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MIRËNJOHJE

Dua të shpreh mirënjohjen time të veçantë ndaj Paul Washer nga 
“Heartcry Missionary Society” për inkurajimin dhe mbështetjen 
e botimit të këtij libri dhe Garrett Holthaus nga Kirksville, 
Missouri, për ofrimin e shumë sugjerimeve të vlefshme lidhur 
me përmbajtjen e librit. 
Falënderime të veçanta u takojnë gjithashtu editorëve të shumtë 
për punën e tyre të kujdesshme për t’i korrigjuar gabimet e 
mia, dhe mbi të gjitha, falënderoj gruan time, Mona, e cila më 
plot gëzim e lexoi tërë dorëshkrimin e librit gjatë një udhëtimi 
trembëdhjetë orësh nga Colorado duke sugjeruar një numër të 
madh ndryshimesh të dobishme.
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PARATHËNIE

 Duket se ekziston një humnerë e madhe që e ndan teologun 
biblik dhe të krishterin e zakonshëm. Përderisa teologu është 
në gjendje të ngjitet në Everestin e së vërtetës së Perëndisë 
dhe të transformohet nga ajo që sheh, ai shpesh e komunikon 
vizionin në një gjuhë që është përtej aftësisë sonë për ta kuptuar. 
Si rrjedhim, ne jemi lënë në mëshirën e literaturës popullore 
të krishterë, që shpesh nuk është gjë tjetër veçse tregime të 
çuditshme, pragmatizëm dhe një psikologji e pagëzuar.

 Kisha bashkëkohore në Amerikë nuk ka nevojë për më shumë 
strategji, hapa apo çelësa për jetën e krishterë. Kisha ka nevojë 
për të vërtetën, dhe më saktë, të vërtetat e mëdha themelore 
të krishterimit historik. Në këtë libër, Pastori Charles Leiter i 
ka bërë një shërbim të madh kishës, sepse ai ka marrë dy nga 
doktrinat më të mëdha të Shkrimit dhe dy nga mrekullitë më të 
mëdha në jetën e krishterë dhe i ka shpjeguar ato në një gjuhë të 
thjeshtë pa e humbur përmbajtjen. 

 Përderisa po lexoja dorëshkrimin e këtij libri, u habita 
nga thjeshtësia dhe thellësia e tij. Doktrinat e rëndësishme të 
drejtësimit dhe ripërtëritjes mund të kuptohen drejt vetëm në 
kontekstin e doktrinave të tjera të besimit si: karakteri i shenjtë 
dhe i drejtë i Perëndisë, shthurja njerëzore, pajtimi, pendimi, 
besimi dhe shenjtërimi, sa për të përmendur disa. Pastori Leiter 
jo vetëm që na ka dhënë një pikëpamje të balancuar të secilës 
prej këtyre doktrinave, por ai gjithashtu ka demonstruar se si ato 
ndërlidhen për të formuar themelin e jetës së krishterë.

 Për mua, me një interes të veçantë praktik ishte paraqitja 
e një pikëpamje të duhur për ripërtëritjen. Në ungjillëzimin e 
ditëve të sotme, kjo doktrinë e çmuar është rrudhur në asgjë më 
shumë se një vendim njerëzor që ta ngresh dorën, të shkosh drejt 
podiumit ose ta përsëritësh “lutjen e mëkatarit”. Si rrjedhojë, 
shumica e amerikanëve besojnë se ata janë “të rilindur” (d.m.th., 
të ripërtërirë) edhe pse mendimet, fjalët dhe veprat e tyre janë 
një kundërthënie të vazhdueshme me natyrën dhe vullnetin 
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e Perëndisë. Pastori Lieter tregon se ripërtëritja është vepër e 
mbinatyrshme e Perëndisë, me anë të së cilës zemra e ngurtë, e 
vdekur dhe e shthurur e mëkatarit  zëvendësohet me një zemër 
të re e cila ka  vullnet dhe është e aftë t’i përgjigjet Perëndisë në 
dashuri dhe bindje. Së dyti, Pastori Leiter shqyrton Romakët 6 
dhe 7 në mënyrë logjike dhe të qëndrueshme, të cilën pastaj ai 
ia komunikon lexuesit me një thjeshtësi të madhe. Pikëpamjet 
e vëllait tonë në lidhje me këta dy kapituj të mëdhenj kanë 
qenë një burim i madh force, ngushëllimi, dhe gëzimi për mua 
përgjatë viteve të pelegrinazhit tim.

 E kam lexuar shumë herë këtë libër para se të botohej. 
Kam përfituar shumë nga mësimet e tij dhe  e rekomandoj 
përzemërsisht përmbajtjen që ka. Lutem që Fryma e Perëndisë 
të ndriçojë zemrën dhe mendjen tuaj që jo vetëm të mund t’i 
kuptoni Shkrimet e shpjeguara këtu, por që ato të bëhen realitet 
në jetën tuaj.

Paul David Washer
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HYRJE

“Sepse edhe ne dikur ishim të pamend, të pabindur, endacak, 
duke u shërbyer epsheve të ndryshme dhe qejfeve, duke jetuar 
në ligësi dhe në smirë, të urryer dhe duke e urryer njëri-tjetrin. 
Po kur u shfaq dashamirësia e Perëndisë, Shpëtimtarit tonë 
dhe dashuria e tij për njerëzit, na shpëtoi, jo me anë të veprave 
të drejta, që ne bëmë, por sipas mëshirës së tij, me anë të 
larjes së rilindjes dhe të ripërtëritjes së Frymës së Shenjtë, të 
cilën e derdhi me mbushulli mbi ne, me anë të Jezus Krishtit, 
Shpëtimtarit tonë, që ne, të drejtësuar me anë të hirit të tij, të 
bëhemi trashëgimtarë të jetës së përjetshme, sipas shpresës që 
kemi”.                        Titit 3:3-7

                                                        

 Dy mrekulli të mëdha gjenden mu në zemër dhe në qendër 
të ungjillit. E para është drejtësimi, me anë të të cilit kriminelët e 
dënuar drejtësohen në sytë e një gjykatësi të shenjtë dhe të drejtë. 
E dyta është ripërtëritja, me anë të së cilës mëkatarët keqdashës, 
të skllavëruar dhe të urryer shndërrohen në njerëz që e duan 
Perëndinë dhe njerëzit. Në mënyrë direkte ose indirekte, këto dy 
mrekulli shfaqen gjithkund në Dhiatën e Re. Këto mrekulli janë 
absolutisht themelore për të kuptuar si duhet ungjillin dhe  jetën e 
krishterë. Megjithatë, edhe mes besimtarëve të vërtetë, ka shumë 
konfuzion dhe injorancë në lidhje me këto të vërteta të çmuara 
dhe çliruese.

 Faqet në vazhdim janë një përpjekje për të vënë në dritë 
të qartë biblike natyrën dhe karakteristikat e drejtësimit dhe 
ripërtëritjes. Që ta bëjmë këtë, duhet që së pari në kapitullin 1 të 
shohim se pse të gjithë njerëzit kanë nevojë kaq të madhe për këto 
dy vepra hyjnore. Kjo do të kërkojë një diskutim të dy gjërave: 
fajit të qëllimshëm, dhe prishjes së brendshme të shkaktuar nga 
mëkati.

 Për shkak se të gjithë njerëzit janë fajtorë dhe të prishur nga 
mëkati, ekziston një dilemë e madhe morale që pengon rrugën 
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e shpëtimit të njeriut: si mundet një Perëndi i drejtë të drejtësojë 
mëkatarët e padrejtë pa u bërë Vetë i padrejtë? Kapitulli 2 
shqyrton këtë dilemë dhe metodën me të cilën urtësia hyjnore 
e ka zgjidhur atë nëpërmjet Personit dhe veprës së Zotit Jezus 
Krisht. Pastaj në kapitullin 3, natyra dhe karakteristikat e 
drejtësimit shqyrtohen në dritën e shtatë të vërtetave që janë të 
paraqitura në Shkrime. 

 Bibla na flet shumë për ripërtëritjen. Në përpjekje për të pasur 
një pamje të qartë të ripërtëritjes, ne do të shqyrtojmë nëntë 
përshkrime biblike të kësaj mrekullie të madhe në kapitujt 4-13. 
Çdo përshkrim e sheh realitetin e njëjtë të lavdishëm nga një kënd 
tjetër, dhe në të njëjtën kohë ndriçon aspekte të ndryshme të tij. 

 Në kapitullin 14, që të dyja, drejtësimi dhe ripërtëritja merren 
parasysh si kategori më të gjëra të “ligjit dhe hirit” të parashtruara 
në Dhiatën e Re. Dhe së fundi, në kapitullin përmbyllës, të dyja 
konsiderohen si pjesë e realitetit edhe më të madh, mbizotërues të 
qenies sonë “në Krishtin”. Krishterimi është Krishti. Çdo bekim 
shpirtëror gjendet “në Të” - duke përfshirë të gjitha bekimet 
e drejtësimit dhe ripërtëritjes - dhe asnjë bekim shpirtëror nuk 
ekziston pa Krishtin.

 Përgjatë gjithë këtij libri, ka shumë Shkrime të rëndësishme 
që janë dhënë si referenca, dhe këto janë vendosur në fund të 
secilës faqe për referencë më të lehtë.

Charles Leiter
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Kapitulli Një

Mëkati
Problemi themelor i njeriut

 Që të kuptojmë më mirë drejtësimin dhe ripërtëritjen, ne 
duhet të nisim aty ku Bibla fillon, e që është, mëkati. I gjithë 
mëkati rrjedh nga dëshira perverse e njeriut që ta vendosë veten 
në vendin e Perëndisë – që të jetë qendra dhe masa e të gjitha 
gjërave dhe që ta “dijë” se cila është e mira dhe e keqja.1 Sipas 
Titit 3:3-7, njerëzit në gjendjen e tyre natyrore janë “të pamend, 
të pabindur, endacak, duke u shërbyer epsheve të ndryshme”. 
Jeta e tyre karakterizohet nga “ligësia, smira, dhe urrejtja”. Për 
shkak se nuk e kuptojnë gjendjen në të cilën janë, të humburit e 
shohin veten si “kryesisht të mirë” derisa Perëndia nga mëshira 
e Tij, t’ia zbulojë gjendjen e vërtetë të zemrave të tyre të errëta. 
Mëkati është problemi kryesor dhe i vetëm i njerëzimit. Është problemi 
im kryesor dhe i vetëm, dhe problemi juaj kryesor dhe i vetëm.

Pikëpamja biblike për mëkatin
 Bibla na flet shumë për mëkatin. Në mënyrë që ta kuptojmë 
natyrën e vërtetë të mëkatit, ne duhet të lejojmë që drita e këtij 
zbulimi biblik të ndriçojë mendjet tona të errëta dhe të zbusë 
zemrat tona të ngurta. Vetëm mendoni pak për këtë! Sipas 
Biblës, mëkati është –

Plotësisht universal
 Mëkati është plotësisht universal në racën njerëzore. “Ne të 
gjithë endeshim si dele; secili prej nesh ndiqte rrugën e vet”2 “Siç 
është shkruar: Nuk ka asnjë të drejtë, as edhe një. Nuk ka asnjë që të 
kuptojë. Nuk ka asnjë që të kërkojë Perëndinë. Të gjithë kanë dalë nga 
udha, që të gjithë janë bërë të padobishëm, nuk ka asnjë që të bëjë të 
mirën, as edhe një.”3 Ndoshta ti dhe unë nuk e kemi takuar njëri-
1  Zanafilla 3:4-5
2  Isaia 53:6   
3  Romakëve 3:10-12
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tjetrin, por për një gjë mund të jemi të sigurt edhe para se të 
takohemi, ne të dy jemi mëkatarë. Çdo burrë, grua, dhe fëmijë 
në faqen e tokës, pa marrë parasysh a është i vjetër apo i ri, është 
mëkatar. Edhe fëmijët e vegjël, kur lejohen të bëjnë si duan, janë 
të aftë të shkaktojnë dëmet më të mëdha ndaj kafshëve dhe ndaj 
njëri-tjetrit.
 Raca dhe nacionaliteti nuk ofrojnë asnjë imunitet nga 
mëkati; edhe kombet më të kulturuara janë po aq të afta për 
gjenocid sikurse kombet më barbare. Dhomat e gazit në mesin e 
të “civilizuarve” janë thjesht forma të sofistikuara të hangarëve 
të përdorura nga të “pa civilizuarit.”
 Po ashtu, nuk ekzistojnë gjëra të tilla si “bujari e egër” apo 
“barbari e lumtur”. Një ish-misionar tha, “shkova në mision për 
ta ndaluar një Perëndi të keq që të dërgonte njerëz të mirë në ferr. 
Kur arrita atje, zbulova se ata ishin përbindësh të paudhësisë.” 
Pyetja nuk është nëse njerëzit kanë pasur mundësi për të 
“pranuar Jezusin”. Pyetja është nëse ata kanë pasur mundësi 
që ta keqtrajtojnë misionarin dhe ta refuzojnë mesazhin e tij – 
sepse, pa punën e veçantë të Frymës së Shenjtë, ata me siguri do 
ta bënin këtë gjë.1 Mëkati është universal në racën njerëzore.

Gjithëpërfshirës
 Mëkati jo vetëm që është universal; ai është gjithëpërfshirës. 
Çdo aspekt i personalitetit njerëzor dhe i ekzistencës njerëzore 
është i prekur nga ai:
 Mendja verbohet “...të cilëve perëndia i kësaj bote ua verboi 
mendimet e atyre që nuk besojnë“2

 Vullneti korruptohet dhe dobësohet. “...ligësia e njerëzve ishte 
e madhe mbi tokë dhe që tërë synimet e mendimeve të zemrës së 
tyre nuk ishin gjë tjetër veçse e keqja në çdo kohë.”3 “Por ju nuk 
doni të vini tek unë që të keni jetën.”4 “Askush nuk mund të vijë 
tek unë po që se Ati që më ka dërguar nuk e tërheq...”5

1  Mateu 22:1-6
2  2Korintasve 4:4
3  Zanafilla 6:5
4  Gjoni 5:40
5  Gjoni 6:44



MËKATI: PROBLEMI THEMELOR I NJERIUT

19

 Emocionet trazohen dhe prishen. Disa zemra ndizen me 
zemërim dhe urrejtje të vazhdueshme; të tjerat torturohen ditë 
e natë prej frikës së pakuptimtë. Shumë njerëz qeshin me gjërat 
që duhet të qajnë, ndërsa të tjerët shpërthejnë në lot pa asnjë 
arsye të qartë. Të tilla janë trazirat e thella dhe gjithëpërfshirëse 
ndaj personalitetit njerëzor të shkaktuara në mënyrë direkte apo 
indirekte nga mëkati.

Irracional (i paarsyeshëm)
 Mëkati është irracional. Ka ndodhur që parëbirnia është 
shkëmbyer për një tas supë;1 shumë martesa dhe familje janë 
shkatërruar për një natë kënaqësie të paligjshme. Për kënaqësi të 
përkohshme nga përdorimi ilegal i drogës, fuqitë më të mëdha 
të trurit të njeriut shkatërrohen çdo ditë dhe në mënyrë të 
përhershme. 

 Një moment reflektimi mbi mëkatet e së kaluarës tonë është 
i mjaftueshëm për të konformuar se asnjëri prej tyre nuk ka ndonjë 
kuptim. E tillë ishte çmenduria e veprave të birit plëngprishës 
saqë pendimi i tij nuk përfshinte asgjë tjetër veçse “të vinte në 
vete.”2 Nuk ka mëkat të zgjuar...

Mashtrues
 Mëkati është mashtrues. Bibla flet për gjendjen e të qenit 
të “ngurtësuar nga mashtrimet e mëkatit.”3 Siç ndodh me çdo 
lloj mashtrimi, viktima nuk është e vetëdijshme për zhytjen në 
mashtrim. Pikërisht në momentin kur ai mendon se “jam i pasur, 
dhe jam pasuruar dhe s’kam nevojë për asgjë”; në realitet ai është 
“qyqar dhe mjeran, dhe i varfër dhe i verbër dhe i zhveshur”!4 Ai 
“e deklaron veten të urtë”, por është në të vërtetë i “marrë.”5 

1  Hebrenjve 12:16
2  Luka 15:17 
3  Hebrenjve 3:13  
4  Zbulesa 3:17
5  Romakëve 1:22
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Ngurtësues
 Një nga gjërat më tmerruese për mëkatin është fuqia e tij për ta 
ngurtësuar atë që e kryen mëkatin.1 Sa më thellë që njeriu zhytet 
në mëkat, aq më pak shqetësohet nga mëkati. Sipas Biblës, vetë 
ndërgjegjja e njeriut njëlloset si me një hekur të ngrohtë.”2 Çdo 
mëkatar e gjen veten duke bërë mëkate që ai dikur i përçmonte, 
dhe ato mëkate që ai tani i përçmon, një ditë do t’i bëjë. Duhet të 
tronditemi kur kujtojmë se Adolf Hitleri ishte dikur një djalë i vogël 
që luante me lodra ashtu si djemtë e tjerë të vegjël. Njeriu e njeh 
fillimin e mëkatit, por askush nuk e ka njohur kurrë fundin e tij.

Skllavërues
 Mëkati i skllavëron ata që e kryejnë atë. “Kush bën mëkat 
është skllavi i mëkatit.”3 Askush nuk mund ta çlirojë veten 
ose të largohet nga skllavëria e mëkatit. Mëkati “mbretëron” 
mbi mëkatarin dhe kalëron në shpinën e tij si një tiran derisa 
përfundimisht e çon atë në gropën e shkatërrimit dhe vdekjes4. 
Nëse nuk je i krishterë, atëherë ke rreth qafës një zinxhir shumë 
më të keq se çdo zinxhir fizik. Ti mund të jesh në gjendje të 
braktisësh një mëkat, por një mëkat tjetër do të zërë vend, shpesh 
është mëkati i krenarisë ose vetëdrejtësisë pasi mendon se ke 
arritur shumë duke e reformuar veten. Mëkati është skllavërues.

Poshtërues
 Mëkati fundos edhe burrat dhe gratë më fisnike deri në 
thellësinë e turpit dhe poshtrimit. Një i ri që dikur vishej me 
një kostum të mirë dhe ulej në një ulëse lëkure në zyrë, tani 
qëndron i leckosur në të vjellat e veta si pasojë e mëkatit. Një 
vajzë e re e cila dikur ishte e pastër, e bukur dhe e pafajshme tani 
është e poshtëruar, e zhveshur dhe e pistë, pikërisht për shkak 
të mëkatit. Burrat dhe gratë të krijuara sipas shëmbëlltyrës së 
Perëndisë, të krijuar për të ëndërruar ëndrrat e pavdekshme dhe 
për të menduar mendimet e përjetësisë, për shkak të mëkatit, 

1  Hebrenjve 3:13
2  1Timoteut 4:2
3  Gjoni 8:34
4  Romakëve 5:21



MËKATI: PROBLEMI THEMELOR I NJERIUT

21

poshtërohen deri në zhytjen nëpër plehra, si derrat për një copë 
bukë. Mëkati i shndërroi engjëjt në demonë1; ai i kthen njerëzit 
në “kafshë të paarsyeshme.”2 Mëkati është poshtërues.

Ndyrësi / Fëlliqësi
 Së fundi, mëkati është ndyrësi.3 Mëkati nuk është një gjë 
e vogël; mëkati nuk është “i bukur”; mëkati nuk është shaka. 
Mëkati është jashtëzakonisht i ligë dhe pervers; është “plotësisht 
mëkat.”4 Gjithë mëkati është i shtrembër, i shëmtuar dhe i turpshëm. 
Ne duhet të tronditemi se sa të ligë janë njerëzit dhe sa 
zemërgurë jemi bërë ndaj kësaj ligësie. Ne jemi mësuar me të! 
Foshnja e parë që u lind, u rrit dhe e vrau vëllain e vet5. Dhe 
që nga ajo kohë historia njerëzore ka qenë një rrjedhë e gjatë 
e luftës së vazhdueshme, epshit, urrejtjes, torturës, dhunimit, 
shtrembërimit, abuzimit dhe brutalitetit. Është bekim që nuk i 
dimë me hollësi mëkatet që janë bërë mbrëmë në qytetin tonë. 
Një njohuri e tillë do të ishte ndotje e madhe për t’u duruar. 
 Megjithatë, duhet të përballemi me faktin se bota nuk është 
në këtë gjendje, për shkak të disa njerëzve të këqij si Hitleri; bota 
është në këtë gjendje, sepse ka shumë njerëz si ne! Në secilin prej 
nesh ka ligësi të madhe. Nganjëherë Perëndia përdorë diçka të 
“vogël” për të na treguar këtë ligësi. Për Augustinin, nuk ishte aq 
shumë jeta e tij imorale, por vjedhja e qëllimshme e dardhave nga 
një fqinj në rininë e tij, jo për shkak të urisë, por si një lloj hobi, që 
i zbuloi atij shthurjen e plotë të zemrës së tij. Mëkati, rrjedh nga 
brendësia e zemrës njerëzore, pa arsye dhe pa shpërblim, vetëm 
për kënaqësinë e të bërit keq, dhe na ndoti të gjithëve.

Dy anët e problemit te mëkati i njeriut 
 Mëkati është problemi themelor dhe i vetëm i njerëzimit. 
Mirpo “problemi i mëkatit” ka dy aspekte të veçanta – njëri i 
brendshëm dhe tjetri i jashtëm.

1  Mateu 25:41
2  2Pjetrit 2:12; Juda 1:10
3  Marku 7:20-23
4  Romakëve 7:13
5  Zanafilla 4:8
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Problemi i brendshëm – zemra e keqe
 Sipas Zotit Jezus Krisht, vetë njeriu është i prishur dhe i ligë. 
“Ajo që del nga njeriu, e bën atë të ndotur. Sepse nga brenda, 
domethënë nga zemra e njeriut dalin mendimet e mbrapshta, 
shkeljet e kurorës, kurvëria, vrasjet, vjedhjet, lakmitë, ligësitë, 
mashtrimet, pafytyrësia, smira, blasfemia, kryelartësia, 
marrëzia. Gjithë këto mbrapshti burojnë nga brenda dhe e 
ndotin njeriun.”1 Përveç Krishtit, kjo është gjendja e çdo zemre 
njerëzore. Nëse vetëm një sekuencë e mendimeve tona nga e 
kaluara, lëre më veprimeve tona, do të shfaqej në një ekran të 
madh para familjarëve dhe shokëve tanë, secili prej nesh do të 
largohej nga dhoma në turp. Çdo jo i krishterë, në brendësinë e 
tij, është shumë më i neveritshëm para një Perëndie të shenjtë 
sesa që ai mund ta imagjinojë.

 Mirëpo, problemi i njeriut me mëkatin është edhe më i thellë 
se kaq. Paramendo sikur përmes një mrekullie, mëkatari do të 
mund të bëhej një person i ri dhe të mos mëkatojë më asnjëherë 
gjatë gjithë jetës së tij. Ai me siguri do të shkonte sërish në ferr. Një 
vrasës i zakonshëm, i cili sinqerisht vendos që kurrë më të mos 
vrasë, duhet që të paguajë për krimet e tij të kaluara. Me fjalë 
të tjera, problemi i njeriut me mëkatin ka një dimension tjetër 
përveç dimensionit të brendshëm. Njeriu jo vetëm që ka një zemër 
të ligë; ai gjithashtu ka një dëshmi të keqe para ligjit të Perëndisë.

Problemi i jashtëm – dëshmi të këqija
 Çdo mëkatar është i ndjekur nga drejtësia. Pa marrë parasysh 
gjendjen e tanishme të zemrës së tij, ai ka bërë një faj objektiv, 
jashtë vetes, para ligjit të Perëndisë. Ai mund të mos ketë “ndjenja 
faji”, por megjithatë ai gjendet “fajtor” ose “dënohet”. Të gjitha 
krimet e tij të kaluara kërkojnë që dënimi të paguhet dhe drejtësia 
të përmbushet. Kjo kërkesë është e bazuar në vetë karakterin dhe 
qenien e Perëndisë, në atributin e Tij të drejtësisë ose paanësisë.

 Për shkak të ndjenjës së paanësisë apo drejtësisë, Perëndia e 
ka vendosur thellë brenda zemrës njerëzore ndjenjën e zemërimit 
të menjëhershëm moral kur autori i një krimi lejohet të kalojë i 
pandëshkuar. Pse është gabim që vrasësi dhunues të marrë një 
1  Marku 7:20-23 
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gjobë prej vetëm dhjetë dollarësh? Ne nuk mund të dëshmojmë se 
ai meriton një dënim më të madh, por ne e dimë se ai e meriton. 
Kjo njohuri e pashmangshme brenda nesh është diçka më 
themelore dhe më e sigurt se çdo “dëshmi” teorike. Është diçka 
absolutisht themelore për qenien njerëzore – është një reflektim 
i natyrës së vetë Perëndisë. 

 Mund të thuhet shumë për atributin e drejtësisë së Perëndisë, 
veçanërisht në këtë kohë kur vetë koncepti i drejtësisë duket 
se ka humbur pothuajse plotësisht në shoqëri. Ekzistojnë tri 
arsye themelore përse një krim duhet të dënohet: Së pari, për 
përmbushjen e drejtësisë (d.m.th. sepse krimet meritojnë të 
dënohen dhe duhet që të dënohen); së dyti, për të mirën e shoqërisë 
(d.m.th. për parandalimin e krimit të mëtejshëm); dhe së treti, 
për të mirën e kriminelit (d.m.th. që ai të ndryshojë rrugët e tij). 
Nga këto tri arsye, përmbushja e drejtësisë është parësore dhe 
themelore për dy të tjerat. Nëse dënimi për një krim nuk është i 
drejtë dhe i merituar, kjo nuk do ta frenojë krimin në të ardhmen 
dhe nuk do ta reformojë kriminelin.

 Në këto kohë, arsyeja kryesore dhe themelore e dënimit, 
përmbushja e drejtësisë, është pothuajse tërësisht e shuar dhe 
e mohuar. Vetëm arsyeja e dytë dhe e tretë kanë mbijetuar, por 
dhe rëndësia e tyre është venitur. “Reformimi” i kriminelit tani 
është bërë gjëja kryesore dhe burgjet nuk quhen më burgje, por 
“qendra korrektuese”. Edhe ata që ende besojnë se krimi duhet 
të dënohet për të mirën e shoqërisë, mendojnë se vrasësit duhet 
të dënohen, jo sepse ata kanë vrarë, por vetëm për të parandaluar 
vrasjet e mëtejshme. Një filozofi e tillë është e ligë dhe e rreme, 
dhe bazohet në gënjeshtrën që burrat dhe gratë nuk janë me të 
vërtetë përgjegjës për veprimet e tyre.

 Nuk është e vështirë të kuptohet se si kemi ardhur në këtë 
gjendje. Kjo ka ndodhur për shkak se njerëzit duan të jenë vetë 
perëndi1, ata e urrejnë mendimin e një Ligjvënësi sovran, para 
të cilit duhet të japin llogari. Ata përpiqen të shtypin njohurinë 
e pashmangshme se Perëndia është afër dhe brenda tyre,2 dhe 

1  Zanafilla 3:4-5
2  Romakëve 1:18
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thonë se nuk ka Perëndi1. Mohimi i ekzistencës së Perëndisë e bën 
më të lehtë që të pretendojnë se nuk ka gjëra të tilla si e drejtë dhe 
e padrejtë. Në vend që ta shohin veten si mëkatarë dhe fajtorë, 
njerëzit konsiderohen si viktima fatkeqe të rrethanave të tyre. Në 
një situatë të tillë, ndëshkimi për të përmbushur drejtësinë bëhet i 
paimagjinueshëm. Njeriu është i lirë të bëjë çkado që atij i pëlqen 
dhe nuk i përgjigjet askujt.

 Por pa marrë parasysh se sa përpiqen njerëzit që ta shtypin atë, 
në zemrën e njeriut ende ekziston një njohuri e palëkundshme se 
e drejta dhe e padrejta janë realitet2, se njerëzit janë përgjegjës për 
gabimet e tyre dhe se mëkati meriton të dënohet.3 Brenda tyre, 
të gjithë njerëzit e dinë se në fund, peshoret e drejtësisë duhet të 
balancohen.4 Nëse nuk je i krishterë dhe po i lexon këto rreshta, 
në këto momente të jetës suaj, peshoret e drejtësisë janë shumë 
të pa balancuara, dhe mund të jesh i sigurt, në bazë të vetë qenies 
dhe karakterit të Perëndisë, se nëse vazhdon në gjendjen në të 
cilën ndodhesh, Ai kurrë nuk do të pushojë apo të dorëzohet 
derisa ti të jesh në ferr. E gjithë struktura morale e universit do të 
shkatërrohej nëse Ai nuk do të dërgonte ty në ferr. 

 Në këtë kontekst, Bibla na flet për “zemërimin e Perëndisë”. 
Zemërimi i Perëndisë nuk është humbje e përkohshme e 
vetëkontrollit apo një shpërthim egoist i emocioneve. Por është 
urrejtja e Tij e shenjtë, dhe e flaktë e mëkatit, reagimi dhe neveria e 
natyrës së Tij të shenjtë kundër gjithçkaje që është e keqe. Zemërimi 
i Perëndisë lidhet drejtpërdrejt me drejtësinë e Tij. Ka të bëjë me 
vendosmërinë e Tij të drejtë për të ndëshkuar çdo mëkat, për të 
balancuar peshoret e drejtësisë dhe për të bërë çdo të padrejtë, të 
drejtë. Kjo është arsyeja pse zemërimi i Perëndisë “qëndron mbi” 
çdo jobesimtar.5 Sa më shumë që njerëzit vazhdojnë në mëkat, aq 
më shumë mbledhin “zemërim të madh për ditën e zemërimit dhe 
të zbulesës së gjyqit të drejtë të Perëndisë.”6 Zemërimi i Perëndisë 
më në fund do të “derdhet”; Ai është një gjykatës i drejtë dhe nuk 
do të lejojë që mëkati të mbetet pa u ndëshkuar përgjithmonë.
1  Psalmi 10:4; 14:1; 53:1
2  Romakëve 2:14
3  Romakëve 1:32
4  Veprat e Apostujve 28:4
5  Gjoni 3:36
6  Romakëve 2:5
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Kapitulli Dy

A mundet njeriu të jetë 
i drejtë para Perëndisë?

 Këtu ballafaqohemi me pengesën e vetme dhe më të madhe 
që mund të imagjinojmë lidhur me shpëtimin e njerëzimit: Si 
mundet një gjykatës absolutisht i saktë dhe i drejtë të drejtësojë (të 
deklarojë të drejtë) një kriminel që është plotësisht fajtor dhe i dënuar? 
Si mundet njeriu të shpëtojë nga dënimi i ferrit? Vetë Perëndia 
na thotë se: “Ai që nxjerr fajtorin të pafajshëm dhe ai që dënon 
të drejtin janë që të dy neveri për Zotin.”1 Paramendoje sikur një 
baba të kthehet në shtëpi dhe të gjej familjen e tij të vrarë. Pas 
një ndjekje të lodhshme, ai arrin ta kapë vrasësin. Më në fund, 
kur vrasësi paraqitet para gjyqtarit, ai pa dyshim shpallet fajtor 
për krimin. Por kur të vijë koha e dënimit, gjykatësi jep këtë 
deklaratë: “Ky njeri ka kryer një krim të tmerrshëm, por unë 
jam një gjykatës shumë i dashur dhe zgjedh ta deklaroj atë të 
pafajshëm. Në fakt, unë e deklaroj që atë të drejtë para ligjit!” 
Një gjykatës i tillë me të drejtë do të konsiderohej si një kriminel 
po aq i madh sa vet vrasësi! Ai ka “drejtësuar të ligun” dhe kjo 
është “një neveri për Zotin”.
 Por nëse kjo është e vërtetë për drejtësinë njerëzore, sa më e 
vërtetë është një gjë e tillë për drejtësinë e Perëndisë? Si munden 
bijtë e ndotur dhe fajtorë të Adamit të shpresojnë ndonjëherë 
që të qëndrojnë para Perëndisë, gjykatësit të drejtë të universit? 
Si mundet Perëndia të “drejtësojë jobesimtarët” pa u bërë Ai 
vetë i neveritshëm? “Ai që i thotë të pabesit: “Ti je i drejtë”, do 
të mallkohet nga popujt dhe kombet do ta nëmin.”2 Si mund 
t’i thotë Perëndia mëkatarëve si ne, “Jeni të drejtë,” pa shkelur 
karakterin e Tij? Si mundet që Perëndia të na shpëtojë nga Vetja 
dhe drejtësia dhe ligji i Tij?

1  Fjalët e Urta 17:15
2  Fjalët e Urta 24:24
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 Kjo dilemë ka shkaktuar vuajtje të shumta për çdo shpirt 
të ndjeshëm ndaj fajit. Ishte një problem i tmerrshëm edhe 
për patriarkun Job. “Si mund që njeriu të jetë i drejtë përpara 
Perëndisë? Në rast se dikush dëshiron të diskutojë me të, Ai nuk 
mund t’i përgjigjet veçse një herë mbi një mijë.”1 
 “Ç’është njeriu që ta konsiderojë veten të pastër dhe i linduri 
nga një grua për të qenë i drejtë? Ja, Perëndia nuk u zë besë as 
shenjtorëve të tij dhe qiejt nuk janë të pastër në sytë e tij; aq 
më pak një qenie e neveritshme dhe e korruptuar, njeriu, që e 
pi paudhësinë sikur të ishte ujë!”2 “Si mund të jetë, pra, njeriu i 
drejtë përpara Perëndisë, ose si mund të jetë i pastër një i lindur 
nga një grua? Dhe nëse edhe hëna nuk shkëlqen dhe yjet nuk 
janë të pastër në sytë e tij, aq më pak njeriu, që është një vemje, 
biri i njeriut që është një krimb!”3 
 Askush nuk e ndjen fuqinë e kësaj dileme më shumë se 
mëkatari i penduar. Ai e di se meriton të shkojë në ferr. Në 
realitetin e qeverive njerëzore, kriminelët shpesh u janë dorëzuar 
vullnetarisht autoriteteve në mënyrë që të përmbushet drejtësia, 
në vend që të vazhdojnë të jetojnë me ndjenjën e tyre të 
padurueshme të fajit. Mëkatarët e penduar e dinë se ata meritojnë 
që të dënohen dhe e dinë se nuk do të ishte e drejtë që ata të mos 
dënohen. Ata e dinë se Perëndia nuk mundet thjesht t’i “fshehë 
mëkatet e tyre nën qilim” dhe t’i harrojë ato. Prandaj, rënkimi 
i zemrave të tyre është: “Si mundet që Perëndia i drejtë të më 
buzëqeshë ndonjëherë? Si mund të hiqet kjo barrë e fajit? Si 
mundet Perëndia të shpallë ndonjë bekim mbi mua? Si mundet 
një njeri si unë të jetë i drejtë para Perëndisë?”
   

Marrja përsipër e fajit
 Ekziston vetëm një përgjigje për këtë dilemë. Dikush duhet të 
paguajë për mëkatet e mëkatarit. Drejtësia duhet të përmbushet. 
Ose do të përmbushet nga vuajtjet e vetë mëkatarit përgjithmonë 
në ferr, ose duhet të përmbushet nga dikush tjetër në vend të 
mëkatarit.

1  Jobi 9:2-3
2  Jobi 15:14-16
3  Jobi 25:4-6
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A MUNDET NJERIU TË JETË I DREJTË PARA PERËNDISË?

 Mrekulli e mrekullive! Ky “Dikushi” ka ardhur! Zoti Jezus 
Krisht “i barti mëkatet tona në trupin e vet mbi drurin e kryqit.”1 
“Megjithatë ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër 
dhembjet tona. Por ai u tejshpua për shkak të shkeljeve tona, u 
shtyp për paudhësitë tona; ndëshkimi për të cilin kemi paqen 
është mbi të, dhe për shkak të vurratave të Tij ne jemi shëruar.”2

 Si ndodh ky shkëmbim kaq i madh? Për ta kuptuar këtë, 
duhet ta marrim parasysh atë fjalën e vogël “marr përsipër”. Kjo 
fjalë ndryshe mund të përkthehet “llogaritje”, “numërim”, dhe 
“njohje e mëkatit.” Mund ta kuptojmë këtë fjalë më mirë duke 
shikuar një pasazh në letrën e Palit drejtuar Filemonit lidhur 
me rikthimin e skllavit të tij Onesimi: “Në qoftë se ti, pra, më 
konsideron shok, pranoje si të isha vetë! Por në qoftë se të ka bërë 
ndonjë dëm, ose të ka ndonjë detyrim, m’i llogarit mua.”3 Pali e 
udhëzon Filemonin që t’ia “vërë përsipër atij” [t’ia llogarisë] çdo 
borxh që Onesimi mund t’i kishte Filemonit. Në realitet, ky nuk 
ishte borxhi i Palit, por Pali me dëshirë e konsideroi atë si borxhin 
e tij dhe ky borxh iu vu përsipër atij!
 Tani, kjo fjalë dhe disa të tjera të ngjashme me të, përdoren 
në lidhje me mëkatin. Për shembull, Bibla thotë se “mëkati nuk 
numërohet (nuk na llogaritet neve) nëse nuk ka ligj.”4 Përsëri, në 
kapitullin 4 të Romakëve, Pali thotë: “Ndërsa ai që nuk bën vepra, 
por beson në atë drejtëson të pabesin, besimi i tij i llogaritet për 
drejtësi. Sikurse edhe Davidi shpall lumturinë e njeriut të cilit 
Perëndia i llogarit drejtësi pa vepra, duke thënë: Lum ata të cilëve 
u janë falur paudhësitë dhe të cilëve mëkatet u janë mbuluar! 
Lum njeriu të cilit Zoti nuk do t’ia llogarisë mëkatin!”5 Një bartje 
e lavdishme e mëkatit! Mëkatet tona nuk na vihen përsipër neve, 
sepse ato i janë vënë përsipër Krishtit, dhe duke i pranuar ato sikur të 
ishin borxhi i Tij, Ai i ka paguar plotësisht!
 Ne e shohim të njëjtin realitet të konceptit të “bartjes së 
mëkatit” në Dhiatën e Vjetër. Në Ditën e madhe të Shlyerjes, 
u sakrifikuan dy cjep, njëri derdhi gjakun për të shlyer mëkatet6 
1  1Pjetrit 2:24
2  Isaia 53:4-5
3  Filemonit 17-18
4  Romakëve 5:13
5  Romakëve 4:5-8
6  Levetiku 16:16
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dhe tjetri (i gjalli) i barti këto mëkate dhe i dërgoi në një tokë të 
vetmuar1: “Aaroni do të afrojë cjapin e caktuar për Zotin dhe do 
ta ofrojë si flijim për mëkatin; por cjapi i caktuar si cjap fajshlyes 
do të paraqitet i gjallë para Zotit, me qëllim që mbi të të bëhet 
shlyerja dhe për ta çuar pastaj në shkretëtirë si cjap fajshlyes.”2 
Këtu Perëndia përdor dy cjep për të na mësuar një të vërtetë 
lidhur me veprën shfajësuese të Zotit Jezus Krisht. Nga njëra 
anë, Ai vdes për mëkatet tona dhe nga ana tjetër, si pasojë e vdekjes, 
Ai menjëherë i largon mëkatet tona nga prania e Perëndisë.
 Vini re realitetin e lavdishëm të marrjes përsipër (të mëkatit) 
që paraqitet këtu! “Aaroni do të vendosë të dyja duart e tij mbi 
kokën e cjapit të gjallë dhe do të rrëfejë mbi të tërë padrejtësitë e 
bijve të Izraelit, të gjitha shkeljet e tyre, tërë mëkatet e tyre, dhe 
do t’i vërë  mbi kokën e cjapit; pastaj do ta çojë në  shkretëtirë me 
anë të një njeriu të zgjedhur posaçërisht. Cjapi do të mbartë mbi 
vete në tokë të vetmuar të gjitha padrejtësitë e tyre dhe ai njeri do 
ta lërë të shkojë në shkretëtirë.”3 Pyetja që secili prej nesh duhet 
t’ia shtrojë vetes është kjo: “A e kam vënë unë ndonjëherë dorën 
e besimit mbi Zotin Jezus Krisht dhe a ia kam dhënë mëkatet e 
mia Atij për t’i mbartur ato në një vend të vetmuar?
    

As edhe i gjithë gjaku i kafshëve,
I derdhur në altar,

Nuk mund t’i japë ndërgjegjes paqe,
Dhe njollën ta pastrojë.

Por Krishti, Qengji qiellor,
Largon nga ne çdo mëkat,

Një sakrificë shumë më bujare
Me më të çmuarin gjak. 

Me besim do ta shtrijë dorën
Mbi kokën tënde të shtrenjtë,

I penduar do të qëndroj,
Dhe mëkatin do ta pranoj.

                  Isaac Watts
1  Levetiku 16:22
2  Levetiku 16:9-10
3  Levetiku 16:21-22
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A MUNDET NJERIU TË JETË I DREJTË PARA PERËNDISË?

 Dikush tjetër ka vdekur në vendin tonë! “Ne të gjithë 
endeshim si dele; secili prej nesh ndiqte rrugën e vet, dhe Zoti 
bëri që të bjerë mbi të paudhësia e ne të gjithëve.”1 Kjo është se si një 
Perëndi i drejtë, në gjykatën e Tij qiellore, mund t’i drejtësojë ata 
që ishin kriminelë gjatë gjithë jetës së tyre. Perëndia e hap librin 
e llogarive tona, dhe sheh se borxhi ynë i është vënë përsipër 
Birit të Tij të dashur. Për më tepër, Ai sheh se ky borxh në të 
vërtetë është paguar nga Ai. Haleluja! Perëndia, në dashurinë 
e Tij të madhe,2 ka siguruar një rrugë për të na shpëtuar nga 
Ai dhe drejtësia e Tij! Ai e bëri këtë duke e dhënë Birin e Tij të 
vetëm lindur që të vdesë në vendin tonë.

Zemra e Ungjillit
 Këto realitete janë në zemër të ungjillit, dhe janë shpjeguar 
nga apostulli Pal te Romakët 3:21-26, një pasazh ky disi kompleks 
por që bëhet i qartë kur e kuptojmë konceptin e vënies përsipër 
që diskutuam më lartë:

“Por tani, e ndarë nga ligji, është manifestuar drejtësia e Perëndisë, 
për të cilën dëshmojnë ligji dhe profetët, madje, drejtësia e Perëndisë  
nëpërmjet besimit në Jezus Krishtin, për të gjithë e mbi të gjithë ata 
që besojnë sepse nuk ka dallim; sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe 
nuk e arrijnë lavdinë e Perëndisë, por janë drejtësuar falas, me anë 
të hirit të tij, nëpërmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus, të 
cilin e paraqiti Perëndia si pajtimore nëpërmjet besimit në gjakun e 
tij, për të treguar kështu drejtësinë e tij për faljen e mëkateve, që janë 
kryer më parë gjatë kohës së durimit të Perëndisë, për të treguar 
drejtësinë e tij në kohën e tanishme, me qëllim që ai të jetë i drejtë 
dhe drejtësues i atij që beson në Jezusin.”

 Këtu Pali shpall se Krishti vdiq për të paguar borxhin e mëkatit 
tonë në mënyrë që Perëndia të mund të “drejtësojë” mëkatarët 
dhe në të njëjtën kohë të mbetet vet “i drejtë.” Gjatë gjithë 
Dhiatës së Vjetër, mëkatet thjesht ishin “lënë anash”, pagesa 
e fajit të tyre u bart vit pas viti derisa Qengji të vinte, vdekja 
1  Isaia 53:6
2  Gjoni 3:16; 1Gjonit 4:9-10
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e të cilit me të vërtetë do të mund t’i largonte mëkatet.1 Gjatë 
gjithë kësaj kohe, u duk se Perëndia ishte i padrejtë, pasi që Ai 
drejtësonte njerëz (si Abrahami dhe Davidi) pa e përmbushur me 
të vërtetë drejtësinë. Prandaj ishte e domosdoshme që Krishti të 
vdiste “publikisht”, duke shfaqur haptas drejtësinë e Perëndisë, 
që të gjithë ta shihnin, dhe duke përmbushur plotësisht kërkesat 
e mëkatit në kryq. Në këtë kuptim, Krishti vdiq, jo vetëm për 
të drejtësuar njerëzit, por për të drejtësuar edhe Perëndinë! 
Vdekja e Tij në kryq e shfajësoi dhe e tregoi drejtësinë absolute 
të Perëndisë në drejtësimin e njerëzve të Tij. Si një “pajtues” 
(d.m.th. një sakrificë që e largon zemërimin) për mëkatet tona, 
Krishti largon zemërimin e drejtë të Perëndisë nga ne. Ne jemi 
“të drejtësuar falas” (drejtësimi është absolutisht falas për ne), 
“nëpërmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus” (drejtësimi 
është shumë i kushtueshëm për Perëndinë). Ne jemi drejtësuar 
duke pranuar “dhuratën e drejtësisë,”2 “madje drejtësinë e 
Perëndisë nëpërmjet besimit në Jezus Krishtin.”3

 A po vazhdon ende ta bartësh barrën e mëkatit dhe të fajit? 
A je akoma nën zemërimin e Perëndisë? “Ja, Qengji i Perëndisë 
që ngre mëkatin e botës”4 Ka një “burim për mëkatin dhe 
papastërtinë.”5 “Gjaku i Jezusit, Biri i Perëndisë na pastron nga 
çdo mëkat.”6 Pa marrë parasysh sa të madha janë mëkatet tuaja, 
ato nuk janë asgjë në krahasim me vlerën e pafundme të gjakut 
të Krishtit!7 “Aty ku mëkati ishte i shumtë, edhe më i shumtë 
ishte hiri i Perëndisë”8 Eja tek Ai! Ai të fton dhe të urdhëron që 
të vish; nuk duhet të kesh frikë se po bëhesh mendjemadh kur 
vjen tek Ai; “Kush ka etje, le të vijë. Kush dëshiron, le të marrë 
falas ujin e jetës.”9 Eja tek Ai! Merre ujin e Jetës! Hidhi mëkatet 
tuaja mbi Të dhe besoje Atë si bartësin e mëkateve tua. “Beso në 
Zotin Jezus Krisht dhe do të shpëtohesh.”10

1  Hebrenjve 9:15
2  Romakëve 5:17
3  Romakëve 3:22
4  Gjoni 1:29
5  Zakaria 13:1
6  1Gjonit 1:7
7  1Pjetrit 1:18-19; Veprat e Apostujve 20:28
8  Romakëve 5:20
9  Zbulesa 22:17; Mateu 11:28
10  Veprat e Apostujve 16:31
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Kapitulli Tre 

Drejtësimi
Karakteristikat e tij

“Megjithatë ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër 
dhembjet tona; por ne e konsideronim të goditur, të rrahur nga 
Perëndia dhe të përulur. Por ai u tejshpua për shkak të shkeljeve 
tona, u shtyp për paudhësitë tona; ndëshkimi për të cilin kemi 
paqen është mbi të, dhe për shkak të vurratave të tij ne jemi 
shëruar. Ne të gjithë endeshim si dele; secili prej nesh ndiqte 
rrugën e vet, dhe Zoti bëri që të bjerë mbi të paudhësia e ne të 
gjithëve.”          Isaia 53:4-6 

 Ne kemi parë se problemi më i madh i njeriut është mëkati. 
Por ky problem i mëkatit ka dy aspekte: i pari është i brendshëm 
sepse njeriu ka një zemër të keqe. I dyti është i jashtëm sepse 
njeri ka vepra të këqija. Që ta themi pak më ndryshe: Sepse çdo 
jo të krishterë, mëkati edhe e ndot (kjo ka të bëjë me atë se kush 
ai është) edhe e dënon atë (kjo ka të bëjë me gjërat që ai ka bërë). 
Nga njëra anë, fuqia e mëkatit mbretëron brenda tij; dhe nga ana 
tjetër, dënimi i mëkatit kërkon vdekjen e tij. Edhe nëse ai do të 
ishte ne gjendje për t’u çliruar nga fuqia e mëkatit, ai sërish do të 
ishte i pashpresë për shkak të dënimit të mëkatit. Vetëm atëherë 
kur një njeri arrin që t’i shohë këto realitete të tmerrshme, emri 
“Jezus” do të ketë kuptim për të. “Do t’i vësh emrin Jezus, 
(Jahveh është Shpëtim) sepse Ai do të shpëtojë popullin e tij nga 
mëkatet e tyre.”1 Zoti Jezus Krisht shpëton popullin e Tij nga 
mëkatet e tyre, si nga dënimi i mëkateve të tyre, po ashtu dhe nga 
fuqia e mëkateve të tyre. Ai e bën të parën përmes drejtësimit dhe 
të dytën përmes ripërtëritjes. 
 Në kapitullin e dytë, filluam të shqyrtonim drejtësimin: Si 
mundet njeriu të “jetë i drejtë” përpara Perëndisë? Kjo është 
dilema që i ka brengosur njerëzit gjatë gjithë historisë. Kjo 

1  Mateu 1:21
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dilemë bëri që Martin Luteri  të ngjitej në gjunjë në shkallët e 
ashtuquajtura Scala Sancta (shkallët e shenjta) në Romë dhe u 
kërkoi murgjve të mbanin veshje leshi të mbushura me grepa 
peshqish në përpjekje për të shlyer mëkatet e tyre. Edhe në ditët 
e sotme, popullsia vendase e Ishujve të Detit të Jugut sakrifikojnë 
pula dhe derdhin gjakun e tyre për perënditë. Në vendet më 
të “civilizuara” shumë njerëz vendosin për “shkuar në kishë” 
apo bëjnë ndonjë formë tjetër “veprash të mira” për të qetësuar 
ndërgjegjen e tyre fajtore. Në çdo vend, njerëzit përpiqen ta 
“drejtësojnë” veten duke arsyetuar apo duke justifikuar veprimet 
e tyre të liga.
 Si mundet një njeri të jetë i drejtë para Perëndisë? Ka vetëm një 
përgjigje: Një njeri mund të jetë i drejtë para Perëndinë vetëm 
nëpërmjet jetës dhe vdekjes së Zotit Jezus Krisht në vend të tij. 
“Ai vetë i barti mëkatet tona në trupin e tij mbi drurin e kryqit.”1  

“Atë që nuk njihte mëkat, e bëri mëkat për ne, që ne të bëhemi 
drejtësia e Perëndisë në të.”2 Vetëm Krishti mund të na bëjë 
të drejtë me Perëndinë.3 Në këtë kapitull, ne do të shqyrtojmë 
shtatë të vërteta që shkrimet na mësojnë lidhur me këtë temë të 
shkëlqyeshme.

Drejtësimi është i bazuar në gjakun e Jezusit
 “Shumë më tepër, pra, duke qenë tani të drejtësuar nëpërmjet 
gjakut të tij, do të shpëtohemi nga zemërimi i Tij përmes tij”4 
“Dhe gjaku i Jezus Krishtit , Birit të tij, na pastron nga çdo 
mëkat.”5 Çfarë nënkuptohet kur thuhet se drejtësimi bazohet 
në gjakun e Jezusit? Do të thotë se, drejtësimi buron nga një 
shpërblim i paguar; drejtësimi rrjedh nga baza e përmbushjes 
së drejtësisë. Me fjalë të tjera, kur Perëndia e “drejtëson” një 
person, Ai nuk e shikon vetë personin. Përkundrazi, Ai e shikon 
gjakun e Krishtit. Ne jemi “drejtësuar përmes gjakut të Tij”! 
Perëndia nuk e drejtëson një njeri për shkak se sheh diçka brenda 
tij. Në veçanti, Perëndia nuk e drejtëson njeriun sepse ai është 

1  1Pjetrit 2:24
2  2Korintasve 5:21
3  Gjoni 14:6; 1Timoteut 2:5-6; Veprat e Apostujve 4:12
4  Romakeve 5:9
5  1Gjonit 1:7
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në ndonjë mënyrë apo formë, i perëndishëm. Te Romakët 3:5 na 
thuhet se Perëndia “drejtëson të paudhin”! Këto me të vërtetë 
janë fjalë mahnitëse dhe të mrekullueshme. A e ndjeni veten të 
padenjë për t’u drejtësuar? Nuk je i denjë! Gjithçka rreth jush 
kërkon që të dënoheni. Përveç gjakut dhe drejtësisë së Krishtit, 
nuk keni kurrfarë shprese.

 Nuk ka asgjë te njeriu që e shtyn Perëndinë ta drejtësojë 
atë, duke përfshirë këtu pendimin dhe besimin e tij. Pendimi nuk 
paguan për mëkatin. Pendimi i një krimineli për krimet e tij 
nuk i plotëson kërkesat e drejta të ligjit. As besimi nuk paguan 
për mëkatin! Vetëm gjaku i Jezusit mund të shlyejë mëkatin! 
Drejtësimi bazohet në gjakun e Krishtit. 

Sikur zelli im pushim të mos njihte;
Sikur lotët të mos pushojnë,

Këto mëkatin nuk mund ta shlyejnë;
Ti, dhe vetëm Ti, duhet të shpëtosh.

  Augustus Toplady

 Kjo e shpjegon faktin se një person mund të ketë besim shumë 
të dobët dhe të jetë i drejtësuar. Imagjinoni dy ura që kalojnë mbi 
një humnerë: Njëra është shumë e dobët dhe e pasigurt; tjetra 
është shumë e fortë. Një njeri mund të ketë besim shumë të fortë 
në urën e dobët dhe të shkoj me plot bindje në të. Besimi i tij sado 
i fortë, nuk do ta shpëtojë atë nga rënia në vdekje. Nga ana tjetër, 
një njeri mund të ketë besim shumë të dobët në urën e fortë dhe ai 
me plot frikë mezi merr vendimin që të shkel mbi urë. Ura do ta 
mbajë atë të sigurt, pavarësisht nga besimi i tij i dobët. Gjithçka që 
duhet është që ai të ketë besim të mjaftueshëm për të hipur mbi 
atë urë! Kur dikush i tha Hudson Taylor (Hadsën Tejlër) se ai 
ishte një njeri me besim të madh, ai u përgjigj: “Jo, unë jam një 
njeri me besim shumë të vogël në një Perëndi shumë të madh”.
 Kur Engjëlli i Vdekjes kaloi nëpër Egjipt në natën e Pashkës, 
Perëndia kërkonte vetëm një gjë - gjakun në shtalkat e dyerve. 
“Kur unë të shoh gjakun, do të kaloj tutje.”1 Ata brenda shtëpisë 
mund të kenë pasur frikë dhe dridhje, por kjo nuk ndryshonte 
asgjë përderisa gjaku ishte vendosur në shtalkat e dyerve.

1  Eksodi 12:13
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 Në autobiografinë e tij “I Parë dhe i Dëgjuar”, ungjilltari 
skocez, James McKendrick, (Xhejms Mekendrik) tregon për 
konvertimin e lavdishëm të George Mayes, (Xhorxh Mejs), i cili 
ishte i njohur si mëkatari më i madh në rrethin e tij. Megjithatë 
kur McKendrick u kthye më vonë në atë zonën ku Mayes jetonte, 
ai e gjeti atë në një gjendje të rëndë shpirtërore. George ankohej 
duke thënë: “Nuk ndihem ashtu siç ndihesha më parë.”  
 McKendrick i tha: “George, nëse do të kishe një çerek dollari 
në xhep dhe do të ndiheshe i lumtur, a do të vlente ai çerek 
dollari sa pesëdhjetë cent për shkak se ti ndihesh i lumtur?” “Jo”, 
tha George. “Epo, sa do të vlente?” “Vetëm njëzet e pesë cent”, u 
përgjigj ai. “Po sikur ti të ndiheshe i varfër dhe të kishe një çerek 
dollari në xhep, a do të vlente ai çerek sa nëntë cent për shkak 
se ti ndjehesh i varfër?” Përsëri George u përgjigj: “Jo” “Sa do të 
vlente?” Pyeti McKendrick. “Vetëm njëzet e pesë cent”, tha George. 
“Epo shiko, gëzimi yt nuk ia shton vlerën e çerekut të dollarit, 
as mjerimi nuk e zvogëlon vlerën e tij, çereku ka vlerën e njëzet 
e pesë centëshit pa marrë parasysh se si ti ndihesh.” “Po, unë e 
besoj këtë”, u përgjigj George. “Atëherë më thuaj, a janë ndjenjat 
tuaja të lumtura apo gjaku i Krishtit që i largon mëkatet?” “Oh, 
është gjaku i Krishtit”, u përgjigj George. “Atëherë, a nuk e sheh 
se kur ti je i lumtur kjo nuk të bën ty më të sigurt, dhe kur nuk je 
i lumtur kjo nuk të bën ty më pak të sigurt? Është gjaku i Krishtit 
që i largon mëkatet tuaja, që të bën të sigurt dhe të mban të sigurt 
gjatë gjithë kohës” Për këtë vetëm mund të themi: “Haleluja!”

Dëgjoj fjalët e dashurisë,
Dhe mbi gjakun unë shikoj,
Shoh sakrificën e fuqishme,

Dhe paqen përjetoj.

‘Është Paqe e përhershme!
E sigurt aq sa emri i Jahveh;

‘E qëndrueshme sa froni i tij i palëkundur,
Dhe Përgjithmonë e njëjtë.
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Retë mund të shkojnë dhe vijnë,
Dhe stuhitë qiellin tim ta fshijnë -

Kjo miqësi e vulosur me gjak nuk ndryshon;
Dhe Kryqi gjithmonë  afër qëndron.

     Horatius Bonar

 O i krishterë, a po kërkon  vetëbesim te vetja? Nuk do ta kesh 
kurrë atë! Edhe spirancat e mëdha të anijes nuk do të kishin 
asnjë përfitim nëse ato mbahen brenda anijes. Ato duhet të 
hidhen jashtë anijes! Hidheni spirancën tuaj në Jezus Krishtin! 
Vendose gjithë besimin tuaj tek Ai! Vetëm drejtësia e Tij është 
siguria dhe shpresa jote.

Të drejtësosh do të thotë të “shpallësh të drejtë”
 “Të drejtësosh” do të thotë të “shpallësh të drejtë”; nuk do të 
thotë “të bësh të drejtë”. Kur Perëndia na drejtëson, Ai deklaron 
se ka diçka të vërtetë për ne “nga jashtë” (d.m.th. “objektivisht”); 
Ai deklaron se ne jemi të drejtësuar (“të drejtë”) para ligjit të Tij. 
Drejtësimi nuk na bën të mirë në brendësi. (Perëndia na bën të 
mirë në brendësi, por kjo lidhet me ripërtëritjen, njeriu i ri është i 
krijuar “sipas Perëndisë në drejtësinë dhe në shenjtërinë e së vërtetës 
”1) Për dallim, drejtësimi, është një deklaratë (një shpallje) për 
qëndrimin tonë para ligjit të Perëndisë.
 Fakti që drejtësimi është një deklaratë lidhur me qëndrimin 
tonë, bëhet e qartë nga fakti se e kundërta e “drejtësimit” është 
“dënimi”: “Kush do t’i padisë të zgjedhurit e Perëndisë? Perëndia 
është ai që i drejtëson.  Kush është ai që do t’i dënojë?”2 Kur një 
gjykatës e “dënon” një njeri, ai nuk e ndryshon atë nga brenda, 
por ai “ngrit një akuzë kundër tij.” Ai e deklaron atë fajtor para 
ligjit. Në të njëjtën mënyrë kur një gjykatës e “drejtëson” një 
njeri, ai nuk e ndryshon atë nga brenda, por e deklaron atë të 
drejtë para ligjit.

1  Efesianëve 4:24
2  Romakëve 8:33-34
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Drejtësimi nuk ka nivele apo grada
 Një njeri është ose 100% i drejtë ose dënohet. Nëse një vrasës 
është i akuzuar për shtatë  vrasje dhe gjendet fajtor vetëm për 
një, ai përsëri është njeri i dënuar! Lexues, edhe nëse ke vetëm 
një mëkat për të cilin ti duhet të paguash, ti do të jesh në ferr 
përgjithmonë! Për të krishterin, nuk ka asnjë dënim. Asnjë! “Tani, 
pra,  nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus.”1  
Nëse ti i përket Krishtit, ti je 100% i drejtësuar në Të; nuk ka 
asnjë dënim për ty. Dhe drejtësia që ke para ligjit të Perëndisë 
nuk është vetëm e drejtësi e mirë; është vetë drejtësia e Krishtit; 
është “drejtësia e Perëndisë”! “Sepse atë, që nuk njihte mëkat, e 
bëri mëkat për ne, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të.”2 
 Drejtësimi nuk ka nivele! O, i krishterë, mbaju në këtë të 
vërtetë! Djalli do të përpiqet të të bëjë të mendosh se ti je vetëm 
pak i dënuar para ligjit të Perëndisë. Por ti nuk je! Mrekulli e 
mrekullive! Apostulli Pal e njihte Perëndinë më mirë se ne, por 
ai nuk ishte aspak më i drejtësuar se ne. As vetë Zoti Jezus nuk 
ishte më i drejtësuar se ne, sepse drejtësia e Tij është e jona! 
Drejtësimi ynë është i përsosur dhe absolut.

Jezus, gjaku dhe drejtësia Jote
Janë bukuria, dhe rroba ime e shkëlqyer;
‘I veshur me to midis botëve të zjarrta,

Kokën time ngre më gëzim!

Ky mantel mbetet i panjollë,
Kur natyra e shkatërruar mbytet në vite;

Mosha nuk mund ta ndryshojë dukjen e saj të lavdishme,
Rroba e Krishtit është gjithmonë e re.

                                   Nicholas von Zinzendorf

1  Romakëve 8:1
2  2Korintasve 5:21
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Drejtësimi është më shumë se falje
 Në shumë sisteme qeverisjeje, presidenti ose guvernatori 
posedon autoritetin për të falur kriminelët. Kjo njihet si “mëshira 
ekzekutive.” Presidentë të ndryshëm kanë qenë të njohur për 
faljen e Presidentëve paraprak, dhe disa guvernatorë të shteteve 
kanë qenë të njohur për faljen e gjithë kriminelëve që ishin në 
rreshtin e vdekjes, si veprën e tyre të fundit në detyrë. Këtu 
lindin disa pyetje: “Kur këta njerëz u falën, a u paguan krimet e 
tyre?” Përgjigjja është: Jo! “A ishte përmbushur dënimi i kërkuar nga 
ligji?” Përsëri, Jo! “A ishte përmbushur drejtësia?” Jo! Të gjitha këto 
përgjigje negative rrjedhin nga fakti që falja nuk vjen nga baza e 
një pagese për mëkatin. Falja vetëm lejon që krimineli të “hiqet 
nga grepi.” Në këtë rast, dënimi i ligjit kurrë nuk përmbushet. 
Falja është një akt autoritar nga një guvernator.
 Në anën tjetër, drejtësimi është një deklaratë nga një gjyqtar dhe 
rrjedh nga baza e drejtësisë. I krishterë, kur Zoti të drejtëson, Ai 
nuk të “liron nga grepi” dhe t’i lë mëkatet të qëndrojnë pezull në 
ajër. Ai nuk pretendon se mëkatet tua janë paguar. Përkundrazi, Ai 
e sheh se mëkatet e tua me të vërtetë janë paguar nga Krishti, dhe Ai 
e bën shpalljen bazuar në këtë fakt. Ai bën një shpallje për mënyrën 
se si gjërat janë në të vërtetë. Nëse kjo nuk do të ishte e vërtetë, nuk 
ka asnjë mënyrë që besimtari të mund ta ngrejë kokën lart. Mendo 
për Kerol Everet (Carol Everett), një ish-operator i “mullinjve” të 
abortit përgjegjës për dhjetëra mijëra vdekje. Mendo për Dejvid 
Berkovits (David Berkowitz), “Biri i Samit” ish-vrasësin serik, 
tash besimtar në Krishtin. Mendo për veten tënde! 
 Mënyra e vetme që një mëkatar i penduar mund ta ngre 
kokën lart është që ai ta dijë se mëkatet e tij me të vërtetë janë 
paguar! Nëse mëkatari i penduar mendon se vetëm është “liruar 
nga grepi,” ai më parë do të pajtohej që ta vuante drejtësinë në 
ferr, sesa të jetojë me fajin e krimeve të së kaluarës. I dashur i 
krishterë, ti mund të kesh kujtime të tmerrshme nga e kaluara 
jote mëkatare, por mund të jesh i sigurt se ato mëkate nuk janë 
më pezull në ajër. Ato kanë zbritur... mbi Zotin Jezus Krisht!1 Dhe 
Ai në të vërtetë ka paguar për to! Ai vetë i barti mëkatet tona në 
trupin e tij, mbi drurin e kryqit.2

1  Isaia 53:6
2  1Pjetrit 2:24
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Drejtësimi është pozitiv dhe negativ
Drejtësimi është pozitiv dhe negativ. Ne e shohim qartë këtë të 
vërtetë te Romakëve 4:6-8:

“Sikurse dhe Davidi shpall lumturinë e njeriut të cilit Perëndia 
i llogarit drejtësi pa vepra, duke thënë: Lum ata të cilëve u janë 
falur paudhësitë dhe të cilëve mëkatet u janë mbuluar. Lum 
njeriu të cilit Zoti nuk do t’ia llogarisë mëkatin!” 

 Së pari, ka një anë negative të drejtësimit: Perëndia “nuk i vë 
përsipër” nesh mëkatet tona. Mëkatet tona janë “mbuluar” dhe 
Ai nuk “i merr fare parasysh ato” (vargjet 7-8). Perëndia mund 
ta bëjë këtë vetëm për shkak se borxhi ynë i mëkatit i ishte vënë 
përsipër Krishtit dhe u pagua nga Ai. Ne mësojmë nga mësimi i 
Zotit Jezus Krisht se mëkati (në disa mënyra) me të drejtë mund 
të krahasohet me një borxh monetar: “Na i fal fajet tona, siç ua 
falim ne fajtorëve tanë.”1 Secili nga ne i kemi një borxh shumë 
të madhe drejtësisë së Perëndisë. Sa i madh është ky borxh? Te 
Mateu, kapitulli tetëmbëdhjetë, Jezusi tregon një shëmbëlltyrë ku 
e krahason borxhin tonë ndaj Perëndisë me një njeri që  ia kishte 
borxh mbretit të tij dhjetë mijë talentë. Kjo është e barabartë me 
164,000 vite punë për një punëtor të sotëm, pa pushuar të dielave 
apo gjatë festave! Borxhi ynë ndaj drejtësisë së Perëndisë është 
me të vërtetë shumë i madh, por Krishti e pagoi këtë borxh për 
njerëzit e Tij në kryq. Kjo na kthen në pikën zero; ne nuk kemi 
borxh, por në të njëjtën kohë, ne nuk kemi para në bankë.

 Por gjithashtu ekziston një anë pozitive e drejtësimit: Perëndia 
vendos “bekimin” e Tij mbi ne, duke na “kredituar (llogaritur) 
drejtësi” (vargu 6). Me fjalë të tjera, Krishti jo vetëm që paguan 
borxhin tonë; por Ai gjithashtu vendos një pasuri të madhe në 
bankë për ne. Me bindjen e Tij të përsosur si njeri, Ai arrin një 
drejtësi pozitive në sytë e Perëndisë, e cila vendoset në llogarinë 
tonë. Krishti erdhi si “Adami i fundit”2 dhe fitoi pikërisht aty 
ku Adami i parë dështoi: “Sepse, ashtu si nëpërmjet mosbindjes 
së një njeriu të vetëm të shumtët u bënë mëkatarë, ashtu edhe 
1  Mateu 6:12
2  1Korintasve 15:45
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nëpërmjet bindjes së një të vetmi të shumtët do të bëhen të 
drejtë.”1 
 Për të kuptuar domethënien e kësaj, duhet të mbajmë mend se 
Ligji ka anën pozitive dhe negative. Nga njëra anë, ligji kërcënon 
duke thënë se “shpirti që mëkaton ka për të vdekur.”2 Por nga ana 
tjetër, ligji premton se “kush i zbaton urdhërimet e tij do të jetojë 
prej tyre.”3  Ky premtim i “jetës” gjeti zbatim të përkohshëm për 
judenjtë, përderisa ata i bindeshin urdhrave të jashtëm të Ligjit 
të Moisiut, ata do të “jetonin” në vendin që Perëndia ua kishte 
dhënë. Por, ky premtim ka një kuptim më të thellë  që ka të bëjë 
jo vetëm me “jetën në tokë”, por edhe me jetën e përjetshme. Zoti 
Jezus e bëri këtë të qartë në më shumë se një rast: “ Atëherë, ja, 
një mësues i ligjit të Moisiut u ngrit që ta vinte në provë dhe i tha: 
“Mësues, çfarë duhet të bëj që të trashëgoj jetë të përjetshme? Dhe 
ai i tha atij: Çfarë është shkruar në ligj? Si e lexon? Dhe ai duke 
u përgjigjur tha: Duaje Zotin, Perëndinë tënd, me gjithë zemrën 
tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë forcën tënde dhe me 
gjithë mendjen tënde dhe të afërmin tënd porsi vetveten”. Por ai 
i tha atij: U përgjigje drejt. Bëj këtë dhe do të jetosh.”4

 Gjithashtu, kur “i riu pasanik” e pyeti Jezusin: “Mësues i 
mirë, çfarë të mire duhet të bëj që të kem jetë të përjetshme?” 
Jezusi ju përgjigj “Nëse do që të hysh në jetë, mbaj urdhërimet.”5 
Kjo do të thotë se ata që i binden ligjit me përpikëri mund 
të fitojnë ose meritojnë jetën e përjetshme duke përmbushur 
drejtësinë e tyre para ligjit. “Moisiu shkruan se njeriu që i 
zbaton urdhërimet e ligjit do të jetojë prej tyre.”6 Vetëm një person 
në historinë njerëzore e ka bërë këtë; të gjithë të tjerët kanë 
dështuar plotësisht. Vetëm Zoti Jezus Krisht e ka “përmbushur 
gjithë drejtësinë.”7 Ai jo vetëm që i pagoi mëkatet tona por e 
jetoi një jetë me drejtësi të përsosur e cila na është llogaritur 
neve dhe duke pranuar “dhuratën” e drejtësisë së Tij, ne kemi të 

1  Romakëve 5:19
2  Ezekieli 18:4
3  Galatasve 3:12;  Levetiku 18:4
4  Luka 10:25-28 (krahaso me Levetikun 18:4)
5  Mateu 19:16-17
6  Filipianëve 3:9
7  Romakëve 10:5
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drejtën e jetës!1 Jo vetëm që mallkimi u hodh mbi Të, por bekimi 
që i takonte Atij u hodh mbi ne.2 
 Pali pasqyron rezultatet pozitive dhe negative të drejtësimit 
te Romakët 5:1-2: “Të drejtësuar, pra, prej besimit, kemi paqe me 
Perëndinë nëpërmjet Jezus Krishtit, Zotit tonë … dhe mburremi me 
shpresën e lavdisë së Perëndisë”. Rezultati i parë i drejtësimit është 
negativ: Ne nuk jemi më nën mallkim. Ne kemi paqe me Perëndinë 
- jo vetëm paqe nga ana jonë, por paqe nga ana e Perëndisë. Kur 
një kriminel hedh pistoletën e tij dhe dorëzohet, polici që e ndjek 
atë nuk e bën të njëjtën gjë. Ai e mban armën e tij drejt fajtorit 
derisa ai të burgoset dhe drejtësia përfundimisht të përmbushet. 
Vetëm atëherë polici e lëshon armën e tij. Madhështia e 
drejtësimit është se Perëndia nuk është më armiku ynë - kërkesat 
e drejtësisë janë përmbushur, mëkatet tona janë paguar, dhe 
Perëndia tani ka “larguar armën e tij” në raport me ne. Ai është 
në paqe me ne!
 Rezultati i dytë i drejtësimit është pozitiv: Ne mund të mburremi 
në shpresën (një pritje e sigurt) e lavdisë së Perëndisë (qiellit). Ne jo 
vetëm që nuk jemi më nën mallkim, por, kemi jetë të përjetshme. 
Jeta e përjetshme nuk është diçka që ndoshta një ditë do të mund 
ta kemi, por është diçka që posedojmë tani. “Në të vërtetë, në të 
vërtetë po ju them: Ai që e dëgjon fjalën time dhe beson në atë 
që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme, dhe ai nuk vjen në gjyq, 
por ka kaluar nga vdekja në jetë.”3  Lavdi Perëndisë! Bekimi i fituar 
nga Krishti na është dhënë neve.

Drejtësimi ndodh një herë e përgjithmonë
 “Të drejtësuar, pra, prej besimit, kemi paqe me Perëndinë.”4 
Drejtësimi ndodh një herë e përgjithmonë, është diçka që 
ka ndodhur në të kaluarën dhe me rezultate të cilat zgjasin 
përgjithmonë. Një person nuk drejtësohet njëherë e pastaj të 
dënohet dhe të drejtësohet përsëri. Drejtësimi ndodh një herë 
e përgjithmonë. Kjo do të thotë që drejtësimi na vendosë në një 
pozitë, status apo qëndrim të ri me Perëndinë. “Përderisa jemi bërë 
1  Mateu 3:15
2  Romakëve 5:17
3  Gjoni 5:24
4  Romakëve 5:1
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të drejtë... ne kemi hyrë nëpërmjet besimit në këtë hir në të cilin 
qëndrojmë”1 Të krishterët kanë një qëndrim plotësisht të ri, dhe 
ky qëndrim është në hir.
 Mrekullia e drejtësimit që ndodh një herë e përgjithmonë dhe 
qëndrimi ynë i ri në hir, mund të ilustrohet në këtë mënyrë: 
Supozojmë se një burrë i krishterë ngrihet në mëngjes dhe është 
paksa i pasjellshëm me gruan e tij, por nuk e kupton mëkatin 
e tij deri dikur vonë gjatë ditës. Kur e kupton se çka ka bërë, 
ai kërkon falje nga Zoti dhe nga gruaja e tij. Veprimi i tij i 
mëparshëm ishte me të vërtetë mëkat, edhe pse në atë çast ai 
nuk ishte plotësisht i vetëdijshëm. Tani mendo sikur ky njeri të 
kishte vdekur para se ta kuptonte dhe ta rrëfente mëkatin e tij. 
A do të kishte shkuar ai në ferr? Sigurisht që jo! Fjalët e tij të 
para pasi e kuptoi mëkatin e tij tregojnë se qëndrimi i tij ndaj 
Perëndisë ka qenë si i një fëmije të Perëndisë “O Atë, më fal për 
sjelljen time”. Shumë pajtohen me këtë analizë, por pak janë 
ndalur që të kuptojnë se çfarë do të thotë kjo. Kjo nënkupton se 
i krishteri qëndron në gjendje drejtësimi, madje edhe gjatë kohës 
ndërmjet kryerjes së një mëkati dhe rrëfimit të atij mëkati! Me 
fjalë të tjera, mëkati nuk i ngarkohet atij gjatë kohës midis kryerjes 
së mëkatit dhe rrëfimit të tij.
 Ky rast mund të pasqyrohet edhe më fuqishëm: Paramendo 
sikur i njëjti burrë i krishterë ngrihet në mëngjes, zihet me gruan 
e tij dhe e di se ka qenë i pasjellshëm ndaj saj. Në vend që të 
rrëfejë mëkatin e tij, ai shkon në punë i zemëruar. Gjatë gjithë 
mëngjesit ai ndihet i pikëlluar. Më në fund, në pamundësi që 
të qëndroj më në këtë gjendje, ai e përkul kokën dhe kërkon 
faljen e Perëndisë, më pas e telefonon gruan e tij dhe i kërkon 
falje asaj. Le të supozojmë se ky njeri kishte vdekur para se të 
rrëfente mëkatin e tij. A do të kishte shkuar në ferr? Përsëri, 
përgjigjja është “Sigurisht që jo!” Në fund të fundit, pse ishte ai 
i pikëlluar gjatë gjithë mëngjesit, nëse jo për faktin se është një 
fëmijë i Perëndisë me një zemër të përtërirë gjatë gjithë kohës së 
rebelimit të tij?
 Kur e themi këtë, thjesht po themi se i krishteri i vërtetë 
mbetet në një gjendje të drejtësimit gjatë gjithë kohës. Pse? Sepse 

1  Romakëve 5:1-2
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ai ka një qëndrim plotësisht të ri me Perëndinë. I krishteri nuk 
është më një kriminel nën zemërimin e Perëndisë; ai është një 
bir nën kujdesin e një Ati të dashur.1 Ashtu siç është e vërtetë 
për çdo baba të dashur, Perëndia nganjëherë duhet t’i disiplinojë 
fëmijët e Tij, por disiplina është krejt ndryshe nga ndëshkimi. 
Ta themi më saktë, ndëshkimi është vuajtje e shkaktuar për ta 
përmbushur drejtësinë. Nga ana tjetër, disiplina është vuajtje e 
shkaktuar për të mirën e shkelësit. Ka një ndryshim shumë të 
madh midis të dyjave!
 Drejtësimi ndodh një herë e përgjithmonë. Nëse kjo nuk do të ishte 
e vërtetë, ne të gjithë do të humbnim shpëtimin sa herë që ne do 
të bënim edhe një mëkat të vetëm, dhe do të ishim të ekspozuar 
ndaj dënimit të përjetshëm derisa të arrinim në pikën e rrëfimit 
të mëkatit, të drejtësohemi (dhe të konvertohemi) përsëri! Kjo 
nuk është natyra e drejtësimit, apo e jetës së krishterë.Natyra e 
drejtësimit, i cili ndodh një herë e përgjithmonë ilustrohet qartë 
nga autori i Hebrenjve:

“Sepse ligji, duke pasur hijen e të mirave që kanë për të ardhur, 
dhe jo shëmbëllimin vetë të gjërave, nuk mundet kurrë që t’i bëjë 
të përkryer ata që i afrohen Perëndisë me anë të të njëjtave flijime 
që ofrohen, vit për vit. Sepse përndryshe do të kishin pushuar së 
ofruari, sepse ata që e kryejnë shërbesën hyjnore, si të pastroheshin 
një herë, a nuk do të kishin më të vetëdije për mëkatet? Por në 
këto flijime përtërihet çdo vit kujtimi i mëkateve, sepse është e 
pamundur që gjaku i demave dhe i cjepve të heqë mëkatet.”2 

 Shikoni argumentin e parashtruar këtu: “Ne e dimë se 
gjaku i demave dhe i cjepve nuk mund t’i heqë mëkatet, sepse 
ato ofroheshin çdo vit.” Dikush mund të përgjigjet duke thënë: 
“Çfarë dëshmon kjo? Ato duhej të ofroheshin çdo vit, për shkak 
se kishte mëkate të reja çdo vit. Mëkatet e çdo viti sillnin dënime 
të reja.” Por sipas librit të Hebrenjve, një përgjigje e tillë sjell 
një keqkuptim të natyrës së vërtetë të drejtësimit. Kur adhuruesi 
“pastrohej një herë” nuk kishte më “vetëdije për mëkatet.” 
1  Galatasve 4:4-7
2  Hebrenjve 10:1-4
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Kur gjaku i Krishtit na mbulon, ne bëhemi “të përsosur 
përgjithmonë”! “Sepse, me një blatë të vetme, ai i bëri të përsosur 
përgjithnjë ata që shenjtërohen. Por edhe Fryma e Shenjtë na e 
dëshmon… dukë thënë “ ...dhe nuk do t’i kujtoj më mëkatet e tyre 
dhe paudhësitë e tyre.”1 Me fjalë të tjera, premtimi i Besëlidhjes 
së Re që Perëndia nuk do t’i “kujtojë mëkatet tona” do të 
thotë se, sa i përket ligjit dhe përmbushjes së drejtësisë, të gjitha 
“mëkatet” janë zhdukur përgjithmonë nga sytë e Perëndisë. Për 
sa i përket vetëdijes së tyre,2 besimtarët janë “bërë të përsosur” 
dhe nuk duhet më të kenë më “vetëdije për mëkatet”3 për sa i 
përket zemërimit të Perëndisë! Në këtë kuptim, në Besëlidhjen 
e Re nuk ka më “asnjë përkujtues të mëkatit”4. “Ku ka ndjesë të 
mëkateve, nuk ka nevojë më për flijime”5  “Prej këtij vullneti, ne 
jemi shenjtëruar me anë të blatës së trupit të Jezus Krishti një 
herë e përgjithmonë.”6  
 Çfarë do të thotë kjo në jetën e përditshme? Do të thotë se, si 
i krishterë, unë mund të ngrihem në mëngjes dhe ta di se jam i 
pranuar në Krishtin. Perëndia kënaqet me mua si fëmijë i Tij dhe 
faji i mëkateve të mia është larguar përgjithmonë. Nëse unë bëjë 
një mëkat, jam “i vetëdijshëm” për mëkatin tim si fëmijë, jo si një 
kriminel i dënuar, dhe ia rrëfej mëkatin tim Perëndisë, si një bir 
që i rrëfen Atit të tij, jo si një kriminel që rrëfehet para gjyqtarit. 
Unë vij me bindje në vendin e shenjtë me anë të gjakut të Jezusit.7 
“Kush do t’i padisë të zgjedhurit e Perëndisë? Perëndia është ai 
që i drejtëson. Kush është ai që do t’i dënojë? Krishti është ai që 
vdiq, por për më tepër ai edhe u ringjall; ai është në të djathtë të 
Perëndisë dhe ai ndërmjetëson për ne. Kush do të na ndajë nga 
dashuria e Krishtit?”8

1  Hebrenjve 10:14-17
2  Hebrenjve 9:9, 13-14
3  Hebrenjve10:1-2
4  Hebrenjve10:3
5  Hebrenjve10:18
6  Hebrenjve10:10
7  Hebrenjve 10:19-20
8  Romakëve 8:33-35
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Drejtësimi merret me anë të besimit
 “Të drejtësuar, pra, prej besimit, kemi paqe me Perëndinë.”1 

Gjaku i Krishtit është themeli i drejtësimit, por besimi është 
instrumenti ose kanali nëpërmjet të cilit ne marrim “dhuratën e 
drejtësisë.”2 “Zotërinj, ç’duhet të bëj unë që të shpëtohem? Dhe ata i 
thanë: “Beso në Zotin Jezus e do të shpëtohesh”3

 Çka është besimi? Besimi nuk është ndonjë forcë ose fuqi që ne 
posedojmë që vepron dhe i arrin gjërat. Gjithashtu, askush nuk 
e “heq dorë nga besimi i tij”, edhe pse disa mësues të rremë na 
nxisin të bëjmë këtë. Në fakt besimi është e kundërta e këtyre 
keqkuptimeve. Besimi që drejtëson kërkon që ti të “bësh”diçka; 
përkundrazi, ai kërkon që të heqësh dorë nga përpjekjet dhe thjesht ta 
hedhësh veten mbi mëshirën e Perëndisë. Kjo mund të ilustrohet 
përmes dëshmisë së një motre e cila kaloi disa vështirësi të 
mëdha para se të gjente pushim në Krishtin. E vetëdijshme për 
gjendjen e saj të rëndë dhe duke u përpjekur të bënte gjithçka që 
të mos shkonte në ferr, ajo u gjend para dështimit: “Ndihesha 
sikur po mbahesha e varur me gishtërinjtë e mi në buzë të një 
humnere. Poshtë ishte ferri. Nuk doja të shkoja në ferr dhe isha 
lodhur duke u përpjekur që ta shmangja shkuarjen në ferr. Në 
fund, nuk mund të mbahesha më. U lëshova dhe rashë... drejt në 
krahët e ngrohtë të Jezusit.” Ky është besimi!
     Gjithashtu, ne nuk jemi të shpëtuar nga besimi në përgjithësi; ne 
jemi të shpëtuar me anë të besimit në Krishtin. Disa njerëz besojnë 
në një “vendim” që ata kanë marrë në të kaluarën, por një 
“vendim” nuk i paguan mëkatet tona! Disa besojnë në pagëzim, 
në një përjetim emocional, apo madje edhe në “besimin” e 
tyre të pretenduar. Një burrë i moshuar i cili nuk jepte asnjë 
dëshmi të besimit të vërtetë, kur u pyet nëse ishte i shqetësuar 
për përjetësinë, ai u përgjigj: “Jo, nuk jam aspak i shqetësuar, 
sepse Bibla thotë, nëse ke besim, do të shpëtohesh dhe unë kam 
shumë besim.” Në çka po besonte ky njeri? Jo në Krishtin ose në 
gjakun e Tij, por në “besimin” e vet. Besimi i një të krishteri 
është krejtësisht ndryshe. Nëse papritmas në këtë moment, toka 

1  Romakëve 5:1     
2  Romakëve 5:17
3  Veprat e Apostujve 16:30-31
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nën këmbë tona do të shkatërrohej çdo i krishterë i vërtetë do të 
thërriste “Zot Jezus!” Asnjëri nuk do të thërriste “Besimi im!”
 Besimi është syri që nuk mund ta shikojë vetveten. Besimi 
është i pushtuar nga objekti i tij dhe ky objekt është Zoti Jezus 
Krisht. “Dhe ashtu si Moisiu e ngriti gjarprin në shkretëtirë, 
kështu duhet të ngrihet lart Biri i njeriut, që të gjithë që besojnë 
në të, të ketë jetën e përjetshme”1 Këtu Jezusi na thotë se 
gjarpri në shkop ka qenë në fakt një pasqyrim i Jezusit në kryq. 
Si u shpëtuan njerëzit me anë të  gjarprit? “Çdo njeri që do të 
kafshohet prej tij dhe do ta shikojë, ka për të jetuar.”2 Çka do 
të thotë të besosh? Të besosh do të thotë të “shikosh”! Shiko 
dhe jeto! Vendos gjithë besimin tënd te Zoti Jezus Krisht dhe të 
shpëtohesh.

“Shiko dhe jeto,” vëllai im, jeto,
Shiko Jezusin tani dhe jeto!

‘Është shkruar në Fjalën e Tij, Haleluja!
Vetëm “shiko dhe do të jetosh”.

     W. A.   Ogden

     

1  Gjoni 3:14-15
2  Numrat 21:8
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Ripërtëritja
Gjithçka e re

 Kemi parë se mëkati është problemi themelor dhe i vetëm i 
njerëzimit, dhe se problemi i njeriut me mëkatin ka dy aspekte: 
njëri i brendshëm dhe tjetri i jashtëm: Çdo bir i rënë i Adamit jo 
vetëm që ka një zemër të keqe; por ai gjithashtu ka dëshmi të këqija 
para ligjit të Perëndisë. Mëkati e ndot dhe e dënon atë; fuqia e 
mëkatit mbretëron brenda tij, dhe ndëshkimi i mëkatit qëndron 
mbi të. Njeriu është i pafuqishëm dhe i pashpresë, gjendja e tij është 
me të vërtetë pa asnjë rrugëdalje. Në këtë situatë të errësirës dhe të 
dëshpërimit, një dritë e madhe ka shkëlqyer.1 Jezusi ka ardhur. Ai 
mundet dhe do t’i shpëtojë njerëzit e Tij2 nga dënimi dhe nga fuqia 
e mëkateve të tyre. Ai e bën të parën përmes drejtësimit; dhe të 
dytën përmes ripërtëritjes.
 Në kapitullin e dytë dhe të tretë ne e kemi trajtuar doktrinën 
e madhe të Biblës drejtësimin. Tani do të shohim lëndën e 
ripërtëritjes. Drejtësimi merr vend në qiell, në dhomën e gjyqit 
të Perëndisë. Ripërtëritja, në anën tjetër, merr vend në tokë, 
në zemrën e njeriut. Drejtësimi është deklaratë nga Gjykatësi; 
ripërtëritja është një akt i krijimit nga i Plotfuqishmi Krijues.

Një shembull nga universiteti
 Në çdo kolegj dhe universitet, studentët mësojnë shumë për 
të marrë një “10-she” në fund të vitit. Edhe unë e bëja të njëjtën 
gjë kur isha student. Por e kam pasur një lëndë pak më ndryshe 
se të tjerat. Ishte një lëndë e nivelit të lartë që ndiqej vetëm nga 
ata që kishin diplomuar në fizikë dhe kimi, dhe kishte vetëm 
katër ose pesë studentë në klasë. Në ditën e parë të ligjëratave, 
profesori ynë na befasoi me këtë njoftim: “Në këtë lëndë, nuk 
keni nevojë të shqetësoheni për notë, të gjithë e keni nga një ‘10-
she.’ Tani mund të rehatohemi dhe të kënaqemi me materialin”.

1  Mateu 4:16
2  Mateu 1:21
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 Kjo është pikërisht ajo që Perëndia bën me drejtësimin. 
Perëndia na jep një “10-she” në fillim të jetës së krishterë! Ne 
nuk punojmë që të meritojmë jetën e përjetshme në fund të jetës 
sonë; ne e kemi jetën e përjetshme.1 Ne ngazëllehemi që tani për 
faktin se pas disa rrahjeve të zemrës, do të jemi në qiell!2

 Njerëzit e humbur fetarë i kanë dy përgjigje themelore ndaj 
kësaj doktrine: Nga njëra anë, legalisti e urren këtë. Ky farise i 
vetëdrejtësuar bën “vepra të mira”, vetëm sepse ai përpiqet të 
marrë një “10-she” në fund të jetës së tij. Sikur të ishte e mundur, 
ai do të donte të jetonte në mëkat, dhe ai e urren faktin se nuk 
mund ta bëjë këtë. Kundërshtimi i tij lidhur me këtë doktrinë 
është: “Nëse Perëndia u jep njerëzve jetë të përjetshme në fillim 
të jetës së krishterë, atëherë çfarë do t’i ndalojë ata nga vazhdimi 
në mëkat? Nëse Ai u jep njerëzve një ‘10-she’ në fillim të vitit, 
askush nuk do ta studiojë materialin.”3

 Nga ana tjetër, njeriu fetar jolegalist, e pëlqen doktrinën e 
drejtësimit me anë të besimit. Ai thotë “Epo, pasi tashmë e kam 
‘10-shen’ time, tani mund ta hedh librin në plehra, ta injoroj 
profesorin dhe të bëj atë që dua.” Këta njerëz “e kthejnë hirin 
e Perëndisë në shthyrje”4. Ata e shohin “hirin e pamerituar” 
si “leje për të mëkatuar.” Në këto kohë të “besimit të lehtë,” 
kishat në mbarë vendin janë të mbushura me njerëz të tillë të 
pakonvertuar, njerëz të humbur, të cilët dëshirojnë ta shohin 
veten e tyre si “të krishterë joshpirtërorë”.
 Ku qëndron gabimi me arsyetimin e legalistit dhe jolegalistit? 
A na jep Perëndia një “10-she” në fillim të vitit dhe a na e 
mundëson që ta shpërfillim lëndën dhe prapë të marrim një 
notë të mirë? A i paguan Ai ligjërisht krimet e kriminelit me 
anë të drejtësimit, në mënyrë që krimineli të vazhdojë të vrasë, 
përdhunojë dhe plaçkitë, por tani pa iu frikësuar ndëshkimit? 
Absolutisht jo! Çfarë bën Perëndia? Në të njëjtën kohë që Ai na jep 
një “10-she” në fillim të vitit, Ai gjithashtu na ndryshon nga brenda, 
në mënyrë që ne të kemi dëshirë që ta studiojmë materialin! Me fjalë 
të tjera, kur Perëndia e bën një njeri të drejtë, Ai gjithashtu e 
1  Gjoni 5:24
2  Romakëve 5:2
3  Romakëve 6:1
4  Juda 4
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ripërtërin atë. Ripërtëritja është e pandashme nga drejtësimi, dhe 
drejtësimi kurrë nuk ndodh pa ripërtëritje. Kjo është përgjigjja e 
Palit, si për legalistët hebrenj, të cilët pretendonin se mësimi i tij 
do t’i shtynte njerëzit të “vazhdonin në mëkat” ashtu edhe për 
jolegalistët që donin t’i përdornin mësimet e tij si një mundësi për 
shthurje: “Ç’të themi, pra? A të mbetemi në mëkat, që të shtohet 
hiri? Kurrë mos qoftë! Ne jemi të vdekur ndaj mëkatit, si do të jetojmë 
ende në të?”1 Sipas Palit, çdo i krishterë ka përjetuar një transformim 
rrënjësor që e bën të pamundur që ai të vazhdojë në mëkat. Ky 
transformim ndodh në ripërtëritje. “Hiri  shpëtues i Perëndisë na 
mëson të mohojmë pabesinë dhe ëndjet e botës, që të rrojmë me 
maturi, me drejtësi dhe me perëndishmëri në këtë jetë.”2 
 Shenja e pamohueshme e çdo njeriu që vërtet e ka gjetur 
paqen me Perëndinë, është se ai menjëherë fillon një kërkim të 
përjetshëm për ta njohur dhe për t’iu bindur Perëndisë që ai tani 
e do.3 (Nga ana tjetër, njeriu me paqe të rreme, kthehet përsëri në 
interesat e tij egoiste sapo të ndihet i sigurt nga rreziku i ferrit.) 
I krishteri i vërtetë kurrë nuk do ta përdorë hirin si një “leje për 
mëkat”; ai tashmë mëkaton më shumë sesa që do!
 Prandaj, të krishterët bëjnë vepra të mira, jo sepse duan që 
ta meritojnë një “10-she” nga Perëndia, por sepse atyre u janë 
dhënë zemra të reja që dëshirojnë ta “studiojnë materialin.” Kjo 
nxit disa pyetje kërkimore për ne: A e lexoj Biblën dhe a lutem, 
thjesht për shkak se duhet? A ndihem i mashtruar që nuk mund 
të mëkatoj ashtu si pjesa tjetër e botës? A ka ndonjë gjë në mua 
që e do Perëndinë vetëm për atë që Ai është dhe e do mirësinë 
vetëm për atë që është? A gjej kënaqësi në gjërat e Perëndisë? 
Përgjigjet e këtyre pyetje do të na tregojnë shumë për gjendjen e 
shpirtrave tonë.

Përshkrimi biblik i ripërtëritjes
 Bibla ka shumë për të thënë lidhur me ripërtëritjen. Në 
faqet në vijim, do të shqyrtojmë nëntë përshkrime biblike të 
kësaj mrekullie madhështore. (Dy të tjera janë përmbledhur 

1  Romakëve 6:1-2
2  Titit 2:11-12
3  Filipianëve 3:10
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shkurtimisht në shtojcën A.) Secili prej këtyre përshkrimeve 
e shikon realitetin e lavdishëm të ripërtëritjes nga një kënd 
tjetër, përderisa ndriçon aspekte të ndryshme të tij. Përderisa i 
shqyrtojmë këto pikëpamje të ndryshme Biblike të ripërtëritjes, 
është e rëndësishme që të kemi parasysh se prizmi i padukshëm 
që këto pikëpamje përshkruajnë është po aq real sa bota e 
dukshme dhe e përkohshme që shohim me sytë tanë fizikë. 
Në  fakt, mund të themi se bota e padukshme është më reale 
sesa bota e dukshme, pasi që gjërat e prizmit shpirtëror janë të 
përhershme dhe të përjetshme.1

1  2Korintasve 4:18
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Krijesë e re
 Çka është ripërtëritja? Sipas Biblës, ajo nënkupton një krijesë 
të re. Kur Perëndia e ripërtërin një njeri, Ai bën të njëjtën mrekulli 
sikur atëherë kur e krijoi universin!11 Në fakt, të flasësh nga ana 
morale, ripërtëritja është një mrekulli shumë më e madhe se 
krijimi i universit. Ripërtëritja është një vepër kreative e Perëndisë.

Çdo i krishterë është një krijesë e re
 “Prandaj, nëse dikush është në Krishtin, është një krijesë e re. Të 
vjetrat shkuan, ja, të gjitha u bënë të reja. Por të gjitha janë nga 
Perëndia….”       2Korintasve 5:17-18

 Këtu e shohim se i krishteri përshkruhet si një krijesë e re. 
Me fjalë të tjera, kur Perëndia e bën një person të krishterë, 
Ai formon diçka të re, nga asgjëja, që nuk ekzistonte më parë! 
Kështu që, ripërtëritja gjithmonë përfshin këtë mrekulli kreative, 
nëse “kushdo”, kudo që gjendet është në Krishtin, është një krijesë 
e re. Nuk ka përjashtime; nëse një njeri nuk është një krijesë e re, 
ai nuk është “në Krishtin”! Kjo nuk është thjesht një pikëpamje 
e këndshme, por është një realitet: “ Të vjetrat shkuan, ja, të gjitha 
u bënë të reja.” “Rendi i vjetër ka shkuar, dhe një rend i ri tashmë 
ka filluar.”(NEB - New English Bible) Gjithçka është e re për 
të krishterin; ai e sheh botën në një dritë krejt të re, madje edhe 
rërën buzë rrugës dhe shishet e birrës në kanale!

Qielli lart është më i kaltër,
Toka përreth është më e gjelbër;

Diçka jeton në çdo ngjyrë
Që sytë pa Krishtin kurrë nuk e kanë parë. 

                  G. Wade Robinson

1  2Korintasve 4:6
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 Ne nuk kemi të bëjmë me sjelljen e kësaj mrekullie në jetë. 
(Një gjë nuk mund ta krijojë vetveten!) Perëndia bën gjithçka! “E 
gjithë kjo vjen prej Perëndisë” (vargu 18). Çfarë vepre e fuqishme 
është kjo! Bibla herë pas here i referohet kësaj vepre si “krijim”.

Të krijuar për vepra të mira

“Sepse, me anë të hirit jeni të shpëtuar, nëpërmjet besimit dhe 
kjo jo prej jush, por është dhurata e Perëndisë, jo prej veprave, që 
askush të mos mburret. Sepse jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin 
Jezus për vepra të mira, që Perëndia përgatiti që më parë, që ne të 
ecim në to.”                                                        Efesianëve 2:8-10

 Është shumë domethënëse që, kur Pali mendon për shpëtimin, 
të qenit të “shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit’, ai e thotë 
këtë në kuptimin e një vepre krijuese të Perëndisë. Në mënyrë 
specifike thuhet se të krishterët janë “krijesa” e Perëndisë! Nëse 
koncepti ynë për shpëtimin është se një person thjesht “merr një 
vendim”, kalon nga rreshti i atyre që janë duke shkuar në ferr në 
rreshtin e atyre që janë duke shkuar drejt qiellit, atëherë ne kemi 
një pikëpamje shumë të dobët për shpëtimin. Të krishterët janë 
“krijuar në Krishtin Jezus”!
 Cila është natyra e kësaj vepre krijuese? Para së gjithash, kjo 
vepër është “në Krishtin Jezus”. Që do të thotë se ajo ndodh në 
prizmin e bashkimit me Krishtin. Kjo është e njëjtë me atë që Pali 
thotë te 2Korintasve 5:17, “Kush bashkohet me Krishtin, bëhet 
një krijesë e re.” Së dyti, kjo vepër krijuese është “për vepra të 
mira”. Qëllimi i kësaj vepre krijuese është që të sigurojë se veprat 
e mira do të jenë rezultati i saj. Këto vepra janë “përgatitur që 
më parë “ që ne të ecim në to, dhe të gjithë të krishterët të ecin 
në to, sepse si krijesa të reja ata janë dizajnuar, projektuar dhe 
krijuar nga Perëndia për ta bërë këtë!
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Kisha është krijesë e re

“Për të krijuar në vetvete nga dy një njeri të ri, duke bërë paqen.”      
                  Efesianëve 2:15

 Nga ky pasazh i rëndësishëm, mësojmë se Pali e përdor 
gjuhën e “krijimit” për të përshkruar ekzistencën, jo vetëm të 
krishterëve individualë, por gjithashtu të kishës në tërësi. Kisha 
nuk është një organizatë; ajo është një organizëm i krijuar, është 
e gjallë dhe e “re”. Krishti ka marrë dy grupe njerëzish krejtësisht 
të ndryshëm (hebrenj dhe johebrenj) dhe “tek Ai” u bënë “një 
krijesë e re” - “trupi i Krishtit”. Ky trup i gjallë është i mbushur 
nga një frymë e vetme - Fryma e Shenjtë1 dhe ndan një jetë të 
përbashkët - jetën e vetë Krishtit.2

 Që të dyja, kisha si tërësi (i gjithë trupi i Krishtit) dhe kisha 
në manifestimet e saj lokale (trupat individualë të besimtarëve) 
janë krijesa të mrekullueshme të Perëndisë. Askush nuk mund të 
“fillojë një kishë”; Perëndia duhet të bëjë të pamundurën dhe të 
formojë diçka nga asgjëja që një kishë të ekzistojë. Ai e bën këtë 
duke “krijuar” një numër të krishterësh individualë, që bëhen 
një për shkak të jetës së tyre të përbashkët.

Themeli i vetëm Kishës
Është Krishti, Zoti i saj:

Ajo është krijesa e Tij e re,
Nga Fryma dhe nga Fjala.
Nga qielli erdhi dhe e kërkoi

Që të jetë nusja e Tij e shenjtë;
Me gjakun e Tij e bleu,

Dhe për jetën e saj Ai vdiq.
         Samuel J. Stone

1  1Korintasve 12:12-13
2   Gjoni 15:4-5
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Të krijuar në drejtësi dhe shenjtëri

“...që për sa i përket sjelljes së mëparshme të zhvishni njeriun e 
vjetër që prishet sipas epsheve mashtruese dhe të përtëriheni në 
frymën e mendjes suaj dhe të vishni njeriun e ri, të krijuar sipas 
Perëndisë në drejtësinë dhe në shenjtërinë  e së vërtetës.”
                                                 Efesianëve 4:22-24

 Sipas Palit, jo vetëm që kisha në tërësi është “një krijesë e 
re”, por edhe secili individ i krishterë është një krijesë e re. Gjëja 
më e rëndësishme për t’u vënë re në këtë pikë është se kur bëhet 
fjalë për këtë krijesë të re, prapë thuhet se ai u krijua. Si duket kjo 
krijesë e re? Ai është krijuar “sipas Perëndisë ... në drejtësinë dhe 
në shenjtërinë e së vërtetës.” Këto janë karakteristikat e kësaj 
“krijese të re”! Përshkrime të tilla duhet të na japin një ndjesi 
se sa e vërtetë është kjo vepër krijuese: Njeriu i ri është krijuar 
në ngjashmëri me Perëndinë, në drejtësi dhe shenjtëri! Gjuha 
e Palit këtu nuk është gjuhë e imazheve poetike, por gjuhë e 
realitetit konkret! Një përshkrim paralel i kësaj vepre krijuese 
gjendet te Kolosianëve 3:9-11:
     

“Mos gënjeni njëri-tjetrin, sepse ju e zhveshët njeriun e vjetër, me 
veprat e tij, dhe veshët njeriun e ri, që përtërihet në njohurinë, 
sipas shembullit të atij që e krijoi, ku nuk ka më grek dhe jude, 
rrethprerje dhe parrethprerje, barbarë e skithas, skllav e të lirë, 
por gjithçka dhe në të gjithë Krishtin.” 

 Në këtë pasazh ne përsëri e shohim se vetja e re [“krijesa e re”] 
është “krijuar” sipas shembullit të Perëndisë. Prandaj, të krishterët, 
si njerëz që kanë “veshur njeriun e ri,” janë “të shenjtë dhe të dashur” 
(vargu 12) në sytë e Perëndisë. Pyetjes, “kush jam unë?” çdo i 
krishterë duhet t’i përgjigjët: “unë jam një krijesë e re, i krijuar në 
drejtësi dhe shenjtëri, i shenjtë dhe i dashur në sytë e Perëndisë.”
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Asgjë tjetër nuk ka rëndësi
 

“Sepse në Krishtin Jezus as rrethprerja nuk ka forcë, as 
parrethprerja, por krijesa e re.”   Galatasve 6:15

 Nga gjithë ajo që thamë në paragrafët e mësipërm, nuk është 
për t’u habitur që Pali e konsideron krijesën e re si shumë të 
rëndësishme. Asgjë nuk ka rëndësi përveç kësaj vepre krijuese të 
Perëndisë! As rrethprerja, as pagëzimi, as ndonjë veprim tjetër 
i jashtëm njerëzor apo rit fetar nuk vlen “asgjë” nëse mungon 
krijesa e re. Në anën tjetër, nëse Perëndia na ka bërë krijesa të 
reja, mungesa e rrethprerjes (“parrethprerja”) ose pagëzimi ose 
ndonjë rit tjetër fetar, gjithashtu nuk vlejnë “asgjë”! E vetmja gjë 
që ka rëndësi për secilin prej nesh është kjo: “A jam unë një 
krijesë e re, apo jam ende i njëjti person që kam qenë gjithmonë?” 
Nëse jam i njëjti person që kam qenë gjithmonë, atëherë nuk jam 
i krishterë, dhe as shkuarja në kishë, liturgjitë, ceremonitë fetare, 
“përgjigjja ndaj ftesës” ose “pranimi i Jezusit” nuk vlejnë asgjë. 
Çka është ripërtëritja? Është krijesa e re! Shkurtimisht, është një 
mrekulli, jo një “vendim”, apo ndonjë lloj vepre njerëzore.
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Njeri i Ri
“Për të krijuar në vetvete nga dy, një njeri të ri...”        
                                                                             Efesianëve 2:15

“...dhe të përtëriheni në frymën e mendjes suaj dhe të vishni 
njeriun e ri, të krijuar sipas Perëndisë në drejtësinë dhe në 
shenjtërinë  e së vërtetës.”               Efesianëve 4:23-24

“Mos gënjeni njëri-tjetrin, sepse ju e zhveshët njeriun e vjetër, me 
veprat e tij, dhe veshët njeriun e ri, që përtërihet në njohurinë, 
sipas shembullit të atij që e krijoi, ku nuk ka më grek dhe jude, 
rrethprerje dhe parrethprerje, barbarë e skithas, skllav e të lirë, por 
gjithçka dhe në të gjithë Krishtin.”                   Kolosianëve 3:9-11                                                                                                 

 Siç e pamë në kapitullin e pestë, secili nga pasazhet e cituara më 
sipër është shumë i rëndësishëm në përshkrimin e ripërtëritjes si një 
vepër krijuese e Perëndisë. Por në këto vargje qartësohet edhe një 
tjetër aspekt i ripërtëritjes: Ripërtëritja është krijimi i një njeriu të ri.
 Jo vetëm që kisha në tërësi është “një krijesë e re” (Efesianëve 
2:15), por edhe secili individ i krishterë është një krijesë e re! Është 
shumë e rëndësishme të kuptojmë se sipas Palit, i krishteri nuk 
është edhe “krijesë e vjetër” edhe “krijesë e re”. Po ashtu ai nuk ka 
një njeri të ri “brenda” tij. Gjithashtu ai nuk e ka edhe  njeriun e 
vjetër dhe njeriun e ri brenda tij. I krishteri është një krijesë e re. 
 Një ilustrim i njohur që përshkruan përvojën e krishterë flet 
për besimtarin si një person që ka dy qenë, një “qen të zi” dhe 
një “qen të bardhë” që jetojnë brenda tij. Këta qenë vazhdimisht 
luftojnë me njëri-tjetrin dhe “atë që ne e ushqejmë më shumë 
do të fitojë.” Një pikëpamje e tillë mund të jetë e sinqertë, 
por bazohet në një teologji me shumë të meta. Nuk është që i 
krishteri posedon diçka të re brenda tij, diçka që nuk e ka pasur 
kurrë  më parë; ai është bërë një person që nuk ka qenë më parë. 
I krishteri është një njeri i ri.
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“Nuk jam Unë”
     Kjo gjë ilustrohet shumë mirë nga një ngjarje që tregohet për 
Augustinin e Hipo-s, i cili para konvertimit të tij kishte jetuar 
një jetë jo të perëndishme. Pas konvertimit të tij, ai u vizitua nga 
njëra prej dashnoreve të tij të vjetra, e cila kërkonte vëmendjen 
e Augustinit duke thirrur: “Augustin, Augustin, jam unë.” “Po,” 
iu përgjigj Augustini ashpër, “por nuk jam unë!” Ky duhet të jetë 
rrëfimi i çdo të krishteri.
     Në momentin e konvertimit, çdo i krishterë merr një identitet 
të ri. Sauli bëhet Pal; Simoni bëhet Pjetër. Një nga sfidat e 
para me të cilat besimtari i ri përballet pas kthimit në familjen 
e tij dhe pas largimit nga marrëdhëniet e tij të mëparshme, 
është  se të gjithë insistojnë ta thërrasin me emrin e tij të vjetër: 
“Përshëndetje, Simon.”  I sapo konvertuari duhet të qëndrojë 
i palëkundur në mrekullinë që ka ndodhur në jetën e tij dhe të 
shpjegojë se: “unë nuk i dua më gjërat që dikur i desha; unë nuk 
bëj më gjërat që dikur i bëja. Unë nuk jam më Simoni; Unë jam 
Pjetri. Jam bërë një njeri i ri!”

Ji ai që më të vërtetë je
 I krishteri është një njeri i ri. Ky është identiteti i tij thelbësor. 
Dhe për shkak se ai është një njeri i ri, ai është thirrur të jetojë si 
një njeri i ri. Meqenëse njeriu i vjetër tashmë është “zhveshur” 
dhe është “veshur”1 njeriu i ri, ai nxitet që ta besojë këtë fakt (të 
“përtërihet në frymën e mendjes”2) dhe të jetojë në përputhje me 
këtë duke “hedhur mënjanë njeriun e vjetër” (d.m.th. veprat e tij, 
“mënyrën e mëparshme të të jetuarit”3) dhe të vërë (në praktikë) 
“njeriun e ri, që Perëndia e krijoi për të jetuar në drejtësinë dhe 
në shenjtërinë e së vërtetës.”4 Kjo është metoda që Dhiata e Re 
na mëson për rritjen në Hir: “Kuptoje se kush je me të vërtetë, dhe 
pastaj ji ai që me të vërtetë je.” Thirrja për besimtarët nuk është 
“Mundohu të jesh ai që nuk je” ashtu si shumë të krishterë e 
mendojnë,  por thirrja është “Ji ai që më të vërtet je!”

1  Kol.3:9-10
2  Efesianëve 4:23
3  Efesianëve 4:22
4  Ef.4:22,24
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 O i krishterë, është shumë e rëndësishme se si ti e sheh veten 
si besimtar. Nëse ti, pasi që je bërë i krishterë, je ende i bindur se 
je i keq në thelb, atëherë ti ke para teje perspektivën e përpjekjes 
së kotë që të jesh diçka që ti nuk je, përderisa përpiqesh ta jetosh 
jetën e krishterë. Nga ana tjetër, nëse ti je i bindur se në thelbin 
e qenies tënde je i mirë dhe i keq, atëherë e keqja ende ka një vend 
të rëndësishëm në zemrën dhe në jetën tënde. Në thellësinë e 
qenies tënde, ti me të vërtetë e do të keqën dhe kur i thua “Po” të 
keqes është sikurse ti thuash “Po” dëshirave tua më të thella. 
 Asnjë nga këto pikëpamje nuk është biblike. E vërteta 
thelbësore për çdo të krishterë është se ai është një njeri i ri. Në 
qendër të qenies së tij ai është “krijuar në drejtësi dhe shenjtëri.”1 
Kur ai i thotë “Jo” mëkatit, ai i thotë “Po” vetes së tij të vërtetë.

Mishi
 Realiteti  i çdo të krishteri është se ai është një njeri i ri, por 
ky nuk është realiteti i vetëm. Edhe pse i krishteri është bërë një 
person i ri në thellësinë e qenies së tij, ai ende nuk është plotësisht 
i shpenguar. Mëkati ende përpiqet të “mbretërojë” në “trupin e 
tij të vdekshëm”2. Në Dhiatën e Re, ky aspekt më sipërfaqësor 
i personalitetit të krishterit quhet “mishi” dhe do ta diskutojmë 
në kapitujt e mëvonshëm. Në këtë moment, mjafton të thuhet 
se mishi nuk përfaqëson se kush është i krishteri “në të vërtetë,” 
dhe fuqia e mishit për të sunduar mbi të krishterin është thyer.3 
Në fund, kur trupat tanë të vdekshëm do të “shpengohen”4, çdo 
gjurmë e mbeturinave të mëkatit do të zhduket përgjithmonë 
dhe ne përfundimisht do të bëhemi të përkryer, do të “bëhemi 
ata që me të vërtetë jemi.”

Identiteti i ri
     E vërteta e identitetit të ri të një të krishteri, edhe përkundër 
mbetjeve të mëkatit, mund të ilustrohet me shembullin e një 
fabrike të sapo blerë. Paramendoni sikur një fabrikë me gaz 

1  Efesianëve 4:24
2  Romakëve 6:12
3  Galatasve 5:16; Romakëve 6:6-7
4  Romakëve 8:23
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helmues është blerë nga një kompani oksigjeni me qëllim që të 
prodhojë oksigjen që jep jetë. Identiteti i kësaj fabrike ndryshon 
në momentin që pronësia e fabrikës kalon në duart e reja. 
Pronarët e rinj e vendosin një shenjë te hyrja që thotë, “Fabrika 
e Oksigjenit”. Në zyrën e pronarit, vendin e zë një drejtor i ri. 
Pronari i vjetër dhe pronari i ri nuk e ndajnë të njëjtën zyrë, dhe 
luftojnë me njëri-tjetrin për të kontrolluar kompaninë. Pronari i 
vjetër largohet. Në fakt fabrika e vjetër nuk ekziston. Një fabrikë 
oksigjeni është në vendin e saj, edhe pse mund të kalojë një kohë 
e gjatë para se të gjitha pajisjet e vjetra të mund të ndërrohen në 
mënyrë që fabrika të funksionojë plotësisht në kapacitetin e saj 
të ri!
 Në momentin e ripërtëritjes, çdo i krishterë bëhet plotësisht “i 
ri” në thelbin e qenies së tij. Perëndia vendos një shenjë përpara 
jetës së tij, “Shenjëtor.”1 Është vetëm çështje kohe përpara se ky 
transformim thelbësor dhe qendror të funksionojë në çdo aspekt 
të përjetimit të besimtarit. Një incident nga jeta e një pjesëtari 
të një bande në Qytetin e Nju Jorkut, Niki Kruz (Nicky Cruz), 
e ilustron realitetin e kësaj mrekullie. I njohur për epshin e tij 
për gjak dhe dhunë, jeta e Nikit papritmas u prek nga Perëndia. 
Duke qëndruar para pasqyrës, disa orë pas konvertimit, ende 
duke pasur armën dhe thikën e tij në posedim, Niki e shikoi 
veten dhe tha: “Nga tash, Niki do të jetë një engjëll!” Kështu, 
është me çdo të krishterë! Sapo të krijohet “njeriu i ri”, është 
vetëm çështje kohe para se “arma dhe thika” e mëkatit që janë 
akoma të lidhura me jetën tonë, të largohen nga ne përgjithmonë. 
Haleluja!

1  1Korintasve 1:2;  Efesianëve 5:3
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Zemër e Re
 Përderisa drejtësimi është një deklaratë me plot autoritet nga një 
Gjykatës i Drejtë, ripërtëritja është një vepër e fuqishme krijuese nga 
një Krijues i Plotfuqishëm. Kjo vepër krijuese në Bibël përshkruhet 
në kuptimin e realiteteve të ndryshme, ku secila prej të tyre nxjerr 
në pah aspekte të ndryshme të ripërtëritjes. Ne tashmë e kemi 
parë se ripërtëritja është portretizuar në Shkrime si një krijesë e re 
dhe një njeri i ri. Ripërtëritja gjithashtu përshkruhet edhe si diçka 
tjetër, ajo përshkruhet si dhënia e një zemre të re.

Premtimi i një zemre të re 

“Do të lëshoj pastaj ujë të pastër mbi ju dhe do të jeni të pastër; do 
t’ju pastroj nga të gjitha ndyrësitë tuaja dhe nga të gjithë idhujt 
tuaj. Do t’ju jap një zemër të re dhe do të shtie brenda jush një 
frymë të re; do të heq nga mishi juaj zemrën prej guri dhe do t’ju 
jap zemër prej mishi. Do të vë brenda jush Frymën time dhe do të 
bëj që ju të ecni sipas statuteve të mia, dhe ju do të respektoni dhe 
do të zbatoni dekretet e mia. Do të banoni në vendin që u dhashë 
etërve tuaj; ju do të jeni populli im dhe unë do të jem Perëndia juaj. 
Do t’ju çliroj nga të gjitha ndyrësitë tuaja; do të thërres grurin, do 
të bëj që të ketë me bollëk dhe nuk do të dërgoj më urinë kundër 
jush. Do të shumoj frytin e drurëve dhe prodhimin e arave, me 
qëllim që të mos pësoni më turpin e urisë midis kombeve. Atëherë 
do të kujtoni rrugët tuaja të këqija dhe veprimet tuaja që nuk 
ishin të mira dhe do të bëheni të neveritshëm për vetë syve tuaj, 
për paudhësitë tuaja dhe për neveritë tuaja. Nuk është për hatrin 
tuaj që unë veproj”, thotë Zoti….             Ezekieli 36:25-32

 Një nga premtimet më të mrekullueshme të ungjillit është 
premtimi i “një zemre të re dhe i një fryme të re” (vargu 26). 
Kjo është diçka që Perëndia “jep” (v.26) dhe Ai ia jep këtë çdo të 
krishteri. Te Zanafilla 6:5 na thuhet se “ligësia e njerëzve ishte e 
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madhe mbi tokë dhe që tërë synimet e mendimeve të zemrës së 
tyre nuk ishin gjë tjetër veçse e keqja në çdo kohë.” Përsëri, na 
thuhet se “synimet e zemrës së tyre nuk ishin gjë tjetër veçse e 
keqja në çdo kohë”1 Në një vend tjetër na thuhet se “Zemra është 
gënjeshtare  mbi çdo gjë dhe e ligur keq kush mund ta njohë 
atë?”2 Këto gjëra nuk janë të vërteta për zemrën e një të krishteri! 
 Të krishterit i është dhënë një zemër e re. Ai është bërë “i 
pastër në zemër,”3 “një izraelit i vërtetë tek i cili s’ka mashtrim!”4 
Shpallje të tilla nuk mund të bëhen për ata, zemra e të cilëve  
“është gënjeshtare  mbi çdo gjë dhe e ligur keq”! Që të mos 
supozohet se besimtari ka një zemër të vjetër dhe një zemër të 
re, Perëndia e thotë në mënyrë specifike: “do të heq nga mishi 
juaj zemrën prej guri dhe do t’ju jap zemër prej mishi” (vargu 26). 
Në vend të një zemre të ngurtë, të ftohtë dhe të pandjeshme, të 
krishterëve u jipet një zemër e butë, e ngrohtë dhe e gjallë që 
është e ndjeshme ndaj gjërave të Perëndisë.

Të gjithë të krishterët jetojnë jetë të ndryshuara
 Lidhur me dhënien e një zemre të re, Perëndia premton se Ai 
do të “vendosë Frymën e Tij brenda nesh” dhe “do të bëjë që ne 
të ecim sipas statuteve të Tij” (vargu 27). Rezultati i sigurt i kësaj 
vepre të brendshme të Frymës së Shenjtë është se çdo i krishterë 
do të jetë i kujdesshëm që t’i “respektojë dekretet (urdhërimet) 
e Perëndisë” (vargu 27). Kjo do të thotë se është absolutisht e 
pamundur që të kemi një zemër të re dhe të vazhdojmë të jetojmë 
në mëkat.
 Kohëve të fundit, nuk është e pazakontë të dëgjosh deklarata 
të tilla si: “Ai person është i krishterë, por e ka jetuar jetën e tij në 
mosbindje ndaj Perëndisë.” E pamundur! “Do të vë brenda jush 
Frymën time dhe do të bëj që ju të ecni sipas statuteve të mia, dhe 
ju do të respektoni dhe do të zbatoni dekretet e mia.”
 “Ky person ka qenë i krishterë për shumë vite, por ai kurrë nuk 
është rritur.” E paimagjinueshme! “Do t’ju pastroj nga të gjitha 
ndyrësitë tuaja dhe nga të gjithë idhujt tuaj... Do t’ju çliroj nga të 

1  Zanafilla 8:21
2  Jeremia 17:9
3  Mateu 5:8
4  Gjoni 1:47
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gjitha ndyrësitë tuaja” Kur Perëndia “nis një vepër të mirë mes 
nesh,”1 Ai nuk do të ndalet derisa çdo idhull të shkatërrohet dhe 
çdo ndyrësi të pastrohet nga jeta jonë! Ai ka vendosur të “jetë 
Perëndia ynë”, dhe nuk do të na lë në duart e dikujt tjetër!

Premtime, e jo këshilla!
 Është shumë e rëndësishme të kuptojmë se deklaratat e 
Ezekielit kap. 36   janë premtime për atë që Perëndia do të bëjë dhe 
jo këshilla se çfarë të krishterët duhet të bëjnë. Këto premtime 
janë të pakushtëzuara dhe gjithmonë përmbushen në secilin 
besimtar. Perëndia i sjellë këto rezultate, jo njeriu. Vini re përsëri 
atë që Perëndia premton të bëjë në këto vargje: 

•  “Do të lëshoj pastaj ujë të pastër mbi ju dhe do të jeni të 
pastër.”

•  “Do t’ju pastroj nga të gjitha ndyrësitë tuaja dhe nga të 
gjithë idhujt tuaj.”

•  “Do t’ju jap një zemër të re dhe do të shtie brenda jush një 
frymë të re.”

•  “Do të heq nga mishi juaj zemrën prej guri dhe do t’ju jap 
zemër prej mishi.” 

•  “Do të vë brenda jush Frymën time dhe do të bëj që ju të 
ecni sipas statuteve të mia, dhe ju do të respektoni dhe do 
të zbatoni dekretet e mia.”

• “Do të jem Perëndia juaj.” 

• “Do t’ju çliroj nga të gjitha ndyrësitë tuaja.”

Si përgjigje ndaj këtyre “premtimeve të çmuara dhe madhështore,”2 
çdo i krishterë duhet të ngrejë lavde drejt Perëndisë.

1  Filipianëve 1:6
2  2 Pjetrit 1:4
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Besëlidhja e re

“Ja do të vijnë ditët”, thotë Zoti, “në të cilat do të vendos një 
besëlidhje të re me shtëpinë e Izraelit dhe me shtëpinë e Judës; 
jo si besëlidhja që kam vendosur me etërit e tyre ditën kur i zura 
për dore për t’i nxjerrë nga vendi i Egjiptit, sepse ata e shkelën 
besëlidhjen time, ndonëse unë isha Perëndia i tyre”, thotë Zoti. 
“Por kjo është besëlidhja që do të vendos me shtëpinë e Izraelit 
mbas atyre ditëve”, thotë Zoti: “Do ta shtie ligjin tim në mendjen 
e tyre dhe do ta shkruaj mbi zemrën e tyre, dhe unë do të jem 
Zoti i tyre dhe ata do të jenë populli im. Ata nuk do të mësojnë 
secili të afërmin e vet dhe secili vëllanë e vet, duke thënë: “Njihni 
Zotin!”, sepse të gjithë do të më njohin, nga më i vogli e deri te 
më i madhi”, thotë Zoti. “Sepse unë do ta fal paudhësinë e tyre 
dhe nuk do ta kujtoj më mëkatin e tyre.”          Jeremia 31:31-34

 Këto premtime të lavdishme citohen në Dhiatën e Re lidhur 
me “Besëlidhjen e re” në të cilën çdo i krishterë është pjesëmarrës.1 
Vini re se drejtësimi është njëra nga bekimet e premtuara në 
besëlidhjen e re: “Unë do ta fal paudhësinë e tyre dhe nuk do ta 
kujtoj më mëkatin e tyre” (vargu 34). Por bashkë me drejtësimin 
premtohet dhe është e pandashme edhe ripërtëritja: “Do ta shtie 
ligjin tim në mendjen e tyre dhe do ta shkruaj mbi zemrën e tyre” 
(vargu 33). Drejtësimi dhe ripërtëritja, janë të lidhura së bashku 
në besëlidhjen e re. Të gjithë ata që duan ta përdorin drejtësimin 
e supozuar si një mundësi për të vazhduar në mëkat, vetëm 
dëshmojnë se nuk janë pjesëmarrës të besëlidhjes së re. Sërish e 
shohim se Perëndia kurrë nuk i jep dikujt një “10-she” në fillim 
të jetës së tij të krishterë pa i dhënë njëkohësisht një dashuri për 
materialin! 

Drejtësimi i brendshëm
 Nën Besëlidhjen e Vjetër, ligji u shkrua jashtë njerëzve, mbi 
pllakat e gurit.2 Kjo është gjithmonë marrëdhënia midis ligjit 
dhe njeriut të papërtërirë. Ligji vjen tek ai “nga jashtë” dhe i 
1  Hebrenjve 8:8-12
2  2Korintasve 3:1-18
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imponon atij standarde të cilat i urren.1 Ligji i tregon se çfarë 
duhet të bëjë, por nuk i jep as dëshirë dhe as fuqi për ta bërë atë. Më 
e mira që ligji mund të japë është vetëm një drejtësi e jashtme, si 
ajo që kishin skribët dhe farisenjtë. Jezusi tha se ata ishin si kupa 
që ishin pastruar vetëm nga jashtë - “varre të zbardhura që nga 
jashtë duken të bukur, por brenda janë plot eshtra të vdekurish 
dhe gjithfarë papastërtish.”2

 Në anën tjetër, Besëlidhja e Re premton një drejtësim të 
brendshëm: “Do ta shtie ligjin tim në mendjen e tyre dhe do ta 
shkruaj mbi zemrën e tyre.” Kur reflektojmë mbi këtë, bëhet e 
qartë se ky është i njëjti premtim si ai i dhënë te Ezekieli 36:26, 
premtimi i një zemre të re që do dhe dëshiron t’i bindet Perëndisë. 
Sa ndryshe është krishterimi i vërtetë nga feja vetëm në dukje e 
të gjithë farisenjve! I krishteri i vërtetë ndjek Zotin, sepse ai ka 
një zemër të re, të njëjtë me thelbin e ligjit të Perëndisë - dashuri 
ndaj Perëndisë dhe njeriut3, që është e shkruar mbi të!4

Siguritë e mëdha

“Ata do të jenë për mua populli im dhe unë do të jem për ta 
Perëndia i tyre. Do t’u jap një zemër të vetme, një rrugë të vetme, 
që të kenë frikë nga unë përjetë për të mirën e tyre dhe të bijve 
të tyre. Do të bëj me ta një besëlidhje të përjetshme; nuk do të 
largohem më prej tyre dhe do t’u bëj të mira dhe do të shtie në 
zemrën e tyre frikën, me qëllim që të mos më braktisin. Do të 
ndiej gëzim duke u bërë të mirë dhe do t’i mbjell në mënyrë të 
qëndrueshme në këtë vend me gjithë zemrën time dhe me gjithë 
shpirtin tim.”                Jeremia 32:38-41

 Në këto vargje, Perëndia përsëri flet për “besëlidhjen e 
përjetshme”5 që Ai do të bëjë me njerëzit e Tij. Premtimet e kësaj 
besëlidhjeje janë të lavdishme përtej çdo fjale. Mund të thuhet 
shumë për secilën prej tyre, por vini re këto në veçanti:

1  Romakëve 8:7
2  Mateu 23:25-28
3  Mateu 22:35-40
4  1Thesalonikasve 4:9
5  Jeremia 32:40;  Hebrenjve 13:20    
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•  “Do t’u jap një zemër të vetme, një rrugë të vetme, që të kenë 
frikë nga unë përjetë për të mirën e tyre.”

• “Nuk do të largohem më prej tyre dhe do t’u bëj të mira.”
•  “Do të shtie në zemrën e tyre frikën, me qëllim që të mos më 

braktisin.”

Të gjithë të krishterët kanë një zemër
 Gjithë të krishterët kanë një zemër. Kjo është bërë shumë e 
sigurt nga fakti se Perëndia e premton këtë zemër si dhuratë: “Do 
t’u japë një zemër të vetme.” Të krishterëve nuk u thuhet se ata 
duhet të kenë një zemër; atyre u është premtuar një zemër si një 
dhuratë falas.
 Të gjithë të krishterët kanë të njëjtën zemër! Të gjithë “i 
shërbejmë Perëndisë në Frymë dhe që mburremi në Krishtin 
Jezus pa besuar në mish.”1 Të gjithë e duan Zotin Jezus Krisht2 
dhe të gjithë i duan të krishterët e tjerë.3 Kjo “zemër e njëjtë” 
shpjegon faktin pse dy të krishterë mund të takohen për herë 
të parë në një avion ose autobus dhe të përjetojnë bashkësi më 
reale me njëri-tjetrin për tridhjetë minuta sesa mund të përjetojnë 
gjatë gjithë jetës me anëtarët e familjes së tyre që janë të humbur. 
     

Të gjithë të krishterët kanë një rrugë
 Gjithë të krishterët kanë një rrugë. Përsëri, ky është një premtim 
i Perëndisë. Nuk na thuhet që të gjithë të krishterët duhet të kenë të 
njëjtën rrugë; por na thuhet se atyre do t’u jepet një rrugë (vargu 
39). Të gjithë të krishterët janë duke lëvizur në të njëjtin drejtim, 
përpjetë dhe drejt Perëndisë. Disa lëvizin më shpejt se të tjerët, 
dhe të gjithë përjetojnë pengesa të përkohshme. Por në rrugëtimin 
e përgjithshëm të jetës së tyre, të gjithë janë duke udhëtuar në të 
njëjtën rrugë dhe duke shkuar drejt të njëjtit qëllim.
 Kjo do të thotë se kushdo që ec në një rrugë tjetër e cila të çon në një 
drejtim tjetër, thjesht nuk është i krishterë. “Ai që thotë: ‘Unë e kam 
njohur atë, dhe nuk mban urdhërimet e tij, është gënjeshtar (jo një 
“i krishterë në mish”!) dhe e vërteta nuk është në atë.”4

1  Filipianëve 3:3
2  1Korintasve 16:22
3  1Gjonit 3:14-15
4  1Gjonit 2:4
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Të gjithë të krishterët këmbëngulin në shenjtëri
 Të gjithë të krishterët këmbëngulin në shenjtëri deri në fund 
të jetës së tyre. Vini re edhe një herë premtimet te Jeremia 32. 
Perëndia jo vetëm që ka premtuar të mos largohet prej nesh 
(“Nuk do të largohem më prej tyre dhe do t’u bëj të mira”) por 
Ai gjithashtu ka premtuar të punojë në zemrat tona në mënyrë 
që ne të mos largohemi prej Tij! (“Do të shtie në zemrën e tyre 
frikën, me qëllim që të mos më braktisin”)! Përsëri, ky është një 
premtim dhe është diçka që Perëndia e bën. Në zemrat e çdo të 
krishteri Ai vendosë një frikë të vazhdueshme dhe të shenjtë të 
Vetes e cila mbjell besnikërinë e tyre të qëndrueshme ndaj Tij!
 Kjo është siguria e vërtetë biblike, dhe është shumë ndryshe 
nga ajo thënia e thjeshtë që shpesh përdoret kohëve të fundit 
se “një herë i shpëtuar, gjithmonë i shpëtuar.” Siguria nuk ka 
të bëjë me “të qenit i shpëtuar,” dhe pastaj të jetosh një jetë 
mëkatare dhe sërish të shkosh në qiell. Gjithashtu, siguria nuk 
nënkupton që të të hedhin në një dhomë të mbyllur menjëherë 
pas konvertimit dhe të mos lejohesh të dalësh, pa marrë parasysh 
se sa shumë troket në derë që të ikësh nga ty. Nuk ka kufizime të 
jashtme që e ndalojnë një të krishterë që të kthehet në jetën e 
tij të mëparshme: “Po ta kishin mendjën tek atdheu që kishin 
lënë do të kishin gjetur kohë për t’u kthyer përsëri atje. Por 
tani dëshirojnë ata një atdhe më të mirë, domethënë një atdhe 
qiellor.”1 A ke dëshirë të kthehesh te bota? Je  plotësisht i lirë, 
askush nuk do të ndalojë! Por nëse je i krishterë, dëshira jote nuk 
është që të kthehesh prapa. Si mund të jetë dëshirë e jotja kur të 
është dhënë një zemër që e do dhe e druan Perëndinë.
 Prandaj, siguria e besimtarit rrjedh nga vetë natyra e 
Besëlidhjes së Re. “Defekti” i madh i Besëlidhjes së Vjetër ishte 
se njerëzit “nuk vazhduan” në të.2 Besëlidhja e Re u krijua 
posaçërisht për të rregulluar këtë situatë. Besëlidhja e Re e 
arrin këtë duke e vendosur ligjin e Perëndisë brenda nesh.3 Në 
Besëlidhjen e Re, Perëndia e vendosë në zemrat tona një dashuri 
për Të, që na bën të jemi besnikë ndaj Tij dhe t’i kushtojmë 
vëmendje paralajmërimeve të Tij.

1  Hebrenjve 11:15-16
2  Hebrenjve 8:7-9
3  Hebrenjve 8:10
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 Në kohën e Pashkës, bijtë e Izraelit u paralajmëruan që 
asnjëri prej tyre të mos dilte nga dera e shtëpisë deri në mëngjes, 
por të qëndrojë nën strehën e gjakut. Çfarë do të kishte ndodhur 
nëse ata do ta injoronin këtë paralajmërim? Me siguri ata do të 
zhdukeshin! Por fakti është se, nuk e injoruan paralajmërimin! 
Ata kishin frikë të dilnin jashtë, dhe kështu të gjithë qëndruan 
në shtëpitë e tyre deri në mëngjes, dhe asnjë prej tyre nuk u zhduk. 
E njëjta gjë ndodh me secilin të krishterë. Lavdi Zotit!
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Rilindja
 Sipas Biblës, çdo i krishterë është një mrekulli e gjallë! Ai është 
një njeri i ri me një zemër të re. E thënë më shkurt, ai nuk është asgjë 
më pak se sa një krijesë plotësisht e re! Por “e reja” e ripërtëritjes nuk 
ndalet me kaq. Ripërtëritja është gjithashtu një rilindje.

Rilindja

“Jezusi u përgjigj dhe i tha: “Në të vërtetë, në të vërtetë po të them 
se nëse një nuk lind përsëri, ai nuk mund ta shohë mbretërinë e 
Perëndisë. Nikodemi i tha: ‘Si mund të lind një njeri kur është 
plak? A mund të hyjë ai për së dyti në barkun e nënës dhe të lind?’ 
Jezusi u përgjigj: ‘Në të vërtetë, në të vërtetë po të them se kush nuk 
lind nga uji dhe nga Fryma, ai nuk mund të hyjë në mbretërinë 
e Perëndisë. Ç’ka lindur nga mishi është mish, dhe ç’ka lindur 
nga Fryma është frymë. Mos u mrekullo që të thashë: “Duhet të 
lindni përsëri.” Era fryn ku të dojë dhe ti ia dëgjon zërin, por nuk 
e di nga vjen e ku po shkon; kështu është edhe çdo njeri që është 
lindur nga Fryma.”                                                      Gjoni 3:3-8

 Në këtë pjesë të Shkrimeve,  ne shohim disa prej fjalëve më 
të mrekullueshme dhe më udhëzuese që u thanë ndonjëherë nga 
Zoti Jezus Krisht. Këtu e mësojmë se të bëhesh i krishterë do të 
thotë të “lindësh” për herë të dytë! Duke përshkruar ripërtëritjen 
në këtë kuadër, Zoti ynë tërheq vëmendje në disa aspekte të 
rëndësishme të ripërtëritjes.

Rilindja është radikale
 Asgjë nuk mund të jetë më e rëndësishme dhe të ketë 
implikime më të mëdha për ne personalisht sesa ngjizja dhe 
lindja jonë! Kur ne ngjizemi dhe lindim, fillojmë të ekzistojmë 
dhe të jetojmë në prizmin natyror dhe asgjë më nuk është e 
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njëjtë, asnjëherë! Kështu është edhe në prizmin shpirtëror: Kur 
ne “rilindemi”, atëherë fillojmë të ekzistojmë dhe të jetojmë në 
botën shpirtërore, dhe për gjatë gjithë përjetësisë asgjë nuk do të 
jetë më e njëjtë për ne! Haleluja!
 Të “rilindësh” do të thotë të fillosh të ekzistosh. E thënë 
shkurt, lindja e re nuk është diçka që shtohet në jetën tonë; lindja 
e re është vetë jeta! Ne fillojmë të jetojmë! E thënë ndryshe, kur 
rilindemi nuk do të thotë se marrim diçka që nuk e kemi pasur më 
parë; por do thotë të shndërrohemi në diçka që nuk kemi qenë 
kurrë më parë.” Lindja e re është rrënja e ekzistencës sonë si të 
krishterë.

Rilindja është një lindje e vërtetë
 Lindja e re nuk është e ngjashme me një lindje; ajo në fakt është 
një lindje! Vini re fjalët e Zotit tonë në vargun 6: “Ç’ka lindur nga 
mishi është mish, dhe ç’ka lindur nga Fryma është frymë”. Lindja 
e re është një lindje e vërtetë. Ashtu siç diçka nga mishi lind nga 
lindja fizike, në të njëjtën mënyrë diçka shpirtërore lind nga lindja 
shpirtërore! “Ç’ka ka lindur... është frymë.”
 Në këtë lindje, Perëndia është ai që na lind; ne jemi “të lindur 
nga Perëndia.” “Kush lindi prej Perëndisë, nuk bën mëkat, sepse 
fara e Perëndisë qëndron në të dhe nuk mund të mëkatojë, sepse 
ka lindur prej Perëndisë.”1  Gjoni na thotë se “fara” e Perëndisë 
[greqisht = sperma] mbetet në ata që kanë lindur nga Perëndia. 
Sipas fjalëve të Pjetrit, ne bëhemi “pjesëtarë të natyrës hyjnore.”2 
Një terminologji e tillë është aq eksplicite saqë nuk do të guxonim 
ta përdornim, përveç  faktit se është mësimi i drejtpërdrejtë i 
Fjalës së Perëndisë.
 Realiteti i lindjes së re ka implikime të jashtëzakonshme: 
së pari, ajo na tregon se pse një i krishterë i vërtetë nuk jeton 
në mëkat. Në vargun e cituar më lart, Gjoni na tregon se një 
i krishterë “nuk mund të mëkatojë” (shih shtojcën B). Arsyeja 
pse një i krishterë nuk mund të mëkatojë gjendet te lindja e tij 
e re dhe natyra hyjnore që banon brenda tij: “Kush lindi prej 
Perëndisë, nuk bën mëkat, sepse fara e Perëndisë qëndron në 

1  1Gjonit 3:9
2  2Pjetrit 1:4
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të dhe nuk mund të mëkatojë, sepse ka lindur prej Perëndisë.” I 
krishteri e ka natyrën e Perëndisë brenda tij dhe për këtë arsye ai 
nuk mund ta përballojë të jetuarin ashtu siç jetonte më parë. Çdo 
besimtar i vërtetë që përpiqet të kthehet në rrugët e tij të vjetra, 
në fund do ta kuptojë se nuk mundet ta bëjë këtë. Mëkati është 
kundër natyrës së tij; ai e urren atë.
 Së dyti, nga realiteti i lindjes së re ne mësojmë se si çdo i 
krishterë i vërtetë duhet ta shikojë (të mendojë për) veten. I 
krishteri nuk është më një mëkatar,1 por një shenjtor.2 
 Kjo nuk do të thotë që i krishteri nuk mëkaton kurrë, apo se 
mëkati nuk është tërheqës ndaj mishit të tij, por se natyra e tij e 
vërtetë, ajo që ai me të vërtetë është përbrenda, e do Perëndinë 
dhe shenjtërinë. Fakti se kjo është e vërtetë bëhet i dukshëm 
nga realiteti se çdo i krishterë i vërtetë ndihet i trishtuar dhe i 
pikëlluar kur bën mëkat. Pse ndihet ai i trishtuar? Pikërisht sepse 
natyra e tij e vërtetë është që ai ta kërkojë shenjtërinë! 
 I dashur shenjtor! Mos lejo që djalli të të thotë se je i pavlefshëm 
dhe i keq si i krishterë. Ti je një fëmijë i Perëndisë, “i shenjtë dhe i 
dashur”3 në sytë e Tij! Vetë natyra e Tij (“fara”) është brenda teje, 
dhe ti mbart ngjashmërinë familjare! Rilindja është një lindje e 
vërtetë.

Rilindja është sovrane
 Rilindja përfundimisht varet nga vullneti i Perëndisë, jo nga 
vullneti i njeriut. Të gjithë ata që kanë lindur përsëri “nuk u 
lindën as prej gjakut, as prej vullnetit të mishit as prej vullnetit të 
burrit, por prej Perëndisë”4  Zoti Jezus e bën këtë të qartë në v. 8: 
“Era [në greqisht pneuma: era, shpirti, fryma] fryn ku të dojë.”
 Era fryn aty ku të dojë! Asnjë njeri nuk e drejton, kontrollon 
ose ndalon atë. Në të njëjtën mënyrë, Fryma e Perëndisë fryn 
aty ku dëshiron. Kjo do të thotë se personi më i vështirë, më i pa 
shpresë  mund të shpëtohet. As zemra më e ngurtë dhe as vullneti 
më kokëfortë nuk mund ta ndalojë erën që të fryjë. Nëse kishte 
1  Luka 6:32-34
2  1Korintasve 1:2; Efesianëve 5:3
3  Kolosianëve 3:12
4  Gjoni 1:13
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një person që kisha e hershme e dinte se nuk do të konvertohej, 
ishte Sauli i Tarsit. Por gjërat që janë të pamundura për njerëzit 
janë të mundura për Perëndinë!1 Një lëvizje e vetme e Frymës 
së Perëndisë dhe njeriu që dikur “vazhdonte të kërcënonte deri 
edhe me vdekje”2 besimtarët, tani është një dishepull i butë dhe 
i përulur i Krishtit, duke pyetur: “Zot, çfarë duhet të bëj?”3

 Rilindja është gjithmonë vepër sovrane e Perëndisë: “Kështu 
janë edhe ata që linden nga Fryma e Shenjtë.” Pse unë jam i 
krishterë dhe fqinji im nuk është? Ka vetëm dy mundësi: 
Përgjigjja ose qëndron te njeriu (“Unë isha më i përgjegjshëm, 
nuk isha aq zemërgur, kërkova Perëndinë me iniciativën time”), 
ose te Perëndia (“Ai zgjodhi të “fryjë” nga Fryma e Tij, duke e 
zbutur zemrën time të ngurtë dhe duke më bërë të përgjegjshëm 
ndaj thirrjes së Tij”). Bibla e bën shumë të qartë se alternativa e 
fundit është e saktë: “Nuk varet as nga vullneti e as nga përpjekjet 
e njeriut, por nga Perëndia që ka mëshirë.”4  
 Në gjendjen tonë natyrore, “nuk gjendet asnjë që kërkon 
Perëndinë.”5 “Por Perëndia, që është i pasur në mëshirë, për 
shkak të dashurisë së tij të madhe me të cilën na deshi, na dha 
jetë bashkë me Krishtin, ndonëse ishim të vdekur në paudhësitë 
tona.”6 Ashtu si tek Ezekieli dhe “lugina e kockave,” Perëndia 
“ka bërë që fryma të hyjë brenda nesh dhe që ne të vijmë në 
jetë.”7

 Arsyeja e vetme që ndonjëri prej nesh është i krishterë është 
se fryma e Perëndisë ka hyrë në mënyrë sovrane në zemrat tona. 
Në ditën e konvertimit  tim, kur u zgjova në mëngjes, nuk e 
kisha idenë që kur të vinte mbrëmja, do të isha një krijesë e re 
në Krishtin Jezus! Unë nuk po “kërkoja Perëndinë”; Perëndia 
nuk ishte në mendimet e mia; nuk kisha “parasysh frikën e 
Perendisë.”8 Por në mbarim të asaj dite një mrekulli kishte 
ndodhur dhe atë natë shkova në shtrat i mbushur me paqen që 
1  Luka 18:27
2  Veprat e Apostujve 9:1
3  Veprat e Apostujve 22:10
4  Romakëve 9:16
5  Romakëve 3:11
6  Efesianëve 2:4-5
7  Ezekieli 37:1-10
8  Romakëve 3:18
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“ia tejkalon çdo zgjuarsie”1 dhe me gëzimin që “nuk mund të 
shprehet me fjalë.”2 Era fryn aty ku të dojë! Haleluja! 

Rilindja është e njohur
 Vepra e Frymës së Shenjtë në ripërtëritje është e njohur. “Era fryn 
ku të dojë; ushtimën ia dëgjon” (vargu 8). Era gjithmonë shkakton 
lëvizje, jetë, energji, zhurmë. Kjo lëvizje mund të vijë në formën e një 
stuhie të fuqishme që rrafshon çdo gjë para saj, ose mund të vijë në 
formën e një flladi të butë që bën  një gjethe të lëvizë në degë, por 
gjithmonë ka lëvizje. Nëse nuk ka lëvizje, nuk ka erë.

Kush e ka parë erën?
As unë dhe as ti:

Por kur gjethet lëkunden
Era është aty.

Kush e pa erën?
As unë dhe as ti:

Por kur pemët përulin kokat
Era është aty.

 Christina Rossetti

  
 Kështu ndodh edhe me Frymën e Perëndisë. Lëvizja e Frymës 
së Perëndisë është e dukshme për shkak të efekteve që jep. 
Nganjëherë Fryma e Shenjtë vjen si një stuhi e fuqishme që 
merr me vete tre mijë persona në mbretëri, brenda një dite të 
vetme.3 Nganjëherë Fryma vjen si një erë e butë që hap zemrën 
e një personi për t’iu përgjigjur ungjillit.4 Por lëvizja e Frymës së 
Perëndisë gjithmonë njihet: “Kështu janë edhe ata që lindën nga 
Fryma e Shenjtë.” Efektet e veprave hyjnore janë të dukshme në 
jetën e çdo të krishteri të vërtetë.

1  Filipianëve 4:7
2  1Pjetrit 1:8
3  Veprat e Apostujve 2:37-41
4  Veprat e Apostujve 16:14
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Rilindja është misterioze
 Rilindja është misterioze: “por nuk e di nga vjen e ku shkon.” 
Përsëri, ky elementi i misterit është i pandryshueshëm në rilindje: 
“Kështu janë edhe ata që linden nga Fryma e Shenjtë”!
 Kjo është një gjë vërtetë e mrekullueshme: Ne “nuk e 
dimë” kush do të shpëtohet më radhë! Fryma e Shenjtë është 
një Person, dhe ne nuk mund të parashikojmë se si Ai do të 
punojë. Ai mund të shpëtojë një shpirt, ose mund të shpëtojë 
tre mijë. Ata që e ndajnë ungjillin përmes telefonit pretendojnë 
të jenë në gjendje të parashikojnë se sa përqind e njerëzve do të 
marrin “vendime për Krishtin.” Një parashikim i tillë dëshmon 
vetëm një gjë: Këta “të konvertuar” nuk janë asgjë më shumë se 
produkte të psikologjisë së aplikuar; ata nuk janë vepër e frymës 
së Perëndisë! Rilindja është misterioze!
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Natyra e re
“Por ruhuni nga profetët e rremë, që vijnë te ju me të veshur delesh, 
por që përbrenda janë ujqër grabitqarë. Do t’i njihni nga frutet e 
tyre. A vilet vallë rrush nga ferrat ose fiq nga murrizat? Kështu, 
çdo pemë e mirë jep fruta të mira, por pema e kalbur jep fruta të 
këqija. Një pemë e mirë nuk mund të japë fruta të këqija dhe as 
një pemë e kalbur të japë fruta të mira. Çdo pemë që nuk jep frutë 
të mirë pritet dhe hidhet në zjarr. Prandaj, do t’i njihni ata nga 
frytet e tyre.”      Mateu 7:15-20

 Sipas këtyre vargjeve, ripërtëritja nuk është vetëm një lindje 
e re, por edhe dhënie e një natyre të re. Është e rëndësishme të 
vërejmë se fjala “natyrë” nuk përdoret asnjëherë në këtë pasazh, 
megjithëse koncepti i natyrës është gjithkund. Kjo ndodh për 
shkak se “natyra” jonë nuk është diçka që ne e “kemi”, por një 
përshkrim i asaj që jemi. Prandaj, koncepti i saktë i “natyrës” 
shihet në fjalët e Zotit tonë kur Ai flet për dy llojet e pemëve, 
pemët e mira dhe pemët e këqija. Këto fjalë të thjeshta janë 
të mbushura me udhëzime të lavdishme lidhur me realitetet e 
ripërtëritjes. Katër të vërteta të mëdha dhe largpamëse shihen 
menjëherë këtu:

Janë vetëm dy lloje të pemëve
 Sipas Zotit Jezus Krisht, një pemë ose është “e mirë” ose 
“e keqe.”  Çdo njeri ose është “një ferrishte” ose “një hardhi,” 
“një fik” ose “një gjemb.” Nuk ka një grup pemësh që janë “në 
mes”, gjysma fik dhe gjysma gjemb. Gjithashtu në këto vargje 
nuk gjejmë asnjë lloj peme të “përzier.” Që një pemë të ketë “dy 
natyra” është aq e pa mundur sa edhe për një pemë të jetë edhe 
hardhi edhe me gjemba në të njëjtën kohë! Çdo njeri është ose 
njëra ose tjetra.
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Pemët japin fruta sipas natyrës së tyre
 “Kështu, çdo pemë e mirë jep fruta të mira, por pema e 
kalbur jep fruta të këqija.” (vargu 17) Me fjalë të tjera, lloji i 
frutave vjen nga lloji (“natyra”) e pemës. Hardhitë prodhojnë 
rrush; ferrishtat prodhojnë ferra. Vini re saktësinë e deklaratës 
së Zotit tonë: “Çdo pemë e mirë jep fruta të mira.” Lexues i 
dashur, mos lejo që dikush të të mashtrojë me fjalë boshe1 dhe mos e 
mashtro veten duke menduar se “disa pemë të mira japin fruta të 
këqija.” Sipas Zotit Jezus Krishti kjo nuk ndodh kurrë! Ndonëse 
i krishteri mëkaton dhe pengohet në shumë mënyra,2 jeta e tij 
karakterizohet në mënyrë të pashmangshme nga fruta e mirë,3 jo 
nga “ferrat dhe gjembat.”4 Që të mos ketë ndonjë dyshim lidhur 
me këtë, Zoti e thekson atë edhe më qartë dhe e veçon në vargun 
18: “Një pemë e mirë nuk mund të japë fruta të këqija; as një 
pemë e kalbur të japë fruta të mira.”
 Ashtu sikur një pemë e mirë nuk mund të prodhojë fruta të 
këqija, kështu nga gjysma e dytë e vargut 18 ne mësojmë se edhe 
një njeri i cili nuk është i ripërtërirë nuk mund të prodhojë fruta 
të mira. Mollët mund të lidhen në degët e një ferishteje, por ato 
nuk mund të prodhohen nga ferishtja.  Ato nuk mund të dalin 
natyrshëm nga thelbi i ferishtes. Në vargun 19 na tregohet fati i 
çdo peme që nuk jep fruta të mira: “Çdo pemë që nuk jep frutë 
të mirë pritet dhe hidhet në zjarr.”

Fruti i një peme zbulon natyrën e asaj peme
 Fruti i një peme nuk e bën pemën atë që është; fruti e 
zbulon se çfarë lloj peme është. Zoti Jezus na jep këtë parim të 
përgjithshëm në paralajmërimin e Tij për profetët e rremë: “Ata 
do t’i njihni nga frutet e tyre” (vargu 16). Pastaj Ai vazhdon të 
mësojë për “pemët e mira” dhe “pemët e këqija” dhe përfundon 
mësimin e Tij duke përsëritur këtë të vërtetë të madhe në vargun 
20: “Prandaj, do t’i njihni ata nga frutet e tyre.”
 Fruti i një peme nuk e bën pemën atë që është: Askush nuk 
bëhet një hardhi rrushi duke u munduar që të prodhojë rrush! 
1  Efesianëve 5:5-6
2  Jakobi 3:2
3  Gjoni 15:16
4  Hebrenjve 6:8
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Vetëm një mrekulli nga Perëndia mund të na shndërrojë në 
diçka që nuk jemi! Përkundrazi, fruti i një peme zbulon se çfarë 
lloj është: Prodhimi i rrushit është dëshmia se kjo mrekulli nga 
Perëndia tashmë ka ndodhur. 
 Ky parim ilustrohet shumë mirë nga fjalët e Zotit tonë drejtuar 
hebrenjve te Gjoni 8:47: “Kush është prej Perëndisë, i dëgjon fjalët 
e Perëndisë, prandaj ju nuk dëgjoni, sepse nuk jeni prej Perëndisë.” 
Vëreni përsëri se fruti i një peme nuk e vendos se çfarë lloj peme 
është, por e zbulon se çfarë lloj peme është. Shumë mendojnë 
se përgjigja jonë ndaj “fjalëve të Perëndisë” na bën të jemi “nga 
Perëndia.” Jezusi e thotë të kundërtën. Për shkak se jemi “nga 
Perëndia”, ne i përgjigjemi siç duhet “fjalëve të Perëndisë”. E 
njëjta e vërtetë shihet te Gjoni 10:26-27: “Por ju nuk besoni, sepse 
nuk jeni nga delet e mia, siç jua kam thënë. Delet e mia e dëgjojnë 
zërin tim, dhe unë i njoh dhe më ndjekin.” Zoti ynë edhe një herë 
e bën të qartë se njerëzit nuk bëhen dele duke besuar,  ashtu siç 
mendojnë shumë, por besojnë për shkak se janë dele! Një mrekulli 
e lavdishme! Ripërtëritja është dhënia e një natyre të re!
 

Pemët e këqija mund të njihen
 Në kundërshtim me mendimin tashmë të njohur, është e 
mundur që të bëhet dallimi mes besimtarëve të vërtetë dhe të 
rremë. Zoti Jezus Krisht na jep këtë siguri dy herë në vargjet e 
cituara më sipër: “Ata do t’i njihni.” (vargu 16) “Kështu... do 
t’i njihni.” (v.20). Përgjigja e Zotit tonë për pyetjen: “Si do t’i 
njohim ne ata?” është e thjeshtë dhe e qartë: “Nga frutet e tyre.”
 Kjo nuk do të thotë se ne mund të shkojmë në një takim 
të krishterë dhe brenda pesë minutave ta dimë se cilët janë 
besimtarët e vërtetë. Shpesh, ata që për një kohë shfaqen të fortë 
dhe të vërtetë, bien më vonë. Po ashtu, ata persona, konvertimi 
i të cilëve në fillim duket se është shumë i dobët dhe i dyshimtë, 
pas njëzet viteve i shohim të guximshëm dhe të fortë dhe ende 
duke ecur me Perëndinë. Koha duhet të provojë vërtetësinë e 
çdo pohimi të besimit. Sidoqoftë, fakti akoma  qëndron se herët 
apo vonë, dhe shpesh ndodh që kuptohet herët, gjendja aktuale e 
një besimtari të rremë në Krishtin: “Por, kur gruri u rrit dhe jepte 
fryt, atëherë u shfaq edhe egjra.”1

1  Mateu 13:26
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 Një nga vargjet e para që citohet në çdo diskutim rreth 
konvertimit të vërtetë është: “Mos gjykoni, që të mos gjykoheni” 
(Mateu 7:1). Personi që e citon këtë varg rrallëherë e kupton 
se Zoti ynë e tha këtë gjë vetëm disa vargje para se Ai të fliste 
rreth njohjes së njerëzve nga frytet e tyre (vargu 16).  Prandaj, 
urdhërimi për të mos “gjykuar” nuk mund të jetë një urdhërim 
për të mos “dalluar.” Në fakt, Zoti ynë na paralajmëron në 
vargun 6, “Mos u jepni qenve gjërat e shenjta dhe mos i hidhni 
margaritarët tuaj para derrave.” Si duhet ta dimë se kush janë 
“qentë” dhe kush janë “derrat” nëse nuk “gjykojmë” me qëllim 
të dallimit? Në fakt, Zoti Jezus na urdhëron që ne të gjykojmë, 
ndonëse jo “sipas pamjes,” por “me gjykim të drejtë.”1 

Pemët e mira përfaqësojnë njerëzit e mirë

 “Ose bëjeni të  mirë pemën dhe fruta e saj do të jetë e mirë, ose 
bëjeni të keqe pemën dhe fruta e saj do të jetë e keqe, sepse pema 
njihet nga fruta. O pjellë nepërkash! Si mund të flisni mirë kur 
jeni të ligj? Sepse ç’ka zemra, qet goja. Njeriu i mirë nga thesari i 
mirë i zemrës nxjerr gjëra të mira por njeriu i lig nxjerr të liga nga 
thesari i tij i lig.”                     Mateu 12:33-35

 Në këto vargje, përsëriten katër të vërtetat e mëdha të Mateut 
7:15-20 nga Zoti Jezus duke përdorur një terminologji pak 
më ndryshe. Përveç kësaj, e vërteta e pestë dhe e madhe e cila 
nënkuptohet te Mateu 7 është plotësisht e shprehur këtu: sipas 
Zotit Jezus Krisht, teologjikisht është në rregull të flasësh për 
disa njerëz si “të mirë” dhe disa njerëz si “të këqij.”
 O i krishterë, a e mban veten për “njeri të mirë”? Është e 
vërtetë, natyrisht, që pa Krishtin, asnjëri prej nesh nuk ka asnjë 
mirësi. Në këtë kuptim, “Askush nuk është i mirë, përveç 
Perëndisë.”2 Por, i dashur i krishterë, ne nuk jemi të ndarë nga 
Krishti! Bibla e përshkruan Barnabën si një “burrë i mirë, dhe 
plot me Frymën e Shenjtë e besim.”3 Pali flet për të krishterët në 

1  Gjoni 7:24
2  Marku 10:18
3  Veprat e Apostujve 11:24
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Romë si njerëz “plot me mirësi.”1 Nëse teologjia jonë nuk lejon 
vend për një gjuhë të tillë, nuk është teologji biblike. Perëndia ka 
bërë një mrekulli në zemrën e çdo të krishteri! Ripërtëritja është 
dhënia e një natyre të re (të mirë!). 

1  Romakëve 15:14
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Kryqëzimi dhe Ringjallja
“Ç’të themi, pra? A të mbetemi në mëkat, që të shtohet hiri? Kurrë 
mos qoftë! Ne që jemi të vdekur ndaj mëkatit, si do të jetojmë 
ende në të? A nuk e dini se ne të gjithë që u pagëzuam në Jezus 
Krishtin, u pagëzuam në vdekjen e tij? U varrosëm, me të me anë të 
pagëzimit në vdekje, që, ashtu si Krishti u ringjall prej së vdekurish 
me anë të lavdisë së Atit, kështu edhe ne të ecim në risinë e jetës. 
Sepse, nëse jemi bërë një me Krishtin në një vdekje të njëjtë me të 
tijën, do të jemi një edhe në ringjalljen e tij, duke e ditur këtë: se 
njeriu ynë i vjetër u kryqëzua me të, që trupi i mëkatit t shfuqizohet, 
që ne të mos i shërbejmë më mëkatit. Sepse, ai që ka vdekur, është 
shfajësuar nga mëkati.”                    Romakëve 6:1-7

“...u kryqëzova bashkë me Krishtin; por rroj; jo më unë, po Krishti 
rron në mua; por ajo, që tani jetoj në mish, e jetoj në besimin e Birit 
të Perëndisë, që më deshi dhe dha veten për mua.”    Galatasve 2:20 

 Shumë njerëz i kanë lexuar këto vargje dhe janë përpjekur ta 
“imagjinojnë” veten të kryqëzuar në kryq dy mijë vjet më parë. 
Disa të tjerë flasin për të vërtetën “pozicionale”, një lloj prizmi 
i errët i besimit ku gjërat që në fakt nuk janë të vërteta, bëhen të 
vërteta në një “pozitë” të caktuar. Këto vargje do të kenë kuptim 
për ne vetëm atëherë kur arrijmë të shohim se ato i referohen 
realitetit konkret të asaj që ndodh me anë të ripërtëritjes. 
 Është e vërtetë se çdo përfitim që besimtari pranon është blerë dy 
mijë vjet më parë në Kalvar, atëherë kur Jezusi vdiq dhe u ringjall 
si përfaqësuesi ynë. Por këto përfitime bëhen tonat në realitet dhe 
përjetim vetëm kur bashkohemi me Krishtin në ripërtëritje. Fakti që 
te Romakët 6 Pali flet për ripërtëritjen bëhet i qartë ku u referohet 
besimtarëve si “të gjallë prej së vdekurish” (v. 13) dhe që tani e 
jetojnë “një jetë të re” (v. 4). E njëjta gjë mund të thuhet në lidhje me 
Galatasve 2:20. Kur ndodhi ripërtëritja e Palit, Sauli i vjetër “nuk 
jetonte më” dhe Krishti filloi të “jetonte” te Pali i ri.
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 Vini re se sipas Romakëve 6:2-7, të gjithë besimtarët janë 
kryqëzuar, janë varrosur dhe janë ringjallur në Krishtin për 
shkak të bashkimit të tyre me Të. Kryqëzimi me Krishtin ndodh 
në ripërtëritje. Nuk është një gjendje e avancuar shpirtërore 
që duhet kërkuar më vonë, por është një realitet i kompletuar 
mbi të cilin mund të mbështetemi (vargu 6). Çdo i krishterë i 
vërtetë mund të thotë bashkë me Palin: “U kryqëzova bashkë me 
Krishtin, por rroj jo më unë, po Krishti rron në mua.”

Kryqëzimi dhe Ringjallja
 Çka është ripërtëritja? Ripërtëritja është lindja e re e një njeriu 
të ri, i cili është një krijim i ri me një zemër të re dhe një natyrë të 
re! Por është akoma dhe më shumë: Ripërtëritja është kryqëzimi, 
vdekja dhe varrimi i vetes sonë të vjetër (personi që ne ishim dikur 
në Adamin) dhe ringjallja e vetes sonë të re (personi që tani jemi në 
Krishtin) që të “jetojmë një jetë të re.”
 I krishterë, çka do të thotë se njeriu yt “i vjetër” u kryqëzua, 
vdiq dhe u varros? Do të thotë vetja “jote” e vjetër, personi që ishe 
dikur, është zhdukur përgjithmonë. Ti kurrë nuk do të jesh më ai 
person. Shumica prej jush që po i lexoni këto rreshta kurrë nuk 
do ta njihni Charles Leiter-in e vjetër, dhe unë jam falënderues 
që nuk do ta njihni kurrë, sepse ai person është i vdekur dhe 
është zhdukur përgjithmonë! Lavdi Perëndisë! I krishteri është 
një njeri i ri. Përmes bashkimit të tij me Krishtin e ringjallur ai ka 
“kaluar nga vdekja në jetë”1 dhe për shkak se është i gjallë, tani 
është në gjendje të jetojë një jetë të re!
 Në kundërshtim me atë që shpesh mësohet, Bibla kurrë nuk e 
përshkruan njeriun tonë të vjetër si një njeri ende të gjallë, qoftë 
duke shqelmuar dhe duke u përpjekur në kryq apo duke u fshehur 
diku brenda nesh. Njeriu i vjetër është i vdekur, është varrosur 
dhe është zhdukur përgjithmonë.  “U kryqëzova (vetja ime e vjetër, 
personi që dikur isha) bashkë me Krishtin por rroj jo më unë.” 
 Nën dritën e këtyre fakteve, menjëherë shtrohet pyetja: 
“Nëse e gjitha kjo është e vërtetë, atëherë pse kam kaq shumë 
probleme me mëkatin?” Bibla i përgjigjet kësaj pyetje, jo sipas 
“njeriut të vjetër” i cili është zhdukur përgjithmonë, por sipas 
1  Romakëve 6:13
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“mishit” që është ende i pranishëm në ne. I krishteri ka një 
betejë të vazhdueshme me mëkatin, sepse ekziston një aspekt 
i personalitetit të tij që ende nuk është shpenguar, mishi. Mishi 
është trupi fizik i pa shpenguar që konsiderohet si vendi ku mëkati ende 
përpiqet të gjejë vend. Mëkati ende përpiqet të “mbretërojë” në 
“trupin e vdekshëm” të të krishterit.1

 Dhiata e Re i referohet mishit si “trupi ynë i mëkatit,”2  “trup 
i vdekjes”3 dhe “trup i vdekshëm.”4 Në këtë kontekst, mëkatet 
(gjithë mëkatet, edhe mëkatet e “mendjes”) në fakt mund të 
konsiderohen si  “vepra të trupit”5 dhe të krishterët inkurajohen 
që t’i “shkatërrojnë” (t’i vrasin) “veprat e trupit të tyre”!6 Kjo nuk 
do të thotë që vetë trupi është mëkatar. Pali e bën një deklaratë 
të mahnitshme tek 1Korintasve 6 kur thotë se trupi është “për 
Zotin dhe Zoti për trupin.”7 Kjo është plotësisht në kundërshtim 
me idenë greke se trupi është “burgu i shpirtit”. Megjithatë, 
Bibla e përshkruan qartë trupin e vdekshëm dhe të pa shpenguar 
si vendin ku mëkati ende provon të mbretërojë.
   Si të krishterë, ne ende e presim shpengimin e trupave tanë8 në 
kthimin e Zotit Jezus. Kur kjo të ndodhë, ne do të çlirohemi 
plotësisht nga të gjitha mëkatet. Por ndërkohë, ekzistojnë dy të 
vërteta jashtëzakonisht të rëndësishme të cilat duhet t’i kuptojmë. 

Identiteti i ri
     E vërteta e parë është se ne kemi një identitet të ri. Si të krishterë, 
ne jemi ringjallur nga vdekja, jemi ngritur për të jetuar një jetë të 
re. Këta jemi në të vërtetë dhe do të jemi edhe mbas dhjetë mijë 
vjetëve! Mishi nuk tregon se kush jemi në të vërtetë. Mishi është 
vetëm një aspekt sipërfaqësor dhe i përkohshëm i personalitetit 
tonë të përgjithshëm, dhe tashmë veçse është i caktuar për 
shkatërrim. Brenda një kohe të shkurtër trupat tanë do të 
shpengohen dhe pengesat e mishit do të zhduken përgjithmonë.
1  Romakëve 6:12
2  Romakëve 6:6
3  Romakëve 7:24
4  Romakëve 6:12
5  Romakëve 8:13
6  Kolosianëve 3:5 ; Romakëve 6:13
7  1Korintasve 6:13
8  Romakëve 8:23
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 E vërteta që ne jemi “ringjallur nga të vdekurit” zakonisht 
është një realitet që ndjehet në kohën e konvertimit tonë. Mirëpo, 
me kalimin e kohës, dhe përderisa ne fillojmë të kuptojmë 
se ende ka shumë ligësi brenda mishit tonë dhe përderisa e 
kuptojmë se sa të mëdha janë dështimet tona si të krishterë, është 
e zakonshme që të fillojmë të humbasim këtë ndjenjë të “jetës së 
re.” Asgjë që ne bëjmë nuk është aq e keqe sa të themi për veten 
tonë se jemi “turp”, “mjeranë”, “të rrënuar.” Në një gjendje të 
tillë, natyrisht që do të jetë e pamundur që ne ta “dorëzojmë 
veten te Perëndia” me gëzim ose besim: “Zot, unë sot me plot 
gëzim e dorëzoj veten time para teje si mjeran, me turp dhe i 
mbushur me korrupsion, që të shërbej Ty me gëzim dhe besim.” 
Kurrë jo! Ne kurrë nuk mund ta dorëzojmë veten te Perëndia me 
gëzim përderisa kemi një mendim të tillë për veten tonë. Por kjo 
nuk është pikëpamja e Palit për asnjë të krishterë! 
 Në vend të kësaj, Pali na këshillon “....i paraqisni veten tuaj 
Perëndisë, si të gjallë prej së vdekurish, dhe gjymtyrët tuaja si mjete 
drejtësie Perëndisë.”1 I krishterë, në këtë moment ti je po aq “i 
ri” dhe po aq i “gjallë nga vdekja” sa ishe në ditën e konvertimit 
tënd! Ligësia e mishit tënd është pothuajse e papërshkrueshme, 
por mishi nuk është realiteti i asaj se kush je, dhe brenda një 
kohe shumë të shkurtër mishi nuk do të shqetësojë më! Rrëfeja 
mëkatet tua Perëndisë, merr faljen dhe pastrimin e Tij, pastaj 
paraqite vetën tënde tek Ai, me gëzim dhe me bindje, tani, për t’i 
shërbyer Atij në “jetën e re” që është e jotja në Krishtin!

Fuqi e re
 E vërteta e dytë që ne duhet të kuptojmë është se ne kemi një fuqi 
të re. I krishteri jo vetëm që ka një identitet të ri, por ai ka edhe një 
aftësi të re për të shkëputur marrëdhënien me mëkatin. Megjithëse 
“trupat tanë të vdekshëm” ende nuk janë shpenguar dhe mëkati 
ende përpiqet të “mbretërojë” në ta, ne nuk duhet ta lejojmë mëkatin 
që ta bëjë një gjë të tillë: “Le të mos mbretërojë, pra, mëkati në trupin 
tuaj të vdekshëm që t’i bindeni atij në epshet e veta.”2 Ne nuk duhet 
të “lejojmë” që mëkati të mbretërojë në trupat tanë të vdekshëm!

1  Romakëve 6:13
2  Romakëve 6:12
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 Kjo siguri për fitore përsëritet përgjatë gjithë Dhiatës së Re: 
te Galatasve kap. 5 Bibla na përkujton se Fryma e Shenjtë është 
shumë më e fuqishme se mishi. Edhe pse mishi ka “dëshira”1 
kundër Frymës, ne kemi premtimin se, kur “jetojmë sipas 
Frymës,” ne “nuk do të përmbushim dëshirat e mishit.”2

 Përsëri, te Romakët 8, të krishterëve iu jepet siguria se “me 
anë të Frymës” ata posedojnë fuqinë që ta “vrasin” mëkatin: 
“Nëse me anë të Frymës i vrisni veprat e trupit, do të jetoni.”3 Edhe 
Romakëve kap. 6 shpall vazhdimisht të njëjtën të vërtetë. Për 
shembull, në vargun 6 ne mësojmë se përmes vdekjes sonë të 
vjetër, fuqia e mishit për të sunduar mbi ne humbet: “duke e 
ditur këtë: se njeriu ynë i vjetër u kryqëzua me të, që trupi i 
mëkatit të shfuqizohet që ne të mos i shërbejmë më mëkatit.” 
Dhe në vargun 14 na jipet siguria se “mëkati nuk do të zotërojë më 
mbi ju, sepse nuk jeni nën ligj, por nën hir.”

Përqafimi i së vërtetës
 Të krishterët kanë një identitet të ri dhe një fuqi të re. Këto 
janë fakte, pa marr parasysh nëse ne i besojmë apo jo. Besimi i 
tyre nuk i bën ato të vërteta dhe mosbesimi i tyre nuk i bën ato 
gënjeshtra. Realiteti i tyre nuk ndryshon nga perceptimi ynë i 
gabuar. Ajo që është ndryshuar është përjetimi i këtij realiteti. 
Sipas Zotit Jezus Krisht, njohja dhe besimi i të vërtetës është 
absolutisht thelbësore për lirinë tonë nga skllavëria e mëkatit. 
“Nëse do të qëndroni në fjalën time, jeni me të vërtetë dishepujt 
e mi, do të njihni të vërtetën dhe e vërteta do t’ju bëjë të lirë.”4 
“Shenjtëroji ata në të vërtetën tënde; fjala jote është e vërteta.”5  

Nën dritën e këtyre fakteve, është shumë e rëndësishme që Pali 
në fillim të letrës së Romakëve ia kushton pesë kapituj e gjysmë 
hedhjes së themeleve të së vërtetës, dhe te Romakët 6:11 është 
hera e parë në të gjithë letrën ku ai i udhëzon dëgjuesit e tij që të 
bëjnë diçka! Kur kjo këshillë vjen më në fund, ajo përqendrohet 
te besimi dhe përqafimi i së vërtetës: “Kështu edhe ju, llogariteni 

1  Galatasve 5:17
2  Galatasve 5:16
3  Romakëve 8:13
4  Gjoni 8:31-32
5  Gjoni 17:17
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veten të vdekur për mëkatin, por të gjallë për Perëndinë, në 
Krishtin Jezus, Zotin tonë.”1 Të “llogaritësh” nuk do të thotë që 
të pretendosh se diçka është e vërtetë kur e dimë se nuk është; të 
llogaritësh do të thotë të pranosh realitetin ashtu siç është.
 Nevoja për të kuptuar dhe besuar të vërtetën në mënyrë 
që të rritemi në hir është një temë qendrore në letrat e Palit: 
“Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me 
anë të ripërtëritjes së mendjes.”2  Vetëm atëherë kur mendja jonë 
ripërtërihet - dhe ne jemi në gjendje të shohim realitetin ashtu 
siç është, ne mund të dallojmë “se cili është i miri, i pëlqyeri 
dhe i përsosuri vullnet i Perëndisë.”3  Pali e thotë të njëjtën gjë 
tek Efesianëve 4 kur ai na nxit të ripërtërihemi “në shpirtin dhe 
në mendjen tuaj dhe vishni njeriun e ri” (vargjet 23-24). Kur një 
i krishterë i dorëzohet mëkatit, gjithmonë ndodh si rezultat i 
dështimit të tij për të besuar dhe për të vepruar në të vërtetën!
     Prapë, metoda e Dhiatës së Re për ta na mësuar se si të rritemi 
në hir është kjo, së pari, kuptoni se kush jeni!4 (d.m.th. besoni 
dhe përqafoni të vërtetën) dhe së dyti, jini ata që me të vërtetë 
jeni!5 (d.m.th. në mënyrë aktive refuzoni mëkatin dhe qëllimisht 
dorëzojani veten drejtësisë.) 
 I dashur i krishterë, ti nuk ke nevojë të jetosh një jetë mjerimi 
dhe dështimi! Ti nuk ke nevojë të jetosh çdo ditë me ndërgjegje 
të ndotur nga mëkati i njohur. Kërkoji Perëndisë që t’i hap sytë 
ndaj së vërtetës!6 Me anë të besimit, përqafo realitetin se kush me 
të vërtetë ti je! Pastaj, qëndro në atë që Perëndia ka bërë për ty në 
Krishtin! “As mos ia paraqisni gjymtyrët tuaja mëkatit si mjete 
padrejtësie, por i paraqisni veten tuaj Perëndisë, si të gjallë prej 
së vdekurish, dhe gjymtyrët tuaja si mjete drejtësie Perëndisë.”7 
“Por po them: ecni në Frymë dhe nuk do të përmbushni dëshirat 
e mishit.”8 Ji ai që je!

1  Romakëve 6:11
2  Romakëve 12:2
3  Romakëve 12:2
4  Romakëve 6:11
5  Romakëve 6:12-13
6  Efesianëve 1:17-18
7  Romakëve 6:13
8  Galatasve 5:16
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Armiku i mposhtur
 I dashur i krishterë, ditët e mëkatit në jetën tuaj janë të 
numëruara! Sëpata tashmë është vënë te rrënjët e mëkatit tuaj. 
Ashtu si një pemë që është prerë deri në rrënjë, gjethet e saj 
mund të duken të gjelbra për një kohë, por fakti është se jeta e 
asaj peme ka mbaruar. Është vetëm çështje kohe derisa çdo gjethe 
të thahet dhe të bie në tokë! 
 Mëkati është armik i mposhtur. Lufta kundër mëkatit tashmë 
është fituar. Ashtu sikur në një betejë që disa vazhdojnë të 
rezistojnë dhe të luftojnë nga injoranca, edhe pse marrëveshja e 
dorëzimit tashmë është nënshkruar, në të njëjtën mënyrë mëkati 
vazhdon të luftojë në jetën tonë pa asnjë shpresë për fitore. 
Megjithëse konflikti i besimtarit me mëkatin ndonjëherë mund 
të jetë i ashpër, rezultati përfundimtar i betejës është i siguruar.
 Për të krishterin, mëkati është si një borë në fillim të verës. 
Një dëborë e tillë bie herë pas here edhe në klimat e ngrohta, por 
është vetëm vdekja e një dimri që tashmë ka kaluar. Në një ditë 
apo dy ajo shkrihet dhe zhduket, dhe nuk ka asnjë fuqi për të 
ndaluar ardhjen e verës. I krishterë, mëkati nuk ka më shanse në 
jetën tuaj! Ju mund të luftoni kundër tij me njohuri të sigurt se po 
afrohet vera, e jo dimri! Mbetjet e mëkatit me të cilat përballeni 
janë vetëm gjurmët e asaj që dikur ishit; ato nuk tregojnë se kush 
jeni tani, dhe së shpejti do të zhduken përgjithmonë!
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Ndryshim realiteti
Nga mishi në frymë

 Deri më tani kemi parë gjashtë pasqyrime biblike të 
ripërtëritjes, secila prej tyre na ka dhënë më shumë njohuri për 
natyrën e kësaj mrekullie të madhe. Çka është ripërtëritja? Është 
një krijim i ri, një njeri i ri, një zemër e re, një lindje e re, një 
natyrë e re. Është një kryqëzim i vetes sonë të vjetër dhe një 
ringjallje e vetes tonë të re. Por ripërtëritja është edhe më shumë 
se kaq. Është një ndërrim i realitetit:

Nga mishi në frymë

“Sepse ata që jetojnë sipas mishit e çojnë mendjen në gjërat 
e mishit, por ata që jetojnë sipas Frymës në gjërat e Frymës. 
Sepse mendja e mishit është vdekje, por mendja e Frymës 
është jetë dhe paqe. Sepse mendja e mishit është armiqësi ndaj 
Perëndisë, sepse nuk i nënshtrohet ligjit të Perëndisë dhe as nuk 
mundet. Prandaj ata që janë në mish nuk mund t’i pëlqejnë 
Perëndisë. Nëse Fryma e Perëndisë banon në ju, ju nuk jeni më 
në mish, por në Frymë. Por në qoftë se ndokush nuk ka Frymën 
e Krishtit, nuk është i tij.              Romakëve 8:5-9

   
 Nga këto vargje është e qartë se ripërtëritja përfshin një 
ndryshim realiteti. Këtu na thuhet se njerëzit e pakonvertuar (jo të 
krishterët) “janë në mish”; ndërsa njerëzit e ripërtërirë nuk janë  
“në mish, por në Frymë.” 
 Të krishterët janë ata që nuk janë më “në mish”; ata tani 
banojnë përgjithmonë në realitetin e Frymës. Nganjëherë kur 
të krishterët veprojnë në mënyrë impulsive apo e humbasin 
durimin, ata thonë “hyra në mish.” Megjithatë, në realitet, i 
krishteri nuk mund të “hyjë më në mish” e po ashtu edhe “të 
bëhet i paripërtërirë”!
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 Çka nënkupton Pali kur thotë se njeriu i pakonvertuar është 
“në mish” dhe i krishteri nuk është më “në mish, por në Frymë”? 
Përgjigjja mund të shprehet në këtë mënyrë: Njeriu natyror (i pa 
ripërtërirë) banon në realitetin ose në sferën e mishit. Mishi është 
burimi dhe konteksti i gjithë jetës së tij. Ai nuk di asgjë për jetën 
në Frymën e Shenjtë; ai jeton tërësisht në rrafshin e mishit. Ai 
banon në realitetin e epsheve dhe apetiteve fizike, të makinave 
dhe kompjuterëve, të sportit dhe argëtimit, të kozmetikës dhe të 
mënyrës së dukjes. “Edhe ne dikur jetuam në lakmitë e mishit 
tonë, duke i plotësuar vullnetet e mishit dhe të mendjes; dhe 
ishim prej natyre bij të zemërimit, si edhe të tjerët.”1 “Dhe fundi 
i tyre është humbje, perëndia i tyre është barku dhe lavdia e 
tyre është në trup të tyre; ata e çojnë mendjen vetëm në gjërat 
tokësore.”2

 Njeriu që nuk është i ripërtërirë mund të ketë “religjion”, por 
edhe kjo është nga mishi. Pali na tregon për një periudhë në jetën 
e tij kur ai e njohu Krishtin “sipas mishit.”3 Ky është Krishti i 
imagjinatës popullore fetare, gjithnjë duke ndryshuar me kohën. 
(Në ditët tona Krishti është shpesh një figurë e zbehtë dhe e 
rëndomtë fetare, i cili jetoi shumë kohë më parë ecte me qengja 
në dorë.) Pali, nuk e njeh më Krishtin si të tillë. Në fakt, ai nuk e 
njeh më asnjë njeri “sipas mishit”. Pse jo? Përgjigja është dhënë 
në vargun vijues, Pali ka kaluar në një realitet tjetër! “Prandaj, 
tash e tutje ne nuk njohim sipas mishit.; po edhe nëse kemi njohur 
Krishtin sipas mishit, tani nuk e njohim më ashtu. Prandaj, nëse 
dikush është në Krishtin, është një krijesë e re; të vjetrat shkuan; 
ja, të gjitha u bënë të reja.”4

 Ky kontrast midis dy realitetesh “mishit” dhe “Frymës” 
gjendet edhe te fjalët e Zotit tonë thënë gruas samaritane te 
Gjoni 4: “O grua, më beso: vjen ora që as në këtë mal, as në 
Jerusalem nuk do të adhuroni Atin... Perëndia është Frymë, dhe 
ata që e adhurojnë duhet ta adhurojnë në frymë dhe në të vërtetën”5 
Zakonisht, ne mendojmë se këto fjalë nënkuptojnë që njerëzit 

1  Efesianëve 2:3
2  Filipianëve 3:19
3  2Korintasve 5:16
4  2Korintasve 5:16-17
5  Gjoni 4:21-24
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mund ta adhurojnë Perëndinë kudo, qoftë në këtë mal ose në Jerusalem. 
Kjo sigurisht që është e vërtetë. Por Jezusi nuk thotë “ose në mal... 
ose në Jerusalem”; Ai thotë “as në mal ... as në Jerusalem”! Me fjalë 
të tjera, Perëndia nuk mund të adhurohet fare në këtë realitet; Ne 
mund ta arrijmë Atë vetëm “në Frymë.” “Perëndia është frymë dhe 
ata që e adhurojnë, duhet të adhurojnë në frymë dhe në të vërtetën.” 
“Sepse rrethprerja jemi ne, që i shërbejmë Perëndisë në Frymë dhe që 
mburremi në Krishtin Jezus pa besuar në mish.”1 “Sepse përmes Tij 
[Krishtit] që të dy kemi hyrje tek Ati nëpër një Frymë të vetme.”2 
Të krishterët janë “në Frymë”. Ata janë në gjendje të shohin” të 
padukshmin”3 dhe “të shikojnë ...  gjërat që nuk shihen”!4

Vetëm dy realitete
 Mësimi i parë që duhet të nxjerrim nga Romakët 8:5-9 
është se Pali ka në mendje vetëm dy realitete. Një njeri është ose 
“në mish” ose “në Frymë”; ai është ose i paripërtërirë ose i 
ripërtërirë. Nuk ka realitet të tretë “gjysmë i paripërtërirë dhe 
gjysmë i ripërtërirë.” Njeriu ose është “në mish” (jo i krishterë) 
ose është “shpirtëror” (i gjallë në realitetin e Frymës së Shenjtë, 
i krishterë). Kjo ndarje shihet edhe te 1Korintasve 2:14-16: “Dhe 
njeriu natyror nuk i pranon gjërat e Frymës së Perëndisë; sepse 
për të janë marrëzi dhe nuk mund t’i njohë; sepse ato hetohen 
frymërisht. Por njeriu frymëror heton çdo gjë por vetë nuk hetohet 
nga asnjë. Sepse kush e njohu mendjen e Zotit...” Këtu përsëri 
kemi vetëm dy lloje të njerëzve, njeriu “natyror”(i paripërtërirë) 
dhe njeriu “shpirtëror “ (i ripërtërirë). 
     Ky fakt na ndihmon të kuptojmë siç duhet atë që Pali thotë 
në katër vargjet në vijim:  “Dhe unë, o vëllezër, nuk munda t’ju 
flas si njerëz frymërorë, por ju fola si njerëz të mishit, si foshnja në 
Krisht. Ju dhashë qumësht për të pirë dhe jo ushqim të fortë, 
sepse nuk ishit në gjendje ta mbanit, madje edhe tani jo, sepse 
jeni ende mishërorë; sepse ndërsa midis jush ka smirë, grindje 
e përçarje a nuk jeni mishërorë dhe a nuk ecni sipas mënyrës së 

1  Filipianëve 3:3
2  Efesianëve 2:18
3  Hebrenjve 11:27
4  2Korintasve 4:18
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njerëzve? Sepse, kur dikush thotë: “unë jam i Palit”, dhe një tjetër: 
“unë jam i Apolit”, a nuk jeni mishërorë?”1 
 Çka po thotë Pali këtu? Ai po thotë se besimtarët në Korint 
janë (në njëfarë mënyre) duke vepruar si njerëz të humbur. “Unë 
nuk mund t’ju flas si të krishterë; Më duhej t’ju flisja si ‘njerëz të 
mishit’. Po veproni si njerëz të mishit. Duhet të ripërtërini mendjet 
për të kuptuar se kush jeni me të vërtetë.” Është e mundur që 
një i krishterë të veprojë nganjëherë si i humbur, sidomos kur 
është ende “foshnjë në Krishtin”, por kjo nuk do të thotë që një i 
krishterë i vërtetë mund të jetojë gjithë jetën e tij si njeri i humbur! 
Në kundërshtim me shumë mësime popullore, Pali këtu nuk 
është duke paraqitur një kategori të tretë të njerëzve, të ashtuquajtur 
“të krishterë mishërorë”, një lloj “djalli qiellor”, i cili jeton jetën 
e tij me “Krishtin në zemër” dhe me “vetën në fron”! I krishteri 
ndonjëherë mund të veprojë si njeri i humbur, por kur vepron 
kështu, ai jeton jashtë karakterit të tij të vërtetë dhe nuk mund ta 
ruajë paraqitjen (fasadën) për një kohë të gjatë. 

Çdo realitet ka mendjen e vet
 Mësimi i dytë që duhet të nxjerrim nga Romakët 8:5-9 është 
se secili prej këtyre dy realiteteve karakterizohet nga një lloj “mendjeje.” 
“Sepse ata që jetojnë sipas mishit e çojnë mendjen në gjërat e 
mishit, por ata që jetojnë sipas Frymës në gjërat e Frymës.”2 Vini 
re se Pali në këtë varg nuk po jep një këshillë. (Ai nuk thotë se si 
duhet “të jenë” gjërat.) Ai thjesht po deklaron një fakt: Ata që janë 
“sipas mishit”, mendojnë për gjërat e mishit; ata që janë “sipas 
Frymës”, mendojnë për gjërat e Frymës. Ky është realiteti i situatës.
 Kjo do të thotë se nëse dikush pohon që është i krishterë, por 
nuk i “mendon gjërat e Frymës,” ai është i mashtruar. I krishteri 
është i gjallë dhe jeton në një realitet të ri. Ai është “në Frymë.” 
Burimi dhe sfera e jetës së Tij është Fryma e Shenjtë dhe ai është 
“natyrshëm” i prirë drejt “gjërave të Frymës”! Në mëngjes, kur 
ngrihet nga shtrati, apo kur i jepen pak minuta pushimi në punë, 
ose kur gjen pak kohë të lirë, mendja e tij shkon menjëherë te 
gjërat e Perëndisë.

1  1Korintasve 3:1-4
2  Romakëve 8:5
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Çdo mendje ka rezultatin e vet
 Mësimi i tretë që duhet të nxjerrim nga Romakët 8:5-9 
është se çdo lloj mendjeje çon në rezultatin e vet, vdekje ose 
jetë: “Mendja e mishit është vdekje.”1 Vdekja dhe fundi është 
karakteristika e saj kryesore, pavarësisht se sa të këndshme 
mund të duken gjërat në fillim. Mendoni për këtë! Gjithçka në 
botën e mishit, madje edhe gjërat “më të mira”, përfundimisht 
do të na lënë asgjë tjetër përpos zbrazëti, prishje dhe korrupsion, 
vdekje! Pse? Sepse Perëndia është burimi i jetës së vërtetë dhe Ai 
është lënë anash.
 Jo vetëm që Perëndia është lënë anash, por “mendja e mishit” 
është në fakt në “armiqësi ndaj Perëndisë, sepse nuk i nënshtrohet 
ligjit të Perëndisë dhe as nuk mundet.”2 Në zemrën e çdo njeriu 
të humbur, ka një urrejtje të thellë për Perëndinë dhe ligjin e 
Tij. Për këtë arsye “ata që janë në mish nuk mund t’i pëlqejnë 
Perëndisë.”3

 Brenda njeriut të humbur fetar, kjo armiqësi shpesh fshihet 
mirë, por në rrethanat e duhura ajo do të shfaqet në mënyrë 
të dhunshme. Këtë mund ta shohim në reagimin e skribëve 
dhe farisenjve kur ata u ballafaquan me Mirësinë e Mishëruar 
(Krishtin): Kryqëzojeni! “Nuk duam që ky të mbretërojë mbi 
ne!”4 Ndoshta shumë nga këta udhëheqës fetarë ishin të tronditur 
nga veprimet e veta dhe nga urrejtja e madhe që vlonte në zemrat 
e tyre kundër Birit të Perëndisë.
 Mendja e mishit është vdekje, por, përkundrazi, “mendja 
e Frymës është jetë dhe paqe.”5 Sa gjë e bekuar është kjo! Të 
gjitha gjërat që janë të mira, të gjitha gjërat që janë të bukura, 
“Dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besnikëria, 
zemërbutësia, vetëkontrolli”, i përkasin dhe rrjedhin nga realiteti i 
Frymës!

1  Romakëve 8:6
2  Romakëve 8:7
3  Romakëve 8:8
4  Luka 19:14
5  Romakëve 8:6
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Ecja në realitetin e ri 

“Por po them: ecni në Frymë dhe nuk do të përmbushni dëshirat 
e mishit, sepse mishi ka dëshira kundër Frymës, dhe Fryma ka 
dëshira kundër mishit; dhe këto i kundërvihen njëra-tjetrës, që 
të mos bëni ato që doni. Por në qoftë se udhëhiqeni nga Fryma, 
nuk jeni nën ligj. Por veprat e mishit janë të shfaqura dhe janë: 
kurorëshkelja, kurvëria, papastërtia, shthurja, idhujtaria, 
magjia, armiqësia, grindja, xhelozia, zemërimi, rivaliteti, 
përçarjet, tarafet, smira, vrasjet, të dehurit, grykësia dhe të 
tjera të ngjashme me to, për të cilat po ju paralajmëroj, sikurse 
ju thashë edhe më parë, se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të 
trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Por fryti i Frymës është: 
dashuria, gëzimi, paqja, zemërgjerësia, mirëdashja, mirësia, 
besimi, zemërbutësia, vetëpërmbajtja.. Kundër tyre nuk ka ligj. 
Por ata që janë të Krishtit e kanë kryqëzuar mishin bashkë me 
pasionet dhe epshet. Në qoftë se rrojmë në Frymë, në Frymë 
edhe le të ecim.”             Galatasve 5:16-25

 Në këto vargje nga Galatasve 5, të dy realitetet, ai i “mishit” 
dhe i “Frymës” janë në kundërshtim të plotë me njëri-tjetrin. 
Pali e bën të qartë se ata që praktikojnë “veprat e mishit ... nuk 
do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë.”  Në anën tjetër, “ata 
që janë të Krishtit e kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet 
dhe epshet.” Ata kanë bërë një shkëputje përfundimtare me 
mbretërinë e vjetër dhe jetën e mëkatit nëpërmjet pendimit dhe 
besimit në Krishtin. Tani të krishterit i është premtuar fitore mbi 
mishin përderisa ai “ecën në Frymë”: “Ecni në Frymë dhe nuk 
do t’i përmbushni dëshirën e mishit.”
 Sidoqoftë, i rëndësishëm për studimin tonë të tanishëm është 
v.25: “Në qoftë se rrojmë sipas [ose “në”] Frymë, në Frymë edhe 
le të ecim.” Vëreni përsëri atë që tashmë e kemi parë te Romakët 
8: I krishteri është “në Frymë”! Ai jeton në realitetin e Frymës 
dhe burimi i jetës së tij është Fryma! Pali  thotë, “Tani, kuptoje se 
ku je dhe ec sipas saj!”, jetoje atë në mënyrë praktike. “Nëse rron 
në Frymë, atëherë ec në Frymë.”
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 Ka dy (dhe vetëm dy) realitete, dhe si të krishterë ne jemi të 
gjallë në realitetin e Frymës. Dhe për shkak se tani jemi të gjallë 
në këtë realitet të ri, ne jemi, për herë të parë, në gjendje të ecim 
me anë të fuqisë së Frymës që është në dispozicionin tonë aty ku 
ndodhemi tani. Kjo ecje “në Frymë” përfshin bindjen tonë ndaj 
nxitjeve të Frymës kur ne e ndiejmë në zemrat tona se Ai është “i 
trishtuar” nga diçka që ne jemi duke menduar që ta bëjmë: “Dhe 
mos e trishtoni Frymën e Shenjtë të Perëndisë.”1 Kur Fryma është 
e trishtuar, ne duhet menjëherë të ndalemi! Nga ana tjetër, “ecja 
në Frymë” gjithashtu përfshin bindjen ndaj nxitjeve të Frymës 
kur Ai na nxit të bëjmë diçka pozitive, të flasim për Perëndinë, 
të ungjillëzojmë ose të lutemi: “mos shuani Frymën.”2 Teksa  
“ecim në Frymë,” ne mund të përjetojmë “frytin” e mirë the të 
dashur të “Frymës”, që diskutuam më sipër.

Dy realitetet te Romakët 7 dhe 8
 Koncepti i ripërtëritjes si një ndryshim i realitetit nga mishi në 
frymë, është shumë i rëndësishëm që të kuptojmë shumë pjesë 
tjera të Shkrimeve. Është veçanërisht thelbësore për të kuptuar si 
duhet Romakët 7. Vini re se Pali e prezanton tërë diskutimin e tij 
te Romakëve 7:7-25 duke iu referuar këtyre “dy realiteteve” në 
vargun 5-6: “Sepse, kur ishim në mish, pasionet mëkatare që ishin 
me anë të ligjit, vepronin në gjymtyrët tona, për të sjellë fryt për 
vdekjen, por tani u liruam nga ligji duke qenë të vdekur në atë 
që na mbante të lidhur, që të shërbejmë në risinë e frymës dhe jo në 
vjetërsinë e shkronjës.”
 Këtu përsëri, Pali mendon në aspektin e dy dhe vetëm dy 
grupeve. Ata që janë “në mish” (të paripërtërirë) karakterizohen 
nga “pasionet mëkatare që... veprojnë në gjymtyrët e tyre, për 
të sjellë fryt për vdekjen.” Këto pasione mëkatare “ngjallen nga 
ligji”. Nga ana tjetër, të krishterët karakterizohen si të “çliruar” 
nga “skllavëria” ndaj Ligjit dhe të lirë për të shërbyer “në 
risinë e frymës dhe jo në vjetërsinë e shkronjës.”  Nuk është e 
vështirë të zbulosh se cilit prej këtyre dy grupeve i përket “njeriu 
i Romakëve 7.”! Ai është “prej mishi, i shitur nën mëkatin.”3 

1  Efesianëve 4:30
2  1Theselonikasve 5:19
3  Romakëve 7:14
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Ligji “ngjall” të gjitha llojet e pasioneve mëkatare brenda tij.1 Ai 
është një “skllav” i “ligjit të mëkatit që është në gjymtyrët e tij.”2 
Ai është një “njeri i mjerë”, duke kërkuar që dikush ta “çlirojë” 
nga “trupi i vdekjes.”3 Për më tepër, ai asnjëherë nuk përmend 
Frymën e Shenjtë në tërë këtë pasazh! Është e qartë se ky njeri 
nuk është “në Frymë,” por “në mish.” Është e paarsyeshme për 
një të krishterë që kur ai “mposhtet,”  të kthehet te Romakët 7 
për ngushëllim, edhe pse nganjëherë ai mund të ndihet sikur e 
gjen veten te Romakët 7! (shih shtojcën C)
 Është shumë domethënëse që Pali sapo e përfundon 
shqyrtimin e Ligjit, mëkatit dhe mishit te Romakëve 7:7-25, ai 
menjëherë përmbledh gjithçka në kuptim e “dy realiteteve”:  
“Tani, pra, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus, 
që nuk ecin sipas mishit, por sipas Frymës, sepse ligji i Frymës së 
jetës në Krishtin Jezus më çliroi nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes. 
Sepse atë që ishte e pamundur për ligjin, sepse ishte pa forcë për 
shkak të mishit, Perëndia, duke dërguar birin e tij në shëmbëllim 
mishi mëkatar, edhe për mëkat, e dënoi mëkatin në mish, që të 
përmbushet kërkesa e drejtë e ligjit në ne, që nuk ecim sipas mishit, por 
sipas Frymës.”4 Përsëri, këto vargje janë thjesht një shpallje më e 
zgjeruar e prezantimit të mëparshme të Palit te Romakët 7:5-6. 
Vini re se në vargun 4, të krishterët përshkruhen si ata që “nuk 
ecin sipas mishit, por sipas Frymës.” Siç e pamë më herët në 
lidhje me vargun 5, kjo nuk është një këshillë, por një shpallje e 
faktit. Nuk është një përshkrim i caktuar i disa të krishterëve 
të pjekur, por një përshkrim i përgjithshëm i ecjes së të gjithë 
të krishterëve.5 Vargjet që vijojnë këtë përmbledhje (8:5-14) 
vazhdojnë diskutimin e Palit për “mishin” dhe “Frymën” që 
tashmë i kemi marrë parasysh më lart.

1  Romakëve 7:7-14
2  Romakëve 7:23
3  Romakëve 7:24
4  Romakëve 8:1-4
5  Shiko gjithashtu Romakëve 8:14
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Ndryshim realiteti
Nga toka në qiell

 Ne kemi parë se ripërtëritja është një ndryshim realitetesh: i 
krishteri është një person që nuk qëndron më “në mish”, por “në 
Frymë.” Kështu këto nuk janë realitetet e vetme që ndryshojnë 
në ripërtëritje. Përfaqësimi i tetë i ripërtëritjes që tani do ta 
shqyrtojmë ka të bëjë me transferimin e të krishterit nga realiteti 
tokësor në realitetin qiellor.

“Pra, në qoftë se vdiqët bashkë me Krishtin ndaj elementeve të 
botës, përse u nënshtroheni sikur të jetonit në botë rregullave, 
si: “Mos prek, mos shijo, mos merr”, që janë të gjitha gjërat 
që prishen nga përdorimi, sipas urdhërimeve dhe doktrinave të 
njerëzve?”                        Kolosianëve 2:20-22

“Në qoftë se, pra, u ringjallët me Krishtin, kërkoni ato gjëra që 
janë lart, ku Krishti është ulur në të djathtë të Perëndisë. Kini në 
mend ato që janë lart, jo ato që janë mbi tokë, sepse keni vdekur 
dhe jeta juaj është fshehur bashkë me Krishtin në Perëndinë. Kur 
të shfaqet Krishti, jeta jonë, atëherë edhe ju do të shfaqeni në 
lavdi bashkë me të. Vrisni, pra, gjymtyrët tuaja që janë mbi tokë: 
kurvërinë, papastërtinë, pasionet, dëshirat e këqija dhe lakminë, 
që është idhujtari; për shkak të këtyre zemërimi i Perëndisë vjen 
përmbi bijtë e mosbindjes, midis të cilëve dikur ecët edhe ju, kur 
rronit në to. Por tani hiqni edhe ju të gjitha këto gjëra: zemërim, 
inatin, mbrapshtinë, sharjen, të folurit e pandershëm prej gojës 
suaj. Mos gënjeni njeri tjetrin, sepse ju e zhveshët njeriun e vjetër 
me veprat e tij, edhe veshët njeriun e ri, që përtërihet në njohurinë 
sipas shembullit të atij që e krijoi.”                 Kolosianëve 3:1-10

     Sipas Kolosianëve 2:20-22, të krishterët nuk “jetojnë më në 
botë”! Ata kanë “vdekur” për këtë realitet dhe kanë kaluar në një 
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realitet tjetër. Kjo botë e përbërë prej gjërave të përkohshme dhe 
materiale (“gjëra të cilat prishen gjatë përdorimit”) nuk është më 
realiteti i jetës së tyre. Cili është realiteti i jetës së tyre? Përgjigja 
jepet në vargjet që pasojnë (3:1-10): “Ju jeni ringjallur me Krishtin; 
... ju keni vdekur dhe jeta juaj është fshehur bashkë me Krishtin në 
Perëndinë; ... Krishti ... është jeta jonë. “

 I krishteri është person që ka “vdekur” dhe jeta e tij është 
e “fshehur me Krishtin në Perëndinë.”  Ai jeton në realitetin 
qiellor. Kur realiteti i jetës së tij ishte ende në këtë tokë, ai ecte 
sipas realitetit tokësor: “Midis të cilëve dikur ecët edhe ju, kur 
rronit në to.”1 Por tani realiteti i jetës së tij është qiellor dhe ai 
inkurajohet që ta kuptojë këtë fakt dhe ta “vendosë mendjen” në 
“gjërat që janë lart.” 

 I dashur i krishterë, ti i takon vendeve qiellore! Ti nuk je më 
pjesë e kësaj bote! Ti je “kryqëzuar për botën” dhe bota për 
ty!2 Vetëm trupi juaj i vdekshëm, i cili ende nuk është shpenguar, 
është ende “këtu poshtë” në këtë realitet tokësor. Për këtë arsye 
Pali na nxit duke na thënë: “Vrisni, pra, gjymtyrët tuaja që janë 
mbi tokë”!3 “...paraqitni trupat tuaj si fli të gjallë, të shenjtë, të 
pëlqyeshëm për Perëndinë….Dhe mos u konformoni me këtë botë 
(epokë), por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, 
që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullnet i 
Perëndisë.”4 

Jo të kësaj bote

“Ju jeni nga poshtë, kurse unë jam nga lart; ju jeni prej kësaj 
bote, unë nuk jam prej kësaj bote.”          Gjoni 8:23

 Në këto fjalë drejtuar hebrenjve, Zoti ynë përsëri flet për 
realitetin tokësor dhe qiellor. Siç është e pritshme, Ai thotë për 
Veten se i takon realitetit qiellor. Por një gjë e papritur është ajo 
që Ai thotë disa kapituj më vonë për të gjithë të krishterët:
1  Kolosianëve 3:7
2  Galatasve 6:14
3  Kolosoanëve 3:5
4  Romakëve 12:1-2
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“...bota i urreu, sepse ata nuk janë nga bota, ashtu si edhe unë 
nuk jam nga bota… Ata nuk janë nga bota, sikurse unë nuk jam 
nga bota.”                                                       Gjoni 17:14,16 

 

 Të krishterët nuk janë të botës ashtu sikurse Krishti nuk është 
i botës! Si pjesëmarrës të jetës së Tij qiellore, ata i përkasin një 
realiteti tjetër. Ata janë “të lindur nga lart” dhe janë pjesë e një 
rendi të ri. Ata përbuzin gjërat që bota “i vlerëson”1 dhe i çmojnë 
gjërat që bota i përbuz. Guri që “ndërtuesit” e hodhën poshtë 
si të pavlerë është i çmuar dhe thelbësor për ta.2 Motivet dhe 
veprimet e tyre janë një enigmë për botën. Ata i shohin gjërat 
që janë të padukshme3 dhe jetojnë jetën e tyre sipas realiteteve 
të padukshme. Ata e kuptojnë “diturinë e fshehtë” e cila është 
“marrëzi”4 për botën. Ata e kanë “mendjen e Krishtit.”5 “Prandaj 
bota nuk i njeh ata, sepse nuk e ka njohur atë.”6

 Nën dritën e këtyre realiteteve, nuk është çudi që bota i urren 
të krishterët. “Po të ishit nga bota, bota do të donte të vetët; por 
sepse nuk jeni nga bota, por unë ju zgjodha nga bota, prandaj bota 
ju urren.”7

Qytetarë të qiellit

“dhe fundi i tyre është humbje, perëndia i tyre është barku dhe lavdia 
e tyre është në turp të tyre; ata e çojnë mendjen vetëm për gjërat 
tokësore. Sepse qytetaria jonë është në qiejt, prej nga edhe presim me 
durim Shpëtimtarin, Zotin Jezus Krisht.”         Filipianëve 3:19-20

 Për dallim nga ata, perëndia i të cilëve është barku i tyre 
dhe mendjet e të cilëve janë të fiksuara në gjërat tokësore, të 
krishterët janë tashmë qytetarë të qiellit. Ata jetojnë dhe lëvizin 
në mbretërinë qiellore, dhe mendjet e tyre janë të vendosura në 
1  Luka 16:15; Psalmi 15:4
2  1Pjetrit 2:4,7
3  2Korintasve 4:18
4  1Korintasve 2:6-10, 14
5  1Korintasve 2:16
6  1Gjonit 3:1
7  Gjoni 15:19
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gjërat lart1. Zemrat e tyre janë të fiksuara në qiell, duke pritur me 
durim kthimin e Shpëtimtarit dhe Mbretit të tyre.

“Dhe Agari është mali Sinai në Arabi dhe i përgjigjet Jerusalemit 
të sotëm [tokësor]; dhe është në skllavëri me bijtë e vet. Ndërsa 
Jerusalemi lart është e lira e cila është nëna e të gjithëve ne.”
               Galatasve 4:25-26

“Sepse ju nuk iu afruat malit që mund të kapet me dorë… 
Por ju iu afruat malit Sion dhe qytetit të Perëndisë së gjallë, 
Jerusalemit qiellor, edhe morisë së engjëjve, kuvendit të 
përgjithshëm dhe kishës së të parëlindurve që janë shkruar në 
qiej, Perëndisë, gjykatësit të të gjithëve, frymërave të të drejtëve 
që u bënë të përsosur.”                             Hebrenjve 12:18, 22-23

 Përsëri në këto vargje e shohim se të krishterët janë qytetarë 
të lirë të “Jerusalemit qiellor”. Ata nuk kanë ardhur në një mal 
që mund të preket fizikisht, por në një mal të padukshëm dhe 
qiellor, Mali Sion, “qyteti i Mbretit të madh.”2  Ata tashmë 
janë pjesë e “Jerusalemit qiellor, qyteti i Perëndisë së gjallë,” së 
bashku me të gjithë ata që tashmë kanë vdekur dhe kanë shkuar 
para tyre në qiell. Ky është qyteti “që ka themelet, mjeshtër dhe 
ndërtues i të cilit është Perëndia.”3 Për shkak se zemrat e tyre 
janë të vendosura mbi këtë Jerusalem të përhershëm qiellor, 
të krishterët janë të gatshëm të braktisin sigurinë e të gjitha 
institucioneve të përkohshme tokësore dhe të shkojnë te Krishti 
“jashtë fushës, duke e bartur fyerjen e tij.” “Sepse nuk kemi këtu 
qytet të qëndrueshëm, por kërkojmë atë qytet që do të vijë.”4

“Dhe unë, Gjoni, pashë qytetin e shenjtë, Jerusalemin e ri, 
që zbriste nga Perëndia, prej qiellit, që ishte bërë gati si nuse e 
stolisur për burrin e saj. Dhe dëgjova një zë të madh prej qiellit 

1  Kolosianëve 3:1-2
2  Psalmi 2:6-8; 48:1-2; 87:5; 110:1-2
3  Hebrenjve 11:10,16
4  Hebrenjve 13:12-14
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që thoshte: “Ja tabernakulli i Perëndisë me njerëzit! Dhe ai do të 
banojë me ta; edhe ata do të jenë populli i tij dhe vetë Perëndia do 
të jetë bashkë me ta, Perëndi i tyre…”                  Zbulesa 21:2-3

“Eja, do të të tregoj nusen, gruan e Qengjit”. Dhe më çoi në 
Frymë mbi një mal të madh dhe të lartë, dhe më tregoi qytetin e 
madh, Jerusalemin e shenjtë, që zbriste nga qielli, nga Perëndia, 
duke pasur lavdinë e Perëndisë...”                       Zbulesa 21:9-11 

 

 Kush është “qyteti i shenjtë, Jerusalemi i ri”? Askush tjetër 
përveçse “nusja, gruaja e Qengjit”! Ky qytet, nusja, tashmë banon në 
qiell, por në fund do të “zbresë nga Perëndia, prej qiellit”. Pastaj 
vetë Perëndia përgjithmonë do të “banojë në mesin” e njerëzve 
të Tij dhe “lavdia e Perëndisë” do të qëndrojë përgjithmonë mbi 
ta. Oh, sa bekim është që të jesh, edhe tani, pjesë e këtij qyteti 
qiellor, nusja, gruaja e Qengjit!

Gjëra të lavdishme fliten për ty
Sion, qyteti i Perëndisë tonë;

Ai, fjala e të cilit nuk mund të thyhet
Të krijoi si vendbanim të Tij.

I themeluar në shkëmbin e epokave,
Çfarë mund ta lëkundë qetësinë tënde të sigurt?

I rrethuar me muret e shpëtimit,
Ti i buzëqesh armiqve të tu.

Shiko! Rrjedhat e ujërave të gjalla,
Rrjedhin nga dashuria e përjetshme,
Furnizon gjithë bijtë dhe bijat tua,

Dhe e gjithë frika e mungesës largohet.
Kush mund të zbehet përderisa një lumë i tillë

Gjithmonë rrjedh për të shuar etjen?
Hiri që, ashtu si Zoti, dhuruesi,

Asnjëherë nuk dështon.
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Shpëtimtar, në qoftë se unë nëpërmjet hirit
Jam pjesë e qytetit të Sionit,

Le të tallet bota me keqardhje,
Unë do të mburrem në Emrin Tënd.

Kënaqësia e njeriut të botës po zhduket,
Të gjitha lavdërimet dhe shfaqjet e tij;
Gëzime dhe thesare të qëndrueshme

Vetëm fëmijët e Sionit, njohin. 
                                       John Newton

Të ulur me Krishtin

“I bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezus Krisht, që na 
bekoi me çdo bekim frymëror në vendet qiellore, në Krishtin”                                                                  
        Efesianëve 1:3

“Por Perëndia, që është i pasur në mëshirë, për shkak të dashurisë 
së tij të madhe me të cilën na deshi, ndonëse ne ishim të vdekur 
nëpërmjet shkeljeve, na dha jetë bashkë me Krishtin (ju jeni të 
shpëtuar me anë të hirit)”                                   Efesianëve 2:4-6

Për shkak se jemi “në Krishtin” dhe jemi pjesëmarrës në 
ringjalljen e Tij, ne e gjejmë veten të ulur me Të në vendet 
qiellore. Në Krishtin ne posedojmë “çdo bekim shpirtëror” dhe 
nuk na mungon asgjë; neve na është dhënë gjithçka “që i takon 
jetës dhe perëndishmërisë.”1 Të krishterët nuk kanë nevojë për 
“diçka më shumë” si shtesë të Krishtit; nevoja e tyre më e madhe 
është që ta shohin dhe të hyjnë në realitetin e asaj që ata tashmë 
kanë në Të. Është vepra e hirshme e Frymës së Shenjtë që e sjellë 
këtë gjë.2 Prandaj, Pali, lutet për Efesianët që “sytë e zemrës së 
tyre të mund të ndriçohen” nga Fryma e Shenjtë, në mënyrë që 
ata të “njohin ... madhështinë e jashtëzakonshme të fuqisë së 
Tij” ndaj tyre si besimtarë.3 Kjo është e njëjta fuqi që e ringjalli 

1  2Pjetrit 1:3
2  Gjoni 14:16, 20, 26; 16:12-14
3  Efesianëve 1:15-19
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Krishtin prej së vdekurish dhe e ka “vënë të ulej në të djathtën 
e tij në vendet qiellore, përmbi çdo principatë, pushtet, fuqi, 
zotërim dhe çdo emër që përmendet jo vetëm në këtë botë, por 
edhe në atë të ardhme.”1

Shikoni poshtë
     Nga të gjitha këto vargje, është e qartë se besimtarët kanë sferën 
e tyre dhe burimin e jetës në vendet qiellore. Ata nuk janë më të 
kësaj bote. Ata nuk jetojnë më këtu,2 por në qiell.3 Në përjetimin 
tonë të përditshëm ka shumë dallim nëse e shohim veten si persona 
që janë “këtu poshtë” në këtë botë, si një zhytës në fund të oqeanit 
me një gyp të vogël, që e lidh atë me sipërfaqen shumë më lart 
(qiellin), ose nëse e konsiderojmë veten si “të ulur në qiell”, duke 
shikuar poshtë problemet e botës! Ka shumë dallim nëse motoja 
jonë është “Shiko Lart” (“në realitetin të cilit nuk i përket ende”) 
apo “Shiko Poshtë” (“nga realiteti ku tashmë jeni, sepse keni 
vdekur dhe jeta juaj është e fshehur me Krishtin në Perëndinë”)!

 Në mënyrë praktike, kjo do të thotë se të krishterët nuk janë 
duke u përpjekur të arrijnë një jetë që akoma nuk e kanë ose të 
marrin një fitore që akoma nuk është arritur. Ata janë pjesëmarrës 
në vetë jetën e Krishtit dhe në fitoren që Ai tashmë e ka korrur. 
I krishterë, ti je pjesëmarrës i ringjalljes së Krishtit dhe Ai, me 
vdekjen, varrimin, ringjalljen dhe ngritjen e Tij, tashmë e ka 
mposhtur dhe thyer fuqinë e mëkatit me të cilin ti po ballafaqohesh 
në këto momente! Si pjesëmarrës në jetën e Tij, thirrja jote nuk 
është që ti të përpiqesh të arrish diçka për veten tënde që Ai nuk e 
ka arritur, por të besosh atë që Ai tashmë ka bërë për ty dhe të ecësh 
në të. Në këtë mënyrë ju do të jeni në gjendje të luftoni “luftën e 
mirë të besimit”4 në vend të luftës së mjerueshme të mosbesimit!

 E njëjta gjë vlen edhe për betejën tonë kundër forcave të 
errësirës. Ne vazhdimisht duhet të mbajmë mend faktin se 
Satani tashmë është mposhtur në kryq,5 dhe se “në Krishtin” ne jemi 
1  Efesianëve 1:19-21
2  Kolosianëve 2:20
3  Kolosianëve 3:3
4  1Timoteut 6:12
5  Kolosianëve 2:15; Gjoni 12:31
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ulur “përmbi çdo”1 fuqi dhe pushtet të ligë. Duhet të lexojmë 
Efesianëve 6:12 në dritën e këtij realiteti të tanishëm: “Sepse 
beteja jonë nuk është kundër gjakut dhe mishit, por kundër 
principatave [të mposhtura], kundër pushteteve [të rrëzuara], 
kundër sunduesve [të mundur] të përbotshëm të errësirës së kësaj 
jete, kundër frymërave të liga në vendet qiellore.” Përderisa ne në 
përulësi “i nënshtrohemi Perëndisë dhe e rezistojmë djallin,” ne 
kemi premtimin se edhe ky luan i vrullshëm do të “ikë” përpara 
deleve, të pambrojtura të Perëndisë!2 Lavdi Perëndisë!

1  Efesianëve 1:20-21
2  Jakobi 4:7



105

Kapitulli Trembëdhjetë

Ndryshim realiteti
Nga mëkati në drejtësi

     Ripërtëritja është një shkëmbim i realiteteve. Pasqyrimi i 
nëntë dhe i fundit i ripërtëritjes që do ta shqyrtojmë ka të bëjë me 
kalimin e të krishterit nga një gjendje skllavërie ndaj mëkatit, në 
një gjendje skllavërie ndaj drejtësisë. Për shkak të këtij shkëmbimi, 
çdo i krishterë me të vërtetë mund të rrëfejë: “Unë isha skllav i 
mëkatit, por nuk jam më! Unë jam skllav i drejtësisë!” 

“Duke ditur këtë: se njeriu ynë i vjetër u kryqëzua me të, që 
trupi i mëkatit mund të shfuqizohet që ne të mos i shërbejmë më 
mëkatit.”                                                               Romakëve 6:6

“Sepse mëkati nuk do të zotërojë më mbi ju, sepse nuk jeni nën 
ligj, por nën hir.”     Romakëve 6:14

“A nuk e dini se nëse e paraqitni veten tuaj shërbëtorë të atij 
që i bindeni, jeni shërbëtorë të atij që i bindeni, qoftë mëkatit 
për vdekje, qoftë bindjes për drejtësi? Por qoftë falënderuar 
Perëndia, sepse ishit shërbëtorë të mëkatit, por iu bindët me 
zemër formës së mësimit që iu është dhënë. Dhe, mbasi u 
çliruat nga mëkati, u bëtë shërbëtorë të drejtësisë. Unë po f las 
njerëzisht për shkak të dobësisë së mishit tuaj. Sepse ashtu si i 
paraqitët gjymtyrët tuaja për të qenë shërbëtorë të papastërtisë 
dhe të paudhësisë për të bërë paudhësinë, kështu tani paraqitni 
gjymtyrët tuaja për të qenë shërbëtorë të drejtësisë për 
shenjtërim. Sepse, kur ishit shërbëtorë të mëkatit, ishit të lirë 
ndaj drejtësisë. Dhe ç’fryt kishit, pra, atëherë, nga ato gjëra, 
për të cilat tani keni turp? Sepse fundi i tyre është vdekja. 
Por tani, pasi u çliruat nga mëkati dhe u bëtë shërbëtorë të 
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Perëndisë keni frytin tuaj që çon në shenjtërim dhe për fund 
jetën e përjetshme. Sepse paga e mëkatit është vdekja, por 
dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme nëpërmjet Krishtit 
Jezus, Zotit tonë.”            Romakëve 6:16-23

 

Vetëm dy zotërinj
 Duke u bazuar në  gjithçka që kemi parë deri më tani, nuk 
duhet të na vijë si befasi që në këto pasazhe ekzistojnë dy, dhe 
vetëm dy, zotërinj të përshkruar si pronarë skllevërish. Në 
njërën anë është mëkati, dhe në anën tjetër drejtësia. Këta dy 
pronarë skllevërish janë plotësisht në kundërshtim me njëri-
tjetrin. Dallimi mes tyre nuk është i vogël. Dallimi është midis të 
ndyrës dhe pastërtisë, asaj që është e ndershme dhe asaj që është 
e turpshme, asaj që është fisnike dhe asaj që është e pa vlerë. Me 
pak fjalë, është dallim midis jetës dhe vdekjes, parajsës dhe ferrit, 
dhe midis Perëndisë e djallit. Meqenëse këta dy zotërinj janë aq 
antagonistë ndaj njëri-tjetrit, është plotësisht e pamundur që t’i 
shërbejmë të dyve në të njëjtën kohë. “Asnjë shërbëtor nuk mund 
t’u shërbejë dy zotërinjve; sepse ose do ta urrejë njërin e tjetrin 
do ta dojë, ose do të lidhet me njërin dhe tjetrin do ta përbuzë.”1

Të gjithë njerëzit janë skllevër
 Ndoshta mund të na duket tronditëse që të kuptojmë se sipas 
këtyre vargjeve të gjithë njerëzit janë skllevër. Nuk ka asnjë 
përjashtim. Sikur autori ashtu dhe lexuesi i këtyre rreshtave janë 
pa asnjë dyshim skllevër. Në këtë moment, ne ose jemi skllevër 
të mëkatit ose skllevër të drejtësisë. Nuk ka vend neutral ose 
“vend në mes” ndërmjet këtyre dy ekstremeve. Asnjë njeri në 
të gjithë botën nuk është “i lirë” në kuptimin e të qenit pa një 
zotëri. Pyetja nuk është nëse do të kemi apo jo një zotëri. Pyetja 
e vetme është nëse ne do të kemi një zotëri të mirë që na bekon 
me jetë dhe paqe ose një zotëri të ligë, të keq që na mallkon me 
vdekje dhe shkatërrim.
 Satani erdhi tek Eva me sugjerimin e ligë se Perëndia nuk 
mund të besohej. Kur Eva vendosi të provonte sugjerimin e tij 
1  Luka 16:13



107

NDRYSHIM REALITETI: NGA MËKATI NË DREJTËSI

duke u bërë një “hetuese neutrale,” përmes përvojës së hidhur 
ajo zbuloi se nuk ka vend neutral midis Perëndisë dhe djallit. Të 
heqim dorë nga autoriteti i Perëndisë nënkupton që menjëherë 
e vendosim veten nën sundimin e të ligut, “hajdutit” i cili “vjen 
vetëm për të vjedhur, vrarë dhe shkatërruar.”1 Ashtu si lokomotiva 
e hekurudhës që e përmbush arsyen e ekzistencës së saj, dhe 
e gjen lirinë më të madhe vetëm kur qëndron brenda kufizimit të 
shinave, kështu edhe njeriu e përmbush arsyen e ekzistimit të 
tij dhe gjen lirinë e tij më të madhe vetëm duke qëndruar në 
nënshtrim ndaj Krijuesit të tij. 

Skllevër të mëkatit
 Vargjet e cituara më lart e bëjnë shumë të qartë se para 
ripërtëritjes sonë, secili prej nesh ishte “skllav i mëkatit” (vargjet 
6, 17, 20). Çka do të thotë të jesh “skllav i mëkatit”? Do të thotë 
të jetosh nën fuqinë dominuese të mëkatit. Mëkati zotëron dhe 
“mbretëron”2 mbi subjektet e tij, duke kërkuar bindjen e tyre. Ata 
nuk mund që të mos i binden atij! Ka ilustrime të shumta të kësaj 
skllavërie nga Bibla dhe nga historia e kishës: Para konvertimit 
të tij, ungjilltari Mel Trotter ishte pijanec i pashpresë. Duke u 
kthyer në shtëpi pas, dhjetë ditësh që kishte pirë alkool, ai e 
gjeti djalin e tij dy vjeçar të vdekur në krahët e gruas së tij. Në 
thellësinë e pendimit, i bindur se me mungesën e tij ai e kishte 
vrarë djalin e vetëm, Trotter u betua me lot që kurrë më nuk 
do të pinte. Por në më pak se dy orë pas ceremonisë së varrimit të 
fëmijës së tij ai u kthye në shtëpi përsëri i dehur! E tillë është natyra 
e skllavërisë ndaj mëkatit.
 Por nuk është vetëm pijaneci ose i droguari që është skllav 
i mëkatit. Të gjithë njerëzit pa Krishtin janë nën skllavërinë e 
mëkatit. Edhe “personi me moral të mirë” i cili nuk ka vese të 
dukshme është skllav i mëkatit. Kjo është e qartë nga fakti se ai 
nuk beson dhe nuk e adhuron Perëndinë e gjallë. Pse nuk përkulet 
para Krijuesit të tij në dashuri dhe adhurim? Thjesht sepse zotëria 
i tij nuk e lejon! Mëkati ka një forcë penguese në jetën e tij dhe 
nuk do ta lejojë të bëjë atë që është normale, e arsyeshme dhe 

1  Gjoni 10:10
2  Romakëve 5:21
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e drejtë. “...perëndia i kësaj bote ua verboi mendimet e atyre që 
nuk besojnë, që drita e ungjillit të lavdisë së Krishtit, që është 
shëmbëllimi i Perëndisë, të mos ndriçojë tek ata.”1

 Te Gjoni 8:31-36, Zoti ynë e bën shumë të qartë se asnjë 
skllav i mëkatit nuk do të shkojë në qiell: “Nëse do të qëndroni 
në fjalën time, jeni me të vërtetë dishepujt e mi; do ta njihni të 
vërtetën dhe e vërteta do t’ju bëjë të lirë”. Ata iu përgjigjën: “Ne 
jemi pasardhës të Abrahamit dhe s’kemi qenë kurrë skllevër të 
askujt; si mund të thuash ti: “Do të bëheni të lirë”?”. Jezusi iu 
përgjigj atyre: Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: Kush bën mëkat 
është skllav i mëkatit. Por skllavi nuk rri përgjithmonë në shtëpi; 
ndërsa biri rri përgjithmonë. Pra, nëse Biri do t’ju bëjë të lirë, 
do të jeni me të vërtetë të lirë.’” Asnjë skllav i mëkatit nuk do të 
qëndroj përgjithmonë në shtëpinë e Birit, por liria është e drejta 
e birësisë për të gjithë ata që janë “vërtet” dishepujt e Zotit!

Skllevër të drejtësisë
 Në kohën e ripërtëritjes, çdo i krishterë ndalon së qeni skllav 
i mëkatit dhe bëhet skllav i drejtësisë: 
“Por qoftë falënderuar Perëndia, sepse ishit shërbëtorë të 
mëkatit, por iu bindët me zemër formës së mësimit që iu është 
dhënë. Dhe, mbasi u çliruat nga mëkati, u bëtë shërbëtorë të 
drejtësisë” (vargjet 17-18). Vini re se në këto vargje nuk thuhet se 
të krishterët janë “të lirë nga mëkati”; por thuhet se ata janë “të 
çliruar nga mëkati.” Këtu, Pali nuk flet për përsosjen pa mëkat, 
por për çlirimin nga një zotëri (mëkati) dhe skllavërimin te një 
zotëri tjetër (drejtësia).
 Sipas Zotit Jezus Krisht, ky ndryshim i pronësisë bëhet kur Ai 
që është “më i fortë se njeriu i fortë” (Krishti) sulmon “njeriun e 
fortë” (Satanin) dhe merr në posedim pronën e tij: “Kur i forti, 
i armatosur mirë, e ruan shtëpinë e vet, pasuria e tij është në 
paqe. Por kur vjen një më i fortë se ai dhe e mund atë, ia merr 
gjithë armët në të cilat kishte shpresë dhe i ndan plaçkat e tij.”2 
Ky është një shkëmbim i lavdishëm, të çlirohemi nga sundimi 
i Satanit me anë të Zotit Jezus Krisht dhe të shndërrohemi në 
skllevër mirënjohës të dashurisë së Tij!
1  2Korintasve 4:4
2  Luka 11:21-22
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 Të gjithë të krishterët janë skllevër të drejtësisë. Çka do të 
thotë të jesh “skllav i drejtësisë”? Do të thotë të jetosh nën fuqinë 
dominuese të drejtësisë. Drejtësia zotëron dhe mbretëron mbi të 
krishterët, duke kërkuar bindjen e tyre. Përsëri, ka shembuj të 
shumtë lidhur me këtë si në Bibël ashtu dhe në historinë e kishës. 
Profeti Jeremia ishte i detyruar nga brenda për të predikuar 
mesazhin e Perëndisë, pavarësisht nga turpi që kjo gjë solli te 
ai: “Po, fjala e Zotit është për mua një shkak turpi dhe talljeje 
çdo ditë. Atëherë unë thashë: “Nuk do ta përmend më dhe nuk 
do të flas më në emër të tij”. Por fjala e tij ishte në zemrën time 
si një zjarr flakërues, i mbyllur në kockat e mia; përpiqesha 
ta përmbaja, por nuk mundesha.”1 Në shumë raste përgjatë 
shekujve, të krishterët janë ndjerë të detyruar nga drejtësia aq 
fortë sa që nuk kanë mundur të flenë derisa i kanë dëshmuar 
një miku të humbur për Krishtin ose e kanë ndihmuar dikë 
në një kohë të veçantë nevoje. Ata me gëzim e kanë dorëzuar 
veten që të digjen në zjarr ose të shqyheshin nga kafshët e egra, 
sepse “kontrolloheshin” nga dashuria e Krishtit.2 Për shkak të 
skllavërisë së tyre ndaj drejtësisë, të krishterët nuk kanë mundur 
asnjëherë që të mos përulin veten dhe të kërkojnë falje kur kanë 
mëkatuar kundër dikujt tjetër. Shpesh tregohet një ngjarje për një 
rizgjim që ndodhi në Ishujt Britanikë kur gjatë shërbesës së W.P. 
Nikolson (W.P. Nicholson),  shumica e punëtorëve të një porti 
anijesh u konvertuan. Aq shumë mallra të vjedhura u kthyen nga 
këta njerëz saqë depot u mbushën dhe u desh të jipej një urdhër 
nga kompania që thoshte: “Ju lutemi, mos i sillni më mallrat e 
vjedhura!” E tillë është skllavëria e të krishterit ndaj drejtësisë 
dhe oh çfarë lirie e bekuar është kjo! Mrekullia e ripërtëritjes, një 
shkëmbim i skllavërimit ndaj mëkatit me skllavërinë ndaj 
drejtësisë!

1  Jeremia 20:8-9
2  2Korintasve 5:14
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Ndryshim realiteti
Nga ligji në hir

“Sepse mëkati nuk do të zotërojë më mbi ju, sepse nuk jeni nën 
ligj, por nën hir.”     Romakëve 6:14

“Sepse përmes ligjit, unë vdiqa për ligjin, që të rroj për Perëndinë. 
Unë u kryqëzova bashkë me Krishtin….”      Galatasve 2:19-20

 Në kapitujt e mësipërm kemi parë se në Bibël ripërtëritja 
përshkruhet në si “ndryshim realiteti”, nga mishi në Frymë, 
nga toka në qiell dhe nga skllavërimi ndaj mëkati te skllavërimi 
ndaj drejtësisë. Por Bibla gjithashtu flet për një ndryshim tjetër 
të realitetit, dhe ky ndryshim është nga të qenit “nën ligj” në 
të qenit “nën hir”. Meqë ky ndryshim i përfshin si drejtësimin 
ashtu edhe ripërtëritjen, është jetike (thelbësore) që disa aspekte 
të këtij ndryshimi të merren parasysh sa herë që këto dy mrekulli 
të mëdha diskutohen. 
 Në vargjet e cituara më sipër, Pali na thotë se të krishterët 
nuk janë “nën ligj” dhe se ata “kanë vdekur ndaj ligjit.” Në disa 
pasazhe të tjera ai na thotë se të krishterët janë “të çliruar nga 
ligji”1 dhe nuk janë më “të lidhur”2 nga ligji, por janë “të liruar” 
përmes Krishti nga “zgjedha e skllavërisë”3 së ligjit. Marrëdhënia 
e njeriut të humbur me Perëndinë është marrëdhënie ligji; 
ndërsa për të krishterin nuk është kështu. Ai jeton në një gjendje 
të lavdishme të “lirisë” dhe të “çlirimit”4.
 Çka do të thotë se të krishterët janë “nën hir”? Dhe çka do 
të thotë se ata nuk janë “nën ligj” dhe “të vdekur në ligj”? A do 
të thotë kjo se nuk është më gabim që të krishterët të vjedhin, të 

1  Romakëve 7:6
2  Romakëve 7:6
3  Galatasve 5:1
4  Galatasve 5:1, 13
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bëjnë shkelje të kurorës ose të vazhdojnë të mëkatojnë? Përgjigja 
e Palit është një përgjigje këmbëngulëse, “Kështu mos qoftë!1 

Çka do të thotë pra saktësisht të jemi të lirë nga ligji? Duke 
marrë parasysh natyrën dhe karakteristikat e drejtësimit dhe 
ripërtëritjes, ne tani jemi në gjendje të japim disa përgjigje për 
këtë pyetje. Përgjigjet janë shumë të mrekullueshme dhe shumë 
përfshirëse në llojshmërinë e tyre.

Mallkimi
 Në çfarë kuptimi janë të krishterët të lirë nga ligji? Përgjigja 
e parë për këtë pyetje është se të krishterët janë të lirë nga 
mallkimi i ligjit. Të gjithë njerëzit e humbur jetojnë nën një 
mallkim: “Dhe të gjithë ata që janë prej veprave të ligjit janë 
nën mallkim, sepse është shkruar: “I mallkuar është kushdo që 
nuk qëndron në të gjitha ato që shkruhen në librin e ligjit për t’i 
bërë.’”2 Pa marrë parasysh se sa mirë mund të duken gjërat, jeta 
e një jo të krishteri është nën mallkimin e Perëndisë. Megjithëse 
fëmijët e tij mund të jenë të shëndetshëm, kopshti i tij të japë 
shumë fruta dhe lulet të lulëzojnë, prapë, zemërimi i Perëndisë 
“qëndron” mbi të përgjatë gjithë kohës.3 Një ditë ai do të dëgjojë 
fjalët e tmerrshme: “Largohuni nga unë, të mallkuar, në zjarr të 
përjetshëm, të përgatitur për djallin dhe engjëjt e tij.”4

 I krishteri, nga ana tjetër, është shpenguar nga mallkimi i ligjit: 
“Krishti na shpengoi nga mallkimi i ligjit, sepse u bë mallkim 
për ne (duke qenë se është shkruar: “I mallkuar është kushdo që 
varet në dru).’’5 Lavdi Perëndisë! Nëse ti je i krishterë, ti nuk je 
më nën mallkim! Nuk ka më asnjë pikë mallkimi që mbetet mbi 
ty, sepse “nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus.”6 
Për më tepër, mallkimi kurrë nuk do të vijë më përsëri mbi ty, 
sepse mëkatet janë zhdukur përgjithmonë!7

1  Romakëve 6:14-15
2  Galatasve 3:10
3  Gjoni 3:36
4  Mateu 25:41
5  Galatasve 3:13
6  Romakëve 8:1
7  Hebrenjve 8:12
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Të lirë nga ligji, o sa lumturi,
Jezusi derdhi gjakun dhe tash ka falje.

Të mallkuar nga ligji dhe të plagosur nga rënia,
Hiri na ka shpenguar, një herë dhe përgjithmonë.

Njëherë dhe përgjithmonë, o mëkatar pranoje,
Njëherë dhe përgjithmonë, o vëlla besoje;
Kapu për kryqin, barra do të largohet,

Krishti na shpengoi, një herë dhe përgjithmonë!
     P. P. Bliss

Bekim dhe favor
 Të krishterët jo vetëm që janë të lirë nga mallkimi i ligjit por 
ata janë të lirë edhe nga barra shkatërruese e detyrimit për të 
mbajtur ligjin si një instrument për të fituar drejtësinë dhe jetën. 
Siç kemi parë në kapitujt e mëparshëm, ligji jep premtimin e 
jetës dhe bekimit për ata që vendosin drejtësinë e tyre duke e 
mbajtur ligjin.1 “Bëni këtë dhe do të jetoni,” është parimi i ligjit. 
Sipas ligjit, njerëzit  mundohen shumë (dhe mjerisht dështojnë) 
në përpjekje për të merituar favorin e Perëndisë dhe të marrin një 
“10-she” në fund.
 Për të krishterin, gjithçka është ndryshe. Ai tashmë e ka “10-
shen” e tij; ai tashmë ka jetë të përjetshme; ai tashmë posedon 
buzëqeshjen dhe favorin e Perëndisë, të gjitha për shkak të veprës 
së Krishtit në vend të tij! Perëndia kënaqet me të dhe gëzohet me 
të ashtu si një dhëndër gëzohet për nusen e tij: “Dhe ashtu si i 
martuari gëzohet për nusen, kështu Perëndia do të gëzohet për 
ty.”2  “Atë ditë do të thonë në Jerusalem: “Mos ki frikë, o Sion, 
duart e tua mos u dobësofshin! Zoti, Perëndia yt, në mes teje 
është i fuqishmi që shpëton. Ai do të mbushet me gëzim për ty, 
në dashurinë e tij do qëndrojë në heshtje, do të gëzohet për ty me 
britma gëzimi.’”3 Duke e ditur se sa mëkatarë të mëdhenj dhe 
të padenjë jemi për kënaqësinë e Perëndisë, është e vështirë të 
besojmë që Ai me të vërtetë mund të jetë i kënaqur dhe i gëzuar 
1  Galatasve 3:12; Luka 10:25-28; Filipianëve 3:9; Romakëve 10:5
2  Isaia 62:5
3  Sofonia 3:16-17
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me ne. Por Ai është! Ai jo vetëm që na do; Ai na do përtej aftësisë 
sonë për të kuptuar, dashuria e Tij “tejkalon çdo njohuri”!1

 I krishteri është i lirë nga ligji si kusht për të fituar jetën. Krishti 
jo vetëm që e ka shpenguar atë nga mallkimi i ligjit; Ai gjithashtu 
ka fituar për të të gjitha bekimet e jetës dhe drejtësisë. “Krishti 
na shpengoi nga mallkimi i ligjit… që bekimi i Abrahamit t’u vijë 
kombeve nëpërmjet Jezus Krishtit, që ne të marrim premtimin e 
Frymës përmes besimit.”2 Kjo do të thotë se i krishteri në vend 
që të jetojë nën mallkim, ai tani jeton nën bekimin e përhershëm 
të Perëndisë. Megjithëse fëmijët e tij mund të kenë sëmundje, 
kopshti i tij mund të goditet nga thatësira dhe lulet e tij mund të 
vyshken, por ai jeton vazhdimisht nën buzëqeshjen e Perëndisë. 
 Ky bekim vjen nga drejtësimi i tij: “Por Shkrimi, duke 
parashikuar se Perëndia drejtëson kombet prej besimit, ia dha 
më përpara Abrahamit lajmin e mirë: “Të gjitha kombet do të 
bekohen në ty”. Prandaj ata që janë prej besimit bekohen bashkë 
me besimtarin Abraham.”3  “Sikurse edhe Davidi shpall lumturinë 
e njeriut të cilit Perëndia i llogarit drejtësi pa vepra, duke thënë: 
“Lum ata të cilëve u janë falur paudhësitë dhe të cilëve mëkatet 
u janë mbuluar. Lum njeriu të cilit Zoti nuk do t’ia llogarisë 
mëkatin.’”4 Është shumë më mirë të vdesësh në një qeli burgu nën 
bekimin e Perëndisë, se sa të jetosh në një pallat nën mallkimin e 
Tij! “Atëherë Mbreti do t’u thotë atyre që do të jenë në të djathtë 
të tij: “Ejani, të bekuar të Atit tim; trashëgoni mbretërinë që u bë 
gati për ju që nga themelimi i botës.’”5

     A je i krishterë? Atëherë bekimi i Perëndisë qëndron mbi ty 
në mënyrë të mrekullueshme! “Por, sikurse është shkruar: “Ato 
gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar dhe që nuk 
kanë hyrë në zemër të njeriut, janë ato që Perëndia ka përgatitur 
për ata që e duan atë.”6 “Me siguri pasuri dhe mirësi do të më 
shoqërojnë në gjithë ditët e jetës ime; dhe unë do të banoj në 
shtëpinë e Zotit ditë të gjata.”7

1  Efesianëve 3:19
2  Galatasve 3:13-14
3  Galatasve 3:8-9
4  Romakëve 4:6-8
5  Mateu 25:34
6  1Korintasve 2:9
7  Psalmi 23:6
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Rregullat e jashtme
 Siç e kemi parë në pjesët e mësipërme, disa aspekte të “lirisë 
nga ligji” për të krishterët kanë të bëjnë me drejtësimin. Ai është 
i lirë nga mallkimi i ligjit dhe është i lirë nga ligji si instrument 
për të fituar jetën. Por një aspekt tjetër i lirisë nga ligji për të 
krishterin është rezultat i drejtpërdrejtë i ripërtëritjes: i krishteri 
është i lirë nga ligji si një rregull i jashtëm që bie në kundërshtim me 
natyrën dhe dëshirat e tij të vërteta. Kjo liri vjen tek ai nëpërmjet 
mrekullisë së një zemre të re.
 Për të kuptuar se çfarë kjo do të thotë, ne duhet vetëm të 
shqyrtojmë gjendjen e çdo jobesimtari: ligji e imponon veten 
mbi jobesimtarin nga jashtë dhe bie në kundërshtim me dëshirat 
e tij të vërteta, duke e mbajtur atë në një gjendje skllavërie dhe 
irritimi të vazhdueshëm. Ligji i ndalon gjërat që jobesimtari i 
do dhe kërkon gjërat që ai i urren. Kur ai shtrin dorën për të 
vjedhur, ligji thotë, “Nuk do të vjedhësh.” Kur ai sheh një grua 
dhe lakmon pas saj, ligji thotë: “Nuk do të shkelësh kurorën.” 
Gjendja e njeriut të humbur është përmbledhur nga një afishe 
e famshme që thotë “Çdo gjë që më pëlqen është e paligjshme, 
e pamoralshme, ose të shton në peshë.” Ligji e kufizon dhe e 
ndalon jobesimtarin me anë të frikës dhe kërcënimeve, dhe 
jobesimtari e urren këtë: “Sepse mendja e mishit është armiqësi 
ndaj Perëndisë, sepse nuk i nënshtrohet ligjit të Perëndisë dhe as 
nuk mundet.”1 
 Çdo i krishterë është liruar nga kjo gjendje skllavërie. Për të, 
ligji nuk është më një rregull i jashtëm që bie në kundërshtim 
me natyrën dhe dëshirat e tij të vërteta. Përkundrazi, ligji është 
i brendshëm; ai është “shkruar në zemrën e tij” në mrekullinë e 
ripërtëritjes.2 Ai është i kufizuar nga dashuria, jo nga ligji.3 Ajo 
që rrjedh nga brendësia e tij është në përputhje me ligjin dhe 
automatikisht e përmbush atë, sepse “dashuria është përmbushja 
e ligjit.”4 Një i krishterë duke qenë ai që është në realitet nuk ka 
nevojë që të shqetësohet pse bie në konflikt me ligjin e Perëndisë!  
“Por fryti i Frymës është: dashuria, gëzimi, paqja, zemërgjerësia, 

1  Romakëve 8:7
2  Hebrenjve 8:10
3  2Korintasve 5:14
4  Romakëve 13:10; Galatasve 5:14
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mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetëpërmbajtja. 
Kundër tyre nuk ka ligj.”1 “Por në qoftë se udhëhiqeni nga Fryma, 
ju nuk jeni nën ligj.”2

 Në përputhje me këtë realitet, Pali thotë se “ligji nuk është vënë 
për të drejtin, po për të padrejtët dhe për të panënshtruarit, për të pa 
perëndishmit dhe mëkatarët, për të pashenjtët dhe të ndyrët, për ata 
që vrasin atë e nënë, për vrasësit, për kurvarët, për homoseksualët, 
për rrëmbyesit e njerëzve, për gënjeshtarët, për ata që shkelin 
betimin dhe për çdo gjë tjetër që bie në kundërshtim me doktrinën 
e shëndoshë.”3 Njeriu i drejtë nuk ka nevojë për kufizime të tilla të 
jashtme, pasi është i përmbajtur nga natyra e tij e shenjtë.
 Madje edhe urdhërimet dhe këshillat e Dhiatës së Re janë 
të nevojshme vetëm për shkak se besimtarët ende nuk janë bërë 
“plotësisht ata që janë.” Meqenëse jemi ende në këtë “trup të 
vdekshëm” dhe jemi të ekspozuar ndaj “mashtrimit të mëkatit”4 
dhe “gënjeshtrave të djalli,”5 ende kemi nevojë për udhëzime që 
na ndihmojnë ta dallojmë të drejtën dhe të gabuarën. Megjithatë, 
përderisa rritemi në hir, mendjet tona “transformohen” 
vazhdimisht dhe “për shkak të përvojës, vetit tona zhvillohen për 
të dalluar të mirën dhe të keqen.6 Në këtë mënyrë, ne aftësohemi 
gjithnjë e më shumë “që të provojmë cili është i miri, i pëlqyeri dhe 
i përsosuri vullnet i Perëndisë.”7

 I krishteri nuk është “nën” ligj; ai është (që ta përdorim 
terminologjinë e Palit) “nën ligjin e   Krishtit.”8 Sikur të gjithë 
njerëzit të ishin të krishterë, nuk do të kishte nevojë për dryna 
në dyer të shtëpive apo shenja në dyqane që ndalojnë vjedhjen. 
Dhe kjo gjë do të bëhet një realitet në qiell, ku secili person do të 
përjetojë lirinë absolute për të bërë ashtu siç ai dëshiron! Në qiell 
nuk do të ketë shenja që thonë: “Mos vrisni” ose “Duaje Zotin, 
Perëndinë tënd me gjithë zemrën tënde,” sepse nuk do të ketë 
nevojë për to!

1  Galatasve 5:22-23
2  Galatasve 5:18
3  1Timoteut 1:8-10
4  Hebrenjve 3:13
5  Efesianëve 6:11
6  Hebrenve 5:14
7  Romakëve 12:2
8  1Korintasve 9:21 (greqisht “eneomos Christou”)
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Furnizim dhe kërkesë
 Të gjithë të krishterët kanë vdekur ndaj ligjit. Ata nuk janë 
“nën ligj, por nën hir.” Po ta shqyrtonim plotësisht kuptimin e 
këtyre termave, do të shkonim përtej qëllimit të këtij libri, por 
ndoshta duhet të përmendet edhe një aspekt tjetër i “vdekjes 
tonë ndaj ligjit.” Të krishterët kanë vdekur ndaj ligjit, sepse nuk 
jetojnë më nën realitetin e “kërkesës”, por në realitetin e “furnizimit.” 
Ata janë “nën” hir, jo nën ligj, si një fuqi dominuese, dhe jetojnë 
në realitetin ku “mbretëron” hiri.1 Në këtë realitet asgjë nuk varet 
vetëm nga njeriu; gjithçka varet nga Perëndia. Çdo dëshirë për 
mirësi dhe çdo vepër bindjeje vjen te besimtari me dashamirësi 
nga Perëndia! “Sepse Perëndia është ai që vepron në ju edhe 
vullnetin edhe veprimtarinë, sipas pëlqimit të tij.”2 

 Në realitetin ku mbretëron hiri, Perëndia merr përsipër të 
punojë në mua përkundër dobësive dhe dështimeve të mia derisa të 
jem plotësisht i konformuar me imazhin e Krishtit. Edhe pse unë 
si një i krishterë mund të tronditem nga dështimet e mia, Perëndia 
nuk tronditet! Ai i ka ditur të gjitha mëkatet dhe dobësitë e mia 
para se të vendoste dashurinë e Tij mbi mua dhe ne fakt, Ai 
kontrollon dhe drejton dështimet e mia për të mirën time, me 
qëllim që t’i ekspozojë dobësitë e mia dhe të më çlirojë prej tyre 
(Luka 22:31-32). Në Besëlidhjen e Re, Perëndia me mëshirë 
merr përsipër  të na “pastrojë nga të gjitha ndyrësitë tona dhe 
nga të gjithë idhujt tanë.”3 dhe Ai nuk do të pushojë kurrë derisa 
kjo të realizohet përfundimisht! Haleluja!

Të sigurt në hirin Tënd shenjtërues,
I Plotfuqishëm të restaurojë

Duke ecur para, mëkati dhe vdekja prapa,
Dashuria dhe jeta para qëndrojnë

O, le të mbushet shpirti ime me plot shpresë,
Dhe ta lavdëroj Atë përgjithmonë!

                    A. L. Waring

1  Romakëve 5:21
2  Filipianëve 2:13
3  Ezekieli 36:24
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Ndryshim realiteti
Nga Adami te Krishti

“Edhe prej tij ju jeni në Krishtin Jezus, i cili u bë për ne urtësi 
prej Perëndisë, drejtësi edhe shenjtërim dhe shpengim, që, 
sikurse është shkruar: “Ai që mburret, le të mburret në Zotin.”   
         1Korintasve 1:30-31

 Në kapitujt e mësipërm kemi folur për disa nga mrekullitë e 
drejtësimit dhe ripërtëritjes. Tashmë duhet të jetë e qartë se që të dyja 
këto vepra të fuqishme me të vërtetë janë në zemrën dhe qendrën e 
ungjillit. A mund të ketë ndonjë lajm më të mirë sesa shpallja e një 
marrëdhënieje të restauruar me Perëndinë, që i dënuari i pashpresë 
mund të qëndrojë pa turp në praninë e Perëndisë, i veshur me vetë 
drejtësinë e Krishtit ku edhe njerëzit më të neveritshëm dhe më të ligë 
mund të bëhen krijesa krejtësisht të reja në Të?
 Edhe pse drejtësimi dhe ripërtëritja janë të mrekullueshme, 
ato janë vetëm pjesë e një realiteti më të madh mbizotërues, 
realiteti i qëndrimit tonë “në Krishtin.” Si të krishterë ne mund të 
themi se jemi të drejtësuar, kemi drejtësi të përsosur, jemi krijesa 
të reja,  jemi të ulur në vendet qiellore dhe se jemi të bekuar në 
të gjitha mënyrat e tjera që i kemi parë në faqet e mëparshme, ose 
thjesht mund të themi se ne jemi “në Krishtin”! Të jesh në Krishtin 
është të posedosh çdo bekim shpirtëror që mund të imagjinohet1 
duke përfshirë drejtësimin dhe ripërtëritjen, dhe çdo “dhuratë të 
mirë dhe të përsosur.”2 (Shih Shtojcën D)

Të drejtësuar në Krishtin
 Të gjitha bekimet e drejtësimit janë tonat në Krishtin. Në 
Krishtin kemi drejtësi të përsosur, vetë drejtësinë e Perëndisë:  
“Që të gjendem në Të, duke pasur jo drejtësinë time nga ligji, 

1  Efesianëve 1:3
2  Jakobi 1:17
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por… drejtësinë prej Perëndisë, me anë të besimit.”1 “Sepse 
atë që nuk njihte mëkat, e bëri mëkat për ne, që ne të bëhemi 
drejtësia e Perëndisë në të.”2 Prandaj, mund të thuhet se ne 
jemi “të drejtësuar në Krishtin.”3 Në Krishtin ne kemi “faljen 
e mëkateve”4 dhe “nuk ka ... asnjë dënim për ata që janë në 
Krishtin Jezus.”5

     

Krijesa të reja në Krishtin
 Ashtu si të gjitha bekimet e drejtësimit janë tonat në 
Krishtin, po ashtu të gjitha bekimet e ripërtëritjes janë tonat në 
Të: “Prandaj nëse dikush është në Krishtin, është një krijesë e 
re; të vjetrat shkuan; ja, të gjitha u bënë të reja.”6   “Sepse jemi 
vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për vepra të mira.”7  Ne 
jemi  “shenjtëruar në Krishtin Jezus,”8 ne kemi “marrë plotësinë 
në Të,”9 dhe jemi ulur “në vendet qiellore në Krishtin Jezus.”10

Jetë në varësi 
 Nga këto vargje duhet të jetë e qartë se drejtësimi dhe 
ripërtëritja nuk janë bekime që i posedojmë në vetvete, të 
pavarura nga Perëndia. Perëndia nuk na bënë krijesa të reja që 
ne të bëhemi burim i drejtësisë, të aftë për të mbetur gjallë pa 
Perëndinë. Përkundrazi, ne jemi krijesa të reja në Krishtin Jezus. 
Pa Krishtin, ne nuk jemi asgjë dhe nuk mund të bëjmë asgjë.11 

Gjithçka që jemi dhe kemi, është vetëm në Të. Prandaj, jeta 
e krishterë është një jetë plotësisht e varur. Ky është mësimi i 
Zotit tonë te Gjoni 15: “Qëndroni në mua dhe unë në ju; sikurse 
shermendi nuk mund të japë fryt nga vetja, po qe se nuk qëndron 
në hardhi, kështu as ju, nëse nuk qëndroni në mua. Unë jam 
1  Filipianëve 3:8-9
2  2Korintasve 5:21
3  Galatasve 2:17
4  Kolosianëve 1:14
5  Romakëve 8:1
6  2Korintasve 5:17
7  Efesianëve 2:10
8  1Korintasve 1:2
9  Kolosianëve 2:10
10  Efesianëve 2:6
11  Gjoni 15:5
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hardhia, ju jeni shermendet; kush qëndron në mua dhe unë në 
të, ai jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë.”1 Ne 
nuk “jemi të aftë nga vetja të kuptojmë ndonjë gjë sikur vjen nga 
vetja jonë, por aftësia jonë është prej Perëndisë, i cili na bëri të 
aftë të jemi shërbëtorë të besëlidhjes së re, jo të shkronjës, por të 
Frymës, sepse shkronja vret, por Fryma jep jetë.”2

I zbrazur që ti të më mbushësh,
Një enë e pastër në dorën Tënde;

Pa fuqi, por Ti më forcon,
Me mirësi në çdo urdhërim.

Mjeshtër i bekuar, ne jemi instrumente,
Por me fuqinë tënde të mrekullueshme 

Ti na përdorë
Në çdo ditë dhe çdo orë.

       Mary Maxwell

“Në Adamin” dhe “në Krishtin”
 Kjo na shtyn që ta shqyrtojmë “ndryshimin e fundit të 
realitetit” që është më thelbësor, më i thellë dhe më i plotë se çdo 
ndryshim tjetër, ndryshimi i realitetit nga të qenit “në Adamin” 
në të qenit “në Krishtin.” Sipas Biblës, gjithë historia njerëzore 
mund të përmblidhet me dy burra, Adamin dhe Krishtin. Të 
gjithë njerëzit janë “në” njërin prej këtyre dy burra. Ata që janë 
në Adamin vdesin; ata që janë në Krishtin jetojnë përgjithmonë.

“Sepse, ashtu si erdhi vdekja me anë të një njeriu, kështu erdhi 
dhe ringjallja e të vdekurve me anë të një njeriu. Sepse, ashtu 
sikur në Adamin të gjithë vdesin, kështu të gjithë do të ngjallën në 
Krishtin, por secili sipas radhës së vet: Krishti, fryti i parë, pastaj 
ata që janë të Krishtit, në ardhjen e tij.”     1Korintasve 15:21-23 

1  Gjoni 15:4-5
2  2Korintasve 3:5-6
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“Kështu edhe është shkruar: “Njeriu i parë, Adami, u bë shpirt 
i gjallë; Adami i fundit është frymë që jep jetë. Por nuk është 
frymërori i pari, por tokësori, pastaj frymërori. Njeriu i parë 
i bërë prej dheu, është tokësor; njeriu i dytë është Zoti nga 
qielli. Siç është tokësori ashtu janë dhe tokësorët; dhe siç është 
qiellori, ashtu do të jenë edhe qiellorët. Dhe sikurse mbartëm 
shëmbëllimin e tokësorit, do të mbartim edhe shëmbëllimin e 
qiellorit.”                                                     1Korintasve 15:45-49

“Por vdekja mbretëroi nga Adami deri te Moisiu edhe mbi ata që 
nuk kishin mëkatuar me të njëjtën shkelje si Adami, që është figura 
e atij që duhej të vinte…. Sepse, në qoftë se prej shkeljes së njërit 
vdekja mbretëroi nëpërmjet njërit, akoma më shumë ata që marrin 
bollëkun e hirit dhe të dhuratës se drejtësisë do të mbretërojnë në  
jetë me anë të atij njërit, Jezus Krishtit. Sikundër, pra me anë të 
shkeljes së njërit erdhi mbi gjithë njerëzit dënimi, ashtu edhe me 
anë të drejtësisë së njërit, erdhi mbi gjithë njerëzit drejtësimi i 
jetës. Sepse, ashtu si nëpërmjet mosbindjes së një njeriu të vetëm 
të shumtët u bënë mëkatarë, nëpërmjet bindjes së një të vetmi të 
shumtët do të bëhen të drejtë.”                      Romakëve 5:14, 17-19

 
 Vini re se në këto vargje na thuhet që Adami është një “lloj” 
i Krishtit dhe Krishti thuhet se është “Adami i fundit.” Adami 
ishte njeriu i parë, kreu i racës njerëzore. Përmes rënies së tij 
në mëkat, mëkati dhe vdekja hynë te njerëzit dhe njerëzimi u 
shkatërrua. Krishti ka ardhur si “Adami i fundit” për të filluar 
një racë njerëzore të re dhe të jetë kreu i një njerëzimi të ri. Ashtu 
si Adami përfaqësonte dhe është i bashkuar me të gjithë ata që 
janë në të, kështu edhe Krishti përfaqëson dhe është i bashkuar 
me të gjithë ata që janë në Të. Ata që janë në Adamin janë 
pjesëmarrës në gjithçka që i takonte Adamit, po ashtu ata që 
janë në Krishtin marrin pjesë në atë që është e Krishtit.

Karakteristikat e dy realiteteve
 Ndryshimi i realiteteve midis Adamit dhe Krishtit është 
ndryshimi më themelor dhe gjithëpërfshirës që njeriu mund ta 
përjetojë. Kjo përfshin çdo ndryshim tjetër të realiteteve që Bibla 
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e ndërlidh me konvertimin, duke përfshirë të gjitha ato që kemi 
diskutuar në kapitujt e mëparshëm. Shikojini edhe një herë të dy 
realitetet dhe gjithçka që lidhet me to:

Në Adamin  Në Krishtin

Mëkat (Romakëve 5:12, 19) Drejtësi (Romakëve 5:18, 19)

Dënim (Romakëve 5:18) Drejtësim (Romakëve 5:18)

Vdekje (Romakëve 5:17; 1Korintasve 15:22) Jetë (Romakëve 5:18; 1Korintasve 15:22)

Mish (Romakëve 8:9; 7:5) Frymë (Romakëve 8:9)

Bota (Kolosianëve 2:20) Gjërat qiellore (Kolosianëve 3:1-3)

Ligj (Romakëve 6:14) Hir (Romakëve 6:14)

Mallkim (Galatasve 3:10) Bekim (Galatasve 3:14; 8-9)

Skllavërim (Romakëve 7:6) Liri (Romakëve 7:6; 2Korintasve 3:17)

Mbretëron mëkati (Romakëve 5:21) Mbretëron hiri (Romakëve 5:21)

“Nën” mëkat (Romakëve 3:9; 7:4) “Nën” hir (Romakëve 6:14)

Skllevër të mëkatit (Romakëve 6:17) Skllevër të drejtësisë (Romakëve 6:18)

Mbretëron vdekja (Romakëve 5:17) Ne e sundojmë jetën (Romakëve 5:17)

Errësirë (Veprat 26:18) Dritë (1Thesalonikasve 5:4-5)

Dominim i Satanit (Veprat 26:18) Mbretëria e Perëndisë (Kolosianëve 1:12-13)

Të krishterët “kanë vdekur” për realitetin e vjetër
 

“Duke ditur se Krishti, që u ringjall prej së vdekurish, nuk vdes 
më; vdekja nuk zotëron më mbi të. Sepse në atë që vdiq, vdiq për 
mëkatin një herë e përgjithmonë; por në atë që jeton, jeton për 
Perëndinë. Kështu edhe ju, llogariteni veten të vdekur për mëkatin, 
por të gjallë për Perëndinë, në Jezus Krishtin, Zotin tonë.”                                                                                                                                       
               Romakëve 6:9-11
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 Sapo të kemi kuptuar se sa gjithëpërfshirëse janë “realitete” 
e Ademit dhe Krishtit, ne jemi në gjendje të kuptojmë Palin kur 
thotë se të krishterët “kanë vdekur” për shumë gjëra. Te Romakëve 
6:11 Pali u bën thirrje të krishterëve të besojnë dhe të llogarisin 
në faktin se ata kanë “vdekur” për mëkatin. Një terminologji e 
ngjashme përdoret edhe te marrëdhënia e të krishterit me Ligjin: 
“Sepse përmes ligjit, unë vdiqa për ligjin, që të rroj për Perëndinë.”1 
Gjithashtu marrëdhënia e të krishterit me botën shihet në aspektin 
e kryqëzimit dhe vdekjes: “Sa për mua, kurrë mos qoftë që unë të 
mburrem, veçse për kryqin e Zotit tonë Jezus Krisht, nëpërmjet të 
cilin bota më është kryqëzuar edhe unë botës. Sepse në Krishtin 
Jezus as rrethprerja nuk ka forcë, as parrethprerja, por krijesa e 
re.”2 Vini re se vdekja jonë në botë ndërlidhet me “krijesën e re” 
dhe “kryqëzimin” tonë me Krishtin.

 Çfarë nënkupton Pali kur thotë se të krishterët kanë “vdekur” 
për mëkatin, ligjin dhe botën? Sigurisht që ai nuk  thotë se ne kemi 
“vdekur” për këto gjëra në kuptimin që ne nuk jemi më të ndikuar 
prej tyre. Kjo është e qartë nga fakti se Pali na këshillon që mos të 
lejojmë që mëkati të mbretërojë në trupat tanë të vdekshëm. Këto 
këshilla do të ishin të panevojshme nëse të krishterët nuk do të 
ndikoheshin më nga mëkati. Romakëve 6:11 nuk thotë “Pretendoni 
se nuk jeni më të ndikuar nga mëkati, edhe pse e dini që jeni”! 
Përkundrazi, çelësi për të kuptuar domethënien e “vdekjes sonë 
për mëkatin” gjendet në vargun 10, që flet për përvojën e vetë 
Krishtit: “Sepse në atë që vdiq, vdiq për mëkatin një herë e përgjithmonë; 
por në atë që jeton, jeton për Perëndinë.”

 Vëreni që sipas Palit, vetë Krishti “vdiq për mëkatin”! Kur 
Krishti vdiq, në çfarë kuptimi “vdiq për mëkatin”? A ishte Ai 
ndonjëherë i “gjallë” për mëkatin? Dhe nga ringjallja e Tij, në 
çfarë kuptimi Krishti tani “jeton me Perëndinë”? A nuk ishte 
Ai kurrë “i gjallë për Perëndinë”? Përgjigjja është e qartë: kur 
Krishti vdiq në kryq, Ai “vdiq për mëkatin” në kuptimin që Ai 
u largua nga realiteti i mëkatit, dhe tani “jeton për Perëndinë” në 
kuptimin që Ai hyri në mbretërinë qiellore kur u ringjall dhe u ngrit! 

1  Galatasve 2:19; Romakëve 7:4; Kolosianëve 2:20-21
2  Galatasve 6:14-15
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“Në të njëjtën mënyrë,” thotë Pali në vargun 11, të krishterët 
“kanë vdekur për mëkatin” duke u larguar nga realiteti i mëkatit 
dhe janë “të gjallë për Perëndinë” duke hyrë në realitetin e Tij! 
Ata janë larguar nga një realitet dhe kanë hyrë në një tjetër. Kur 
Pali thotë se ne kemi “vdekur për mëkatin”, ai është duke iu 
referuar një gjëje që me të vërtetë ka ndodhur! I krishteri nuk ka 
vdekur për mëkatin në kuptimin që ai nuk është më i ndikuar 
nga mëkati, por ai ka vdekur për mëkatin sepse nuk jeton më nën 
sundimin e mëkatit. Në kryqëzimin dhe vdekjen e njeriut tonë 
të vjetër, ne largohemi nga realiteti i mishit, nga realiteti i botës, 
nga realiteti i ligjit dhe nga realiteti i mëkatit dhe vdekjes.
 I krishterë, ti me të vërtetë ke “vdekur për mëkatin,” në 
kuptimin që je larguar nga realiteti i tij. Mëkati nuk “mbretëron” 
mbi ty; mëkati nuk të përshtatet më; ai nuk të përshkruan ty; ti 
nuk je më skllav i tij! 
 Ashtu siç ndodhi me njeriun e pabesë në Psalmin 37, kështu 
ndodh edhe me të krishterin kur “njeriu i tij vjetër” vdes: “Edhe 
pak dhe i pabesi nuk do të jetë më; po, ti do të kërkosh me kujdes 
vendin e tij dhe ai nuk do të jetë më.”1  “Njeriu i lig” që ne ishim 
dikur “nuk është më.” Ai “nuk gjendet më” në  “vendin e tij.” 
Dhe ata që janë mësuar me praninë e tij, janë të “befasuar” nga 
mungesa e tij: “Sepse për ne është e mjaftueshme koha e jetës 
që shkoi për të bërë vullnetin e kombeve duke ecur në shthurje, 
në epshe, në dehje, në teprime, në të ngrëna e në të pira dhe në 
idhujtari të neveritshme. Prandaj u duket çudi që ju nuk rendni me ta 
në po ato teprime shthurjeje dhe ju shajnë.”2 Se si u bë ky ndryshim 
i papritur shpjegohet në vargjet paraprijëse: “... ai që ka vuajtur në 
mish, pushoi së mëkatuari, për të jetuar kohën që mbetet në mish jo më 
në dëshirimet e njerëzve, por sipas vullnetit të Perëndisë.”3

 I krishterë, vdekja jote ndaj mëkatit është realitet! Prandaj, 
mbështetu në faktin se ti je i vdekur për mëkatin, por i gjallë për 
Perëndinë në Krishtin Jezus!

1  Psalmi 37:11
2  1Pjetrit 4:3-4
3  1Pjetrit 4:1-2
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Siguria e jetës në Krishtin
 Ndoshta është mirë ta përfundojmë këtë studim duke parë 
edhe një herë të ardhmen e ndritshme dhe të papërshkrueshme 
që gjendet përpara gjithë besimtarëve të vërtetë. Çdo i krishterë 
duhet të ngushëllohet nga fakti se ai tashmë është “në Krishtin” 
dhe është i bashkuar me Krishtin. Në fund të fundit, secili prej nesh 
ka përjetuar drejtpërdrejt rezultatet e vërteta dhe shkatërruese të 
bashkimit tonë me Adamin! Bashkimi ynë me Adamin e solli 
mëkatin, dënimin dhe vdekjen për secilin prej nesh. “Mëkati 
mbretëron”1dhe “vdekja mbretëron”2 mbi të gjithë bijtë e rënë të 
Adamit, duke i quar ata drejt ferrit dhe shkatërrimit.
     Por, nëse bashkimi me Adamin është aq i fuqishëm për të 
siguruar vdekjen, sa më i fuqishëm është bashkimi ynë me Krishtin 
për të siguruar jetën! Ky është argumenti i Palit te Romakët 5. 
Ai vazhdimisht flet për veprën e Krishtit si “shumë më tepër” 
efektive se vepra e Adamit: “Sepse, në qoftë se prej shkeljes së 
këtij njërit vdekja mbretëroi nëpërmjet njërit, akoma më shumë 
ata që marrin bollëkun e hirit dhe të dhuratës se drejtësisë do 
të mbretërojnë në  jetë me anë të atij njërit, Jezus  Krishtit.”3 

“Aty ku mëkati është i shtuar, hiri kapërderdh akoma më shumë, që 
ashtu si mëkati mbretëroi nëpërmjet vdekjes, ashtu edhe hiri të 
mbretërojë me anë të drejtësisë për jetë të përjetshme me anë të 
Jezus Krishtit, Zotit tonë.”4 Mëkati është një tiran i tmerrshëm që 
mbretëron mbi ata që janë në Adamin me një fuqi të paepur, sa që 
vdekja për ta është e pashmangshme. Por mëkati nuk mbretëron 
mbi të krishterin. Hiri mbretëron mbi të krishterin dhe mbretëron 
me një forcë aq të paepur sa që asgjë nuk mund t’i dalë para e tij. I 
krishterë, mund të jesh gjithnjë i dobët dhe mëkatar, mund të kesh 
çdo arsye për t’u dëshpëruar nëse do të arrish qiellin, por “hiri do 
të mbretërojë” në jetën tënde dhe ai kurrë nuk do të pushojë ose 
dorëzohet derisa të rrëzojë çdo mëkat dhe ti të jesh plotësisht i 
konformuar në imazhin e Krishtit! Haleluja! Hiri “mbretëron” 
“nëpërmjet drejtësisë” deri “në jetën e përjetshme”!

1  Romakëve 5:21
2  Romakëve 5:14
3  Romakëve 5:17, 15
4  Romakëve 5:20-21
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Le të ngrihet  shpirti im,
Dhe tunduesin le ta shkel;

Kapiteni im më çon përpara
Drejt majës dhe kurorës:

Shenjtori më i dobët do të fitojë,
Ndonëse vdekja dhe ferri rrugën e pengojnë.

Ndonëse të gjitha ushtritë e vdekjes,
Dhe fuqitë e panjohura të ferrit,
Veshin rrobën më të tmerrshme

Të zemërimit dhe ligësisë,
Do të jem i sigurt, sepse Krishti 

Ka shumë fuqi edhe hir.
                         Isaac Watts





Vazhdoni të shikoni poshtë!
“Sepse keni vdekur dhe jeta juaj është fshehur bashkë me 

Krishtin në Perëndinë.”      
Kolosianëve 3:3
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Shtojca A

Ripërtëritja
Përmbledhje

 Në momentin e bashkimit tonë me Krishtin, të gjitha gjërat 
e mëposhtme janë bërë realitet për ne:

1.  Krijesë e re - a) gjërat e vjetra shkuan, dhe b) ne u bëmë 
krijesa të reja:
• 2Korintasve 5:14-17 krijesë e re

• Galatasve 6:15 (krahaso V.14) krijesë e re

• Efesianëve 2:10 Vepra e Tij e krijuar në Krishtin Jezus

•  Efesianëve 2:15 për të krijuar në vetvete nga dy një njeri të ri – një 
trup (v.16)

•  Efesianëve 4:24 njeriu i ri, i krijuar sipas Perëndisë, prandaj ...; jemi 
gjymtyrë, njeri me tjetrin (v.25)

•  Kolosianëve 3:10 njeriu i ri, që përtërihet në njohurinë sipas 
shembullit të atij që e krijoi

•  Shih gjithashtu, të gjitha vargjet me fjalën “i ri/e re”- shembull: 
Titit 3:5 “ripërtëritja”

2.  Rilindja - ne jemi  “lindur përsëri”; një lindje e vërtetë 
ndodh në realitetin shpirtëror
• Gjoni 3:6 ç’ka lindur nga Fryma është frymë 

• 2Pjetri 1:4 pjesëtarë të natyrës hyjnore

•  1Gjoni 3:9 lindi nga Perëndia… sepse fara e Perëndisë qëndron 
në të dhe nuk mund të mëkatojë sepse lindi nga Perëndia

• Hebrenjve 2:11 një Atë (me të vërtetë!), prandaj vëllezër

• 1Gjonit 3:1 “të tillë ne jemi. Për këtë arsye …”

3.  Zemër e re - a) Zemra jonë e ngurtë u hoq, dhe b) na u dha 
një “zemër prej mishi”:
•  Ezekieli 36:22-32 “zemër e re,” “Frymë të re,” “do të vë brenda jush 

Frymën time”
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• Jeremia 31:33-34 “brenda tyre,” “mbi zemrat e tyre”

•  Jeremia 32:38-41 Do t’u jap një zemër të vetme, një rrugë të vetme… do 
të shtie në zemrën e tyre frikën, me qëllim që të mos më braktisin 

• Hebrenjve 8:10 Unë do t’i shtie… brenda tyre…

•  2Korintasve 3:1-3 por me Frymën e Perëndisë së gjallë, dhe jo mbi 
rrasa guri, por mbi rrasa të një zemre mishi 

4.  Rrethprerja shpirtërore - zemra jonë u rrethpre nga Fryma:
• Romakëve 2:28-29 rrethprerja e zemrës, në Frymë 

•  Kolosianëve 2:10-11 ju keni marrë plotësinë në të… në të cilin ju 
edhe u rrethpretë me një rrethprerje që nuk u bë me dorë, por me 
rrethprerjen e Krishtit me anë të zhveshjes së trupit nga mëkatet e 
mishit:  (v.13) kishit vdekur… në “parrethprerjen e mishit” (gjendja 
fizike e të gjithë johebrenjve)

•  Efesianëve 2:11 e “ashtuquajtura” rrethprerje, e bërë në mish 
“nga dora e njeriut” (këtu shohim një konotacion dhe kontrast 
për rrethprerjen e vërtetë të të krishterëve)

•  Filipianëve 3:3 rrethprerja e vërtetë jemi ne, që i shërbejmë 
Perëndisë në Frymë… pa besuar në mish

•  Veprat 7:51 me zemër e veshë të parrethprerë, ju gjithnjë e 
kundërshtoni Frymën e Shenjtë

•  Ligji i Përtërirë 30:6 Zoti, Perëndia yt, do ta rrethpresë zemrën… që 
ti ta duash Zotin

5.  Natyrë e re - të transformuar nga pema e ferrishtës në 
pemë fiku!
•  Mateu 12:33-37 “Ose bëjeni të mirë pemën dhe fryti i saj do të jetë i 

mirë, ose bëjeni të keqe pemën dhe fryti i saj do të jetë i keq; sepse 
pema njihet nga fryti.” 

• Mateu 7:15-20 (veçanërisht vargu 18 “nuk mund”)

6.  Njeri i ri - a) kemi zhveshur njeriun e vjetër, dhe b) kemi 
veshur njeriun e ri: (nga Adami në Krishtin)
•  Kolosianëve 3:8-11 8 pasi që keni zhveshur njeriun e vjetër me 

veprat e tij dhe veshët njeriun e ri, që përtërihet në njohurinë sipas 
shembullit të atij që e krijoi, në të cilin  nuk ka më grek e jude... por 
Krishti është gjithçka dhe në të gjithë
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•  Efesianëve 2:10,14-15 për të krijuar në vetvete nga dy një njeri të ri, 
duke bërë paqe me Perëndinë në një trup të vetëm

•  Galatasve 3:27-28 Sepse të gjithë ju që jeni pagëzuar në Krishtin, 
Krishtin keni veshur. Nuk ka as jude, as grek…. sepse të gjithë jeni një 
në Jezus Krishtin 

•  Romakëve 13:14 jo në orgji dhe në dehje, por vishuni me Zotin 
Jezus Krisht dhe mos tregoni kujdes për mishin, që t’ia kënaqni 
lakmitë 

•  Efesianëve 4:22-24 për sa i takon sjelljes së mëparshme, nga njeriu 
i vjetër që korruptohet me anë të lakmive të gënjeshtrës, dhe 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. Prandaj, 
secili të thotë të vërtetën, sepse jemi gjymtyrë, njeri me tjetrin  

7.  Kryqëzimi dhe Ringjallja -a) “njeriu ynë i vjetër” u 
kryqëzua, “ne” vdiqëm, u varrosëm dhe b) u ngritëm në 
jetë dhe kemi hyrë në vendet qiellore, duke u bërë pjesëtarë 
të jetës dhe fuqisë së Krishtit nëpërmjet Frymës së Shenjtë 
që banon në ne:

U kryqëzuam:
• Romakëve 6:6 njeriu ynë i vjetër u kryqëzua me Të

•  Galatasve 2:20 Unë u kryqëzova bashkë me Krishtin; dhe nuk 
rroj më unë

•  Galatasve 6:14 “Bota është kryqëzuar tek unë edhe unë te bota… 
përmes Kryqit të Krishtit”

Vdiqëm:
• Romakëve 6:2 ne që jemi të vdekur

• Romakëve 6:7 ai që ka vdekur

• Romakëve 6:8 vdiqëm me Krishtin

• Romakëve 7:4 ju jeni të vdekur për ligjin

•  Romakëve 7:6 jemi zgjidhur nga ligji duke qenë të vdekur nga çka 
na mbante të lidhur

• Galatasve 2:19 Unë vdiqa ndaj ligjit 
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• Galatasve 2:20 nuk rroj më unë

• Kolosianëve 2:20 vdiqët me Krishtin

• Kolosianëve 3:3 keni vdekur

• 2Timoteut 2:11 sepse, nëse ne vdiqëm me Të

• 2Korintasve 5:14 të gjithë, pra, kanë vdekur

U varrosëm
• Romakëve 6:4 u varrosëm me Të
• Kolosianëve 2:12 të varrosur bashkë me Të në pagëzim

U ringjallëm dhe u ngjitëm:
•  Romakëve 6:4 ashtu si Krishti u ringjall prej së vdekurish, kështu 

edhe ne gjithashtu të ecim në risinë e jetës. 

• Romakëve 6:5 ngjashmëri me ringjalljen e Tij

• Romakëve 6:8 edhe jetojmë me Të

• Romakëve 6:11 të gjallë te Perëndia në Jezus Krishtin

• Romakëve 6:13 si të gjallë prej së vdekurish

•  Efesianëve 2:5-6 na dha jetë me Krishtin, dhe na ringjalli me të, 
dhe me të na vuri të rrimë në vendet qiellore, shih 5:14!

• Galatasve 2:19 që unë të rroj për Perëndinë 

• Galatasve 5:25 rrojmë në Frymë (vargu 24)

•  Kolosianëve 2:12 ju edhe u ringjallët bashkë në të, me anë të 
besimit në fuqinë e Perëndisë që e ka ringjallur prej së vdekurish  

•  Kolosianëve 3:1-3 ju jeni ringjallur me Krishtin, kërkoni ato që 
janë lart, ku Krishti është ulur në të djathtë të Perëndisë. Kini në mend 
gjërat që janë atje lart, jo ato që janë mbi tokë, sepse ju keni 
vdekur dhe jeta juaj është fshehur bashkë me Krishtin në Perëndinë.

•  2Korintasve 5:15 me qëllim që ata të cilët jetojnë, të mos jetojnë që 
sot e tutje për veten e tyre, po për atë që vdiq dhe u ringjall për ta

Pjesëmarrës të jetës dhe fuqisë së Tij:
• Gjoni 4:14 në Të një burim uji që gufon në jetë të përjetshme 

•  Gjoni 6:57 Sikurse.. unë jetoj për shkak të Atit, ashtu… do të 
jetojë edhe ai për shkakun Tim. 

•  Gjoni 15:4-5 Qëndroni në mua dhe unë do të qëndroj në ju... 
shermendi nuk mund të japë fryt nga vetja

•  2Korintasve 4:11 që edhe jeta e Jezusit të shfaqet në mishin tonë 
të vdekshëm
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•  Galatasve 2:20 Nuk rroj më unë, po Krishti rron në mua

•  Efesianëve 3:16, 20 të forcoheni me fuqi nëpërmjet Frymës të tij 
në njeriun e përbrendshëm, sipas fuqisë që vepron në ne, mund të 
bëjë jashtë mase më tepër nga sa kërkojmë ose mendojmë, 

• Kolosianëve 3:4 Krishti, jeta jonë

•  Filipianëve 1:19, 21 me ndihmën e Frymës së Jezus Krishtit, “të 
jetuarit është Krishti”

•  Filipianëve 4:13  “Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që 
më forcon.”

• Dhe shumë vargje tjera! 

8.  Mishi/Fryma - a) nuk jemi më “në mish,” por b) jemi 
“në Frymë”:
• Romakëve 7:5 kur ishim….

•  Romakëve 8:5-9 Sepse ata që rrojnë sipas mishit; ‘mendja e 
kontrolluar nga mishi prodhon vdekje’; ata që janë në mish nuk 
mund t’i pëlqejnë Perëndisë – por, nëse Fryma e Perëndisë banon 
në ju, ju nuk jeni më në mish, por në Frymë

•  1Korintasve 2:10-3:4 natyror, nga mishi, “sipas njeriut,” “njerëz 
të thjeshtë” në kontrast me “shpirtëror” dhe “mendjen e Krishtit” 
(domethënë, ata ishin duke vepruar si njerëz të humbur)

•  2Korintasve 5:16-17 Prandaj tash e tutje ne nuk njohim më 
askënd sipas mishit; po, edhe sikur ta kemi njohur Krishtin sipas 
mishit, nuk e njohim më ashtu, krijesë e re; gjërat e vjetra kanë shkuar; 
(domethënë, nuk shohim asgjë nga perspektiva e mishit, sepse 
nuk jetojmë më në të!)

•  Galatasve 5:25 Në qoftë se rrojmë në Frymë (vini re kontrastin 
mes mishit dhe Frymës në vargjet paraprake)

9.  Tokësore /Qiellore - a) ne u transferuar nga realiteti 
tokësor dhe b) u vendosëm në realitetin qiellor:
• Kolosianëve 2:20 sikur “se jetoni ende në botë”!

•  Kolosianëve 3:1-3 “ kërkoni ato që janë lart “dhe jo “ato që janë 
mbi tokë”

•  Filipianëve 3: 19b-20 “gjërat tokësore” në krahasim me “gjërat 
qiellore”; atje ku tashmë është qytetaria jonë 
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• Efesianëve 2:6 “na vuri të rrimë,” “në vendet qiellore,” “në Krishtin”

• Efesianëve 1:3 “në vendet qiellore,”  “në Krishtin”

•  Galatasve 4:25-26 “i përgjigjet Jerusalemit të tokës” në krahasim 
me “Jerusalemin nga lart”

•  Hebrenjve 12:22 ju iu afruat “Jerusalemin qiellor” në krahasim 
me “malin që mund të preket”

• Galatasve 6:14 i kryqëzuar për botën!

•  Gjoni 17:14, 16 jo prej botës, madje sikur Krishti jo i botës! Shiko 
gjithashtu Gjoni 8:23, 1Gjonit 4:4-6

10.  Errësirë/Dritë - a) Ne u larguam nga realiteti i 
“errësirës” dhe b) u vendosëm, në realitetin e “dritës”:

•  Efesianëve 5:7-14 dikur ishit errësirë por tani jeni dritë në Zotin; ecni, 
pra, si bij të dritës, punët e pafrytshme të errësirës; zgjohu, ti që fle, 
dhe ringjallu prej së vdekurish, dhe Krishti do të shndrisë mbi ty. 

•  Kolosianëve 1:12-13 na bëri të denjë të kemi pjesë trashëgimin e 
shenjtorëve në dritë. Ai na nxori nga pushteti (autoriteti) i errësirës 
dhe na çoi në mbretërinë e Birit të tij të dashur

•  1Thesalonikasve 5:1-11 nuk jeni në errësirë; të gjithë ju jeni bij të 
dritës dhe bij të ditës; ne nuk jemi të natës, as të territ. Le të mos flemë, 
pra, si të tjerët, por të rrimë zgjuar dhe të jemi të esëll....

•  Romakëve 13:11-14 të zgjohemi nga gjumi; dita u afrua; le të flakim, 
pra, veprat e errësirës dhe të veshim armët e dritës; le të ecim me 
ndershmëri, si ditën

 •  1Gjonit 2:7-11 errësira po shkon dhe tashmë po ndrit drita e vërtetë; 
“në dritë” në krahasim me “në errësirë”; “errësira ia ka verbuar 
sytë!”

•  Veprat 26:18 t’i kthesh nga errësira në dritë dhe nga pushteti i 
Satanit te Perëndia

•  1Pjetri 2:9 ju thirri nga terri në dritën e tij të mrekullueshme; 

•  Shiko gjithashtu Mateu 4:16, 5:14-16; Luka 1:79, 11:33-36, 16:8, 
22:53; Gjoni 1:5 (“errësira” = njerëzit!), 3:19-21, 8:12, 12:35-36, 
12:46; 2Korintasve 4:1-6, 6:14; 1Gjonit 1: 5-7
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11. Skllevër të Perëndisë - a) u liruam nga skllavëria ndaj 
mëkatit, dhe 2) u bëmë skllevër të drejtësisë:

• Romakëve 6:6-7 nuk jemi më skllevër të mëkatit

• Romakëve 6:14 mëkati nuk do të ketë më pushtet mbi ju

•  Romakëve 6:16-23 ishit skllevër të mëkatit; u liruat nga mëkati, 
u bëtë skllevër të drejtësisë; u liruat nga mëkati dhe u bëtë skllevër të 
Perëndisë.

•  Gjoni 8:31-36 skllav i mëkatit; skllavi nuk rri përgjithmonë në shtëpi; 
me të vërtetë të lirë.

•  Vëreni dallimet në interpretimin e duhur të Romakëve 7, ku 
Pali flet për një njeri që ishte “i shitur në skllavëri ndaj mëkatit 
si skllav” (vargu 14), “skllav i ligjit të mëkatit” (vargu 23), “duke 
i shërbyer ligjit të mëkatit” (vargu 25) ende i nevojshëm për tu 
“çliruar” nga trupi i vdekjes (vargu 24).

_________________________

Në vdekjen e njeriut të vjetër dhe në ringjalljen e njeriut të ri, ne:
•  vdiqëm për mëkatin dhe u bëmë të gjallë për Perëndinë, 

Romakëve 6:1-14; 1Pjetrit 2:24 (shih gjithashtu 1Pjetrit 4: 1-2)

•  vdiqëm për ligjin dhe u bëmë të gjallë për Perëndinë, Romakëve 
7:4-6; Galatasve 2:19; Kolosianëve 2: 20-22; Galatasve 6: 12-15

•  Vdiqëm për veten dhe u bëmë të gjallë për Perëndinë, 
2Korintasve 5:15 (krahaso vargjet 14-17)

•  vdiqëm për botën (si sferë e ligjit dhe mëkatit) dhe u bëmë të 
gjallë për Perëndinë:

       - Kolosianëve 2:20 (bota si sferë e ligjit - shih vargjet 16-17, 20-23)
       - Kolosianëve 3: 3 (bota si sferë e mëkatit - shih vargjet 2, 5)
       - Galatasve 6:14 (bota si sferë e ligjit - shih vargjet 12-15 dhe 4: 3)

_________________________

Kur fillojmë të besojmë (domethënë “llogarisim,” mbështetemi 
te fakti, Romakëve 6:11) se jemi krijesa të reja të gjalla në sferën 
qiellore, “fryma e mendjes sonë” vazhdimisht “përtërihet” 
(Romakëve 12:2; Efesianëve 4:23, Kolosianëve 1:9) dhe gjithnjë 
e më shumë na mundësohet të shohim, të mendojmë dhe të 
veprojmë nga perspektiva qiellore:
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•  Pasi që ne tashmë kemi “mendjen e Krishtit” (1Korintasve 2:16, 
Romakëve 8: 6), jemi në gjendje të “lëmë” mendjen e Tij të 
mbretërojë në ne (Filipianëve 2:5) dhe të “armatosim veten me 
“mendjen e Tij (1Pjetrit 4:1-2), shih gjithashtu Filipianëve 3:15 
(vargjet 13-15).

•  Meqë tashmë jemi të kryqëzuar, jemi në gjendje me anë të besimit 
ta “marrim kryqin tonë dhe ta mohojmë vetveten” (Luka 9:23) – në 
realitet, jo vetëm si një vetmohim krenar.

•  Meqë jetojmë sipas Frymës, ne mund të ecim sipas Frymës 
(Galatasve 5:25), krahaso me Kolosianëve 3:7.

•  Meqë njeriu i vjetër tashmë është zhveshur dhe është veshur 
njeriu i ri (Kolosianëve 3:9-10), ne jemi të nxitur që të jetojmë në 
përputhje me këtë “duke zhveshur njeriun e vjetër” (domethënë 
veprat e tij) (Efesianëve 4:22), duke “larguar zemërimin….  duke 
pasur një zemër të dhembshur…” (Kolosianëve 3: 8, 12) dhe duke 
“vënë armatën e dritës” (Romakëve 13:12, Efesianëve 6:10-18; 
1Thesalonikasve 5:8). 

•  Shënim: Disa autoritete pohojnë se pohimet e Efesianëve 4:22, 24 
nuk janë urdhëresa, por  “rezultate” dhe duhet të përkthehen si 
“...ju  keni lënë mënjanë njeriun e vjetër ... dhe keni vënë njeriun 
e ri ...”, shih Xhon Murri (John Murray), Parimet e Sjelljes, 214-
18. Kjo do t’i bënte vargjet 22 dhe 24 si deklarata të fakteve (si te 
Kolosianëve 3:9-10) dhe vargjet 25-32 të jenë nxitje të bazuara në 
këto deklarata të fakteve.

•  Meqë jemi “veshur me Krishtin” (Galatasve 3:27); ne tani jemi 
në gjendje në mënyrë praktike të “veshim Zotin Jezus Krisht” 
(Romakëve 13:14). 

•  Meqë jemi fëmijë të dritës, duhet të ecim si fëmijë të dritës 
(Efesianëve 5 7-10; 1Thesalonikasve 5:4-10).

•  Meqë jemi skllevër të drejtësisë, ne tani mund të refuzojmë  të 
lejojmë që mëkati “të mbretërojë” dhe mund t’i paraqesim gjymtyrët 
tona si skllevër të drejtësisë (Romakëve 6:12, 19).

•  Shiko gjithashtu Jakobi 3:10-12; Isaia 52:1-2; Isaia 60:1-5; Fjalët e 
Urta 31:4 etj.

_________________________
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Përmbledhje e termave:

•  “Njeriu i vjetër”: vetja jonë e vjetër, të cilët ishim në Adamin, 
vetja jonë e paripërtërirë

•  “Njeriu i ri”: ata që jemi në Krishtin, krijesa e re, identiteti ynë i 
vërtetë si të krishterë.

•  “Trupi i mëkatit”: “mishi”, trupi ynë i pashpenguar fizik që 
shihet si realitet ku mëkati ende përpiqet të mbretërojë. Shih 
Romakëve 6:12,13,19; Romakëve 7:5, 14, 18, 23, 24, 25; 
Romakëve 8:3, 10-13 (Shënim: mëkati = “veprat e trupit”!); 
Romakëve 12:1-2; Kolosianëve 3:5 (shënim: vargu 5 fjalë për 
fjalë. “Vritni gjymtyrët që ndodhen mbi tokë”); Galatasve 5:19

•  “Realiteti”: pjesa ose fusha në të cilën diçka sundon, “mbretëron” 
ose mbizotëron; Njësoj si “mbretëri” (Kolosianëve 3:13); Shih 
gjithashtu “Pushtet” (Kolosianëve 1:13) dhe “zotërim” (Vep. 
26:18): autoritet, juridiksion
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“Nuk mund të mëkatohet”
     
 Gjoni te letra e 1Gjonit 3:4-9 thotë se të krishterët “nuk” 
mëkatojnë dhe “nuk mund” të mëkatojnë. Çka nënkupton ai me 
deklarata të tilla? Përgjatë shekujve, shumë përgjigje janë dhënë 
për këtë çështje, por këtu ne do të shqyrtojmë vetëm dy prej tyre.

     1. Një shpjegim i mirënjohur i këtyre vargjeve është se natyra 
e re e krishterë nuk mund të mëkatojë. “Fara e Perëndisë” (e cila 
është e përsosur) “qëndron” brenda të krishterit dhe kurrë nuk 
dëshiron apo kryen as edhe një akt të vetëm mëkati. Megjithëse 
ka shumë të vërteta në këtë pikëpamje, kjo pikëpamje has në 
disa kundërshtime të theksuara. 
 Së pari, Gjoni nuk thotë se natyra e re e të krishterit nuk mund 
të mëkatojë; ai thotë se vetë i krishteri nuk mund të mëkatojë: 
“Fara e Perëndisë qëndron në të dhe nuk mund të mëkatojë 
sepse ka lindur prej Perëndisë.” (1Gjonit 3:9)  “Ai” i cili “nuk 
mund të mëkatojë” është qartë i krishteri si një person, i njëjti 
person që thuhet se është “lindur nga Perëndia” në pjesën e 
fundit të vargut.
 Së dyti, propozimi se “natyra e re” e të krishterit nuk mëkaton 
në fakt është një deklaratë e  pakuptimtë. Vetëm personi është në 
gjendje të mëkatojë ose të mos mëkatojë; një natyrë abstrakte nuk 
mund të dëshirojë ose të veprojë. Siç e kemi parë në kapitullin 
nëntë, “natyra” nuk është diçka që ne e “kemi” të veçuar nga 
personi ynë; natyra është një përshkrim i asaj që ne me të vërtetë 
jemi në thellësinë e qenies sonë.
 Së treti, “kryerja e mëkatit” është krahasuar me vargjet 
7-8 me personin që “zbaton drejtësinë”. Sigurisht Gjoni këtu 
nuk është duke menduar për një akt të vetëm drejtësie, por për 
praktikën e drejtësisë. Po ashtu, kur Gjoni në këto vargje flet 
për pamundësinë e të krishterëve që “të bëjnë mëkat,” ai me 
siguri ka në mendje, jo një akt të vetëm mëkati, por praktikën 
e mëkatit.
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 Së katërti, Gjoni në këto vargje dëshiron të tregojë se veprat 
aktuale të të krishterëve janë plotësisht të ndryshe nga veprat e 
të paripërtërirëve. Ai është duke folur për të krishterët që me të 
vërtetë nuk mëkatojnë, jo vetëm për të krishterët që “mëkatojnë 
dhe e urrejnë mëkatin” apo të krishterët që “mëkatojnë, 
por nuk mëkatojnë nga natyra e tyre e re.” Një mësim i tillë 
do t’iu konvenonte shumë heretikëve që Gjoni është duke i 
kundërshtuar.

2. Shpjegimi më i mirë i këtyre vargjeve është se “mëkati” 
që një besimtar “nuk bënë” dhe “nuk mund të bëjë” është i 
përhershëm ose i vazhdueshëm. Fjalë për fjalë Gjoni është duke 
thënë se i krishteri nuk “bën mëkat.” Që do të thotë se i krishteri 
nuk e “praktikon” mëkatin. Përkundrazi, i krishteri e “praktikon 
drejtësinë”: “Djema, kurrkush të mos ju gabojë: ai që bën 
drejtësinë është i drejtë, ashtu sikur është i drejtë ai.” (1Gjonit 3:7) 
 Pse i krishteri nuk është në gjendje që të “praktikojë mëkatin”? 
Përgjigja jepet në vargun 9: “Kush lindi prej Perëndisë nuk bën 
mëkat, sepse fara e Perëndisë qëndron në të dhe nuk mund të 
mëkatojë sepse ka lindur prej Perëndisë.” Të gjithë të krishterët 
kanë natyrën e re (farën e Perëndisë) si identitetin e tyre thelbësor. 
Kjo natyrë e re (e cila është e përsosur) qëndron kundër të gjitha 
të këqijave, duke e bërë të pamundur që besimtari të jetojë në 
mëkat. Në të kundërtën, drejtësia është karakteristika kryesore 
e jetës së të krishterit. Megjithatë, jeta e të krishterit nuk është e 
përsosur, sepse ai ende ka mishin të cilin duhet ta luftojë gjatë 
gjithë kësaj jete. Kur trupi i tij i vdekshëm të shpengohet, atëherë 
jeta e re që tashmë është e pranishme në të, do të shfaqet në 
plotësinë e saj, dhe veprat e tij në mënyrë të përsosur do t’i 
përshtaten dëshirave të zemrës së tij të rilindur.
 Ky kuptim i fjalëve të Gjonit është i vetmi që i jep peshë të 
plotë foljeve në kohen e tashme të përdorura në këto vargje, dhe 
është më së miri e reflektuar në përkthimet moderne.

NASB (New American Standard Bible)

“Kushdo që praktikon mëkatin, gjithashtu praktikon paudhësinë; 
dhe mëkati është paudhësi. Ju e dini se Ai u shfaq për të hequr 
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mëkatet; dhe në Të nuk ka mëkat. Kushdo që qëndron në të nuk 
mëkaton; Kushdo që mëkaton nuk e ka parë ose e ka njohur. 
Fëmijë, askush të mos ju mashtrojë; ai që praktikon drejtësinë 
është i drejtë, ashtu si Ai është i drejtë; Ai që praktikon mëkatin 
është nga djalli; sepse djalli ka mëkatuar nga fillimi. Biri i 
Perëndisë u shfaq për këtë qëllim, për të shkatërruar veprat e 
djallit. Kushdo që është lindur nga Perëndia nuk do të praktikon 
mëkatin, sepse fara e tij qëndron në të; dhe ai nuk mund të 
mëkatojë, sepse është i lindur prej Perëndisë.”

ESV (English Standard Version)

Kushdo që e bën praktikë mëkatin, gjithashtu praktikon 
paudhësinë; mëkati është paudhësi. Ju e dini se ai u shfaq për 
të hequr mëkatet, dhe në të nuk ka mëkat. Kushdo që qëndron 
në të nuk vazhdon të mëkatojë; kushdo që vazhdon të mëkatojë, 
as nuk e ka parë as nuk e ka njohur atë. Fëmijë, mos lejoni 
askënd të ju mashtrojë. Kushdo që praktikon drejtësinë është i 
drejtë, ashtu siç ai është i drejtë. Kushdo që praktikon mëkatinë 
është nga djalli, sepse djalli mëkatoi që nga fillimi. Arsyeja e 
shfaqjes së Birit të Perëndisë ishte shkatërrimi i veprave të djallit. 
Kushdo që ka lindur nga Perëndia nuk praktikon mëkatin, sepse 
fara e Perëndisë qëndron në të; dhe ai nuk mund të vazhdojë të 
mëkatojë, sepse ai ka lindur nga Perëndia.”
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Romakëve Kapitulli 7
 Do të duhej një libër i tërë për t’u marrë me të gjitha diskutimet 
që bëhen në lidhje me Romakët 7. Këtu do të sugjerojmë vetëm 
disa udhëzime për interpretimin e këtij kapitulli
     1. Romakët 7 vjen menjëherë pas Romakët 6, duke vazhduar 
dhe zgjeruar temat që janë paraqitur aty. Sipas Romakëve 6, të 
krishterët “kanë vdekur për mëkatin”1 për shkak të bashkimit të 
tyre me Krishtin dhe si rezultat janë “liruar”2 prej tij, kështu që 
mëkati nuk ka më “pushet”3 mbi ta. Rezultati i kësaj vdekjeje 
ndaj mëkatit është “shërbesa”4 ndaj Perëndisë, që sjell “frytin”5 
e shenjtërimit. Pali përsërit këtë model të triumfit te Romakëve 
7: Të krishterët “kanë vdekur ndaj ligjit”6 për shkak të bashkimit 
të tyre me Krishtin dhe si rezultat janë “liruar”7 prej tij, kështu 
që ligji nuk ka më “pushtet”8 mbi ta. Rezultati i kësaj vdekjeje 
ndaj ligjit është “shërbesa”9 ndaj Perëndisë që i sjell “fryte”10 te 
Perëndia. E thënë shkurt, Pali ka “ngritur standardin” te Romakët 
6 dhe ai vazhdon ta ngrejë standardin edhe më tutje te Romakët 7!
     Qëllimi i kryesor i Romakëve 7 është të shpjegojë dhe të 
zgjerojë atë që Pali tha te Romakëve 6:14: “Sepse mëkati nuk do 
të zotërojë më mbi ju, sepse nuk jeni nën ligj, por nën hir.” Sipas 
këtij vargu, çlirimi ynë nga sundimi i mëkatit është rezultat i 
drejtpërdrejtë i faktit se nuk jemi më “nën ligj.” Pyetja e parë 
që duhet përgjigjur është: “Si u bë që të krishterët nuk janë më 
“nën ligj”? Pali i përgjigjet kësaj pyetje te Romakët 7:1-4. Të 
krishterët janë larguar nga realiteti i ligjit, sepse ata kanë vdekur 

1  Romakëve 6:2, 11
2  Romakëve 6:7, 18, 22
3  Romakëve 6:14 (në greqisht: “dominim,” “sundim”)
4  Romakëve 6:22, 18
5  Romakëve 6:21-22 (në greqisht: “fruta”)
6  Romakëve 7:4
7  Romakëve 7:6, 2-3
8  Romakëve 7:1 ( në greqisht: “pushtet” “ sikur te Romakëve 6:14)
9  Romakëve 7:6
10  Romakëve 7:4
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për shkak të bashkimit të tyre me Krishtin. Pyetja e dytë që duhet 
përgjigjur është: “Pse është e nevojshme që të lirohemi nga ligji në 
mënyrë që të sigurojmë çlirimin tonë nga sundimi i mëkatit?” 
Ose, anasjelltas, “Pse është e pamundur për të gjithë ata që janë 
ende nën ligj, të çlirohen nga sundimi i mëkatit?” Pali i përgjigjet 
kësaj pyetje te Romakët 7:5-25. Të gjithë ata që ende janë “nën 
ligj” janë ende “në mish” (vargu 5). Por ligji në fakt e mban gjallë 
dhe forcon sundimin e mëkatit mbi ata që janë në mish, duke i 
lënë ata në një gjendje robërie dhe vdekjeje (vargjet 5, dhe 7-25).
 2. Është shumë e nevojshme të kuptojmë se Pali këtu 
mendon vetëm për dy grupe - ata që janë “nën ligj” (“në 
mish”) dhe ata që janë “nën hir” (“në Frymë”). (faqet 96-98 
të librit) Karakteristikat e këtyre dy grupeve janë përmbledhur 
së pari te (7:5-6) dhe më vonë te (8:1-4) në diskutimin e Palit te 
Romakëve 7:7-25. Kjo do të thotë se në vargjet 14-25, Pali nuk 
përshkruan një “të krishterë që jeton sipas mishit,” i cili ende 
nuk ka kaluar “te Romakët 8,” ashtu na thuhet për “jetën më të 
thellë” te Romakëve 7. Të gjithë të krishterët janë “në” Romakët 
8, ashtu si të gjithë të krishterët janë “në” Romakët 6 dhe “në” 
Romakët 7:6.
 3. Pali e ka përshkruar në hollësi gjendjen e çdo të krishteri 
te Romakët 6 dhe Romakët 7:1-6. Nuk mund ta injorojmë 
këtë përshkrim kur vijmë te gjysma e fundit e Romakëve 7. 
Sipas Romakëve 6 dhe Romakëve 7:1-6, të gjithë të krishterët 
janë “çliruar nga mëkati” dhe janë bërë “skllevër të drejtësisë.”1 
“Mëkati nuk do të ketë pushtet” mbi të krishterët, sepse ata nuk 
janë “nën ligj, por nën hir.”2 Të krishterët janë bashkuar me 
një tjetër, me Atë “që u ringjall prej së vdekurish, që t’i japim 
fryt Perëndisë.”3 Ata janë “të gjallë prej së vdekurish.”4 Ata nuk 
janë më “në mish.”5 Ata shërbejnë “në risinë e frymës dhe jo në 
vjetërsinë e shkronjës.”6 
 Pikëpamja që thotë se Romakëve 7:14-25 është një përshkrim 

1  Romakëve 6:18
2  Romakëve 6:14
3  Romakëve 7: 4
4  Romakëve 6:13
5  Romakëve 7: 5
6  Romakëve 7: 6
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i “të krishterit në gjendjen e tij më të mirë, madje edhe një 
përshkrim i Palit në kohën që ai po e shkruante këtë letër,” bie 
direkt në kundërshtim me gjithçka që Pali ka thënë deri më tani. 
Si mund t’i lexojmë Romakët 6 dhe 7:1-6 dhe ende të vazhdojmë 
të pretendojnë se të gjithë të krishterët e vërtetë janë në fakt “prej 
mishi, të shitur te mëkatit si skllav”1!
 Është shumë domethënëse që kjo pikëpamje e Romakëve 7 
ka çuar në konceptin e jetës së krishterë e njohur si “njeriu i 
mjerë”, ku “mjerimi” dhe jeta shpirtërore janë pothuajse të 
barazuara dhe sa më të shenjtë të bëhemi, aq më “të mjerë” 
do të jemi. Sipas fjalëve të një autori: “Britma, ‘O sa i mjerë 
që jam,’ përshkruan përvojën normale të të krishterit dhe çdo 
i krishterë që nuk rënkon në këtë mënyrë, është në një gjendje 
shpirtërore jo-normale dhe të pashëndetshme. Një njeri që nuk e 
bën këtë thirrje çdo ditë është ose jashtë bashkësisë me Krishtin, 
ose aq injorant ndaj mësimit e Shkrimeve, ose aq i mashtruar për 
gjendjen e tij aktuale, sa që ai nuk e njeh korruptimin e zemrës së 
tij dhe dështimin e jetës së tij.”2  
 “Ai që me të vërtetë është në bashkësi me Krishtin, do të ... 
lëshojë këtë rënkim ... çdo ditë dhe çdo orë.”3

  Është e vërtetë që në këtë kohë të “besimit të lehtë” dhe 
pendimit sipërfaqësor, turma të shumta që pohojnë se janë të 
“krishterë” kanë nevojë të madhe të kuptojnë shthurjen dhe 
korrupsionin e tyre të brendshëm. Në shumë raste, kjo do të 
çonte njerëzit në lot hidhërimi4 dhe në konvertim të vërtetë. 
Por, çdo fëmijë i vërtetë i Perëndisë, i cili ka udhëtuar shumë 
në shtegun e pelegrinazhit, tashmë di shumë për mjerimin dhe 
ligësinë e tij, nëse nuk janë në fuqinë transformuese të Krishtit. 
Në vend që të lutemi që Perëndia të na japë “një pikëpamje të 
tillë për shthurjen dhe padenjësinë [tonë] që [ne] të mund të 
shtrihemi në pluhur para Tij,”5 a nuk do të ishte më biblike po t’i  
kërkonim Perëndisë një pikëpamje të tillë të jetës së Krishtit në ne,6 
1  Romakëve 7:14
2  A. W. Pink, “I krishteri te Romakët 7”
3  Pink
4  Zakaria 12:10
5  Pink
6  Efesianëve 1:18-23; Efesianëve 3:14-21
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dhe natyrës tonë të re në Të1 në mënyrë që të ngjitemi në vendet 
qiellore dhe t’i shërbejmë Atij me gëzim në risinë e jetës?
 Disa teologë janë përpjekur të largohen nga pikëpamja 
e “krishterit të mjerë” të Romakëve 7 duke thënë se edhe pse 
Pali flet për përvojën e tij të tanishme si besimtar, ai thjesht po 
përshkruan faktin se “asnjë i krishterë nuk është aq i shenjtë sa 
që ai dëshiron të jetë” sipas kësaj pikëpamje. Romakëve 7 vetëm 
na mëson se “dëshira e të krishterit gjithmonë e tejkalon arritjen 
e tij” dhe se gjatë gjithë kësaj kohe i krishteri “nuk mund të 
arrijë përsosmërinë.” Pa dyshim se të gjitha këto deklarata janë 
të vërteta, por nuk vendosin drejtësi ndaj nivelit të dështimit dhe 
mjerimit të përshkruar në këtë pasazh. Pali këtu e përshkruan 
qartë (për të përdorur fjalët e tij) një gjendje “mjerimi,”2 një 
gjendje “skllavërie”3 dhe një gjendje paaftësie4 për të “bërë të 
mirën.” Me fjalë të tjera, njeriu i Romakëve 7 nuk është vetëm 
duke luftuar me mëkatin, por tërësisht i mposhtur nga ai, që 
është në kundërshtim të plotë me përshkrimin e Palit për të 
gjithë të krishterët e vërtetë në Romakët 6 dhe Romakët 7:1-6.
 4. Kapitujt 6 dhe 7 të librit të Romakëve janë të ndërtuar rreth 
katër pyetjeve, dhe përgjigjeve ndaj këtyre pyetjeve. Në fund 
të Romakëve 5, Pali jep dy deklarata tronditëse që kërkojnë 
mbrojtje dhe sqarim. E para është se “Ligji hyri në mes që shkelja 
të shtihej” dhe e dyta është se “aty ku mëkati është shtuar, hiri 
kapërderdh akoma më shumë” (vargu 20). Pali supozon se këto 
deklarata do të keqkuptohen dhe shtrembërohen, kështu që 
ai vendos t’i sqarojë dhe t’i mbrojë ato në kapitujt gjashtë dhe 
shtatë. Ai e bën këtë në formë të katër pyetjeve dhe përgjigjeve 
(6:1, 6:15, 7:7, 7:13). Secila prej këtyre pjesëve, pyetje-përgjigje, 
pasojnë një model shumë të veçantë. Së pari, Pali paraqet 
keqkuptimin ose shtrembërimin e pozicionit të tij. Më pas ai 
vazhdon me një mohim të fortë (“Kështu mos qoftë!”) dhe me 
një përgjigje të shkurtër përmbledhëse lidhur me keqkuptimin. 

Kjo përgjigje e shkurtër sqarohet dhe zgjerohet më pas në vargjet 
që vijojnë. Ky model është i haset përgjatë gjithë Romakëve 6-7:
1  Kolosianëve 3: 9-13
2  Romakëve 7:24
3  Romakëve 7:14, 23-24
4  Romakëve 7:18-19
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 Romakëve 6:1 - Pyetja: “Çfarë të themi, pra? A të mbetemi në 
mëkat, që të shtohet hiri?” Mohimi i fortë:  “Kurrë mos qoftë!”  
Përgjigjja e shkurtër: ”Ne që jemi të vdekur ndaj mëkatit, si do të 
jetojmë ende në të?” Shpjegimi më i plotë i përgjigjes së shkurtër: 
vargjet 3-14.

 Romakëve 6:15 – Pyetja: “Atëherë, çfarë? Të mëkatojmë sepse 
nuk jemi nën ligj, por nën hir? Mohimi i fortë: “Kështu mos qoftë!” 
Përgjigjja e shkurtër: ”A nuk e dini se nëse e paraqitni veten tuaj 
shërbëtorë të atij që i bindeni, jeni shërbëtorë të atij që i binden….”  
Shpjegimi më i plotë i përgjigjes së shkurtër: vargjet 17-23

 Romakëve 7:7 – Pyetja: “Çfarë të themi, pra?” Se ligji 
është mëkat?” Mohimi i fortë:  “Kurrë mos qoftë!” Përgjigjja e 
shkurtër: “Mëkatin nuk do ta kisha njohur, veçse me anë të ligjit; 
sepse nuk do ta kisha njohur epshin, po të mos thoshte ligji: 
‘Mos ki epsh!’” Shpjegimi më i plotë i përgjigjes së shkurtër: 
vargjet 8-12

 Romakëve 7:13 – Pyetja: “Ajo gjë, pra, që është e mirë u bë 
vdekje për mua?” Mohimi i fortë: “Kurrë mos qoftë” Përgjigjja 
e shkurtër: “Por mëkati, që të duket mëkat, me anë të së mirës 
më pruri vdekjen, që mëkati të bëhet edhe më tepër mëkat 
nëpërmjet urdhërimit.” Shpjegimi më i plotë i përgjigjes së 
shkurtër: vargjet 14-25

 Ky është sfondi për vargjet 14-25! Vargu 14 nuk fillon një temë 
të re dhe tërësisht të ndryshme, ashtu siç disa kanë menduar. 
Tema që trajtohet në këtë pjesë nuk është “dështimi i të krishterit 
të pa pjekur për të ecur në Frymë” ose “lufta e vazhdueshme e të 
krishterit të pjekur me mëkatin e mbetur.” Përkundrazi, tema ne 
këtë pasazh është “mirësia e ligjit, pavarësisht efekteve të tij mbi 
ata që janë në mish.” Lidhur me këtë, është shumë domethënëse 
që vargu 14 fillon me fjalën “sepse” dhe pasohet (dy herë) nga 
fjala “sepse” në v.15.

 5. Romakëve 7:14-25 rrjedh dhe është vazhdim i diskutimit të 
Palit në vargjet 7-13 për  “njeriun të cilit i ka ardhur urdhërimi.” 
Në vargun 5 Pali përshkruan gjendjen e atyre që janë “në mish” 
dhe “nën ligj”: “Sepse, kur ishim në mish, pasionet mëkatare që 
ishin me anë të ligjit, vepronin në gjymtyrët tona, për të sjellë 
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fryt për vdekjen.” Fjalët kyçe këtu janë “ligji,” “mëkati” dhe 
“mishi.”  Këto tri fjalë nga vargu 5 formojnë zemrën e diskutimit të 
Palit përgjatë pjesës tjetër të kapitullit.
 Në vargjet 7-12, Pali fillon të shpjegojë deklaratën që bën 
në vargun 5 duke iu referuar përvojës së tij para konvertimit. 
Pali pati një periudhë kur jetoi në një gjendje të rehatshme vetë-
kënaqjeje: “Dikur unë jetoja.” (vargu9) Ai mendonte se po 
arrinte ta përmbushte Ligjin: “Për sa i përket drejtësisë, që është 
në ligj, i paqortueshëm.”1

 Por pastaj një pikë e madhe kthese erdhi në jetën e Palit. Me 
anë të veprës së Frymës së Perëndisë, atij i “erdhi urdhërimi.” 
Ai filloi të kuptonte se sa të thella dhe të sakta në të vërtetë janë 
kërkesat e ligjit, dhe sa e pamundur ishte që ai t’i përmbushte 
këto kërkesa. “Mëkati u ngjall” dhe Pali “vdiq” nën bindjen e 
tmerrshme të mëkatit të tij. (Për sa kohë vazhdoi kjo, ne nuk e 
dimë, por e dimë se para se të takonte Krishtin e ringjallur në 
rrugën e Damaskut, ishte “e vështirë” për Palin që të “ecte nëpër 
gjemba”2). Në këtë mënyrë, ligji, që premtonte jetë, rezultoi 
në vdekje për Palin, jo me ndonjë faj të vetin, por për shkak të 
prishjes nga mëkati.  
 Deri në këtë pikë të diskutimit të tij (vargu 13), Pali vetëm 
ka përshkruar marrëdhënien midis “ligjit” dhe “mëkatit,” duke 
treguar se si ligji në fakt e ngjall mëkatin dhe çon në vdekje. Por 
ai ende nuk e ka shpjeguar arsyen pse ligji jep efekte të tilla. Për 
ta shpjeguar këtë, është e nevojshme që ai të flas për “mishin”!  
 Ky është konteksti i Romakëve 7:14-25! Vargu 14 fillon me 
fjalën “sepse” dhe pastaj vazhdon dhe avancon diskutimin e Palit 
për “ligjin, mëkatin dhe mishin” duke përshkruar në kohën 
e tashme dhe në mënyrë dramatike mbretërimin e mëkatit, 
“mishit”: “Sepse ne e dimë se ligji është frymëror, por unë jam 
mishëror, i shitur nën mëkatin.” (Vini re se kalimi në kohën e 
tashme ndodh në mënyrë të natyrshme, meqenëse Pali nuk do të 
mund të thoshte: “Ne e dimë se ligji ishte frymëror.”) Pastaj Pali 
vazhdon të flasë në kohën e tashme deri në fund të këtij kapitulli, 
duke dhënë një shembull të drejtpërdrejtë të “skllavërisë së 

1  Filipianëve 3:6
2  Veprat e Apostujve 26:14
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mëkatit” që përjetohet nga ata që janë “në mish.” Ai e bën këtë 
nga këndvështrimi i një personi që tashmë është bërë i krishterë 
dhe mund të shohë qartë natyrën e konfliktit që ndodhte më 
parë në jetën e tij. Për këtë arsye terminologjia që Pali përdor në 
këto vargje tregon një ndikim të madh të krishterë, megjithëse 
është një përshkrim i gjendjes së tij para-krishtere.
 Mbani mend deklaratën kryesore të Palit: “Sepse, kur ishim 
në mish, pasionet mëkatare që ishin me anë të ligjit, vepronin në 
gjymtyrët tona, për të sjellë fryt për vdekjen.” “Mishi” kontrollohet 
nga “mëkati,” dhe në prani të ligjit, pasionet mëkatare të mishit 
gjithmonë do të përfundojnë në “vdekje.” Fakti që Pali thekson 
“mishin” në këto vargje, shihet qartë nga terminologjia që ai 
përdor: “mishëror, i shitur nën mëkatin,”1  “një ligj tjetër në 
gjymtyrët e mia”2 dhe “ligjit të mëkatit që është në gjymtyrët e 
mia.”3 Kjo skllavëri e “mëkatit në gjymtyrët e mia” çon te thirrja 
e dëshpëruar: “Oh, i mjeri njeri që jam! Kush do të më çlirojë 
nga ky trup i vdekjes? (“ky trup vdekjeprurës”)? “4

 Përgjigja e Palit ndaj kësaj thirrje jepet në vargun 25, “I 
falem nderit Perëndisë me anë të Jezus Krishtit, Zotit tonë!” 
Dhe më gjerësisht te Romakët 8:1-4, “Tani, pra, nuk ka asnjë 
dënim për ata që janë në Krishtin Jezus...sepse ligji i Frymës së 
jetës në Krishtin Jezus më çliroi nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes. 
Sepse atë që ishte e pamundur për ligjin, sepse ishte pa forcë për 
shkak të mishit, Perëndia, duke dërguar birin e tij në shëmbëllim 
mishi mëkatar, edhe për mëkat, e dënoi mëkatin në mish, që të 
përmbushet kërkesa e drejtë e ligjit në ne, që nuk ecim sipas mishit, por 
sipas Frymës.”
 Vini re përmbledhjen e Palit për atë që ai sapo ka thënë te 
Romakët 7:14-25: “... Sepse atë që ishte e pamundur për ligjin, 
sepse ishte pa forcë për shkak të mishit ...”! Dhe vini re përsëri 
përshkrimin e tij për ata që janë të krishterë: “Sepse ligji i Frymës 
së jetës në Krishtin Jezus më çliroi nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes 
... që të përmbushet kërkesa e drejtë e ligjit në ne, që nuk ecim sipas 
mishit, por sipas Frymës.” Njeriu i Romakëve 7 thërret: “Kush 

1  Romakëve 7:14
2  Romakëve 7:23
3  Romakëve 7:23
4  Romakëve 7:24
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do të më çlirojë?” I krishteri përgjigjet: “Ligji i Frymës së jetës në 
Krishtin Jezus më çliroi.” 

 Ajzek Uats (Isaac Watts) përmbledh mësimin e Palit te 
Romakët 7 në një himn të titulluar “Bindja e mëkatit me anë të 
Ligjit - Romakëve 7: 8, 9, 14-24”:

Zot, sa e sigurt ishte ndërgjegjja ime,
Dhe nuk ndjeja asnjë frikë!

Isha i gjallë pa ligjin,
Dhe mendoja se mëkatet ishin të vdekura.

Shpresat e mia për qiellin ishin të forta dhe të ndritshme;
Por, që nga momenti kur erdhi ligji
Me një fuqi dhe një dritë bindëse,

E kuptova se sa i ligë jam.

Faji im dukej i vogël
Deri sa e pashë qartë

Sa i përsosur, i shenjtë, i drejtë dhe i pastër,
Ishte ligji yt.

Pastaj shpirti im ndjeu barrën e rëndë;
Mëkatet e mia u ringjallën përsëri;

Kisha provokuar një Perëndi të tmerrshëm,
Dhe të gjitha shpresat e mia vdiqën.

Jam si rob i pafuqishëm 
I shitur nën fuqinë e mëkatit:

Nuk mund të bëj të mirën që unë dua,
As ndërgjegjen time nuk mund ta ruaj.

Zot im! Me çdo frymëmarrje këlthas
Për një fuqi që do t’më shpëtojë;

Që thyen zgjedhën e mëkatit dhe vdekjes,
Dhe skllavin ta shpengojë.
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SHTOJCA C: ROMAKËVE KAPITULLI 7

Tre vëzhgime të fundit
 Në përmbyllje, tri gjëra duhet të vihen në dukje:
 1.Përkundër ngjashmërive sipërfaqësore, Galatasve 5:16-25 
nuk është paralele me Romakët 7. Romakët 7:14-25 përshkruan 
luftën dhe disfatën e njeriut që ende është “në mish” dhe “nën 
ligj”. Fryma e Shenjtë mungon nga gjuha dhe mendimi i këtij 
njeriu. Në fakt, në gjithë këtë pasazh, Fryma e Shenjtë nuk 
përmendet askund. 
 Nga ana tjetër, Galatasve 5:16-25, përshkruan konfliktin 
e pashmangshëm që Fryma e Shenjtë ka me mishin në jetën e 
një besimtari të vërtetë. Një notë triumfi dëgjohet gjatë gjithë 
këtij pasazhi. I krishteri “nuk është nën Ligj.”1 Ai tashmë, 
përfundimisht e ka “kryqëzuar mishin bashkë me pasionet dhe 
lakmitë e tij” nëpërmjet pendimit dhe besimit në Krishtin.2 Fuqia 
e Frymës në jetën e tij e pengon atë që të mos shkojë pas prirjeve 
natyrore të mishit të tij, ai nuk mund të bëjë “ato që dëshiron.”3 
Pasi që jeton “në Frymë,” i krishteri tani është në gjendje “të ecë 
në Frymë.”4 Dhe përderisa “ec në Frymë,” ai është i sigurt se 
“nuk do t’i përmbushë dëshirat e mishit.”5 Këto vargje nuk janë 
një shpallje “mjerimi,” por një siguri triumfuese!
 Në realitet mesazhi paralel me Galatasit 5:16-25 është Romakët 
8:12-14, ku “mishi” dhe “Fryma” janë në kontrast të ngjashëm: 
“Prandaj, vëllezër, jemi debitorë jo të mishit, që të jetojmë sipas 
mishit, sepse, po të jetoni sipas mishit, do të vdisni; por, nëse me 
anë të Frymës i vrisni veprat e trupit, do të jetoni. Sepse të gjithë 
ata që udhëhiqen nga Fryma e Perëndisë janë bij të Perëndisë” 
Sipas këtyre vargjeve, i krishteri nuk është i detyruar të jetojë 
sipas mishit. Ai është në gjendje, me anë të fuqisë së Frymës së 
Shenjtë, të bëjë që të “vdesin veprat e trupit.” Në fakt, të qenit “i 
udhëhequr nga Fryma” është njëra nga karakteristikat dalluese 
të të gjithë atyre që janë me të vërtetë “bij të Perëndisë “! Vini re 
paralelizmin në mes të “të udhëhequr nga Fryma” (Romakëve 
8:14) dhe “ecjes në Frymë” (Romakëve 8: 4, Galatasve 5:16).
1  Galatasve 5:18
2  Galatasve 5:24
3  Galatasve 5:17
4  Galatasve 5:25
5  Galatasve 5:16
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 2. Njeriu i përshkruar te Romakëve 7:7-25 nuk është 
“njeriu tipik, i humbur në rrugë,” i cili nuk di asgjë për 
natyrën shpirtërore apo dëshirën e vërtetë të ligjit. Njeriu 
te Romakëve 7:7-25 është njeriu tek i cili “ka ardhur urdhri.” 
Ai thotë gjëra që një jobesimtar tipik kurrë nuk do t’i thoshte. 
Gjendja e mjerimit që ai e përjeton shfaqet kur ai vjen te Krishti: 
“I falem nderit Perëndisë me anë të Jezu Krishtit, Zotit tonë!”1  
Nga kjo është e qartë se ky njeri po “mësohet nga Perëndia” dhe 
po “dëgjon dhe mëson nga Ati.”2 Prandaj kushdo që “ka dëgjuar 
dhe mësuar nga Ati” vjen te Krishti.3

     3. Pa dyshim se çdo i krishterë i vërtetë herë pas here është 
ndjerë sikur të ishte “në mes” të Romakëve 7. Edhe njeriu i 
drejtë, “bie shtatë here”!4 Përvoja e krishterë gjithmonë përmban 
disfata torturuese  si pjesë e procesit të mësimit se si të “ecim 
në Frymë.” Ashtu si Pjetri, edhe ne shpesh duhet të mësojmë 
nga dështimet e hidhura për ndikimin e zgjedhjeve që bëjmë.5 
Megjithatë, pyetja para nesh nuk është, “Çka përjetojnë të 
krishterët?” por, “Çka po mëson Pali te Romakët 7?”
 (Të interesuarit që duan të lexojnë më shumë për këtë temë ia 
referojmë librin: Një Teologji e Re Sistematike e Besimit të Krishterë, 
Shtojca F, 1127-32 nga Robert L. Reymond.  Ligji: Funksionet dhe 
Kufizimet e tij nga Martyn Lloyd-Jones.  Dhe Pali: Një pasqyrë e 
Teologjisë së Tij, 126-30 nga Herman Ridderbos .)

1  Romakëve 7:25
2  Gjoni 6:45
3  Gjoni 6:45
4  Fjalët e Urta 24:16
5  Luka 22: 31-34
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Shtojca D

Të gjitha bekimet 
në Krishtin

“Në Krishtin Jezus” qëllimi dhe hiri i Perëndisë na është 
dhënë që nga përjetësia:
•  2Timoteut 1:9:  “që na shpëtoi dhe na thirri me një thirrje të 

shenjtë, jo sipas veprave tona, por sipas qëllimit të tij dhe sipas hirit, 
që na u dha në Krishtin Jezus përpara kohërave të përjetshme.” 

•  Efesianëve 1:4-6:  “sikurse na zgjodhi në të përpara themelimit 
të botës, që të jemi të shenjtë dhe të pa të metë përpara tij në 
dashuri, duke na paracaktuar për birësim për veten e tij me anë 
të Jezus Krishtit, sipas pëlqimit të vullnetit të vet, për lëvdim të 
lavdisë së hirit të tij, të cilin na dhuroi në të dashurin Birin e tij.” 

•  Efesianëve 1:9-10 “duke na bërë të njohur misterin e vullnetit të 
tij, sipas pëlqimit të tij, që ai e kishte përcaktuar me veten e tij, që, në 
administrimin për plotësimin e kohërave, të përmbledh të gjitha 
gjërat në Krishtin, edhe ato që janë në qiejt edhe ato që janë mbi 
dhe; në atë.” 

Në Krishtin përmbushen të gjitha qëllimet dhe premtimet e 
Perëndisë:

•  Efesianëve 3:11  “sipas qëllimit të përjetshëm që ai kreu në 
Krishtin Jezus, Zotin tonë.”

•  2Korintasve 1:19  “Sepse Biri i Perëndisë, Jezus Krisht, që u 
predikua ndër ju nëpërmjet ne, nëpërmjet meje, Silvanit dhe 
Timoteut, nuk u bë “po” dhe “jo”, por u bë “po” në të.” 

•  2Korintasve 1:20  “Sepse të gjitha premtimet e Perëndisë janë në të 
“po” dhe në të “amen”, për lavdi të Perëndisë nëpërmjet nesh.” 

•  Efesianëve 3:6 “që paganët të jenë bashkëtrashëgimtarë dhe 
bashkë në një trup dhe bashkëpjesëtarë të premtimit të tij në 
Krishtin nëpërmjet ungjillit.”
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•  2Timoteut 1:1  “Pali, apostulli i Jezus Krishtit nëpërmjet vullnetit 
të Perëndisë, sipas premtimit të jetës që është në Krishtin Jezus” 

Bashkimi me Krishtin ndodh në momentin e konvertimit 
(pendimit dhe besimit në Krishtin):

•  2Korintasve 5:17  “Prandaj nëse dikush është në Krishtin, është 
një krijesë e re; të vjetrat shkuan; ja, të gjitha u bënë të reja.” 

•  Romakëve 16:7  “Të fala Andronikut dhe Junisë, farefis të mi dhe 
shokë burgu, të cilët janë dalluar midis apostujve dhe kanë qenë në 
Krishtin përpara meje.”

•  1Pjetrit 5:14  “Përshëndetni njeri tjetrin me një të puthur 
dashurie. Paqja mbi ju të gjithë që jeni në Krishtin Jezus.” 

•  1Gjonit 2:5  “Por kush e mban fjalën e tij, në të me të vërtetë dashuria 
e Perëndisë është përsosur. Nga kjo e njohim se jemi në të.”

•  1Gjonit 3:24  “Ai që mban urdhërimet e tij qëndron në Perëndinë, 
dhe Ai në të; dhe në këtë ne dimë se ai qëndron në ne: nga Fryma 
që na dha.”

•  1Gjonit 4:13  “Në këtë njohim se qëndrojmë në të dhe ai në ne, 
sepse ai na ka dhënë prej Frymës së tij.” 

•  1Gjonit 4:15  “Ai që rrëfen se Jezusi është Biri i Perëndisë, 
Perëndia qëndron në të dhe ai në Perëndinë.” 

•  Romakëve 16:3  “U bëni të fala Prishilës dhe Akuilës, 
bashkëpunëtorëve të mi në Krishtin Jezus.” 

•  Romakëve 16:9  “Të fala Urbanit, bashkëpunëtorit tonë në Krishtin 
dhe Stakit tim të dashur.”

•  2Korintasve 12:2  “Di një njeri në Krishtin, para katërmbëdhjetë 
vjetësh (a se në trup, s’e di, a se jashtë trupit, s’e di; Perëndia e 
di), se ky njeri u rrëmbye gjer në të tretin qiell.” 

•  Galatasve 1:22  “Por unë isha i panjohur si fytyrë nga kishat e 
Judesë, që janë në Krisht.” 
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Në Krishtin, verbëria jonë frymore largohet:
•  2Korintasve 3:14  “Por mendjet e tyre u verbuan; sepse, deri më 

sot në të lexuarit e Dhjatës së Vjetër, ajo mbulesë mbetet e pa 
zbuluar, e cila prishet nëpërmjet Krishtit.” 

Në Krishtin, ne jemi krijesa të reja, që jetojmë në një 
realitet të ri.

•  2Korintasve 5:17  “Prandaj nëse dikush është në Krishtin, është 
një krijesë e re; të vjetrat shkuan; ja, të gjitha u bënë të reja”

•  Efesianëve 2:10  “Sepse jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus 
për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë, që ne të ecim 
në to.” 

•  Kolosianëve 2:11 “në të cilin ju edhe u rrethpretë me rrethprerjen që 
nuk u bë me dorë, nëpërmjet zhveshjes së trupit mëkatar të mishit 
me anë të rethprerjes së Krishtit.” 

Në Krishtin, ne kemi shpengimin:
•  Romakëve 3:24 “por janë drejtësuar falas me anë të hirit të tij, 

nëpërmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus.”

•  1Korintasve 1:30  “Edhe prej tij ju jeni në Krishtin Jezus, i cili 
u bë për ne urtësi prej Perëndisë drejtësi edhe shenjtërim dhe 
shpengim.” 

•  Efesianëve 1:7  “Në të cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të 
tij, faljen e mëkateve sipas pasurisë së hirit të tij.” 

•  Kolosianëve 1:14  “në të cilën ne kemi shpengimin me anë të 
gjakut të tij faljen e mëkateve.”

Në Krishtin, ne jemi pajtuar me Perëndinë:
•  2Korintasve 5:19  “sepse Perëndia ishte në Krishtin duke pajtuar 

botën me veten e tij, pa ua llogaritur atyre fajet e tyre dhe vuri 
ndër ne si shërbesë fjalën e paqtimit.” 

Në Krishtin, ne jemi afruar:
•  Efesianëve 2:13  “Por tani, në Krishtin Jezus, ju që dikur ishit 

larg, u afruat me anë të gjakut të Krishtit.”
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Në Krishtin, ne kemi faljen:
•  Efesianëve 4:32  “Por jini të mirë dhe të përdëllyeshëm njeri me 

tjetrin, duke e falur njëri-tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur 
në Krishtin.”

•  Kolosianëve 1:14  “në të cilën ne kemi shpengimin me anë të 
gjakut të tij faljen e mëkateve.” 

Në Krishtin, kemi drejtësi:
•  1Korintasve 1:30  “Edhe prej tij ju jeni në Krishtin Jezus, i cili 

u bë për ne urtësi prej Perëndisë, drejtësi edhe shenjtërim dhe 
shpengim.” 

•  2Korintasve 5:21  “Sepse atë ai që nuk njihte mëkat e bëri mëkat 
për ne që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të.” 

•  Filipianëve 3:9  “dhe që të gjendem në të, duke pasur jo drejtësinë 
time nga ligji, por atë përmes besimit në Krishtin: drejtësia prej 
Perëndisë, me anë të besimit” 

Në Krishtin, ne jemi të drejtësuar:
•  Galatasve 2:17  “Por, në qoftë se duke kërkuar të drejtësohemi në 

Krishtin, u gjetëm edhe vet mëkatarë, mos vallë Krishti qenka 
shërbenjës i mëkatit. Kurrë mos qoftë!” 

Në Krishtin, nuk kemi më asnjë dënim:
•  Romakëve 8:1  “Tani, pra, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në 

Krishtin Jezus, që nuk ecin sipas mishit, por sipas Frymës.” 

Në Krishtin, ne jemi të lirë nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes:
•  Romakëve 8:2  “sepse ligji i Frymës së jetës në Krishtin Jezus më 

çliroi nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes.”

Në Krishtin, kemi lirinë:
•  Galatasve 2:4  “por kjo për shkak të vëllezërve të rremë, që kishin 

hyrë tinëz, që kishin depërtuar për të përgjuar lirinë tonë që kemi në 
Krishtin Jezus, që të na robërojnë.” 
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Në Krishtin, ceremonitë fetare nuk kanë asnjë kuptim:
•  Galatasve 5:6  “sepse në Krishtin Jezus, as rrethprerja, as 

parrethprerja s’kanë ndonjë forcë, por besimi që vepron me anë të 
dashurisë.” 

Në Krishtin, ne kemi rrethprerjen frymërore:
•  Kolosianëve 2:11 “në të cilin ju edhe u rrethpretë me rrethprerjen që 

nuk u bë me dorë, nëpërmjet zhveshjes së trupit mëkatar të mishit 
me anë të rrethprerjes së Krishtit.” 

Në Krishtin, ne jemi të shenjtëruar:
•  1Korintasve 1:2  “kishës së Perëndisë që është në Korint, të 

shenjtëruarve në Krishtin Jezus, thirrur shenjtorë, bashkë me të gjithë 
ata që në çdo vend thërrasin emrin e Jezus Krishtit, Zotit të tyre 
dhe tonit.” 

•  1Korintasve 1:30  “Edhe prej tij ju jeni në Krishtin Jezus, i cili 
u bë për ne urtësi prej Perëndisë, drejtësi edhe shenjtërim dhe 
shpengim.” 

•  Filipianëve 1:1  “Pali dhe Timoteu, shërbëtorë të Jezus Krishtit, 
gjithë shenjtorëve në Krishtin Jezus që janë në Filipi, bashkë me 
peshkopët dhe dhjakët.” 

• Filipianëve 4:21  “Përshëndetni të gjithë shenjtorët në Jezus Krishtin.” 

Në Krishtin, ne jemi të vdekur për mëkatin dhe të gjallë për 
Perëndinë:

•  Romakëve 6:11  “Kështu edhe ju, llogariteni veten të vdekur për 
mëkatin, por të gjallë për Perëndinë, në Krishtin Jezus, Zotin tonë.” 

Në Krishtin, ne jemi të plotësuar:
•  Kolosianëve 2:10  “Dhe ju jeni mbushur në të, i cili është kreu e 

çdo principate a pushteti.” 
•  Kolosianëve 1:28  “që ne e kumtuam, duke e paralajmëruar dhe 

duke e mësuar çdo njeri me çdo urtësi, që ta paraqesim çdo njeri 
të përsosur në Krishtin Jezus.”

Në Krishtin, ne kemi guxim dhe hyrje të sigurt:
•  Efesianëve 3:12  “në të cilin kemi lirinë dhe hyrjen te 

Perëndia në mirëbesimin nëpërmjet besimit në të.” 
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Në Krishtin, ne kemi shpëtimin:
•  2Timoteut 2:10  “Prandaj i duroj të gjitha për shkak të të 

zgjedhurve, që edhe ata të kenë shpëtimin që është në Krishtin 
Jezus, me lavdi të përjetshme.”

Në Krishtin, ne kemi një trashëgimi:
•  Efesianëve 1:11 “Në cilin edhe u zgjodhëm për trashëgimi, duke 

qenë të paracaktuar sipas vendimit të atij që vepron gjithçka sipas 
këshillës së vullnetit të tij” 

Në Krishtin, është lavdia e përjetshme e Perëndisë:
•  1Pjetrit 5:10  “Dhe Perëndia i çdo hiri, që na thirri në lavdinë e 

tij të përjetshme në Krishtin Jezus, mbasi të keni vuajtur për pak 
kohë, ai vetë ju bëftë të përsosur, ju mbështettë, ju forcoftë dhe ju 
themeloftë.” 

Në Krishtin, ne u vulosëm me Frymën e Shenjtë:
•  Efesianëve 1:13  “Në të edhe ju, pasi e dëgjuat fjalën e së vërtetës, 

ungjillin e shpëtimit tuaj, dhe pasi besuat, u vulosët me Frymën e 
Shenjtë të premtimit.”

Në Krishtin, ne kemi fuqinë e ringjalljes:
•  Efesianëve 1:19-20  “dhe cila është madhështia e jashtëzakonshme 

e fuqisë së tij ndaj nesh, që besojmë sipas veprueshmërisë së pushtetit 
së forcës së tij, të cilën e vuri në veprim në Krishtin, duke e 
ringjallur prej së vdekurish dhe duke e vënë të ulej në të djathtën e 
tij në vendet qiellore.”

Në Krishtin, kemi dhunti shpirtërore:
•  1Korintasve 1:5  “sepse në të u bëtë të pasur në të gjitha, në çdo 

fjalë dhe në çdo njohuri” 

Në Krishtin, kemi çdo bekim:
•  Efesianëve 1:3  “I bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit tonë 

Jezus Krisht, që na bekoi me çdo bekim frymëror në vendet qiellore 
në Krishtin”

•  Galatasve 3:14  “që bekimi i Abrahamit t’u vijë kombeve nëpërmjet 
Jezus Krishtit, që ne të marrim premtimin e Frymës përmes 
besimit.” 
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Në Krishtin, gjendet dashuria, hiri dhe paqja e Perëndisë:
•  Romakëve 8:39  “as lartësitë, as thellësitë, as ndonjë tjetër krijesë, 

nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë që është në 
Jezus Krishtin, Zotin tonë.” 

•  1Korintasve 1:4  “Përherë i falem nderit Perëndisë tim për ju, për 
hirin e Perëndisë, i cili ju është dhënë me anë të Jezus Krishtit.” 

•  Efesianëve 1:6  “për lëvdim të lavdisë së hirit të tij, të cilin na 
dhuroi në të dashurin Birin e tij.” 

•  Efesianëve 2:7  “që të tregojë në kohët që do të vijnë pasurinë e 
pamasë të hirit të tij, me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus.” 

•  2Timoteut 2:1  “Ti, pra, biri im, forcohu në hirin që është në 
Krishtin Jezus.” 

•  Filipianëve 4:7  “Dhe paqja e Perëndisë, që ia tejkalon çdo zgjuarsie, 
do të ruajë zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus.”

Në Krishtin, ne jemi në vendet qiellore:
•  Efesianëve 1:3  “I bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezu 

Krisht, që na bekoi me çdo bekim frymëror në vendet qiellore, në 
Krishtin.” 

•  Efesianëve 2:6  “edhe na ringjalli bashkë me të, dhe na vuri të 
ulemi bashkë me të në vendet qiellore në Krishtin Jezus.”

Në Krishtin, ka pasuri në lavdi:
•  Filipianëve 4:19  “Dhe Perëndia im do të plotësojë të gjitha 

nevojat tuaja sipas pasurisë së tij në lavdi, në Krishtin Jezus.” 

Në Krishtin, të gjitha gjërat qëndrojnë së bashku:
•  Kolosianëve 1:17  “Ai është përpara të gjithave dhe të gjitha 

qëndrojnë nëpërmjet tij.” 

Në Krishtin, kemi jetë; Krishti është jeta jonë:
•  Gjoni 3:15  “që të gjithë që besojnë në të të mos humbasin, por të 

kenë jetën e përjetshme.” 

•  Romakëve 6:11  “Kështu edhe ju, llogariteni veten të vdekur për 
mëkatin, por të gjallë për Perëndinë, në Krishtin Jezus, Zotin tonë.” 

•  Romakëve 6:23  “Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhurata 
e Perëndisë është jeta e përjetshme nëpërmjet Krishtit Jezus, Zotin tonë.”
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•  Romakëve 8:2  “sepse ligji i Frymës së jetës në Krishtin Jezus më 
çliroi nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes.” 

•  1Korintasve 15:22 “……kështu të gjithë do të ngjallën në Krishtin.”

•  Kolosianëve 3:3-4  “sepse keni vdekur dhe jeta juaj është fshehur 
bashkë me Krishtin në Perëndinë. Kur të shfaqet Krishti, jeta 
jonë, atëherë edhe ju do të shfaqeni në lavdi bashkë me të.”

•  Gjoni 6:56  “Kush ha mishin tim dhe pi gjakun tim, mbetet në 
mua dhe unë në të.” 

•  Gjoni 15:5  “Unë jam hardhia, ju jeni shermendet; kush qëndron 
në mua dhe unë në të, ai jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të 
bëni asgjë.” 

•  Galatasve 2:20  “U kryqëzova bashkë me Krishtin por rroj jo më 
unë, po Krishti rron në mua; por ajo që tani jetoj në mish, e jetoj në 
besimin e Birit të Perëndisë, që më deshi dhe dha veten për mua.” 

 

Ata që janë në Krishtin e kanë veshur Krishtin:
•  Galatasve 3:27-28  “Sepse sa veta u pagëzuat në Krishtin, Krishtin 

keni veshur. Nuk ka as jude, as grek, nuk ka as skllav as të lirë, 
nuk ka as mashkull as femër, sepse ju të gjithë jeni një në Jezus 
Krishtin.”

•  Kolosianëve 3:9-11 “Mos gënjeni njeri tjetrin, sepse ju e zhveshët 
njeriun e vjetër me veprat e tij, edhe “veshët” njeriun e ri, që 
përtërihet në njohurinë sipas shembullit të atij që e krijoi. Ku nuk 
ka më grek e jude, rrethprerje dhe parrethprerje, barbar e skithas, 
skllav e të lirë, por gjithçka dhe në të gjithë Krishtin”

Në Krishtin, ne jemi një:
•  Gjoni 17:21-23 “që të gjithë të jenë një, ashtu si ti, o Atë, në mua 

dhe unë në ty; që edhe ata të jenë një në ne, që bota të besojë që ti 
më dërgove. Dhe unë u kam dhënë atyre lavdinë që më ke dhënë, 
që ata të jenë një, ashtu si ne jemi një. Unë në ta dhe ti në mua, 
që të jenë të përsosur në një dhe që bota të njohë që ti më dërgove 
dhe i deshe ata, ashtu si më deshe mua.”

•  Romakëve 12:5  “kështu edhe ne, megjithëse jemi shumë, jemi një 
trup në Krishtin dhe secili gjymtyrë të njeri tjetrit.” 

•  Galatasve 3:28  “Nuk ka as jude, as grek, nuk ka as skllav as të 
lirë, nuk ka as mashkull as femër, sepse ju të gjithë jeni një në Jezus 
Krishtin.”
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Pyetje të shpeshta
•  Si ndërlidhet mësimi i këtij libri me idenë e “përsosjes 

pa mëkat”?

 Sipas Biblës, “nuk ka njeri që nuk bën mëkat.”1  “Nuk ka në 
fakt asnjë njeri të drejtë mbi tokë që bën të mirën dhe të mos 
mëkatojë.”2 “Sepse të gjithë gabojmë në shumë gjëra.”3 Për 
shkak të këtij realiteti, Zoti Jezus i mësoi dishepujt e Tij që çdo 
ditë të luteshin: “Dhe na i fal mëkatet tona.”4

 Mund ta kuptojmë pse ndodh kjo, duke i shqyrtuar një nga 
dy urdhërimet e mëdha: “Duaje Zotin, Perëndinë tënd, me gjithë 
zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen tënde e me 
gjithë forcën tënde!”5Cili prej nesh mund të thotë se e kemi dashur 
ndonjëherë Perëndinë qoftë edhe për një orë ashtu siç Ai e meriton 
të duhet?  Që të mundë ta themi këtë, duhet që ta duam Atë në 
mënyrë të përsosur ashtu si vetë Krishti. Por asnjëri prej nesh nuk 
e ka bërë kurrë këtë, edhe atëherë kur ishim duke u lutur ose duke 
adhuruar! Madje edhe lutjet dhe lavdërimet tona plotësisht dështojnë 
në krahasim më besimin, dashurinë, zjarrin dhe përkushtimit e 
përsosur të Zotit Jezus Krisht. Një mënyrë tjetër për të thënë këtë 
është se edhe lutjet dhe lavdërimet tona janë mëkatare, deri në atë 
nivel saqë “humbasin” në krahasim më përsosmërinë e Krishtit. 
Për këtë arsye, vetëm nëpërmjet “Jezus Krishtit” dhe vdekjes së 
Tij shfajësuese në vendin tonë, lutjet tona dhe “sakrificat e tjera 
frymore” janë “të pëlqyeshme nga Perëndia”6 Ne as nuk mund ta 
“falënderojmë Perëndinë” përveçse “nëpërmjet Jezus Krishtit”!7 

1  2Kronikave 6:36
2  Predikuesi 7:20
3  Jakobi 3: 2
4  Luka 11:4
5  Marku 12:30
6  1Pjetrit 2:5
7  Romakëve 1:8
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Sipas Biblës, edhe mëkatet e paqëllimta, janë mëkate1 dhe duhet të 
paguhen nga gjaku shfajësues.
     Çdo i krishterë që është udhëzuar drejtë nga Fjala dhe Fryma 
e Perëndisë përjeton dështim për ta dashur Perëndinë me gjithë 
zemrën, shpirtin, mendjen dhe forcën e tij. Ai pa dyshim mund të 
kalojë tërë kohën duke u munduar ta kuptojë se si e ka zhgënjyer 
Perëndinë vetëm brenda një dite të vetme. Megjithatë, ky nuk është 
fokusi i vetë Biblës. 
 Megjithatë, në Bibël gjejmë një theks të veprës së 
mrekullueshme dhe të fuqishme të hirit që Perëndia ka bërë në 
fëmijët e Tij. Për shembull, Zoti Jezus flet për Natanaelin si “një 
izraelit i vërtetë, tek i cili s’ka mashtrim”!2 Ai flet për të krishterin 
si një person që ka “një zemër të ndershme dhe të mirë”3 dhe i 
referohet atij si “njeri i mirë,” i cili “nxjerr të mirën nga thesari i mirë 
i zemrës së vet.”4 Ai flet për dishepujt, në mes të gjitha dështimeve 
të tyre, si ata “që qëndruan me Të në sprovat e Tij.”5 dhe “e kanë 
zbatuar fjalën e Perëndisë.”!6

     Gjithashtu Pali, duke treguar historinë e Abrahamit, tejkalon 
dështimet e Abrahamit dhe e karakterizon atë si një njeri që “nuk 
dyshoi nga mosbesimi.”7 Pali është “i bindur” se besimtarët në 
Romë janë “plot mirësi, plot me çdo njohuri, të zotë të këshilloni 
njëri-tjetrin.”8Ai i përshkruan të gjithë të krishterët si “shenjtorë 
dhe të dashur”9 dhe thotë se ata “e kanë kryqëzuar mishin bashkë 
me pasionet dhe lakmitë të tij.”10 Shembuj të tillë ka shumë. 
     Çdo i krishterë duhet të ndjekë këtë theks që vë Bibla. Duke 
e kuptuar se sa shumë ai dështon në përpjekjet për të qenë i 
përsosur, i krishteri, megjithatë, duhet ta vendos zemrën dhe 
mendjen e tij në gjërat e mrekullueshme që Perëndia ka bërë për 
të në Krishtin. Ky është qëndrimi i besimit. Në vetvete, ne nuk 

1  1Korintasve 4:3-4; Levitiku 5:17-19; Numrat 15:22-25; Psalmi 19:12-14
2  Gjoni 1:47
3  Luka 8:15
4  Luka 6:45
5  Luka 22:28
6  Gjoni 17:6
7  Romakëve 4:20
8  Romakëve 15:14
9  Kolosianëve 3:12
10  Galatasve 5:24
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jemi “asgjë”1 dhe “nuk mund të bëjmë asgjë,”2 por në Krishtin, 
ne “mund të bëjmë gjithçka”!3 Nga ana tjetër, mentaliteti i 
kundërt është ilustruar mirë nga një tjetër pastor, shok i imi:

Imagjinoni disa mysafirë që vijnë në shtëpinë e dikujt. Kur 
fillojnë të komentojnë mbi ndryshimet dhe përmirësimet 
e shumta që kanë ndodhur në shtëpinë e tij, ai e përkul 
kokën në turp dhe thotë: “Oh, por ka diçka që duhet t’ju 
tregoj.” Pastaj shkon në kuzhinë dhe nxjerr shportën e 
mbeturinave. (Çdo shtëpi ka një!) Pastaj ai dhe mysafirët e 
tij kalojnë mbrëmjen duke shqyrtuar në detaje përmbajtjen 
e plehrave në shportë, duke u ankuar për ndyrësinë dhe 
neverinë e secilës mbeturinë. Ata e bëjnë këtë përderisa 
ulen në një dhomë ndenjeje të sapondërtuar, por janë aq 
të fokusuar në mendimet e tyre saqë nuk e vërejnë aspak 
vendin rreth tyre!

 Kjo nuk është qasje biblike për jetën e krishterë! Të krishterët, 
me të vërtetë, “gabojnë në shumë gjëra,” por sipas Biblës, 
Perëndia kënaqet me fëmijët e Tij dhe me shprehjen jo stabile të 
dashurisë nga ana e tyre. Ai “ngazëllon” dhe “kënaqet” me ta 
me “britma gëzimi”!4 Ai i sheh ata si “nusja” e Tij e bukur,5 dhe 
ofertat dhe jetët e tyre janë një “aromë erëmirë”6 para Tij.

•  Cili është dallimi në mes të dështimit të vazhdueshëm për të 
arritur përsosmërinë e Krishtit dhe mposhtjes së vazhdueshme 
nga mëkati i njohur?

 Të thuash se të krishterët vazhdimisht dështojnë për ta arritur 
përsosmërinë e Krishtit, është krejt ndryshe nga thënia se të 
krishterët duhet të mposhten nga mëkati i njohur. Gjoni ka në mendje 
një mëkat të tillë të dukshëm dhe të njohur tek 1Gjonit 2:1, kur 
ai thotë: “Djema të mi, ju shkruaj këto që të mos mëkatoni; dhe 

1  Galatasve 6:3
2  Gjoni 15:5
3  Filipianëve 4:13
4  Sofonia 3:17
5  Kantiku i Kantikëve 4:1; Efesianëve 5:25
6  Filipianëve 4:18 ; 2Korintasve 2:14-16
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në qoftë se ndokush ka mëkatuar, kemi një avokat tek Ati, Jezus 
Krishtin të drejtin.” Duke përdorur fjalët “në qoftë se,” Gjoni 
e bën të qartë se të krishterët nuk kanë nevojë që me vetëdije të 
bien në mëkat. Pali ka të njëjtën gjë në mendje kur na këshillon 
që të  “mos lejojmë që mëkati të mbretërojë në trupat tanë të 
vdekshëm , që t’i bindemi atij në epshet e veta.” Të krishterët nuk 
duhet të lejojnë që mëkati të mbretërojë në trupat e tyre të vdekshëm! 
Kur besimtari ballafaqohet me mëkate të dukshme, ai posedon 
aftësinë “me anë të Frymës”, që t’i “vrasë veprat e trupit.”1 
Përderisa ai ecë në Frymë, ai nuk do të përmbushë dëshirat e 
mishit.2 Në fakt, Pali me plot siguri deklaron se mëkati nuk do 
të ketë pushtet mbi të krishterin, sepse ai nuk është nën ligj, por 
nën hir.3 Krishti “e dha veten për ne, për të na shpenguar nga 
çdo paudhësi dhe për të pastruar për vete një popull të veçantë, 
të zellshëm në vepra të mira.”4  
     Asnjë i krishterë nuk është i përsosur në këtë jetë, larg prej saj! 
Por çdo i krishterë posedon fuqinë në Krishtin që të lirohet nga 
mëkatet e njohura dhe të jetojë një jetë me “drejtësi, paqe dhe 
gëzim në Frymën e Shenjtë.”5

•    Disa njerëz thonë se Romakët 7:14-25 thjesht e përshkruan 
betejën e vazhdueshme të të krishterit me mëkatin, se jeta e 
krishterë është në thelb një jetë triumfuese, por të krishterët 
janë thellësisht të hidhëruar nga ato dështime dhe mangësi 
që gjenden ende në jetët e tyre. Si do t’i përgjigjeshit kësaj 
pikëpamjeje?

 Unë në përgjithësi pajtohem me këta njerëz lidhur me 
natyrën e jetës së krishterë. Jeta e krishterë është në parim një 
jetë triumfuese dhe të krishterët janë thellësisht të hidhëruar nga 
ato dështime dhe mangësi që ende gjenden në jetët e tyre! Jo të 
gjithë ata që besojnë se Romakëve 7:14-25, është duke iu referuar 
të krishterëve, kanë pikëpamje “mjerimi” ose “dështimi” të 

1  Romakëve 8:13
2  Galatasve 5:16
3  Romakëve 6:14
4  Titit 2:14
5  Romakëve 14:17
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jetës së krishterë dhe nuk duhet të supozojmë se ata e kanë këtë 
pikëpamje. Dallimi im me këta njerëz, në thelb, është një dallim 
mbi interpretimin (dhe abuzimin e mundshëm) të një pasazhi të 
Shkrimit, jo domosdoshmërisht dallim mbi natyrën e vetë jetës 
së krishterë. 
 Megjithatë, është e vërtetë se shumë njerëz abuzojnë me 
Romakët 7 dhe kthehen te ky pasazh sa për “ngushëllim” kur 
janë të trishtuar dhe të mposhtur nga mëkati. Ata thonë: “Në 
fund të fundit, as Apostulli Pal nuk mundi të fitonte kundër 
mëkatit, prandaj pse të pres unë diçka ndryshe?” Edhe ata që 
besojnë se jeta e krishterë në thelb është një jetë triumfuese, 
tundohen me mendimin se “mëkati” do të jetë ai që ata, ashtu si 
Pali, nuk do të jenë kurrë në gjendje ta mundin.
 Nën dritën e këtij abuzimi të Romakëve 7, do të theksoja edhe 
njëherë se tema e Romakëve 7 nuk është “mëkati i brendshëm te 
besimtari,” por  “mirësia e ligjit, pavarësisht efekteve të tij mbi 
ata që janë në mish.” Romakët 7 kanë të bëjnë me faktin se ligji, 
edhe pse “shpirtëror” dhe “i mirë,” “ishte i dobët për shkak të 
mishit.”1 Ky kapitull përshkruan në detaje realitetin se “kur ishim 
në mish, pasionet mëkatare që ishin me anë të ligjit, vepronin në 
gjymtyrët tona, për të sjellë fryt për vdekjen.”2 Gjithashtu duhet 
të theksohet (nën dritën e përgjigjes së dhënë më sipër lidhur me 
“përsosmërinë e pa mëkat”) se te Romakëve 7:14-25 është e qartë 
që Pali nuk është duke folur për dështimin e vazhdueshëm të të 
krishterit të shenjtë, për të arritur përsosmërinë e Krishtit, ashtu 
siç disa kanë menduar, por ai flet për një disfatë të vetëdijshme nga 
mëkati i njohur. Kjo është e qartë nga fakti se njeriu i përshkruar 
në këto vargje me vetëdije dëshiron të bëjë mirë, por në vend të 
mirës ai “praktikon” atë që ai e din se është “e keqe,”3  “duke bërë 
atë që ai urren.”4  Kjo disfatë nga mëkati i njohur përshkruhet 
si diçka e vazhdueshme, jo herë pas here, dhe nuk thuhet asgjë 
për ndonjë aftësi që ky njeri mund të ketë me anë të fuqisë së 
Frymës së Shenjtë për të vrarë mëkatin. Në të kundërtën, ne si 
të krishterë mund ta lavdërojmë çdo ditë Perëndinë “sepse ligji i 
1  Romakëve 8:3
2  Romakëve 7:5
3  Romakëve 7:19
4  Romakëve 7:15
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Frymës së jetës në Jezus Krishtin më çliroi nga ligji i mëkatit dhe 
i vdekjes”!1 Ne jemi “zgjidhur nga ligji duke qenë të vdekur nga 
çka na mbante të lidhur, prandaj shërbejmë në risinë e frymës 
dhe jo në vjetërsinë e shkronjës.”2 

•   Po Galatasve 5:17? A nuk është duke thënë të njëjtën gjë si 
Romakëve 7?

 
 Galatasve 5:17 (“Sepse mishi ka dëshira kundër Frymës, dhe 
Fryma ka dëshira kundër mishit; dhe këto janë të kundërta me 
njëra-tjetrën, që ju të mos bëni ato që dëshironi.”) nuk është një 
siguri për disfatë, por një siguri për fitore. Pali fillon në vargun 16 
me premtimin se nëse ne “ecim me sipas Frymës,” ne “nuk do të 
përmbushim dëshirat e mishit.” Pastaj në vargun 17 ai shpjegon 
pse ndodh kështu: Fryma e Shenjtë, karakteri i të cilit është në 
kundërshtim të drejtpërdrejtë me mishin, e vë veten kundër mishit 
dhe e kundërshton atë, duke na ndaluar të jetojmë në mënyrë vetjake 
ose t’i bindemi urdhrave të mishit. Pali, pasi i krahason “veprat e 
mishit” me “frytet e Frymës” në vargjet 19-23, na siguron edhe 
një herë në vargun 24 se “ata që janë të Krishtit e kanë kryqëzuar 
mishin bashkë me pasionet dhe lakmitë të tij.” 

 Një citim nga komentatori Albert Barnes mund të jetë i 
dobishëm në këtë pikë:

Nuk ka asnjë arsye për ta interpretuar këtë, për më tepër, 
duket se është tendencë mbizotëruese në mendje për të 
keq, dhe sikur të krishterit duhet t’i mësohet dëshira që të 
bëjë të mirën, por nuk mundet, për shkak të korrupsionit 
të tij të brendshëm. Sa i përket gjuhës së Palit apo këtij 
fakti, e kundërta mund të kuptohet, dhe mund të kuptohet 
se kufizimet dhe ndikimet e Frymës së Shenjtë në zemrën 
e të krishterit janë të tilla, sa që ai nuk e bën të keqen që ai 
dëshiron ta bëjë ...

Ai (Pali) i nxit ata (Galatasve 5:16) që të ecin në Frymë dhe 
u siguron atyre se në këtë mënyrë nuk do të përmbushin 

1  Romakëve 8:2
2  Romakëve 7:6
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dëshirat e mishit. Për t’i inkurajuar në këtë, ai ua kujton 
atyre se në mendjet e tyre ekzistojnë parime të kundërta, 
ndikimet e Frymës të Perëndisë, dhe një prirje e mishit 
dhe mëkatare. Këto janë në kundërshtim me njëra tjetrën; 
dhe në fakt, të tilla janë ndikimet e Frymës në mendjen e 
të krishterit, sa që ai nuk bën gjërat që përndryshe do t’i 
bënte.1

•   A nuk je duke u kufizuar në kuptimin e pasazheve të 
ndryshme që përshkruajnë ripërtëritjen?

 Është e qartë se kur Bibla na flet, për shembull, për “farën 
e Perëndisë”2 që qëndron në ne dhe për faktin se ne jemi bërë 
“pjesëtarë të natyrës hyjnore,”3 këto terma nuk duhet të kuptohen 
asnjëherë si referim ndaj mishit. Gjithashtu këto terma nuk 
sugjerojnë ndonjë zvogëlim të humnerës absolute midis Krijuesit 
të pakufizuar dhe krijesave të Tij të kufizuara. Mirëpo, ne 
vazhdimisht duhet të kemi parasysh se Fryma e Shenjtë qëllimisht 
i zgjodhi këto terma pikërisht për shkak se ato saktësisht e përçojnë 
të vërtetën rreth realitetit të padukshëm. Ne nuk guxojmë, që në 
emër të ndërlikimit teologjik, “t’i shpjegojmë” këto terma deri 
në atë pikë sa të humbin kuptimin e vërtetë. I krishteri është 
me të vërtetë “i lindur nga Perëndia.” Ai me të vërtetë është një 
“krijesë e re” me “zemër të re,” “i shpëtuar nga vdekja” dhe “I 
ulur në vendet qiellore”!

•   Nëse i krishteri është një njeri i ri dhe trupi nuk është 
mëkatar, atëherë prej nga vjen mëkati te besimtari?

 Bibla nuk na jep një përshkrim të detajuar të psikologjisë së 
njeriut apo të funksionimit të personalitetit njerëzor. Përkundrazi, 
na jep një përshkrim funksional ose praktik. Ky përshkrim lë shumë 
pyetje metafizike pa përgjigje, por është më se i mjaftueshëm që 
të na japë një themel të fortë për të jetuar jetën e krishterë. 

1  Albert Barnes, Shënime për Dhiatën e Re, Galatasve 5:17
2  1Gjonit 3:9
3  1Pjetrit 1:4
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Faktet themelore janë të qarta:
 
 1. E vërteta më e thellë dhe përfundimtare për të krishterin 
është se ai është një njeri i ri. Ky është identiteti i tij thelbësor. 
Njeriu i ri përfaqëson atë që ai “me të vërtetë” është në kohën e 
tashme dhe kush ai do të jetë një mijë vjet më vonë.     

 2. Njeriu i ri nuk është e vërteta e vetme për të krishterin. 
Ka një aspekt të personalitetit të tij që ende nuk është shpenguar, 
“trupi i tij i vdekshëm.” Sipas Biblës, lufta e vazhdueshme e të 
krishterit me mëkatin lind nga ky fakt. Mëkati ende përpiqet të 
sundojë me trupin e tij të vdekshëm.1

     Ky trup i vdekshëm i pashpenguar, që konsiderohet si vendi 
prej nga mëkati ende përpiqet të mbretërojë, në Bibël quhet 
“mish”. Bibla flet vazhdimisht për “gjymtyrët” e trupit (duart, 
këmbët, sytë etj.) si vende ku mëkati e shfaq veten.2 Madje, Bibla 
i referohet mëkateve si “veprat e trupit”!3 Ne e dimë se kur një 
i krishterë mëkaton, nuk është vetëm trupi i tij që mëkaton, por 
vetë i krishteri si një person i tërë. Mirëpo, Bibla e bën të qartë 
që sapo të shpengohet trupi, mëkati nuk do të jetë më problem 
për besimtarin.4

     Mishi është një aspekt i përgjithshëm i personalitetit të të krishterit, 
por nuk është e vërteta përfundimtare e tij. Mishi nuk përfaqëson 
se kush është ai me të vërtetë, apo atë që ai me të vërtet e do. 
“Veprat e trupit” e pikëllojnë atë dhe kundërshtojnë çdo gjë që 
është e çmuar për të.

 3. I krishteri nuk ka nevojë të mposhtet nga mishi. Përderisa mendja 
e tij “ripërtërihet”5 duke besuar faktet se kush ai në realitet është, 
dhe duke mësuar të “ecë në Frymë,” ai do të aftësohet gjithnjë e 
më shumë për të “vrarë veprat e trupit.”

1  Romakëve 6:12-13
2  Romakëve 6:13, 19; 7:5, 23; Kolosianëve 3:5; Jakobi 3:6; 4: 1
3  Romakëve 8:13
4  Romakëve 8:23 5Romakëve 12:2; Efesianëve 4:23
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•    Cili është dallimi praktik mes mësimit se një i krishterë ka 
dy natyra dhe mësimit se i krishteri është një njeri i ri që duhet 
ta luftojë mishin?

 Dallimi themelor është një dallim identiteti: Kush jam unë 
me të vërtetë? Cila është e vërteta përfundimtare për mua? Nëse në 
cepin më të thellë të qenies sime, e keqja ende përcakton se kush 
jam unë me të vërtetë dhe atë që unë e dua me të vërtetë, atëherë 
shenjtërimi bëhet një proces i përpjekjes për të mohuar realitetin 
tim, dhe për t’u bërë dikush tjetër, ndryshe nga personi që unë 
jam në të vërtetë. 
 Nëse, nga ana tjetër, unë jam një njeri i ri që ende duhet ta 
luftojë mishin, sa herë që i them “jo” mëkatit, i them “po” asaj 
që unë vërtet jam dhe asaj që unë me të vërtetë e dua. Atëherë 
shenjtërimi është proces i përqafimit të realitetit, i besimit të asaj 
që është e vërtetë dhe i shndërrimit praktik në personin që unë 
vërtet jam.1

• Kur Jezusi thotë te Marku 7:21-22 se “nga brenda, 
domethënë nga zemra e njeriut, dalin mendimet e mbrapshta, 
shkeljet e kurorës, kurvërimi, vrasjet, vjedhjet, lakmitë, ligësitë, 
mashtrimet, pafytyrësia, smira, blasfemia, kryelartësia, 
marrëzia”, a po flet Ai për të krishterët, si dhe për jo të 
krishterët”
     
 Meqë Zoti këtu po i referohet veprave të caktuara që “dalin” 
(vargu 20) nga njerëzit dhe i ndotin ata, duke përfshirë 
“kurvërimet, vjedhjet, vrasjet, shkeljet e kurorës” dhe “veprat e 
lakmisë dhe ligësisë” Ai në përgjithësi përshkruan njerëzimin e 
humbur, jo të krishterët.
 Në anën tjetër, të krishterëve, Zoti iu referohet si ata që kanë 
“një zemër të ndershme e të mirë.”2 Sipas Jezusit, i krishteri është 
një “njeri i mirë i cili nga thesari i mirë i zemrës nxjerr gjëra të 
mira.”

1  Kolosianëve 3:9-10
2  Luka 8:15
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“Ose bëjeni të mirë pemën dhe fruta e saj do të jetë e mirë, 
ose bëjeni të keqe pemën dhe fruta e saj do të jetë e keqe; 
sepse pema njihet nga fruta. O pjellë nepërkash! Si mund 
të flisni mirë, kur jeni të ligj? Sepse ç’ka zemra qet goja. 
Njeriu i mirë nga thesari i mirë i zemrës nxjerr gjëra të mira; 
por njeriu i lig nxjerr gjëra të liga nga thesari i tij i lig.”1 

•   Po për Mateun 7:11? Në ç’kuptim janë të krishterët “të ligj?”

 Kur Jezusi u thotë farisenjve te Mateu 12:34 (cituar më 
sipër), “O pjellë nepërkash! Si mund të flisni mirë, kur jeni të 
ligj?” është e qartë se Ai po përdor fjalët “të ligj” për t’iu referuar 
jokrishterëve, “njeriu i lig”, i cili nga “thesari i tij i lig nxjerr 
të ligën,”, për dallim nga i krishteri, “njeriu i mirë”, i cili “nga 
thesari i tij i mirë nxjerr atë që është e mire.”
 Nga ana tjetër, te Mateu 7:11, Jezusi po i mëson dishepujt e 
Tij për lutjen. Prandaj, është e qartë se kur Ai u thotë atyre: “Nëse 
pra ju, që jeni të ligj, dini t’u jepni dhurata të mira bijve tuaj, aq 
më tepër Ati juaj, që është në qiej, do t’u japë gjëra të mira atyre 
që ia lypin atij,” Ai nuk është duke thënë se ata janë “njerëz të 
ligj” në kuptimin e njëjtë sikurse janë farisenjtë e pakonvertuar. 
Mirëpo, në krahasim me “Atin e tyre që është në qiell,” ata vërtet 
janë “të ligj.” Ashtu siç e pamë më herët në këtë shtojcë, edhe të 
krishterët e vërtetë nuk i afrohen dot përsosmërisë së Perëndisë. 
Në krahasim me Të, “Askush nuk është i mirë përveç Zotit.”2

•   A nuk i referohet Jeremia 31:31-34 dhe Ezekieli 36:25-28  
Izraelit, e jo kishës?

 Shumë profeci në Dhiatën e Vjetër lidhur me një “Izrael” 
të ripërtërirë apo të restauruar, shihen se gjejnë përmbushje në 
Dhiatën e Re duke iu referuar kishës. “Besëlidhja e re” është 
një prej tyre. Perëndia thotë te Jeremia 31 se ai do të bëjë një 
besëlidhje të re “me shtëpinë e Izraelit dhe me shtëpinë e 
Judës.” Autori i Hebrenjve e bën të qartë se ky premtim është 
përmbushur, jo në shtëpinë fizike të “Izraelit dhe të Judës,” por 
1  Mateu 12:33-35
2  Marku 10:18
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në kishë.1 Çdo i krishterë, hebre apo johebre, është pjesëmarrës 
i Besëlidhjes së Re.2 Çdo mëshirë e ardhshme e Perëndisë për 
judenj do të rezultojë në sjelljen e tyre në kishë së bashku me 
besimtarët johebrenj.3

 Ezekieli 36 gjithashtu flitet në kontekstin e disa premtimeve 
të “besëlidhjes së re.” Për shembull, Ezekieli 34:23-25   flet për 
ardhjen e Mesisë dhe “besëlidhjen e paqes” që Perëndia do ta bëjë 
me popullin e Tij, dhe Ezekieli 37:24-28 flet për këtë “besëlidhje 
paqeje” si “një besëlidhja e përjetshme.” (shih Hebrenjve 13:20.)
 Larg nga pikëpamja se premtimet e Dhiatës së Vjetër ndaj 
Izraelit nuk i referohen kishës, Pali u thotë besimtarëve johebrenj 
në Efes se, edhe pse dikur ishit “të huaj në qytetarinë e Izraelit 
dhe të huaj për besëlidhjen e premtimit, tani ata janë bërë pjesëmarrës 
(së bashku me besimtarët hebrenj) të atyre premtimeve, duke qenë 
të “afruar me anë të gjakut të Krishtit.”4 Që të dy, hebrenjtë dhe 
johebrenjtë janë bashkuar në “një njeri të ri”, kisha. “Ai në fakt, 
është paqja jonë, ai që ka bërë nga të dy popujt një dhe ka shembur 
murin e ndarjes,... për të krijuar në vetvete nga dy një njeri të ri, 
duke bërë paqen, dhe për t’i pajtuar të dy me Perëndinë në një 
trup të vetëm me anë të kryqit... “ Pali shkon aq larg sa të thotë se 
johebrenjtë nuk janë më “të huaj, as bujtës, por bashkëqytetarë 
të shenjtorëve [besimtarëve hebrenj] dhe pjesëtarë të familjes së 
Perëndisë.”
 Kjo pikëpamje e premtimeve të Dhiatës së Vjetër përmendet 
edhe nga Pjetri, i cili flet për kishën, jo për Izraelin, si përmbushja 
e dëshirës5 së Perëndisë së Dhiatës së Vjetër për një “komb të 
shenjtë”: “Por ju jeni fis i zgjedhur, priftëri mbretërore, komb 
i shenjtë, popull i fituar nga Perëndia që të shpallni lavdinë e 
atij që ju thirri nga terri në dritën e tij të mrekullueshme; ju, që 
dikur nuk ishit një popull, kurse tani populli i Perëndisë; dikur të 
pamëshiruar, por tani të mëshiruar.”6

1  Hebrenjve 8
2  Luka 22:20; 1Korintasve 11:25
3  Romakëve 11:11-24
4  Efesianëve 2:11-22
5  Eksodi 19: 5-6
6  1Pjetrit 2:9-10




