkrimit. nëse predikuesi 
duhet ta përshtatë nivelin e tij të predikimit me atë të dëgjuesve të tij, 
“atëherë lexuesit vetë duhet ta përshtatin nivelin e leximit të tyre me 
kapacitetet që kanë.”

Për sa i përket rendit, lexuesi i mençur i Shkrimit do të synojë që të 
jetë i mirëthemeluar në të gjitha pikat madhore të doktrinës. Për më tepër, 
leximi i Shkrimit duhet të ndjekë njëfarë rendi në vend që të hidhet sa 
andej-këndej. Vetëm një bibël e plotë do të bëjë një të krishterë të plotë.

Koha duhet të përdoret me mençuri. I gjithë Shabati duhet t’i kushtohet 
ushtrimeve të tilla si leximi i Shkrimeve, por në lidhje me ditët e tjera, 
ekuilibri i duhur është: një pjesë Shkrimi në mëngjes, një në drekë dhe një 
në mbrëmje (Predikuesi 3:11). Sido që të jetë, nuk duhet të kalojë asnjë ditë 
pa lexuar një pjesë nga Shkrimi.

3. Përgatitja e duhur është kritike. Pa përgatitje, leximi i Shkrimit 
rrallëherë është i bekuar. Përgatitja është e trefishtë. Së pari, duhet t’i 
afrohemi Shkrimit me një drojë përnderuese ndaj Perëndisë dhe madhështisë 
së tij. Duhet t’i afrohemi Fjalës me qëndrimin “i shpejtë për të dëgjuar, 
i ngadalshëm në të folur” (Jakobi 1:9), të vendosur sikurse maria për ta 
ruajtur Fjalën e Perëndisë në zemrat tona. Droja me përnderim bekohet 
gjithmonë ose duke ndriçuar kuptimin tonë, ose përmes ndonjë ndjenje 
tjetër të mirë që do të mbillet brenda nesh.

Së dyti, duhet t’i qasemi Shkrimit me besim në Krishtin, duke parë 
drejt tij si mesia, i cili “është luani i Judës, të cilit i është dhënë të hapë librin 
e Perëndisë.” nëse vijmë te Shkrimi me druajtje për Perëndinë dhe besim në 
Krishtin, a nuk do të na i hapë zemrat Krishti vetë, sikurse bëri me zemrat 
e dishepujve rrugës për në emaus?

Së treti, duhet t’i qasemi Shkrimit me sinqeritet duke dëshiruar të 
mësojmë për Perëndinë (Fjalët e Urta 17:16). Ata që dhanë fryt nga tridhjetë 
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deri njëqindfish ishin saktësisht ata që e pranuan fjalën “në një zemër të 
mirë dhe të sinqertë” (Luka 8:15). Shpesh nuk kemi dobi nga leximi i biblës 
për shkak se vijmë “pa një zemër” për mësimin hyjnor.

4. Meditimi pas leximit të Shkrimit është po aq kritik sa dhe 
përgatitja para leximit të Shkrimit. Dikush mund të lexojë me zell, por 
leximi nuk ka për të prodhuar fryt nëse nuk pasohet nga meditimi. Leximi 
mund të sigurojë njëfarë gjerësie, por vetëm meditimi dhe studimi kanë për 
të dhënë thellësi. ndryshimi mes leximit dhe meditimit është si ndryshimi 
mes një varke që e shtyn era dhe asaj që përdor rremat për të shkuar në 
një destinacion të caktuar. “meditimi pa lexim është i gabuar, leximi pa 
meditim është shterp... meditimi e bën tonën atë që kemi lexuar. I bekuar 
është ai që mediton mbi ligjin ditë e natë” (Psalmi 1)”

meditimi përfshin mendjen dhe të kuptuarit tonë, si dhe zemrën 
bashkë me ndjenjat. Për të arritur një gjykim të shëndoshë dhe të themeluar 
për të vërteta të ndryshme, mendja duhet të ushtrojë një të kuptuar 
meditues. megjithatë, meditimi, gjithashtu e “përpunon” këtë gjykim të 
themeluar dhe e bën që të veprojë mbi ndjenjat tona. nëse ndjenjat tona 
nuk përfshihen, kuptimi ynë i shëndoshë meditues do të humbasë. Shkrimi 
duhet të depërtojë në të gjitha skutat e shpirtit.

5. Me fjalën konferencë, Grinham nënkupton bisedat e perën-
dishme me shërbestarët apo besimtarët e tjerë. “Hekuri mpreh hekurin, 
kështu njeriu mpreh fytyrën e shokut të tij” (Fjalët e Urta 27:17). Të 
perëndishmit duhet të ndajnë së bashku atë që po përfitojnë nga Shkrimi, 
jo në një mënyrë krenare duke folur për gjëra që nuk i dinë, por me përulësi, 
duke besuar që atje ku dy apo tre janë mbledhur bashkë për një bisedë 
frymërore, Perëndia do të jetë mes tyre. një përbashkësi e tillë nuk duhet të 
ushtrohet me qëndrimin “turmë shumë e madhe” apo me një qëndrim me 
derë të mbyllur ndaj të tjerëve.

6. Leximi ynë i Shkrimit duhet të përzihet me besim. besimi është 
çelësi i pranimit të dobishëm të Fjalës (Hebrenjve 4:2); pa besim, është e 
pamundur t’i pëlqejmë Perëndisë (Hebrenjve 11:6). Të lexosh pa besim do 
të thotë të lexosh më kot. në fakt, që të teta këto udhëzime për leximin e 
Shkrimit duhet të ndiqen duke ushtruar besimin e vërtetë.

Për më tepër, përmes leximit të Fjalës me besim, besimi ynë ka për t’u 
rafinuar. Leximi i Shkrimit shpesh duhet ta sprovojë besimin tonë, jo vetëm 
në gjërat e përgjithshme të jetës tonë, por gjithashtu edhe në ato të veçantat 
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– në mënyrë të veçantë në mundimet tona. Ashtu sikurse ari sprovohet në 
zjarr, kështu edhe besimi do ta durojë zjarrin e mundimit.

7. Fryti i besimit duhet të jetë praktika. Dhe praktika do të 
“prodhojë rritjen e besimit dhe të pendimit.” Praktika është mënyra më 
e mirë për të mësuar dhe, sa më tepër që ta zbatojmë Fjalën në praktikë 
përmes bindjes së përditshme të besimit, aq më tepër Perëndia do t’i shtojë 
dhuntitë tona për shërbimin e tij dhe për ta praktikuar edhe më shumë. 
Kur Fryma hedh dritë mbi ndërgjegjen tonë që po “praktikojmë” Fjalën 
që lexuam, ne gjithashtu marrim përfitimin e madh të të qenët të sigurt 
se zotërojmë besim.

8. Lutja është e pazëvendësueshme gjatë leximit tonë të Shkrimit – 
duke e pararendur, shoqëruar dhe pasuar atë. në leximin publik të Shkrimit 
nuk është e mundur të ndalosh dhe të lutesh pas çdo vargu. në leximin 
privat do të bënim mirë ta kriposnim Shkrimin vazhdimisht me kërkesa të 
shkurtra, të mprehta dhe të zbatueshme që sugjerohen prej vargjeve që po 
konsiderojmë. Luteri shkroi: “ndalo në çdo varg të Shkrimit dhe shkunde 
çdo degë të tij që, nëse është e mundur, prej saj të bjerë ndonjë fryt.”

nëse lutemi për përfitim nga ushqimi ynë fizik në çdo vakt, sa më 
tepër duhet të lutemi për ushqyerje frymërore nga çdo lexim i biblës! nëse 
nuk guxojmë ta prekim ushqimin apo pijen tonë para se të jemi lutur, si 
guxojmë ta prekim Librin e shenjtë të Perëndisë – ushqimin dhe pijen tonë 
frymërore – pa u lutur?

në mënyrë të domosdoshme lutja përfshin edhe falënderimin: “nëse 
jemi të detyruar të lëvdojmë Perëndinë kur ka ushqyer trupin tonë, sa më 
tepër duhet ta lëvdojmë kur ka ushqyer shpirtin tonë?” Le të mos jemi të 
zjarrtë në të kërkuar dhe pastaj të ftohtë në falënderim. Përkundrazi, le të 
lutemi që të lexojmë me frikë të perëndishme dhe falënderim të përulur, 
duke kujtuar se besimtari që është i përciptë në leximin e biblës do të jetë i 
cekët në jetën e krishterë.

nëse duam që bibla të hyjë brenda nesh, ne duhet të hyjmë brenda saj. 
Vans Havner shkroi: “një bibël e vjetëruar zakonisht i përket një personi që 
nuk është i tillë!” Të lësh pas dore Fjalën do të thotë të lësh pas dore zotin, 
por ata që e lexojnë Shkrimin, nëse përdorim fjalët e Tomas Uatson: “si një 
letër dashurie që u është dërguar atyre nga Perëndia”, do të përjetojnë fuqinë 
e saj të ngrohtë dhe transformuese.
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Predikimi i Fjalës së Perëndisë

mjeti i dytë përmes të cilit Fjala e Perëndisë na transformon është 
predikimi. nëse Shkrimi është një forcë kaq e fuqishme për transformimin 
e jetës së njerëzve të Perëndisë, mendoni se me sa zell dhe këmbëngulje 
duhet që predikuesit ta shtjellojnë Fjalën e frymëzuar të Perëndisë! nëse 
është caktuar nga vetë Perëndia që predikimi besnik i Fjalës së tij është 
shenja e parë e një kishe të vërtetë dhe mjeti parësor i hirit jetëdhënës 
dhe jetëtransformues për popullin e Perëndisë, çfarë përgjegjësie solemne 
qëndron mbi ata që janë thirrur të shpallin “pasuritë e pahulumtueshme të 
Krishtit” të cilat zbulohen në këta “orakuj të Perëndisë.”

Por kjo ngre një pyetje shumë depërtuese: nëse pohojmë që bibla është 
një libër i mrekullueshëm, i fuqishëm dhe i gjallë, që është vetë fryma e 
Jahves, pse nuk shohim prova më të mëdha për fuqinë e saj transformuese 
nëpër bashkësitë tona? Pse shumë njerëz mbeten kaq të “patransformuar” 
dhe kaq të ngjashëm me botën në sjelljen dhe veprimet e tyre? nuk ka 
dyshim që arsyeja kryesore qëndron në mungesën e leximit dhe të dëgjimit 
në mënyrën e duhur të Fjalës prej tyre, bashkë me sulmet e Satanit, një botë 
joshëse, zemrat e tyre mëkatare dhe jetën e tyre të padisiplinuar. në fund 
të fundit, çfarë mund të presim kur njerëzit shohin më tepër televizor sesa 
hetojnë Fjalën e Perëndisë, dhe faqet e Internetit i lexojnë më seriozisht se 
Shkrimi?

megjithatë, problemi me mungesën e transformimit nuk qëndron 
vetëm te njerëzit e ulur në kishë. Problemi qëndron gjithashtu edhe me 
shërbestarin që dështon të reagojë ndaj Fjalës “me bindje ndaj Perëndisë, 
me kuptim, besim dhe drojë” dhe, si rrjedhim, na mungon fuqia e Fjalës 
dhe e Frymës në predikimin tonë. A duhet, pra, që të habitemi që njerëzit 
në bashkësitë tona nuk kanë jetë të transformuara?

në mënyrë që Fjala e Perëndisë të transformojë jetën e njerëzve tanë, 
sigurisht që gjithmonë varemi prej punës së Frymës së Shenjtë. Por kjo 
nuk është përgjigjja e plotë. Historia e kishës e bën të qartë që Fryma e 
Shenjtë e nderon predikimin që mbart disa shenja të caktuara thelbësore 
dhe shkrimore. Si predikues, kemi përgjegjësinë të shqyrtojmë predikimin 
tonë nën dritën e disa pyetjeve depërtuese:

Së pari, a po predikoj vërtet Fjalën? Urdhërimi i Palit për Timoteun 
është “Prediko Fjalën” (2 Timoteut 4:2). Urdhërimi përcakton detyrën. 
Timoteu duhet të shtjellojë, shpjegojë dhe zbatojë Shkrimin e Shenjtë, të 
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cilin e ka njohur që nga fëmijëria (2 Timoteut 3:15). Ai duhet të jetë një 
shërbëtor i Fjalës. Për të Shkrimi duhet të jetë ashtu sikurse zotëria është për 
skllavin: gjithurdhërues, gjithësigurues, gjithëpërcaktues.

Kjo shpjegon pse predikimi i Reformimit ishte predikim shtjellues. 
Dr. martin Lloid-Xhouns e përkufizoi predikimin shtjellues me këto fjalë: 
“një predikim duhet të jetë gjithmonë shtjellues. në një predikim, tema 
apo doktrina është diçka që del nga teksti dhe konteksti i tij. Prandaj një 
predikim nuk duhet të fillojë me vetë temën; predikimi duhet të fillojë 
me Shkrimin i cili përmban një doktrinë apo një temë. Pastaj ajo doktrinë 
duhet të trajtohet në lidhje me sfondin e caktuar.”

Shërbëtori i Fjalës duhet t’i kushtohet kësaj detyre, dhe t’i shërbejë 
zotërisë së tij biblik me një përkushtim dhe përqendrim të pandarë.

besnikëria ndaj shembullit të apostujve dhe reformatorëve kërkon që 
predikuesi t’i kushtohet lutjes si dhe shërbesës së Fjalës (Veprat 6:4). Të mos 
predikosh Fjalën do të thotë të mos predikosh fare. Të mos lutesh që Fryma 
ta përdorë Fjalën si fuqi transformuese do të thotë të predikosh më kot.

Së dyti, a po predikoj gjithë këshillën e Perëndisë? Çdo predikues 
gjatë gjithë kohës duhet të ketë në mendje dy gjëra. Së pari, ai ka përgjegjësi 
personale për mirëqenien e përjetshme të dëgjuesve të tij. Së dyti, një ditë atij 
do t’i duhet të japë llogari për mënyrën se si e administroi Fjalën e Perëndisë. 
Kur po u jepte lamtumirën pleqve të kishës së efesit, Pali mund të bënte dy 
deklarata të mëdha (Veprat 20:20, 27). Së pari, “unë nuk fsheha asnjë nga 
ato gjëra që ishin të dobishme për ju.” Ai u tha dëgjuesve të tij gjithçka që 
u nevojitej për shpëtimin dhe për mirëqenien e tyre të përjetshme. Së dyti, 
“nuk u tërhoqa prapa për të mos ju treguar gjithë këshillën e Perëndisë.” Si 
lajmëtar, Pali e kishte përcjellë plotësisht dhe me besnikëri mesazhin që i 
ishte besuar nga Perëndia.

e gjitha kjo vë në pah nevojën për një sistem, ekuilibër, zell dhe fokus 
pastoral në predikim. Për të arritur këtë synim në kishat e Reformimit janë 
përdorur dy mjete. I pari është lectio continua, ose shtjellimi sistematik i 
Shkrimit. Varg pas vargu, kapitull pas kapitulli, libër pas libri, Shkrimet 
hapen, shpjegohen dhe zbatohen. Kjo metodë është aq e vjetër sa Ulrih 
zvingli dhe Kalvini dhe e ka bazën e vet te predikimi në sinagogë, i cili 
ishte i lidhur me leximin sistematik të Ligjit dhe Profetëve (Luka 4:16-21).

metoda tjetër është predikimi i katekizmit, i cili është në mënyrë 
të veçantë i përhapur në traditën e reformuar hollandeze. Predikimi i 



118

SOLA  SCRIPTURA

katekizmit është shtjellimi sistematik i një katekizmi, dhe më i zakonshmi 
është Katekizmi i Hajdelbergut i cili ishte i ndarë në pesëdhjetë e dy pjesë 
për pesëdhjetë e dy ditët e zotit gjatë vitit. nga njëra anë, katekizmi është 
një prezantim i plotë dhe i ekuilibruar i doktrinës biblike dhe, nga ana 
tjetër, një zbatim zemërzhbirues i asaj doktrine në nevojat e të krishterëve, 
si mëkatar ashtu edhe shenjtor.

Secila metodë ka pikat e saj të forta dhe ato të dobëta, por së bashku 
ndihmojnë shumë drejt arritjes së synimit të madh për të thënë gjithë sa 
nevojitet të thuhet, nga pikëpamja e dëgjuesit, dhe për të thënë gjithë sa 
Perëndia dëshiron që ta themi si këshillën e tij, për t’ua përcjellë njerëzve 
dhe për ta përhapur në mbarë botën.

Sido që të jetë, e gjithë kjo këshillë kërkon që domosdoshmërisht të 
predikohet pa turp analiza krejtësisht shkatërruese e gjendjes njerëzore 
siç na prezantohet nga Shkrimi (zanafilla 6:5, efesianëve 2:1). Kjo 
nxjerr në pah nevojën për të predikuar hirin sovran hyjnor si përgjigjen 
e gjithëmjaftueshme dhe triumfuese për gjendjen e mjerueshme të njeriut 
(efesianëve 2:5, Romakëve 9:16). Kërkon që ta drejtojmë mëkatarin te ky hir, 
t’i bëjmë thirrje për pendim dhe besim, dhe t’i ofrojmë shpresë ekskluzivisht 
vetëm në Jezu Krishtin për “dituri, drejtësi, shenjtërim dhe shpengim” (1 
Korintasve 1:30). Këshilla e Perëndisë kërkon që të predikojmë se i krishteri 
duhet ta paraqesë veten “si fli të gjallë mirënjohjeje” para Krishtit (Romakëve 
12:1). Kjo gjë kërkon që të zbatojmë udhëzimet e pandryshueshme dhe 
kërkesat gjithëpërfshirëse të Shkrimit në çdo sferë të jetës, në vend që të 
ndjekim rendin ditor kaleidoskopik të njeriut. Siç tha dhe Luteri, në vend që 
të predikojë kundër njerëzve prej kashte, predikuesi besnik do ta bëjë Fjalën 
e Perëndisë të ketë lidhje me çdo të vërtetë përkatëse që ai e di se bashkësia e 
tij (dhe tundimet e tyre të caktuara) ka nevojë ta dëgjojë të adresuar. 

Së treti, a po e predikoj Fjalën e Perëndisë me qartësi dhe pasion? 
Lloid-Xhouns e përkufizoi predikimin si “Logjika në flakë!” Ai shkroi:

Çfarë është predikimi? Logjikë në flakë! Arsyetim elokuent. A janë 
këto kontradiktore? Sigurisht që nuk janë. Arsyetimi në lidhje me këtë 
të Vërtetë duhet të jetë në mënyrë të fuqishme elokuent, ashtu siç e 
shohim edhe tek Apostulli Pal dhe të tjerët. Predikimi është teologjia 
në flakë. Unë them që teologjia që nuk ndizet zjarr është një teologji 
defektoze; apo të paktën kuptimi që ka njeriu për të është defektoz. 
Predikimi është teologjia që del prej një njeriu të përflakur.
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Çdo predikues duhet të përleshet me prirjet e personalitetit të tij. 
Disa priren të jenë të orientuar nga ana intelektuale e, megjithatë, janë të 
ftohtë dhe pa pasion. Të tjerë janë të orientuar nga ana emocionale; priren 
të “ndjekin ndjenjat e momentit.” Synimi i çdo predikuesi duhet të jetë 
ndërthurje totale e rendit dhe pasionit, logjikës dhe flakës.

mësimi i Shkrimit është që ne jemi shpëtuar “me anë të shenjtërimit të 
Frymës dhe besimit në të vërtetën” (2 Thesalonikasve 2:13, theksi i shtuar). 
Ungjilli është “fjalë” (logos), “ligjëratë” (rhema), “mesazh” (kerygma), dhe 
“doktrinë” (didache). Ta predikosh ungjillin në një mënyrë të shkujdesur, 
të çrregullt dhe të palogjikshme, do të thotë që të biesh në kundërshtim me 
vetë karakterin e tij. në të njëjtën kohë, predikuesi po trajton çështje të një 
rëndësie dhe rrjedhojash shumë të mëdha për atë vetë dhe për dëgjuesit e tij. 
Ai duhet të njohë frikën e zotit dhe të predikojë me frikë dhe dridhje. Ai 
duhet të shtrëngohet prej dashurisë së Krishtit dhe të predikojë me dashuri 
dhe lot (2 Korintasve 5:9-21).

Historia e kishës ka dëshmuar se Fryma i transformon jetët më shpesh 
nën predikimin biblik i cili përcillet me një qartësi bindëse dhe bindje 
zemre. në Shtetet e bashkuara, ky kombinim i fuqishëm ishte sekreti bazë i 
predikuesve të mëdhenj që u përdorën fuqishëm nga Perëndia si Xhonathan 
eduards dhe Samuel Davis.

Së katërti, a po e predikoj Fjalën e Perëndisë në mënyrë 
eksperimentale, ashtu sikurse në mënyrë doktrinare? Të predikosh në 
mënyrë eksperimentale apo përjetuese do të thotë të trajtosh çështjen jetësore 
të përjetimit të krishterë, dhe në mënyrë të veçantë mënyrën se si i krishteri e 
përjeton të vërtetën e doktrinës së krishterë në jetën e tij. Termi eksperimental 
vjen nga fjala latinisht experimentum, që do të thotë “provë,” që rrjedh nga 
folja experior, që do të thotë, “të provosh, të testosh, të sprovosh.” e njëjta 
folje mund të ketë gjithashtu kuptimin “të përjetosh, të zbulosh, të njohësh 
nga përjetimi” dhe “njohuri e fituar nga eksperimentimi.” Kalvini përdori 
eksperiencial (esperientia) dhe eksperimental (experimentum) në mënyrë të 
këmbyeshme, përderisa të dyja fjalët, nga perspektiva e predikimit biblik, 
vënë në dukje nevojën e “shqyrtimit” apo “testimit” të njohurisë së fituar 
nga përjetimi përmes gurit të provës së Shkrimit.

Predikimi eksperimental thekson nevojën për të “njohur përmes 
përjetimit” të vërtetat e mëdha të Fjalës së Perëndisë. Predikimi eksperimental 
kërkon të shpjegojë me termat e së vërtetës biblike se si shkojnë gjërat dhe 
se si duhet të shkojnë në jetën e krishterë, dhe ka për synim ta zbatojë të 
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vërtetën hyjnore në gjithë larminë e përjetimeve të besimtarit si individ dhe 
në të gjitha marrëdhëniet e tij në familje, kishë dhe në botën përreth tij. Siç 
shkruan dhe Pol Helm:

Situata [sot] kërkon një predikim që prek gjithë larminë e përjetimit të 
krishterë, dhe një teologji të zhvilluar eksperimentale. Predikimi duhet 
t’u japë të krishterëve udhëzim dhe drejtim në lidhje me përjetimin e tyre 
faktik. nuk duhet të trajtojë gjëra joreale apo ta trajtojë bashkësinë sikur 
të jetonte në një vend tjetër apo në situata krejt të ndryshme. Kjo përfshin 
vlerësimin e plotë të situatës sonë moderne dhe hyrjen me simpatizim të 
plotë në përjetimet faktike, në shpresat dhe frikën e të krishterëve.

Predikimi eksperimental duhet të jetë predikim dallues. Predikimi 
dallues përcakton ndryshimin mes të krishterit dhe jo të krishterit. 
Predikimi dallues është çelësi përmes të cilit mbretëria e qiellit hapet për 
besimtarët dhe mbyllet për jobesimtarët. Predikimi dallues u premton faljen 
e mëkateve dhe jetën e përjetshme të gjithë atyre që, përmes një besimi të 
vërtetë, e kanë përqafuar Krishtin si zot dhe Shpëtimtar; në mënyrë të 
njëjtë ky predikim shpall zemërimin e Perëndisë dhe dënimin e përjetshëm 
si gjykimin e Perëndisë mbi jobesimtarët, të papenduarit dhe të pakthyerit 
në besim. një predikim i tillë na mëson që nëse feja jonë nuk është e bazuar 
në përjetim, do të humbasim – jo për shkak se vetë përjetimi na shpëton, 
por për shkak se Krishti, që i shpëton mëkatarët, duhet të përjetohet 
personalisht si shkëmbi mbi të cilin është ngritur jeta jonë (mateu 7:22-27, 
1 Korintasve 1:30, 2:2).

Predikimi eksperimental është edhe predikim zbatues. Ai e zbaton 
tekstin në çdo aspekt të jetës dhe të nevojave frymërore të dëgjuesit. në këtë 
mënyrë, predikimi përpiqet të nxitë një fe që ka vërtet fuqi dhe jo thjesht 
fjalë (2 Timoteut 3:5). Kjo lloj feje eksperimentale u përkufizua prej Robert 
bërns si “krishterimi i zbatuar në ‘shpirtin dhe punët e njeriut.’… me fjalë 
të tjera, parimi mbi të cilin mbështetet feja eksperimentale është thjesht 
ky, që krishterimi nuk duhet që vetëm të njihet, kuptohet dhe besohet, por 
gjithashtu duhet të ndihet, shijohet dhe zbatohet praktikisht.”

Sa shumë ndryshon ky lloj predikimi nga pjesa më e madhe e predikimit 
bashkëkohor! Shpesh, në kohën tonë, Fjala e Perëndisë predikohet në një 
mënyrë që nuk ka për ta transformuar askënd për shkak se nuk bën kurrë 
dallim dhe nuk zbatohet për askënd. Kështu predikimi reduktohet në një 
leksion, një demonstrim, një kënaqje e dëshirave dhe rehative të njerëzve, 
apo një formë “eksperiencializmi” i shkëputur prej themelit të Shkrimit. 
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një predikim i tillë dështon që ta shtjellojë nga Shkrimi atë që reformatorët 
e quajtën feja e gjallë: mënyra se si një mëkatar në mënyrë të vazhdueshme 
zhvishet nga e gjithë drejtësia e tij; se si shtyhet vetëm te Krishti për një 
shpëtim të plotë; se si ai gjen gëzim në varësinë e thjeshtë te Krishti dhe 
përpiqet t’i bindet Atij; se si përballet me murtajën e mëkatit që banon 
brenda tij, lufton kundër kthimit pas, dhe në mënyrë graduale rrok fitoren 
përmes besimit në Krishtin.

nuk është habi që kur Fjala e Perëndisë predikohet në mënyrë 
eksperimentale ta tregojë veten si një forcë e madhe për transformimin 
e individëve dhe kombeve – “fuqia e Perëndisë për shpëtim” (Romakëve 
1:16). një predikim i tillë shpall, në njëfarë mënyre, nga portat e ferrit se 
ata që nuk kanë lindur sërish, nëse nuk pendohen, së shpejti do të kalojnë 
përmes atyre portave për të banuar përjetësisht në vetminë e ferrit (Luka 
13:1-9). një predikim i tillë shpall nga portat e qiellit se të rilindurit, që 
këmbëngulin në shenjtëri përmes hirit ruajtës të Perëndisë, shumë shpejt do 
të kalojnë përmes këtyre portave në lavdinë e përjetshme dhe në bashkësi të 
pandërprerë me Perëndinë trini. një predikim i tillë është transformues për 
shkak se përputhet me përjetimin jetësor të fëmijëve të Perëndisë (krahaso 
me Romakëve 5:1-11); ai shtjellon qartë shenjat dhe frytet e hirit shpëtues 
që duhet ta karakterizojë besimtarin (mateu 5:3-12, Galatasve 5:22-23); 
dhe vendos si para besimtarit, ashtu dhe jobesimtarit të ardhmen e tyre të 
përjetshme (zbulesa 21:1-9).

Së pesti, a vërtetohet mesazhi që po shpall nga mënyra e predikimit 
tim dhe nga gjithë shërbesa ime? një nga problemet e foltores bashkëkohore 
është konstrasti i madh mes natyrës serioze të mesazhit që shpallet dhe 
mënyrës së shkujdesur me të cilën përcillet ky mesazh. Predikuesit, zakonet 
e të cilëve përcjellin mesazhin se nuk kanë ndonjë gjë dhe aq të veçantë për të 
përcjellë, nuk duhet të habiten nëse askush nuk u kushton vëmendje serioze.

mënyra e predikimit tonë duhet të konfirmojë seriozitetin e asaj që 
kemi për të thënë. Asambleja e pastorëve të Uestminsterit e kuptoi këtë 
lidhje themelore mes stilit dhe thelbit. Diskutimin e tyre rreth metodës së 
predikimit ata e përmbyllin në dokumentin The Directory of Public Worship of 
God [Udhëzesi i Adhurimit Publik të Perëndisë] (1645) duke trajtuar çështjen 
e stilit dhe mënyrës dhe i urdhëruan të gjithë predikuesit që i gjithë predikimi 
i tyre dhe “gjithë shërbesa e tyre” të kryheshin në frymën e këtyre shtatë 
karakteristikave: (1) mundimshëm, domethënë me shumë kujdes dhe jo me 
neglizhim; (2) qartë, në mënyrë që edhe më të pamësuarit të jenë në gjendje 
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ta kuptojnë mësimin e Shkrimit; (3) besnikërisht, duke dëshiruar nderimin 
e Krishtit, shpëtimin e të humburve, dhe ndërtimin e besimtarëve; (4) me 
mençuri, duke mësuar dhe këshilluar në një mënyrë sa më të përshtatshme 
që të kesh sukses mes besimtarëve; (5) seriozisht, siç i ka hije Fjalës; (6) 
me dashuri, me zell të perëndishëm dhe dëshirë zemre për mirëqenien e 
shpirtrave; dhe (7) zellshëm, duke qenë i bindur përbrenda për të vërtetën 
e Krishtit dhe duke ecur para tufës në mënyrë të perëndishme si privatisht, 
ashtu edhe publikisht. nëse këto shtatë cilësi do të shpaloseshin në mënyrë 
më të plotë në predikimin dhe shërbesën e sotme, a nuk do të shihnim më 
tepër nga fuqia transformuese e Fjalës së Perëndisë në kishat tona?

Predikuesit duhet të kërkojnë hir për ta ndërtuar shtëpinë e Perëndisë 
me të dyja duart – me doktrinën e tyre dhe me jetën e tyre. Presbiterianët e 
Shkollës së Vjetër thoshin: “e vërteta është për qëllimin e perëndishmërisë.” 
Doktrina duhet të prodhojë jetë, dhe jeta duhet ta zbukurojë doktrinën. 
Predikuesit duhet të jenë ajo që predikojnë dhe mësojnë. nuk duhet që 
vetëm të studiojnë tekstet, por duhet që edhe t’i zbatojnë në jetën e tyre. 
Xhon bois tha: “Predikon më tepër ai që jeton më mirë.” ndoshta Robert 
mërei m’Çein e tha më mirë se kushdo tjetër: “Jeta e një predikuesi është 
jeta e shërbesës së tij… në një masë të madhe, suksesi varet prej pastërtisë 
dhe përsosmërisë së instrumentit. Perëndia nuk bekon aq shumë talentet e 
mëdha sa bekon ngjashmërinë me Jezusin. një predikues i shenjtë është një 
armë e pushtetshme në duart e Perëndisë.”

Dëgjimi i Fjalës së Perëndisë

mjeti i tretë përmes të cilit Fjala e Perëndisë na transformon është 
përmes dëgjimit të saj. Pjesa më e madhe e asaj që tha më sipër Grinham 
rreth leximit të Shkrimit vlen edhe për dëgjimin e Fjalës. Tomas Uatson 
na ofron ndihmë specifike për sa i përket dëgjimit të predikimit të Fjalës 
së Perëndisë. Ja, pra, tek janë “dhjetë urdhërimet” për dëgjimin e Fjalës së 
Perëndisë të predikuar. ndërsa e lexojmë këtë listë, do të bënim mirë të 
pyesnim pas çdonjërës prej këtyre: A jam duke e dëgjuar vërtet Fjalën e 
Perëndisë? A jam një dëgjues i mirë i ungjillit të shpallur?

1. Kur vjen te shtëpia e Perëndisë për të dëgjuar Fjalën e tij, mos harro 
ta përgatitësh shpirtin tënd me lutje.

2. eja me një oreks të shenjtë për Fjalën (1 Pjetrit 2:2). Oreksi i mirë 
nxit tretje të mirë.

3. eja me një zemër të butë dhe të mësueshme (2 Kronikave 13:7), 
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duke pyetur: “zot, çfarë dëshiron ti që të bëj unë?” (Veprat 9:6). është 
marrëzi të presësh një bekim nëse vjen me zemër të ngurtësuar, me një 
zemër që mendon si bota.

4. Ji i vëmendshëm ndaj Fjalës që predikohet. Te Luka 19:48, na 
thuhet që njerëzit “ishin shumë të vëmendshëm” ndaj Krishtit. Fjalë për fjalë 
teksti thotë: “iu varën pas duke e dëgjuar.” Lidia shfaqi një zemër të hapur 
prej zotit kur “i kushtoi vëmendje” apo “e ktheu mendjen” e saj ndaj gjërave 
që po thoshte Pali (Veprat 16:14). një vëmendje e tillë përfshin gjithashtu 
dëbimin e mendimeve që enden, topitjen e mendjes dhe përgjumjen (mateu 
13:25). Trajtoje predikimin siç është në të vërtetë – një çështje jete apo 
vdekjeje (Ligji i Përtërirë 32:47).

5. “Pranoni me butësi fjalën e mbjellë në ju” (Jakobi 1:21). butësia 
përfshin një qëndrim të nënshtruar të zemrës – “një gatishmëri zemre për 
të dëgjuar këshillat dhe qortimet e fjalës.” Përmes butësisë Fjala mbillet apo 
“shartohet” në shpirt dhe prodhon “frytin e ëmbël të drejtësisë.”

6. Përzieje Fjalën e predikuar me besim: “Fjala e predikimit nuk u 
dha dobi fare, sepse nuk qe e bashkuar me besimin tek ata që e dëgjuan” 
(Hebrenjve 4:2). Roland H. bainton e përmblodhi pikëpamjen e Luterit 
kështu kur shkroi: “besimi nuk është një arritje, ai është një dhuratë. 
megjithatë kjo dhuratë vjen vetëm përmes dëgjimit dhe studimit të Fjalës.” 
nëse ilaçit i mungon përbërësi kryesor, nuk ka do të jetë i efektshëm; prandaj 
sigurohu që të mos lësh mënjanë përbërësin kryesor, besimin, ndërsa e dëgjon 
një predikim. besoje dhe zbatoje Fjalën e Perëndisë. Vishe Krishtin ashtu siç 
predikohet (Romakëve 13:14); zbatoji premtimet ndërsa shqiptohen.

7. Përpiqu ta ruash dhe lutu për atë që ke dëgjuar. mos lejo që 
predikimi të rrjedhë përmes mendjes sate si uji përmes një site (Hebrenjve 
2:1). “Kujtimet tona duhet të jenë si arka në të cilën u vendosën pllakat e 
ligjit.” Siç këshilloi edhe Xhozef Allein: “nga gjunjët eja te predikimi dhe 
nga predikimi shko në gjunjë.”

8. Praktiko atë që ke dëgjuar. “Jetoji” predikimet që dëgjon. Dëgjimi 
që nuk e reformon jetën tënde nuk ka për ta shpëtuar kurrë shpirtin tënd. 
bërësit e Fjalës janë dëgjuesit më të mirë. Çfarë vlere ka mendja e mbushur 
me njohuri kur nuk shoqërohet nga një jetë e frytshme?

9. Përgjëroju Perëndisë ta shoqërojë Fjalën e tij me bekimin e 
efektshëm të Frymës së Shenjtë (Veprat 10:44). Pa Frymën, ilaçi i Fjalës 
mund të pihet, por nuk ka për të rezultuar në shërim.
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10. njihu me atë që ke dëgjuar. Kur të kthehesh në shtëpi, folu të 
dashurve të tu rreth predikimit në një mënyrë ndërtuese: “Gjuha ime do të 
shpallë fjalën tënde” (Psalmi 119:172). Kujtoje çdo predikim sikur të jetë i 
fundit që do të dëgjosh, sepse kështu mund të jetë.

nën bekimin e Frymës, nëse u bindemi vazhdimisht këtyre “dhjetë 
urdhërimeve” për dëgjimin e Fjalës, vetë Fjala e predikuar do të jetë një fuqi 
transformuese në jetën tonë. nëse, nga ana tjetër, këto udhëzime shpërfillen 
dhe Fjala e predikuar nuk është efektive për shpëtimin tonë, do të jetë e 
efektshme për dënimin tonë. Uatson me të drejtë arrin në përfundimin: 
“Fjala do të jetë e efektshme në një mënyrë apo në tjetrën; nëse nuk e bën 
zemrën tënde më të mirë, do t’i bëjë zinxhirët e tu më të rëndë… Sa i 
tmerrshëm është rasti i atyre që shkojnë në ferr të ngarkuar me predikime.”

nga diskutimi pararendës duhet të jetë e qartë që, për ta lexuar, 
predikuar dhe dëgjuar Fjalën e Perëndisë siç duhet, që kështu të përjetojmë 
fuqinë e saj transformuese, na nevojitet ndihma e Frymës së Shenjtë. 
Katekizmi i Hajdelbergut shpall: “Perëndia do t’ua japë hirin dhe Frymën 
e tij të Shenjtë vetëm atyre që me rënkime të thella i përgjërohen që t’ua 
japë dhe e falënderojnë atë pasi i kanë marrë.” The Book of Common Prayer 
[Libri i Lutjes së Përbashkët] (1662) për të dielën e dytë të Adventit ofron 
një model lutjeje të tillë për të krishterët e sotëm:

zot i bekuar, ti që ke bërë që të shkruhet i gjithë Shkrimi i Shenjtë për 
mësimin tonë, bëj që ta dëgjojmë, ta lexojmë, t’i kushtojmë vëmendje, 
ta mësojmë dhe ta përvetësojmë atë përbrenda në mënyrë të tillë që, 
përmes durimit dhe ngushëllimit të Fjalës së shenjtë, ta përqafojmë dhe 
të mbahemi fort përherë pas shpresës së jetës së përjetshme, të cilën ti 
na e ke dhënë në Shpëtimtarin tonë Jezu Krishtin. Amen.

Të kënduarit e Fjalës së Perëndisë

mënyra e katërt se si besimtarët e përjetojnë fuqinë transformuese 
të Fjalës është duke kënduar psalmet. Ky është një përdorim i Fjalës së 
Perëndisë i cili është lënë pas dore në kohën tonë si në adhurimin publik, 
ashtu dhe në përkushtimin personal. ndryshe nga ne, brezat e mëparshëm 
të popullit të Perëndisë i përdornin shumë psalmet. Jo vetëm që psalmet u 
përdorën në adhurimin publik si në prozë, ashtu dhe rimë, por gjithashtu 
edhe në adhurimin privat dhe atë familjar. Të krishterët inkurajoheshin 
të mësonin përmendësh versionet me rimë të psalmeve në mënyrë që ta 
lëvdonin Perëndinë me të vërtetë “nga zemra.”
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Ky përdorim i psalmeve ka një histori të lashtë. edhe pse kompozimi 
dhe përdorimi i tyre në adhurim lidhen në mënyrë të veçantë me mbretin 
David, është e qartë nga Shkrimi që të paktën disa pjesë të Librit të Psalmeve 
janë më të vjetra dhe u përdorën që në kohën e moisiut. një nga psalmet më 
të njohur dhe më të përdorur ka si nëntitull: “një lutje e moisiut, njeriut të 
Perëndisë” (shih Psalmi 90). Citimet e shumta nga libri i psalmeve që janë 
ndërthurur në tekstin e Dhiatës së Re na kujtojnë për vendin që kishin 
psalmet në adhurimin dhe predikimin e kishës apostolike.

në kishat e periudhës së Reformimit këndimi i psalmeve lulëzoi si 
kurrë më parë. në pikëpamjen e Kalvinit të kënduarit e psalmeve metrike 
shërbente si një formë lutjeje të përbashkët. Këndimi i psalmeve në adhurim 
publik, në shtëpi, në punë, në fushën e betejës u bë vetë shenja dalluese e 
një protestanti. edhe pse përdorimi i teksteve të tjera, si kanonike ashtu dhe 
jokanonike, gjeti vendin e vet në shumë prej kishave të reformuara, psalmet 
zunë që hershëm një vend përparësie që nuk u dorëzua për një kohë të gjatë.

Arsyeja për këtë gjë nuk është e vështirë të zbulohet. Siç shkroi dhe Dr. 
Henri bits në “Historical and explanatory Introduction” (Hyrje Historike 
dhe Shpjeguese), i printuar bashkë me botimin e vitit 1927 të Librit të 
Psalmeve që përdorej në atë kohë në Kishën e Reformuar të Krishterë: 
“Psalmet plotësojnë kërkesat e larta të lavdërimit, duke e lartësuar Perëndinë 
në qenien dhe veprën e tij, duke pasur përbrenda rrëfime të padenjësisë 
tonë, të besimit, mirënjohjes dhe nevojave tona.” Duke cituar nga një burim 
i paidentifikuar bits shton: “‘Te psalmet dëgjojmë jehonën e tingullit të 
qëndrueshëm, të përjetshëm dhe thelbësor të zemrës së perëndishme.’”

nëse dikush pyet pse psalmet duhet të parapëlqehen apo të përdoren 
në dallim nga himnet dhe këngë të tjera që njihen dhe përdoren sot në 
kishat protestante, duhet të themi dy gjëra. Së pari, psalmet janë Fjala e 
Perëndisë, e dhënë përmes frymëzimit të Frymës së Shenjtë. Ato zotërojnë 
jetë, fuqi dhe përsosmëri të qenësishme të cilën e kanë të përbashkët me 
të gjitha pjesët e tjera të Shkrimit të Shenjtë. Së dyti, është vullneti dhe 
urdhërimi i Perëndisë që populli i tij ta lavdërojë atë me psalme (shih Psalmi 
95:2, 98:5, 105:2, efesianëve 5:19, Kolosianëve 3:16, Jakobi 5:13).

Për shkak se përdorimi privat devocional i psalmeve është një formë 
meditimi mbi Fjalën e Perëndisë, është mirë që ato të “fshihen në zemër” 
përmes të mësuarit përmendësh. Versionet metrike të psalmeve janë 
veçanërisht të përdorshme për këtë qëllim. zotërimi i përmbajtjes së Librit 
të Psalmeve do ta pajisë besimtarin me një teologji të pasur të përjetimit të 
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krishterë dhe me një manual plotësisht të zhvilluar lutjeje dhe lavdërimi. 
Prindërve të krishterë u kujtohet përgjegjësia e tyre biblike për t’ua mësuar 
psalmet fëmijëve të tyre si “lëvdimet e zotit” (Psalmi 78:4) dhe si “këngët 
e Sionit” (Psalmi 137:3). është e qartë që përdorimi i Fjalës së Perëndisë në 
këtë mënyrë i jep familjes së perëndishme një kënaqësi të madhe frymërore, 
bashkë me ndihmën dhe forcën për të cilën kanë shumë nevojë.

me të drejtë mund të thuhet që Reformimi nuk do të kishte qenë 
lëvizja transformuese dhe e fuqishme që ishte nëse nuk do përfshinte të 
kënduarit e psalmeve, gjë e cila jo vetëm që e pasuroi adhurimin publik dhe 
të përbashkët të kishave, por gjithashtu e përçoi fuqinë e Fjalës së Perëndisë 
në çdo sferë të jetës publike të kombeve, si dhe në shtëpitë dhe zemrat e 
popullit të Perëndisë. nëse do t’i pëlqejë Frymës së Shenjtë t’i rigjallërojë 
kishat në kohën tonë, një tregues i një rizgjimi të tillë do të jetë një rikthim 
te të kënduarit e psalmeve i mbushur me Frymën e Shenjtë si në adhurimin 
publik, ashtu dhe në përkushtimin privat.

Përfundimisht, duhet të shtrojmë pyetjen: Si mund ta dimë nëse Fjala që 
po lexohet, dëgjohet, predikohet dhe këndohet vërtet po zbatohet te ne prej 
Frymës së Perëndisë? Këtë mund ta dimë nga ajo që e pararend, e shoqëron 
dhe e pason atë zbatim. Para zbatimit të Frymës në shpirt bëhet vend për 
Fjalën. me zbatimin e Frymës ka një ndjesi përshtatjeje dhe fuqie – që mund 
të jetë fuqia e zërit të qetë dhe të ëmbël (1 mbretërve 19:21) ose bubullimat 
e Sinait (eksodi 19:16) – e cila na bind që për mirëqenien e shpirtit tonë 
po marrim saktësisht fjalën dhe udhëzimin e nevojshëm prej Perëndisë. më 
e rëndësishmja, kur Perëndia e zbaton fjalën e tij në shpirtin tonë: “frytet 
e drejtësisë që arrihen me anë të Jezu Krishtit, për lavdi e për lëvdim të 
Perëndisë” (Filipianëve 1:11), nisin të shfaqen. natyra e vjetër vritet dhe kulti 
mëkatar i vetes fillon të shpërbëhet; natyra e re rigjallërohet dhe prania e 
shfaqur e Krishtit në jetën tonë bëhet edhe më e qartë. Atje ku mungojnë 
fryte dhe tregues të tillë të punës së Frymës së Shenjtë me Fjalën, Fjala nuk po 
përdoret si duhet. “Sepse pema njihet nga fryti” (mateu 12:33b).

FRYTET E TRANSFORMIMIT

Cilat janë disa prej fryteve apo efekteve të fuqisë transformuese të Fjalës? 
Do të konsiderojmë katër prej tyre: konvertimi i vërtetë, urtësia, gëzimi dhe 
drita për ata që janë duke vdekur.

Së pari, konvertimi i vërtetë është fryt i fuqisë transformuese të 
Fjalës. “Ligji i zotit është i përsosur, ai e përtërin (konverton) shpirtin” 
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(Psalmi 19:7a). Këtu Fjala e Perëndisë përshkruhet si “ligj” apo “udhëzim” 
(ose “doktrinë”). në udhëzimin e Jahves që na jepet në Fjalën e tij, jeta e 
brendshme e njeriut ndryshohet dhe ridrejtohet. Fjala e Perëndisë ngjall 
në zemër një brengë të sinqertë për shkak se përmes mëkateve tona është 
provokuar Perëndia, frymëzon një urrejtje të shenjtë kundër atyre mëkateve 
dhe zgjon një nxitje për t’u larguar prej atyre mëkateve. në të njëjtën 
kohë, Fjala e Perëndisë e mbush zemrën me gëzim në Perëndinë përmes 
Jezu Krishtit, dhe dhuron një dashuri dhe kënaqësi të re për të jetuar sipas 
vullnetit të Perëndisë në bindjen e besimit.

Ky është kuptimi i konvertimit të shpirtit. Karakteri dhe drejtimi i 
jetës së brendshme të njeriut revolucionarizohen. megjithatë, ky drejtim i 
ri, në fakt është një kthim te shtegu në të cilin Perëndia e urdhëroi Adamin 
të ecte në fillim. Apostulli Pal e përshkroi konvertimin me këta terma: “të 
përtëriteni në frymën e mendjes suaj… dhe të visheni me njeriun e ri, të 
krijuar sipas Perëndisë në drejtësinë dhe shenjtërinë e së vërtetës” (efesianëve 
4:23-24). një kthim i tillë është vërtet ripërtëritje e shpirtit (Psalmi 19:7a).

Së dyti, njohuria apo urtësia frymërore në lidhje me Perëndinë 
është fryt i fuqisë transformuese të Fjalës. Shkrimi e identifikon 
mëkatin si marrëzi apo budallallëk, dhe ka një marrëzi edhe më të madhe 
se marrëzia e mosbesimit. “I pamendi ka thënë në zemër të tij: ‘nuk ka 
Perëndi’” (Psalmi 14:1). Kjo marrëzi është e dënueshme për shkak se shkon 
krejt kundër provave që janë siguruar në “librin më elegant” të vetë krijimit. 
“Qiejtë tregojnë lavdinë e Perëndisë dhe kupa qiellore shpall veprën e 
duarve të tij” (Psalmi 19:1). “në fakt cilësitë e tij të padukshme, fuqia e tij e 
përjetshme dhe hyjnia e tij, duke qenë të dukshme nëpërmjet veprave të tij 
që nga krijimi i botës, shihen qartë, me qëllim që ata të jenë të pafalshëm” 
(Romakëve 1:20). Duke folur për disa nga intelektualët dhe filozofët më 
të mëdhenj të njerëzimit, njerëz që e kanë mohuar ekzistencën e Perëndisë 
pavarësisht gjenialitetit të tyre, Pali shpall: “duke e deklaruar veten të urtë, 
u bënë të marrë” (Romakëve 1:22).

një marrëzi e tillë mund të mposhtet vetëm përmes dëshmisë së 
Shkrimit të Shenjtë, e konfirmuar prej dëshmisë së Frymës në zemër. 
Urtësia e vërtetë dhe jeta e përjetshme është të njohësh Perëndinë dhe 
Jezu Krishtin që Ai ka dërguar (Gjoni 17:3). marrëzia e mosbesimit hiqet 
qafe kur njerëzit e pranojnë dhe prehen në dëshminë e sigurt të Fjalës së 
Perëndisë: “dëshmia e zotit është e vërtetë dhe e bën të ditur njeriun e 
thjeshtë” (Psalmi 19:7b).
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Së treti, gëzimi është fryt i fuqisë transformuese të Fjalës. njeriu 
modern është i pllakosur nga mungesa e lumturisë, ankthi, depresioni, dhe 
dëshpërimi. epoka jonë e bollëkut material është kthyer në një epokë të 
errët për shpirtin, një epokë varfërie dhe vdekjeje frymërore. boshllëku, 
shterpësia dhe shëmtia e artit, muzikës, letërsisë dhe filozofisë moderne, që 
të gjitha dëshmojnë për mjerimin e trishtueshëm të njeriut modern (dhe 
atij pasmodern). nuk është thjesht rastësi që kjo epokë e shterpësisë dhe 
e degradimit kulturor është shoqëruar nga një braktisje mbarë kulturore e 
krishterimit biblik dhe nga hedhja tej e standardeve të sjelljes që mësohen 
në Fjalën e Perëndisë.

Sa ndryshe janë gjërat për ata që mbahen fort pas Fjalës së Perëndisë! 
“Porositë e zotit janë të drejta dhe e gëzojnë zemrën” (Psalmi 19:8a). 
Statutet janë ligje në fuqi, standarde universale, norma të vlefshme; Perëndia 
i ka dhënë popullit të tij ligje, standarde dhe norma të tilla në Fjalën e tij. 
Përmes këtyre duhet ta “qeverisim jetën me çdo ndershmëri për lavdinë e 
Perëndisë, sipas vullnetit të tij”.

një bindje e tillë ndaj ligjit të Perëndisë nuk është aspak barrë për të 
krishterin. “Urdhërimet e tij nuk janë të rënda” (1 Gjoni 5:3b). Përkundrazi, 
ato janë një mënyrë gëzimi dhe ngazëllimi ndërsa varfëria frymërore ia lë 
vendin pasurisë frymërore. “me të gjetur fjalët e tua, i përpiva; fjala jote ka 
qenë për mua gëzimi dhe gazi i zemrës sime, sepse emri yt kërkohet nga unë 
o zot, Perëndi i ushtrive” (Jeremia 15:16). “Gëzohem duke ndjekur porositë 
e tua, ashtu sikur të zotëroja tërë pasuritë” (Psalmi 119:14). Fatmirësisht, 
sot ka të paktën disa që po largohen nga paudhësia dhe konfuzioni i botës 
së njeriut modern dhe po rizbulojnë gëzimin e të jetuarit të një jete të 
qeverisur, produktive dhe me bindje të kënaqshme ndaj Fjalës së Perëndisë.

Së katërti, drita për ata që janë duke vdekur është fryt i fuqisë 
transformuese të Fjalës. “Urdhërimi i zotit është i pastër dhe ndriçon 
sytë” (Psalmi 19:8b) [Përkthim i drejtpërdrejtë nga KJV]. Këtu Fjala e 
Perëndisë karakterizohet si urdhërim; përdorimi i fjalës urdhërim në njëjës 
na kujton origjinën hyjnore, unitetin organik dhe autoritetin suprem të 
Shkrimit të Shenjtë: “urdhërimi i zotit.”

Fjalët e psalmistit e zbulojnë kuptimin e tyre më të thellë kur shihen në 
kontekstin e vdekjes, problemit më të frikshëm dhe universal të ekzistencës 
njerëzore. Siç shkroi dhe Xhozef A. Aleksandër: “Disa njerëz të iluminimit 
intelektual e kuptojnë të ndriçuarit e syve në lidhje me gjërat frymërore. Por 
përputhet më tepër me përdorimin hebre kur supozon se i referohet zbehjes 
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së syve që shkaktohet nga dobësia ekstreme dhe nga vdekja që po afron, 
ripërtëritja prej së cilës përfaqësohet në mënyrë figurative si ndriçim i syve.”

Përballë vdekjes së afërt, urtësia e njeriut dështon dhe autoriteti njerëzor 
duhet të tërhiqet. njeriu që po vdes është pa ndihmë apo ngushëllim, ashtu 
sikurse drita zbehet dhe errësira rreth tij thellohet. burrat dhe gratë e kohës së 
sotme mund të diskutojnë plotësisht dhe pa turp detajet më intime të seksualitetit 
njerëzor, por bien në qetësi të sikletshme kur ngrihet çështja e vdekjes.

Për shkak se mohojnë Shkrimin, të pashpëtuarit nuk kanë asgjë sipas 
të cilës të jetojnë dhe, si rrjedhim, nuk kanë asgjë me të cilën të vdesin.

Vetëm Fjala e Perëndisë hedh dritë në këto çështje të errëta. ”Sepse 
ky Perëndi është Perëndia ynë në përjetësi, përjetë, gjithnjë; ai do të jetë 
udhëheqësi ynë deri në vdekje” (Psalmi 48:14). nëse duke qenë ligj në fuqi 
Fjala e Perëndisë na shërben që ta jetojmë jetën tonë ditë pas dite, ajo na 
shërben edhe më mirë si udhëzues kur hyjmë në “luginën e hijes së vdekjes” 
(Psalmi 23:4). Për ata që e pranojnë Fjalën e Perëndisë si llambën e tyre të 
së vërtetës, kjo dritë ndriçon me një shkëlqim të pandryshueshëm dhe të 
pamposhtur, si një dritë e pastër që zbulon sekretet e botës së padukshme.

nga njëra anë, paralajmërohemi për zjarrin e përjetshëm, për errësirën 
e jashtme, dhe për krimbin që nuk vdes kurrë; i tillë është gjykimi që 
është përgatitur për të ligjtë. Tortura e vdekjes do të zgjatet në një vdekje 
të përjetshme. nga ana tjetër, na është folur për sigurinë, bekimin, dhe 
prehjen që do t’u jepet atyre që vdesin në besim, duke u kapur fort pas 
premtimeve. më e mira është që mësojmë se “të jesh larg trupit” do të thotë 
“të jesh me zotin” (2 Korintasve 5:8). Vetëm ata që e njohin dhe besojnë 
përmes hirit atë që zbulon Fjala e Perëndisë, mund të thonë bashkë me 
Palin “vdekja është fitim” (Filipianëve 1:21).

Xhon Flavel e përmbledh mirë: “Shkrimet na mësojnë mënyrën më 
të mirë për të jetuar, mënyrën më fisnike për të vuajtur, dhe mënyrën më 
ngushëlluese për të vdekur.”

KONKLUZIONE

nga diskutimi i mëparshëm, mund të dallojmë pse reformatorët zgjodhën 
të mbështeteshin në mënyrë kaq të veçantë te Fjala e Perëndisë si rregulli i 
vetëm për besimin dhe jetën, dhe të fokusoheshin në mënyrë kaq intensive 
në punën e predikimit. në radhë të parë, ata e pranuan dhe e pohuan me 
gjithë zemër dëshminë e Shkrimit ndaj vetë Shkrimit, gjë e cila u konfirmua 
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përmes dëshmisë së Frymës në zemrat e tyre:

ne i pranojmë të gjithë këta libra, dhe vetëm këta, si të shenjtë dhe 
kanonikë, për qeverisjen, themelimin dhe konfirmimin e besimit tonë; 
besojmë pa dyshuar të gjitha gjërat që përmbahen brenda tyre, jo aq shumë 
për shkak se Kisha i pranon dhe i pohon si të tilla por, në mënyrë më 
specifike, për shkak se Fryma e Shenjtë dëshmon në zemrat tona që ato janë 
prej Perëndisë, dhe kështu e mbartin në veten e tyre këtë provë.

Vini re pretendimin gjithëpërfshirës për besimin e reformatorëve: ata 
besonin pa dyshuar të gjitha gjërat që gjendeshin në Shkrim. Pjesë e dobësisë 
së lëvizjes ungjillore moderne është që për të gjitha protestat e saj në lidhje 
me pagabueshmërinë biblike, ka shumë raste në të cilat ky apo ai studiues 
vë në dyshim ndonjë deklaratë të caktuar apo mësim të Shkrimit.

Së dyti, reformatorët vepruan sipas logjikës së pozitës së tyre. Ata 
braktisën çdo thirrje tjetër dhe iu kushtuan predikimit si puna supreme e 
jetës së tyre. Ata investuan shumë në predikimin e tyre dhe prisnin shumë, 
si rezultat i predikimit të shëndoshë të Fjalës. edhe këtu, ungjillori modern 
gjendet në gabim, për shkak se investon fare pak në predikimin e tij për 
sa i përket përmbajtjes apo thelbit, me pretekstin se njeriu modern ka disa 
vështirësi unike me dëgjimin e Fjalës. ndoshta kjo është arsyeja pse kaq 
shumë njerëz shohin vetëm rezultate të pakta.

është e trishtueshme, pasi duket që disa predikues modernë ungjillorë 
janë të pavetëdijshëm që kanë përqafuar një pikëpamje vetëdështuese për 
predikimin, ashtu sikurse janë të pavetëdijshëm edhe për mënyrën se 
si “besimi i tyre ungjillor” është shumë larg besimit të pasur biblik të 
Reformimit. Si rezultat, shumë kisha ungjillore, për njëfarë kohe, kanë 
qenë të përfshira në kërkim të diçkaje që do ta zëvendësonte predikimin 
(liturgjia e kishave tradicionale, drama, videot, bandat e xhazit, kërcimet 
e “shenjta”, etj.), gjë e cila do të fitonte dëgjues. Janë bërë shumë prova për 
këto zëvendësime dhe, edhe pse rezultatet janë kudo të pasuksesshme, 
eksperimentet e dëshpëruara vazhdojnë, duke mos qenë më shumë se arsye 
për shkrimin e artikujve kryesorë në faqet rreth fesë në gazetat kombëtare.

nuk e dimë se kur do të marrë fund ky kërkim për një zëvendësues, 
por sa më shpejt të ndodhë, aq më mirë. Historia e Reformimit konfirmon 
se predikimi i Fjalës së Perëndisë është mjeti më i efektshëm për të përdorur 
fuqinë e saj transformuese në situatat me të cilat përballemi në botë. Ajo 
që nevojitet nuk është zëvendësimi i foltores, por ripërtëritja e saj. Takimet 
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publike të adhurimit duhet të pastrohen nga të gjitha zgjyrat e shtuara për 
të konkurruar me predikimin. Predikimi duhet të pastrohet nga i gjithë 
humori i papërshtatshëm, nga historitë që ka të ngjarë të jenë të sajuara, 
të cilat tregohen e ritregohen, nga psikologjia moderne, dhe nga e gjithë 
vëmendja që i kushtohet sportit, politikës, televizionit, dhe fushatave të 
ndryshme për të reformuar sëmundjet e shoqërisë.

Pasi të jetë hequr e gjithë kjo zgjyrë, predikuesit e ditëve të sotme mund 
të kthehen te thirrja e tyre e vërtetë për të predikuar Fjalën në plotësinë, 
pasurinë dhe fuqinë e saj. Ata do të zbulojnë që ungjilli biblik ende ka fuqi 
për të mposhtur mosbesimin dhe për t’i konvertuar të humburit. Do të 
zbulojnë që Fjala e Perëndisë ka fuqinë për ta reformuar dhe rigjallëruar 
kishën. Do të zbulojnë që Fjala është një armë e fuqishme në luftën tonë 
kundër botës, mishit dhe djallit. Ashtu si tha dhe Luteri: “bota mposhtet 
prej Fjalës, dhe po përmes Fjalës kisha shërbehet dhe rindërtohet.”

Ata do të zbulojnë gjithashtu se asgjë nuk është më e kënaqshme dhe 
e pranueshme për Perëndinë; asgjë nuk nderohet më tepër prej Frymës së 
Shenjtë; asgjë tjetër nuk është më e sigurt për të ruajtur, shtuar dhe zgjeruar 
kishën dhe mbretërinë e Shpëtimtarit tonë, Jezu Krishtit; dhe se nuk ka asgjë 
më të përshtatshme për t’i kthyer shumë nga bijtë dhe bijat plëngprishës të 
Perëndisë sërish në shtëpinë e Atit.

Të krishterët e sotëm kanë nevojë të fokusohen edhe më tepër te Fjala 
në predikimin, në lutjen, adhurimin dhe jetën e tyre. Ashtu si shprehet 
Henri Smith: “ne duhet ta shohim Fjalën e Perëndisë gjithmonë para nesh 
si një rregull, dhe të mos besojmë asgjë tjetër përveç asaj që ajo na mëson, 
të mos duam asgjë tjetër përveç asaj që na përshkruan Fjala, të mos urrejmë 
asgjë përveç asaj që ajo na e ndalon, dhe të mos bëjmë asgjë përveç asaj që 
Fjala në urdhëron.” 

në kohën tonë kërkohet një brez lexuesish, predikuesish dhe dëgjuesish 
që e kanë përjetuar Fjalën e Perëndisë si fuqinë transformuese në jetën e 
tyre.
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Don Kistler 

beteja për biblën ka vazhduar të vlojë që nga fillimi i kohërave. Satani, 
armiku i madh i shpirtrave, e nisi sulmin e tij me pyetjen: “A ka thënë 

Perëndia...? eva nga ana e saj, duke thënë se Perëndia i kishte thënë të mos e 
hanin apo ta preknin frytin e ndaluar, i shtoi asaj që kishte thënë Perëndia; 
kështu raundin e parë e fitoi Satani.

Përleshja vazhdon. Katolikët romakë i shtojnë traditë asaj që është 
shkruar në Shkrim dhe e vendosin në një nivel të barabartë me Shkrimin. 
Disa madje shkojnë edhe më tej. Kardinal Kajetani i shpalli martin Luterit 
që Papa ishte mbi Shkrimin.

Shumë karizmatikë dhe ungjillorë e vendosin përjetimin e tyre në të 
njëjtin nivel me Shkrimin, dhe në këtë mënyrë i shtojnë diçka zbulesës së 
Perëndisë. Dëgjojmë shumë njerëz që na thonë “Perëndia më tha...” Sigurisht 
që çfarëdo që thotë Perëndia është autoritare dhe detyruese, prandaj edhe 
në këtë mënyrë i shtojmë diçka Shkrimit.

në kohën tonë përjetimet dhe ndjenjat subjektive vendosen në të njëjtin 
nivel me Shkrimin. një nga kontribuuesit më të nderuar në këtë volum 
është akuzuar që e mban Shkrimin me një vlerësim tepër të lartë. mua më 
kanë akuzuar për “bibliolatri” (adhurim të biblës) për shkak se përqafoj një 
pikëpamje të lartë për Shkrimin. Asnjë prej kontributeve nuk i është afruar 
sado pak veprimit të vetë Perëndisë kur shpalli te Psalmi 138:2: “Ti e ke 
përlëvduar fjalën tënde mbi emrin tënd dhe mbi çdo gjë tjetër” [Përkthim 
i drejtpërdrejtë nga KJV]. Perëndia e ka përlëvduar Fjalën e tij mbi vetë 
emrin e tij; dhe, po, ky është vërtet kuptimi i fjalës mbi në hebraisht: “mbi” 
apo “më të lartë se.”
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Shkrimi mban një pozitë autoriteti absolut në jetën e besimtarit. Kjo 
është arsyeja pse Pali i shkroi Titit dhe i dha udhëzime në kapitullin 2 
që burrat dhe gratë të ndiqnin këtë si motiv: “që fjala e Perëndisë të mos 
blasfemohet” (v.5). Shkrimi është i plotë. Perëndia ka thënë gjithçka që 
është e nevojshme që ne të jetojmë jetën e shenjtë në të cilën Ai na ka 
thirrur. Asgjë më tepër nuk ka nevojë t’i shtohet asaj që Perëndia ka zbuluar 
në Fjalën e Tij të shkruar.

Kur interpretohet si duhet, vetë Shkrimi na e zbulon kuptimin e 
tij. Por edhe sikur të mos kishte mësim të qartë në Shkrim në lidhje me 
mjaftueshmërinë e Shkrimit për të gjitha çështjet e besimit dhe praktikës, 
vetë karakteri i Perëndisë do të na nxirrte tek i njëjti konkluzion. Perëndia 
është Perëndia i gjithëmjaftueshëm; gjithçka rreth tij është plotësisht e 
mjaftueshme. Sigurisht që zbulesa e tij e shkruar për veten nuk do të jetë e 
mangët në mjaftueshmërinë e saj të plotë për popullin e Tij!

Kur Krishti u tundua, citoi Fjalën e shkruar, dhe jo traditën gojore. 
në fakt, në shumicën e rasteve kur fjala traditë përdoret në Shkrim shërben 
si një lloj kritike për përdorimin e saj. zakonisht apologjetët romakë e 
mbështesin argumentin e tyre tek 2 Thesalonikasve 2:15, të cilin Xhon 
mekarthër e ka trajtuar në kapitullin e tij rreth mjaftueshmërisë të tekstit 
të shkruar të Shkrimit.

besoj që rreziku i shtimit të diçkaje në Shkrim është i qartë. nëse 
mund t’i shtojmë diçka asaj që Perëndia ka thënë, Fjalës së tij, atëherë përse 
të mos i shtojmë diçka asaj që ai ka bërë, veprës së Tij shpenguese? Por, në 
fakt, kjo është saktësisht ajo që ka bërë Roma.

Fatkeqësisht, lëvizja ungjillore moderne është vetëm një fije më pak 
fajtore. edhe pse ende rrëfen që zbulesa e Perëndisë në Shkrim është e 
mjaftueshme për shpëtimin, për të mos thënë plotësisht, lëvizja ungjillore 
pothuaj e ka braktisur Shkrimin në favor të teorive psikologjike moderne 
apo të teknikave të shenjtërimit. Siç tha edhe një telefonues në një nga 
shfaqjet televizive në Pitsburg: “Terapia ma shpëtoi jetën, por edhe Perëndia 
më ndihmoi!”

Por besoj që apostulli Pjetër tha fjalën e fundit, kur shkroi se: “Duke 
qenë se fuqia e tij hyjnore na dhuroi të gjitha gjërat që i takojnë jetës dhe 
perëndishmërisë [si bios ashtu dhe zoe], me anë të njohjes së atij që na thirri 
me lavdinë dhe virtytin e vet” (2 Pjetrit 1:3). Gjithçka që ka të bëjë me jetën 
dhe perëndishmërinë vjen përmes njohurisë së vërtetë rreth tij, e cila na jepet 
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në Shkrimin e Shenjtë. Qiejt mund të shpallin lavdinë e Perëndisë (Psalmi 
19:1), por ajo njohuri nuk mund të na çlirojë dot kurrë; ajo njohuri mjafton 
thjesht për të na dënuar, por jo për të na shpëtuar. njohuria shpëtuese e 
Krishtit, i cili shpëton vetëm përmes besimit, na është dhënë në Fjalën e 
shkruar të Perëndisë.

moisiu shpalli që zbulesa e shkruar e Perëndisë nuk ishin thjesht fjalë 
të kota, por vetë jeta jonë. Luftofshim edhe ne për këto fjalë sikurse luftojmë 
për vetë jetën tonë, sepse me të vërtetë ato janë jeta jonë. 

PASTHËNIE
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