
Me një zhurmë të uturishme, muret u çanë dhe
ranë përtokë. Çatia u shemb dhe ra copë-copë. Katet
e ndërtesës u rrëzuan njëri mbi tjetrin, duke i vrarë
banorët brenda. Për pak minuta, apartamentet e
larta u kthyen në gërmadha.

Po si ndodhi kjo katastrofë? Ndërtesa dukej e
fortë. Si ka mundësi që u shemb menjëherë?

Hetimet e mëvonshme provuan që ndërtuesit
nuk i kishin ndjekur siç duhet skicat dhe planet e
ndërtimit. Duke luajtur me jetën dhe sigurinë e
njerëzve për hir të parave, ndërtuesi i
kishte shkurtuar qoshet dhe kishte
kursyer paratë në çdo pjesë të
ndërtesës.

Thellësia e betonarmesë ishte
reduktuar dhe jo të gjitha përforcimet
prej çeliku që duheshin për themelet
ishin shtruar. Kështu themelet nuk i
përshtateshin lartësisë dhe peshës së
ndërtesës. Muret dhe dyshemetë nuk i
kishin shufrat e nevojshme të çelikut
për të përforcuar ndërtesën.

Ndërtuesi nuk i kishte marrë
parasysh udhëzimet që i kishin dhënë.
Ai kishte ndjekur rrugën e tij sepse
ishte më e lehtë dhe më e shpejtë dhe do t’i sillte më
shumë fitime.

Rezultatet? Trishtim! Shkatërrim! Vdekje!

Ashtu si ai ndërtues në mënyrë të paku-
jdesshme nuk i mori parasysh standardet dhe skicat
e ndërtimit, po ashtu edhe shumë të krishterë në
mbarë botën nuk po e marrin parasysh planin e
Ndërtuesit Mjeshtër për ndërtimin e Kishës së Tij.

Në shumë raste, evangjelizmi masiv dhe ai
personal, si dhe predikimi dhe shpjegimi i Fjalës
së Perëndisë, nuk bëhet sipas planeve biblike që i
janë dhënë Kishës nga Arkitekti Hyjnor. Shumë që
janë përfshirë në ndërtimin e Kishës janë kaq
entuziastë në idetë e tyre dhe në planet e tyre sa
që harrojnë që po punojnë sipas udhëzimeve
hyjnore të Perëndisë ose harrojnë që puna e tyre
në fund të fundit do të kalojë nëpër gjykimin e Tij
përfundimtar.

Perëndia është Ndërtuesi i Kishës së Tij (Mateu
16:18). Por Ai ka zgjedhur fëmijët e Tij tokësorë për
të punuar së bashku me Të (I Korintasit 3:9). Puna e
krishterit në ndërtimin e Kishës është e ngjashme
me atë të kontraktuesit të ndërtimit. Ashtu si kon-
traktuesi është përgjegjës për të ndjekur siç duhet
planet që i janë dhënë nga pronari i ndërtesës, po
ashtu edhe ne jemi përgjegjës për të ndjekur planet
e Perëndisë për ndërtimin e Kishës së Tij.

Perëndia është ndërtuesi i vërtetë i të gjitha
gjërave. “Sepse çdo shtëpi ndërtohet nga një njeri;

por Ai që ndërton gjithçka është
Perëndia.” (Hebrenjtë 3:4). Perëndia
çdo gjë e ndërton sipas planeve të Tij
të përjetshme. Ai nuk do të ndryshojë.
Ai kurrë nuk do t’u përshtatet ideve të
njeriut ose të shkojë me ndryshimin e
kohëve. Ai kurrë nuk do të lejojë
ndryshime në udhëzimet që Ai ka
dhënë për gjithçka që Ai ka plani-
fikuar të bëjë në atë që ne e quajmë
“kohë”. Puna e Tij gjithmonë ka
themele të forta, dhe Ai ndërton me
kujdes, me durim dhe me saktësi. Ai
nuk pranon të bëjë shkurtime në ato
që bën, dhe Ai kurrë nuk përdor mate-
riale të cilësisë së dobët që janë në
kundërshtim me natyrën e Tij të shen-

jtë dhe të përsosur.

Tregimi i parë në Shkrimet e Shenjta në lidhje
me punën ndërtuese të Perëndisë është kur Ai krijoi
qiejt dhe tokën. “Me anë të fjalës së ZOTIT u bënë
qiejt; dhe tërë ushtria e tyre me anë të frymës së gojës
së tij....Sepse Ai foli dhe ashtu u bë; ai urdhëroi, dhe
gjëja u shfaq.” (Psallmi 33:6,9). Perëndia ishte
Ndërtuesi Krijues të gjitha gjërave, që duken dhe që
nuk duken. Gënjeshtra e Satanit, teoria e evolu-
cionit, që u fut tek njeriu i marrë dhe që nuk beson,
është në kundërshtim me natyrën dhe karakterin e
Perëndisë. Për Perëndinë asgjë nuk është lënë e
rastit. Ai gjithmonë është në kontroll të plotë të të
gjitha veprave të Tij. Çdo gjë është krijuar sipas
planit të Tij të përsosur, dhe Ai e deklaroi se gjithçka
u krijua e mirë (Gjeneza 1:31).

Më vonë në Shkrimet e Shenjta, ne na jepet
tregimi i urdhërit që Perëndia i dha Noes për të
ndërtuar një ark. Por Perëndia nuk e porositi Noen
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që të ndërtonte arkën dhe pastaj t’ia linte Noes të
projektonte planet e tij. Perëndia i tha Noes të bënte
tamam ashtu siç e porositi Ai; dhe Noeja, punëtori
besnik i Perëndisë, bëri çdo gjë ashtu si e porositi atë
Perëndia (Gjeneza 6:22).

Kur Perëndia vendosi të banonte me Izraelin, Ai
e urdhëroi Moisiun të ndërtonte tabernakullin. Dhe
si do ta ndërtonte Moisiu atë? “...Shiko, tha ai, që
çdo gjë ta bësh sipas modelit që të kam treguar në
mal” (Hebrenjtë 8:5). Çdo hollësi, që nga vrimat e
argjendta që do të ishin themelet për dërrasat e
tabernakullit për mbulesat e jashtme  të lëkurës,
duhej të bëheshin tamam sipas modelit hyjnor që iu
tregua Moisiut në Malin Sinai. Shkrimet e Shenjta
na sigurojnë që Moisiu u tregua besnik ndaj
Perëndisë që e caktoi për këtë punë. (Hebrenjtë 3:2).
Vetëm në një moment ishte i pakujdesshëm Moisiu
dhe nuk iu bind urdhërit të qartë të Perëndisë. Ai e
goditi, në vend që t’i fliste shkëmbit, dhe për këtë
arsye ai nuk u lejua të hynte në tokën e premtuar
(Numrat 20:7-12). Sa e rëndësishme është që çdo gjë
ta bëjmë sipas planit të Perëndisë!

Puna e Perëndisë për ndërtimin e qiejve dhe të
tokës u bë me anë të fuqisë së Fjalës së Tij. Noeja
dhe Moisiu e ndoqën Fjalën e Perëndisë në çdo gjë
që bënë. Puna e tanishme e Perëndisë për ndërtimin
e Kishës së Tij po kryhet nëpërmjet Fjalës së Tij të
fuqishme. “Sepse Perëndia që urdhëroi dritën të
shkëlqejë në errësirë, ka ndriçuar zemrat tona, për të
dhënë dritën e dijes së lavdisë së Perëndisë në fytyrën
e Jezus Krishtit.” (II Korintasit 4:6).

Ndërtimi i universit ishte vepër e Perëndisë
vetëm. Ai nuk përdori ndonjë përfaqësues tjetër
engjëllor ose njerëzor. Por vepra e madhe e ndër-
timit të Kishës, ashtu si dhe puna e ndërtimit të
arkës dhe e tabernakullit, u është përkushtuar
fëmijëve të Tij. “...Ne e kemi këtë thesar në enë prej
balte..” (II Korintasit 4:7). “...ne jemi ambasadorë për
Krishtin...” (II Korintasit 5:20). “...ju do të dëshmoni
për mua...në pjesët më të largëta të botës” (Aktet 1:8).
Perëndia ka vendosur ta përfundojë Kishën e Tij
duke predikuar Fjalën e Tij nga anëtarët e Kishës.

Në qoftë se arka dhe tabernakulli duhej të ndër-
toheshin tamam sipas planeve të Perëndisë, a nuk
duhet që edhe kisha të ndërtohet sipas planit të
Perëndisë? Sigurisht që Nusja e Krishtit duhet të
jetë më e rëndësishme se arka  ose tabernakulli.
Arka nuk përdoret më, dhe tabernakulli u zëvendë-
sua nga tempulli, por Kisha do të zgjasë në përjetësi.
Prandaj, “Nëse dikush e ndot tempullin e Perëndisë,
atë do ta shkatërrojë Perëndia, sepse tempulli i
Perëndisë është i shenjtë, tempulli i të cilit ju jeni.” (I
Korintasit 3:17).

Sepse puna e çdo njeriu në lidhje me ndërtimin e
Kishës, do të provohet me zjarr. Gjithçka do të kalojë
në kontrollin e rreptë të Ndërtuesit të Madh
Mjeshtër shërbëtorët dhe punëtorët e të cilit ne
jemi. “Sepse ne jemi punëtorë se bashku me
Perëndinë.” dhe prandaj duhet të jemi të zgjuar, të
kemi shumë kujdes në zbatimin e porosisë së Tij (I
Korintasit 3:9-23).

Pali e quan veten e tij ndërtues i mençur (I
Korintasit 3:10). Ai vuri themelet e Ungjillit mbi të
cilin u ndërtuan besimi dhe shpresa e korintasve,
dhe ai i paralajmëroi mësuesit e Biblës në Korint që
të kenë kujdes për ato që do të ngrejnë mbi themelet
që vuri ai (I Korintasit 15:1-4).

Në bazë të cilit standard e vlerësoi Pali
metodën e tij të ndërtimit dhe të arrinte në për-
fundimin se ai ishte një ndërtues i mençur? Si
mund të sigurohen të gjithë ndërtuesit e tjerë që
po ecin në rrugën e drejtë dhe që puna e tyre do të
marrë miratimin hyjnor? A nuk na ka thënë ne
Perëndia se çfarë të mësojmë në Fjalën e Tij, dhe a
nuk na e ka treguar Ai se si t’ua mësojmë njerëzve
Fjalën e Tij? Si mund të sigurohemi që themelet që
ne vëmë, mbi të cilat njerëzit e tjerë do të ngrejnë
besimin e tyre, do t’i qëndrojnë ditës së madhe të
testimit? Si mund të sigurohemi që ne u kemi shp-
jeguar fëmijëve të Perëndisë gjithçka që Perëndia
do që ata të dijnë? Si mund ta vërtetojmë ne që po
përparojmë dhe nëse ndërtesa jonë po përfundon
sipas planit hyjnor? Si mund ta dinë ata që krijo-
jnë kisha që kanë vepruar tamam ashtu siç duhet?
Këto pyetje më pushtuan mendjen time, dhe më
drejtuan kërkimet e mia, kur si një misionar i ri,
unë isha para përgjegjësisë për të vënë themelet e
Ungjillit dhe për të formuar anëtarët individualë
të trupit të Krishtit në një ishull të largët të
Filipineve. Shumë vite kaluan përpara se të kup-
toja përgjigjet e këtyre pyetjeve. Përgjigjet që më
nevojiteshin u gjetën më në fund vetëm duke
kërkuar në Fjalën e Perëndisë.

Mbasi u plotësuan lutjet e mia dhe kur Zoti më
tregoi parimet e mësimdhënies që Ai kishte për-
dorur dhe ilustruar gjatë gjithë Fjalës së Tij, atëherë
Ai më krijoi mundësira për t’ua thënë këto parime
edhe të tjerëve që janë në kërkim. Në vitin 1980, unë
dhashë mësim në një seminar në Filipine. Këto
parime të mësimdhëniese biblike u bënë përshtypje
shumë misionarëve që po ndesheshin me probleme
të ngjashme me ato që ndesha edhe unë në punën
time evangjeliste dhe për krijimin e kishës. Këta
misionarë u kthyen në frontet e tyre të punës me
entuziazëm, sepse tani ata kishin udhëzime më të
qarta dhe objektiva më të sakta për shërbimin e tyre
të predikimit të Fjalës së Perëndisë.
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Seminarë të tjerë u mbajtën edhe në Bolivi,
Indonezi, Papua New Guine, Senegal, Tailandë,
dhe në Shtetet e Bashkuara. Këta seminarë
fillestarë përqendroheshin në punën evangjeliste
dhe kur misionarët ktheheshin në frontin e tyre të
punës dhe fillonin të ndiqnin udhëzimet biblike për
evangjelizmin, atëherë u vunë re rezultate të shpe-
jta. Themelet e forta për besimin e shpëtimit u
vunë duke shpjeguar pamjen e përgjithshme kro-
nologjike të historisë së Biblës, duke
filluar me Gjenezën dhe duke përfun-
duar me ngritjen lart të Jezusit.
Shumë vendas nga komunitetet fis-
nore arritën të kuptonin natyrën dhe
karakterin e Perëndisë, gjendjen e
tyre mëkatare dhe të pashpresë,
punën e madhe të Krishtit për shpë-
timin e tyre me anë të vdekjes së Tij,
varrimit dhe ringjalljes. Mënyra se si
e kuptuan ata planin e Perëndisë për
shpëtim si dhe siguria e besimit të
tyre i tejkaluan ato të shumë
predikuesve të tjerë që kishin kthyer
njerëzit në të krishterë më parë. Për
më tepër, nëpërmjet këtij shpjegimi
kronologjik, shumë komunitete fis-
nore të sinqerta që kishin përqafuar
krishterimin pohuan se e kishin
keqkuptuar mesazhin e misionarit të mëparshëm
dhe tani ata po i besonin mesazhit që e kuptonin në
mënyrë të qartë.

Një nga raportet e para të bekimit të madh
erdhi nga Bob Kennell dhe George Walker. Ata i
kishin ndjekur këto metoda biblike gjatë shpjegimit
të historisë së Biblës me fiset primitive dhe të paar-
ritura të zonës së Sepikut në Papua New Guinea.
Banorët Bisorio reaguan ndaj mesazhit të cilin e
kuptuan qartë nga Shkrimet e Shenjta. Besimi i
tyre nuk është besim i verbër, i bazuar në ato që
thotë njeriu i bardhë. Përkundrazi, bazohet në të
kuptuarin e qartë të Perëndisë me anë të Biblës si
dhe të historisë së shëlbimit.

Cila është metoda më e qartë, më e thjeshtë dhe
më kuptimplote për predikimin e Fjalës së
Perëndisë për të përgatitur njerëzit për Ungjillin
dhe për t’u mësuar atyre rrugën e shpëtimit që ofron
Perëndia? Si duhet të shpjegojmë mësimin në
mënyrë që t’i formojmë fëmijët e Perëndisë dhe t’i
bëjmë të njohin të gjithë porosinë e Perëndisë? Këto
pyetje duhet të jenë të një rëndësie të madhe për ne,
çfarëdo që të jemi, profesorë seminari, pastorë,
misionarë, mësues Bible, drejtues, mësues të shkol-
lës së të dielës, punëtorë rinie, apo prindër që
shqetësohemi dhe duam t’u mësojmë fëmijëve tanë
Fjalën e Perëndisë.

Krishti dhe Ungjilli i Tij janë të vetmet themele
që Perëndia ka caktuar si bazë për besimin e
mëkatarëve fajtorë (I Korintasit 3:11, 15:1,2). Por
ekziston një keqkuptim edhe midis të krishterëve në
lidhje me këto themele dhe rrugën e saktë për t’i
ngritur këto gjatë predikimit të Fjalës së Perëndisë.

Në ndërtimin e një ndërtese, themelet janë pjesa
e parë e strukturës që përgatiten. Pjesa më e madhe

e predikimit të Ungjillit bëhet pa
ndonjë përgatitje të madhe për të
ngritur themelet. Kjo ka çuar në disa
mendime të gabuara dhe në pasigur-
inë e shumë krishterëve të rinj në lid-
hje me themelet e besimit të tyre.

Një tjetër e metë e dukshme në
arsimimin kristian ka qenë mostraj-
timi i Biblës gjatë predikimit si një
libër më vete, ashtu si e ka përgatitur
Perëndia për ne gjatë gjithë procesit të
zbulimit. Skemat e mësimdhënies për-
pilohen dhe përgatiten me kujdes, por
ne nuk marrim parasysh që Bibla
është përgatitur tashmë për ne me një
metodë mësimdhënieje të brendshme,
e cila po të ndiqet, do të na japë një
pamje të qartë, të pakomplikuar dhe

kuptimplotë të të gjithë Fjalës së Perëndisë.

Ne zakonisht e studiojmë Biblën sikur të ishte
një sirtar thesari plot me xhevaire të bukura dhe të
çmueshme. Ne mendojmë që këto xhevaire nuk kanë
ndonjë formë të përcaktuar dhe ne mendojmë që ne
duhet t’i rendisim ato në atë mënyrë që të zbulojmë
bukurinë dhe t’i bëjmë që të vlerësohen më mirë.
Megjithëse ne e pranojmë vlerën e Shkrimeve të
Shenjta, ne mendojmë se nuk ka ndonjë skemë të
përcaktuar të mësimdhënies që të përshkojë të
gjithë Fjalën e Perëndisë. Duke pasur këtë mendim
në kokë, ne përpiqemi t’i rirendisim Shkrimet e
Shenjta nëpër skema që sipas mendimit tonë janë
më të qarta dhe më kuptimplota. Ky është një gabim
themelor që bëhet nga shumë mësues të Biblës.
Shumë kohë harxhohet duke zhvilluar metoda dhe
teori për mësimdhënien e Biblës, dhe jo edhe aq
kohë i kushtohet thjesht shpjegimit të Shkrimeve të
Shenjta ashtu siç janë shkruar ato.

Pjesa më e madhe e mësimdhënies kristiane
thekson më shumë doktrinat individuale të Biblës
sesa paraqit Biblën si një zbulim të plotë dhe të
ndërvarur të Perëndisë. Herezitë, keqinterpretimet
dhe vënia e theksit më shumë në disa pjesë të
Shkrimeve të Shenjta, në shumicën e rasteve, vjen
nga mungesa e metodës kronologjike dhe
panoramike të mësimdhënies së Biblës.

Bile edhe një
nxënës besnik i
shkollës së të

djelës zor se ka
njohuri të

përgjithshme të
BIblës.



Duke dëgjuar për vite me rradhë shërbime
fetare të llojeve të ndryshme, shumica e tyre të
bazuara në tekste të shkëputura, shumë anëtarë të
kishës akoma nuk e dinë Biblën si një libër. Mund të
dinë disa vargje të shumë-përsësitur ose doktrina të
caktuara; por Shkrimet e Shenjta, sipas strukturës
historike me karakter hyjnor, rrallë herë kuptohen.

Kjo është më se e vërtetë në shumicën e
shkollave të ditës së djelë. Fëmijëve zakonisht u
shpjegohen histori nga Bibla jashtë rendit kro-
nologjik, dhe një pjesë e madhe e Fjalës së
Perëndisë as që u mësohet fare. Është vështirë të
gjesh bile edhe një nxënës besnik të një shkolle të
ditës së djelë që të ketë njohuri të përmbledhura të
Biblës.

Misionarët e huaj zakonisht nuk kanë qenë më
të mençur gjatë shpjegimit të Fjalës së Perëndisë që
u kanë dhënë njerëzve me disa njohuri paraprake
për Biblën. Pak ndryshime u janë bërë në përgjithësi
metodave të përdorura në atdhe. Kohë e pam-
jaftueshme i është lënë sfondit historik të
Testamentit të Vjetër si dhe themeleve të Ungjillit.
Shumë njerëz në tokat e huaja që janë kthyer në të
krishterë nuk e kuptojnë Ungjillin dhe Shkrimet e
Shenjta si një libër. Shumë misionarë janë kaq të
apasionuar mbas predikimit të Ungjillit saqë men-

dojnë se nuk ia vlen të harxhohet kohë që t’u mësosh
komuniteteve fisnore pjesë historike të Shkrimeve
të Shenjta nga Testamenti i Vjetër. Megjithatë këto
pjesë historike të Testamentit të Vjetër formojnë
bazën për të kuptuar më qartë ardhjen e Krishtit
dhe domosdoshmërinë e vdekjes së Tij, varrimit dhe
ringjalljen. Shkrimet e Shenjta të Testamentit të
Vjetër, po të shpjegohen siç duhet, do të përgatisin
zemrat e mëkatarëve që besojnë për ta pranuar
Ungjillin me pendim dhe besim të plotë.

Kapitujt që vijojnë flasin për vështirësitë e mia,
punën kërkimore si dhe gëzimin tim kur zbulova
parimet dhe udhëzimet e mësimdhënies biblike
hyjnore në Fjalën e Perëndisë si dhe një mënyrë të
qartë e të thjeshtë për t’u shpjeguar Shkrimet e
Shenjta të pashpëtuarve si edhe fëmijëve të
Perëndisë.

Mbi bazën e përvojës sime, por më tepër, mbi
bazën e të vërtetës së Fjalës së Perëndisë, unë do të
përpiqem të tregoj që Shkrimet e Shenjta janë zbu-
luar në mënyrë progresive nga Perëndia brenda
kontekstit dhe kuadrit historik, dhe prandaj
mënyra më e mirë për të shpjeguar të vërtetën
hyjnore në cilëndo kulturë është mënyra e
Perëndisë, brenda kuadrit logjik dhe historik të
Shkrimeve të Shenjta.
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