
Gjatë viteve tona të para me palavanët, shumë
vetë arritën të kuptojnë shfajësimin me anë të bes-
imit nëpërmjet hirit të Perëndisë. Shumë vetë që më
parë vetëm sa e kishin pohuar shpëtimin tani u
shpëtuan, dhe të tjerë u siguruan dhe u sqaruan në
lidhje me shpëtimin e tyre personal.
Unë jo vetëm që po u shpjegoja shfa-
jësimin me anë të besimit, por edhe
misionarë të tjerë midis palavanëve e
kishin kuptuar gjendjen e vërtetë të
kishave palavane dhe po përpiqeshin
të forconin themelet kryesore të bes-
imit të njerëzve. Çfarë kënaqësie
ishte kur shihje që njerëzit i besonin
vetëm Krishtit!

Si mund të rriteshin dhe të
ushqeheshin këto foshnje tek
Krishti? Me kaq shumë veta për të
predikuar, unë ndjehesha si ai dok-
tori që shpërndan vitamina midis
njerëzve të kequshqyer dhe të
uritur. Programi ynë aktual i
mësimdhënies ishte krejtësisht i
papërshtatshëm për të plotësuar
nevojat e këtyre besimtarëve të rinj dhe për të for-
cuar më tej besimin e tyre. Unë vendosa të lë
metodën ku mbizotëronte mësimdhënia sipas
çështjeve dhe t’i drejtohem metodës së zbulimit
varg-pas-vargu. E rivendosa familjen time në mes
të një zone me gjashtë kisha të vogla dhe fillova t’u
jap këtyre kishave të vogla mësime sipas metodës
së zbulimit varg-pas-vargu.

Meqë në grupet e besimtarëve në këto kisha të
vogla kishte lloje të ndryshme besimtarësh, duke
filluar nga ata që ishin të shpëtuar, ata që e kishin
pohuar se ishin të krishterë dhe disa të paktë që
bile as që thoshin se ishin fëmijë të Perëndisë, unë
e fillova mësimdhënien nga ungjilli i Gjonit. Duke
filluar me entuziazëm të madh, shumë shpejt e
kuptova se dëgjuesit e mi nuk ishin të përgatitur
për një studim ekspozicional të Gjonit. Ata nuk
mund të kuptonin asnjë var që përmban referime
të drejtpërdrejta me njerëzit e Testamentit të
Vjetër, sepse atyre kurrë nuk u ishte shpjeguar
rrjedha historike e ngjarjeve të Testamentit të
Vjetër si një histori e plotë.

Shëmbujt që vijojnë flasin për disa nga prob-
lemet që ndesha:

Gjoni 1:1, “Në fillim ishte Fjala...” Edhe pse
njerëzit mund të kishin dëgjuar edhe më parë

për “fillimin” nga misionarët e
mëparshëm, kjo nuk ishte e qartë dhe
e sigurtë në mendjet e tyre. Kështu,
mua mu desh të kthehem përsëri tek
Gjeneza 1 dhe të shpjegoj fillimin e
kohës.

Gjoni 1:1, “...dhe Fjala ishte me
Perëndinë.” Mbasi u shpjegova se
Fjala ishte një tjetër titull për Zotin
Jezus, ishte e qartë se palëavanët nuk
e kuptonin që Jezusi ishte me Atin
përpara fillimit.

Gjoni 1:3, “Të gjitha gjërat u bënë prej
Tij...” Njerëzit nuk e kuptonin se
Perëndia tek Gjeneza 1 përfshinte
edhe Birin e Perëndisë.

Gjoni 1:11, “...Ai erdhi tek të tijët...”
Meqë nuk e njihnin sfondin historik të thirrjes
së Abrahamit, premtimet mesianike, si dhe his-
torinë e Izraelit, palavanët e kishin të vështirë
ta kuptonin këtë varg.

Gjoni 1:14, “Dhe Fjala u bë mish, dhe banoi
midis nesh, (dhe ne e pamë lavdinë e tij...).” Kjo
flet për tabernakullin e Testamentit të Vjetër si
dhe lavdinë Shekinah ku jetoi Perëndia midis
izraelitëve. Palavanët nuk i dinin këto histori.

Gjoni 1:17, “..ligji u dha nga Moisiu...” Njerëzit
nuk i kishin njohuritë e mjaftueshme mbi kro-
nologjinë e Biblës, dhe nuk e dinin se ç’vend
zinin karakteret e Testamentit të Vjetër dhe të
Testamentit të Ri në rrjedhën e ngjarjeve. Ata
pyesnin nëse Moisiu dhe Gjoni Pagëzori ishin
bashkëkohës dhe habiteshin nëse Jezusi qëndroi
në tokë në të njëjtën kohë kur përmenden
njerëzit në Testamentin e Vjetër.

Siç e tregojnë këta shembuj, Ungjilli i Gjonit
është plot me referime nga Testamenti i Vjetër.
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Meqë palavanët nuk e kuptonin mirë Testamentin e
Vjetër, herë pas here mu desh të ndërpres paraqit-
jen e Ungjillin e Gjonit për të shpjeguar historinë e
Testamentit të Vjetër të cilil i referohet Gjoni. Kjo
formë mësimdhënieje ishte e sikletshme për mua si
mësues dhe joshumë e qartë për dëgjuesit e mi. M’u
desh të arrij në përfundimin se mund të ekzistojë
një formë më e qartë dhe më pak e komplikuar për
të shpjeguar Shkrimet e Shenjta. Një hap i madh
përpara u bë kur ndërrova metodën e mësimdhënies
nga ajo sipas çështjeve në atë të paraqitjes varg-pas-
vargu të librave të Testamentit të Ri. Megjithatë
tani u bë e qartë se zgjedhja e cilitdo libër dhe shp-
jegimi i tij sipas metodës së paraqitjes nuk ishte
përgjigjia e plotë për predikimin e Shkrimeve të
Shenjta në mënyrë të qartë. Atëherë cila ishte
përgjigjia?

Një Libër

Shkrimet e Shenjta ishin shkruar me një fillim
të caktuar dhe një fund të caktuar. Midis fillimit dhe
fundit ka ngjarje që, kur shpjegohen dhe kuptohen
në rrjedhën e tyre historike, formojnë një histori të
plotë, tërësore dhe të kuptueshme. Nëse dikush do
të donte të shpjegonte përmbajtjen e një libri të
çfarëdoshëm, atij do t’i duhej të fillonte natyrshëm
nga fillimi dhe pastaj të shkonte përpara në atë
mënyrë që e shtjellon dhe e përfundon logjikshëm
autori. Çudi e vogël që ne kishim vështirësi kur u
shpjegonim Testamentin e Ri palavanëve!

Më parë, unë e predikoja Biblën sipas një libër
që përmban mesazhin e Ungjillit. Tani fillova ta
konsideroj Biblën si një të tërë dhe të vetme—si
mesazhi i vetëm i plotë i Perëndisë për të gjithë
njerëzimin. E kuptova që Testamenti i Vjetër nuk
ishte një përpilim i disa ngjarjeve interesante për t’u
përdorur vetëm për të ilustruar të vërtetën e
Testamentit të Ri. Testamenti i Vjetër është
paraqitja logjike, themeli dhe autoriteti për histor-
inë e Krishtit të regjistruar në Testamentin e Ri.
Testamenti i Vjetër është pa dyshim burimi më i
rëndësishëm për të interpretuar ngjarjet historike
të Testamentit të Ri. Ashtu si Perëndia na ka dhënë
të dyja buzët dhe të dyja së bashku janë të domos-
doshme për komunikimin gojor të qartë, po ashtu
edhe Testamentet e Vjetër dhe të Ri janë të domos-
doshëm për komunikimin e mesazhin të plotë të
Perëndisë për botën.

Një Histori

E gjithë Bibla është mesazhi i Perëndisë për
Birin e Tij, Shpëtimtarin. Qëllimi kryesor i
Perëndisë kur shkroi Librin e Tij ishte të zbulonte
Krishtin. Testamenti i Vjetër është përgatitja për
Krishtin. Testamenti i Ri është manifestimi i

Krishtit. Shkrimet e Shenjta zbulojnë Krishtin që
nga Gjeneza deri tek Zbulesa. Jezusi u tha çifutëve
të kohës së Tij, “Kërkoni në Shkrimet e Shenjta;
sepse në to mendoni ju keni jetën e mashuar: dhe ato
janë ato që dëshmojnë për mua.” (Gjoni 5:39). Në të
gjitha Shkrimet e Shenjta gjendet kuptimi i Zotit
Jezus Krisht. Jezus Krishti është origjina, sub-
stanca dhe objekti i të gjithë zbulimit hyjnor.

Historia e Tij, d.m.th. historia e Krishtit, fillon
në vargun e parë të Gjenezës, sepse Ai ishte atje që
në fillim. Por Biri i virgjëreshës, Ai që do të mposhtë
Satanin dhe do të çlirojë robërit e tij, do të premto-
het vetëm kur të ndodhë rënia e njeriut. Pastaj his-
toria e Krishtit vazhdon gjatë gjithë Testamentit të
Vjetër në profeci të shumta. Testamenti i Ri
regjistron përmbushjen e këtyre profecive nëpërm-
jet lindjes së Tij, jetës, vdekjes, ngritjes dhe lavdisë
së tanishme të Tij. Historia e Krishtit siç tregohet në
Ungjijtë është rrjedhojë e Testamenti i Vjetër.

Ungjilli i Mateut hapet me historinë e lindjes së
Krishtit, jo si fillim i historisë por si përmbushje e të
gjithë atyre që janë shkruar më parë. Mateu e lidh
historinë e Krishtit me Abrahamin të cilit Perëndia i
dha premtimin, “..në ty do të bekohen të gjitha famil-
jet e tokës.” (Gjeneza 12:3). Ky dhe të gjitha prem-
timet e tjera që iu dhanë Abrahamit, do të
përmbusheshin nëpërmjet Farës së tij, “...që është
Krishti” (Galacianët 3:16).

Ungjilli i Markut trajton pothuajse tërësisht
jetën e Krishtit, por edhe Marku tregohet shumë i
kudesshëm kur i kujton besimtarët se kjo histori
nuk është fillimi por përmbushja e asaj që ishte
“...shkruar nga profetët.” (Marku 1:2).

Luka ndjek prejardhjen e Krishtit deri tek
Adami. Në këtë mënyrë Luka na tregon se historia
që ai shkroi nuk mund të kuptohet vetëm duke lex-
uar për Marinë dhe Jozefin, ose që Jezusi lindinë
Bethlehem. Për ta kuptuar qartë Ungjillin e Lukës,
ne duhet të njohim atë pjesë të Adamit si qenie
njerëzore në dramën historike të Biblës.

Ungjilli i Gjonit tregon historinë në vazhdim të
Fjalës. Historia e Fjalës fillon në përjetësi. Dhe
vazhdon me krijimin e të gjitha gjërave nga Fjala
dhe pastaj me mishërimin e Tij (Gjoni 1:1-3).
Historia e ardhshme e Fjalës tregohet tek Zbulesa,
ku Ai përshkrohet si, “... i veshur me një rrobe të
ngjyer me gjak.” (Zbulesa 19:13).

Kur Jezusit iu desh të sqaronte dy njerëzit e
zhgënjyer të trishtuar në lidhje me vdekjen e tij, Ai
iu drejtua Testamentit të Vjetër, “Dhe duke filluar
me Moisiun” (Gjeneza deri tek Deuteronomia) “dhe
të gjithë profetët” (pjesa tjetër e Shkrimeve të
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Shenjta), “ai u paraqiti atyre nëpër gjithë Shkrimet
e Shenjta të gjitha gjërat në lidhje me veten e tij.”
(Luka 24:27).

Meqë historia e Krishtit nuk mund të shpjego-
het qartë ose të kuptohet siç duhet pa trajtuar fil-
limet e dhënë nga Perëndia që regjistrohen në
Testamentin e Vjetër, atëherë është përgjegjësia
jonë për të shpjeguar fillimet në Testamentin e
Vjetër dhe pastaj të trajtojmë përmbushjen në
Testamentin e Ri. Në Testamentin e Vjetër, Perëndia
na ka dhënë tipe dhe analogji shëlbyese për të për-
gatitur njerëzit që të kuptojnë historinë e Krishtit të
regjistruar në Testamentin e Ri. Këto tipe dhe
analogji shëlbyese të Testamentit të Vjetër flasin
dhe interpretojnë lindjen, jetën, vdekjen, varrimin
dhe ringjalljen e Zotit Jezus Krisht.

Në vend që të theksojnë analogjitë shëlbyese të
Testamentit të Vjetër si bazë për të kuptuar histor-
inë e Krishtit, disa misionarë mbështeten më shumë
në analogjitë shëlbyese që gjenden në kulturat e
grupeve të ndryshme etnike. Një misionar i ri duke
shkuar për në atdhe me leje kaloi nëpër Australi.
Duke biseduar me të, doli e qartë që ai ishte i deku-
rajuar për mungesën e progresit në punën e tij si
misionar. Kur e pyeta nëse u kishte paraqitur
Ungjillin njerëzve, ai më tha se nuk ua kishte
paraqitur Ungjillin. Pyetja ime tjetër ishte përse
kishte një kohë kaq të gjatë midis komunitetit fisnor
dhe nuk kishte filluar punën evangjeliste. Arsyeja
që më dha ishte se, megjithë punën e tij kërkimore,
ai nuk kishte arritur të gjente analogji shëlbyese
kulturore ose atë që ai e mendonte si çelësin e dhënë
nga Perëndia që ata ta kuptonin dhe ta pranonin
Ungjillin. Ngaqë ai nuk arriti të gjente çelësin ose
analogjinë shëlbyese, ai nuk kishte besim që t’u
predikonte Ungjillin njerëzve fisnorë të pashpëtuar.
Meqë po kthehej në SHBA, unë e pyeta se cila ishte
analogjia shëlbyese ose çelësi i dhënë nga Perëndia
për të hapur derën që do t’i bënte njerëzit të kup-
tonin shpëtimin në kulturën amerikane. Meqë nuk e
dinte, unë iu përgjigja, Sipas atyre që beson ti, nuk
do të ketë për ty ndonjë dobi t’u predikosh Ungjillin
amerikanëve pa e gjetur më parë çelësin.”

Nëse Perëndia ka bërë të mundur një mjet të
efektshëm bekimi në disa kultura, atëherë me siguri
që ne do të mendojmë se Zoti e ka bërë një gjë të tillë
në të gjitha kulturat. Nëse Perëndia me të vërtetë
na ka dhënë analogji shëlbyese që janë të fshehura
në kulturat e popujve primitivë për të shërbyer si
çelës me anë të të cilit ata do të kuptojnë dhe prano-
jnë Biblën, Perëndinë, Krishtin dhe shpëtimin,
atëherë ne nuk duhet ta ndalojmë kurrë kërkimin
për të gjetur çelësin. Por si mund ta marrim vesh që
kemi gjetur çelësin e duhur? Kush do ta gjykojë këtë
çështje? Cili do të jetë kriteri ose standardi ynë i

gjykimit? Nëse arrijmë në përfundimin që ne e kemi
gjetur çelësin sepse njerëzit fisnorë po e kuptojnë
dhe pranojnë Ungjillin, si mund ta dimë që mund të
ketë edhe një çelës tjetër më të përshtatshëm të për-
gatitur nga Perëndia, dhe që pret të përdoret për të
hapur derën kulturore përnjë lëvizje edhe më të
madhe drejt Perëndisë dhe Ungjillit?

Historitë dhe ritualet kulturore që u ngjajnë
historive të Biblës dhe ritualeve dhe ceremonive të
Testamentit të Vjetër nuk janë çelësa të dhënë nga
Perëndia për t’i ndihmuar njerëzit të kuptojnë
Ungjillin. Këto histori dhe rituale janë mbeturina
të së vërtetës që e tërë raca njerëzore i dinte për-
para shpërndarjes në kullën e Babelit. Ata janë
trashëguar gojarisht në shumë shoqëri primitive
dhe janë ndryshuar dhe shtrembëruar shumë. E
vërteta e Perëndisë kur njihet lihet mënjanë prej
gënjeshtrave të Satanit (Romakët 1:18-32). Një
nga ilustrimet më të qarta të këtij fakti do të ishte
përdorimi i gjerë i gjakut si një mënyrë për të
qetësuar dhe flijuar. Kjo e ka origjinën në flijimin
me gjak që Perëndia caktoi mbas rënies së njeriut.
Flijimet me gjak, që dikur u porositën nga
Perëndia si e vetmja rrugë për të shkuar tek ai,
tani përdoren në shumë kultura fisnore si flijime
për Satanin dhe frymët e liga.

Misionarët duhet të dijnë gjithçka që të mundin
rreth kulturës, folklorit, dhe besimeve të njerëzve të
cilëve ata u predikojnë, dhe ata duhet të përdorin
ilustrime dhe analogji shëlbyese kulturore kur u
mësojnë njerëzve Fjalën e Perëndisë. Megjithatë
këto nuk zëvendësojnë punën për të përgatitur zem-
rat e mëkatarëve me anë të shpalljes së Shkrimeve
të Shenjta. Ilustrimet dhe analogjitë kulturore,
pavarësisht nga qartësia dhe paralelizmi biblik i
goditur, kurrë nuk duhet të kenë përparësi ndaj
analogjive shëlbyese biblike. Analogjitë shëlbyese
kulturore nuk zëvendësojnë analogjitë shëlbyese të
dhëna nga Perëndia të regjistuara në Testamentin e
Vjetër që tipizojnë në mënyrë kaq të qartë Krishtin
dhe veprën e Tij shëlbyese. Brenda analogjive kul-
turore mund të fshihen disa kuptime dhe aplikime
të këqija për të cilat misionari mund të mos jetë në
dijeni. Nëse misionari mbështetet në analogjitë kul-
turore, dhe jo në ato biblike, ai mund t’i drejtojë
njerëzit në keqkuptim, gabim dhe sinkretizëm.

Jezusi u tha farisejve se e vërteta e Fjalës së
Perëndisë i çliron robërit e Satanit nga zgjedha e
mëkatit, dhe Ai deklaroi në lutjen e Tij që ia drejtoi
Atit të Tij, “fjala tënde është e vërtetë.” (Gjoni 8:32),
17:17). Pali e ngarkoi Timoteun që të “Predikonte
fjalën..” (II Timoteu 4:2) Fjala e gjallë e Perëndisë,
fara e pashkatërrueshme, kur besohet, rezulton në
rilindjen e shpirtit (I Pjetri 1:23). Në Shkrimet e
Shenjta nuk ka asnjë provë që të dëshmojë se Fjala
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e Perëndisë ka efekt në çlirimin e njerëzve nga
zgjedha e Satanit vetëm kur interpretohet me anë të
analogjive shëlbyese kulturore. Perëndia na ka sigu-
ruar armë shpirtërore me të cilat ne duhet të lufto-
jmë kundër Satanit, të shkatërrojmë kështjellat dhe
gënjeshtrat e tij që janë kundër dijes së Perëndisë
(II Korintasit 10:3-5).

Analogjitë shëlbyese biblike të dhëna nga
Perëndia për izraelitët ishin në të njëjtën kohë edhe
për të gjithë botën. “Sepse të gjitha gjërat që u
shkruan në të kaluarën u shkruan për mësimin tonë
që me anë të këmbënguljes dhe ngushëllimit të
Shkrimeve të Shenjta të kemi shpresë” (Romakët
15:4). Perëndia nuk i ka folur drejtpërdrejtë të
pafeve, por Ai u ka folur njerëve të pafe nëpërmjet
Fjalës së Tij që ia dha Izraelit dhe Kishës. Të gjithë
njerëzit duhet të vijnë tek drita e Perëndisë që
shkëlqen në Shkrimet e Shenjta. Nëpërmjet rendit-
jes shumë të mençur dhe sovrane të
Perëndisë, e gjithë historia shëlbyese
dhe fillimi i kishës së Jezus Krishtit
është vendosur brenda kuadrit kul-
turor, gjeografik dhe historik të kom-
bit të Izraelit. Prandaj askush nuk
mund ta kuptojë historinë e
Testamentit të Ri pa njohur origjinën,
zhvillimin dhe historinë e Izraelit të
regjistruar në Testamentin e Vjetër.

Zoti e krijoi kombin e Izraelit për
veten e Tij, që Ai ta përdorë atë si
dëshmitarin e Tij dhe si vendin e
bekimit për të gjithë njerëzimin (Isaia
43:1,10-12,21). Premtimet e Zotit
dhënë Abrahamit, atit të Izraelit, tre-
gojnë që premtimet e Perëndisë do të
shtrihen nëpërmjet tij dhe farës së tij
deri tek “të gjitha familjet e tokës.”
(Gjeneza 12:1-3). Premtimi u përmbush nëpërmjet
Krishtit, farës së premtuar, por gjithashtu edhe
nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta, që iu besuan
izraelitëve si e vetmja zbulesë e Perëndisë për botën.
Të gjithë kombet e tjerë u lanë në errësirë, pa
Perëndia dhe pa shpresë, derisa ata të pranonin të
vërtetën dhe mençurinë që iu dha izraelitëve,
njerëzve të zgjedhur të Perëndisë. Zoti i tha
izraelitëve, “Vetëm juve ju kam zgjedhur nga të
gjitha familjet e tokës: prandaj do t’ju dënoj ju për të
gjitha paudhësitë tuaja.” (Aktet 3:2). Kombet e pafe,
përpara Rrëshajave, quhen me emrin “popull të cilin
unë nuk e kam njohur...” (Psallmi 18:43).

Vetëm Bibla është zbulesa e Perëndisë për
botën. Kjo është e vërteta themelore e Krishterimit.
Budizmi, Hinduizmi, Mohamedanizmi, dhe shumë
fe të tjera të rreme po shtohen me besimtarë të tjerë
të konvertuar për shkak të shkrimtarëve liberalë

dhe modernë, që pretendojnë se janë të krishterë,
dhe që predikojnë se e vërteta nuk kufizohet vetëm
brenda Shkrimeve të Shenjta të krishtera hebraike,
por mund të gjendet edhe në shkrimet e feve të tjera
të botës. Pretendimet e njerëzve fisnorë animistikë
për të vërtetën bazohen tek folklori dhe në ato që
zbulojnë frymët. Përgjegjësia e misionarit të
krishterë është të përcaktojë qartë, nëpërmjet
mësimdhënies së Shkrimeve të Shenjta, se zbulesa e
së vërtetës nga Perëndia për të gjithë njerëzit është
dhënë vetëm nëpërmjet kombit të Izraelit dhe që kjo
zbulesë gjendet vetëm në Bibël. Prandaj, nëse fiset
dhe kombet e botës duhet të njohin të vërtetën dhe
bekimet e Perëndisë, edhe ato duhet të drejtohen tek
Bibla si e vetmja zbulesë hyjnore e vërtetë dhe e
plotë. Kjo zbulesë e Perëndisë fillon me Testamentin
e Vjetër dhe përfundon me zbulesën e Testamentit
të Ri nëpërmjet Mesisë së Izraelit, Jezusit të
Nazaretit. “Perëndia mbasi u foli së lashti shumë

herë dhe në shumë mënyra etërve tanë
me anë të profetëve, së fundi këto ditë
na ka folur edhe me anë të Birit, të
cilin ai e ka caktuar trashëgimtar të të
gjitha gjërave, me anë të të cilit e krijoi
edhe gjithësinë.” (Hebrejtë 1:1,2).

Pra Bibla është një libër.
Testamenti i Vjetër është hyrja dhe e
vetmja bazë e shëndoshë për të kup-
tuar dhe interpretuar historinë e
Testamentit të Ri në lidhje me
Krishtin dhe veprën e Tij shëlbyese.
Por a mos vallë Perëndia na e ka lënë
neve se çfarë të predikojmë dhe se si
të predikojmë? Mdërsa puna ime
kërkimore vazhdonte, u bë e qartë se
Zoti i shkroi Shkrimet e Shenjta jo
vetëm për të na thënë se çfarë duhet
të predikojmë por edhe për të treguar

parimet dhe drejtimet se si duhet ta predikojmë
mesazhin e Tij në botë. Metodat e Tij të mësimd-
hënies janë më të mira, dhe Ai na thotë neve që t’i
studiojmë dhe të udhëhiqemi prej tyre kur u mëso-
jmë të tjerëve Fjalën e Tij.

Forma letrare e Biblës

Perëndia është mësuesi më i madh, dhe të gjitha
qeniet inteligjente janë nxënësit e Tij. Askush nuk
mund të shpëtojë nga klasa e Tij, universi. Engjëjt
dhe bile edhe Satani me demonët e tij i nënshtrohen
procesit të mësimit hyjnor të Perëndisë (Efizianët
3:10). Zëri i Perëndisë dëgjohet në mënyra të
pafundme në mbarë krijimin e Tij.

Njeriu, i krijuar në tokë nga Perëndia dhe për
Perëndinë, u mendua të ishte nxënës i bindur i
Perëndisë. Zëri i mençurisë së Perëndisë thotë, “Për
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ju, o njerëz, thërras unë; dhe zëri im është për bijtë e
njeriut. Kuptoni o njerëz të thjeshtë mençurinë, dhe
ju, o njerëz pa mend kini një zemër të butë.”
(Proverbat 8:4,5).

Mësuesi i gjithëditur shkroi një Libër që t’i
mësonte njerëzimit të vërtetën për veten e Tij dhe
për vullnetin e Tij të përsosur për të gjitha krijesat
njerëzore. Meqë Ai e krijoi njeriun, Ai i kupton në
mënyrë të përsosur funksionet e mendjes së njeriut.
Perëndia e di më mirë se kushdo tjetër se si të
tërheqë imagjinatën e njeriut dhe se si t’i ndihmojë
njerëzit që të kuptojnë sa më qartë të vërtetën.

Autori i librit duhet të vendosë se çfarë stili
letrar do të përdorë për subjektet dhe lexuesit e tij.
Autori i librave për fëmijë  duhet ta trajtojë subjek-
tin e tij në një formë qtë t’i përshtatet temës së tij,
duke marrë parasysh kufizimet e mendjes së fëmi-
jës; ndërsa një njeri që shkruan për të rriturit duhet
të zgjedhë një metodë paraqitjeje të përshtatshme
për temën e tij të librit si dhe intelektin e lexuesve
të tij të rritur të mundshëm.

Mësuesi hyjnor, duke i njohur në mënyrë të
përsosur subjektiv dhe nxënësit e Tij njerëzorë,
zgjodhi për Librin e Tij stilin letrat më të përshtat-
shëm. Ky Libër i është besuar Kishës, Trupit të
Krishtit. Kishës, përfaqësueses së Perëndisë mbi
tokë, iu dha Bibla për t’ia çuar botës mesazhin e
pajtimit të Perëndisë (II Korintasit 5:18-29).
Megjithatë Kisha ka vepruar në përgjithësi si një
mësues, të cilit pasi i është dhënë një manual i për-
gatitur mirë, nuk e merr parasysh metodën dhe
stilin e zgjedhur nga autori dhe e riorganizon në
mënyrë tërësore subjektin sipas formatit të tij të
mësimdhënies. Në shumë raste, mësuesit e
Shkrimeve të Shenjta në çdo departament të
kishës, që nga shkollat e së djelës deri tek puna
misionare në terren, nuk kanë arritur të ndjekin
formën e mësimdhënies që demonstrohet kaq qartë
në manualin e Tij të mësimdhënies, në Bibël.

Histori

Atë që ka regjistruar Perëndia në Shkrimet e
Shenjta ka ndodhur në të vërtetë në hapësirë dhe
kohë. Perëndia foli. Perëndia veproi. Perëndia
ndërveproi me qenie njerëzore reale dhe historike.
Përmbajtjet e Biblës lidhen me të gjithë njerëzit në
çdo epokë pavarësisht nga kultura e tyre, sepse
Bibla është një libër i historive të rastit. Ne jemi në
gjendje të barazohemi me ata njerëz jeta e të cilëve
regjistrohet në Bibël. Perëndia ndërveproi dhe foli
me njerëz të vërtetë, njerëz si ne.

Perëndia e ka zbuluar veten e Tij nëpërmjet
veprimeve të Tij në histori. Kur Perëndisë iu desh t’i

kujtonte Izraelit identitetin e tij të vërtetë, Ai u tre-
goi atyre marrëdhëniet e Tij historike me
stërgjyshërit e tyre. Zoti i tha Moisiut, “...Kështu do
t’u thuash fëmijëve të Izraelit, ZOTI Perëndia i etërve
tuaj, Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut, dhe
Perëndia i Jakobit, më ka dërguar mua tek ju: Ky
është emri juaj për jetë të jetëve....” (Eksodi 3:15)

Zoti vazhdimisht ia ka kujtuar popullit të Tij të
zgjedhur, “Nëse dëshironi ta dini se kush jam unë
dhe çfarë jam unë, atëherë kujtoni se si veprova unë
me etërit tuaj Abrahamin, Isakun, dhe Jakobin.
Kujtoni se si veprova unë me ju si një komb. Kujtoni
se si ju çlirova nga Egjypti. Shikoni se çfarë iu bëra
egjyptianëve me anë të mortajave që i shkaktova
kombit mëkatar. Kujtoni se si ju çlirova në ditën e
Pashkës dhe në Detin e Kuq. Mos harroni se si ju
trajtova në shkretëtirë. A dështova në ndonjë nga
premtimet e mia? Mendoni se si ju solla në këtë tokë
të cilën ua kisha premtuar. Mos harroni që mbi ju
zbatova gjykimin për shkak të kurvërisë suaj dhe ju
çova në Asiri dhe Babiloni por ju ktheva përsëri në
tokën tuaj për të përmbushur premtimet e Mia.”
Perëndia e zbulon veten e Tij gjatë gjithë historisë së
njeriut. Në Shkrimet e Shenjta citohen incidente të
ndryshme që lidhen me ngjarjet e historisë së
Izraelit nëpërmjet së cilës Perëndia zbulon natyrën
dhe karakterin e Tij (Eksodi 3:13-15; Deuteronomia
7:18-19, 8, 11:1-7; Psallmet 105, 106, 111).

Meqë Perëndia e zbuloi Vetveten brenda kontek-
stit të ngjarjeve historike të regjistruara në
Shkrimet e Shenjta, paria dhe profetët e Izraelit
vazhdimisht ua kujtuan izraelitëve historinë e tyre.

Besimi i Izraelit mbështetej tek Perëndia i zbu-
luar nëpërmjet veprimeve historike të Tij. Kjo shiko-
het në rastin kur ata vazhdimisht  e mbajnë mend
që Perëndia i çliroi nga Egjypti në kohën e Pashkës.
Besimi i çdo brezi do të ndërtohej mbi themelin e
fortë të Perëndisë së historisë i cili e kishte zbuluar
Vetveten si Shëlbyesi i Izraelit në atë natë të pahar-
rueshme në Egjypt (Eksodi 12:24-27). Çdo brezi të
mëvonshëm të izraelitëve iu mësuan faktet his-
torike në lidhje me shëlbimin e tyre si popull nga
Perëndia. Çdo individ izraelit duhet të ushtronte
besimin personalisht nëse ai do të gëzonte shpë-
timin e Zotit, por ky besim nuk do të ishte në ndonjë
përvojë subjektive personale. Ishte besim tek Zoti i
historisë, tek Shpëtimtari i të gjitha kombeve. Kur
izraelitët merrnin pjesë me anë të besimit në fes-
timet e Pashkës, ata po shënonin besimin e tyre tek
Perëndia i Izraelit, tek Perëndia i historisë, tek
Perëndia i Abrahamit, i Isakut dhe i Jakobit. Ata e
shikonin si një ngjarje historike që i solli shpëtimin
kombit të Izraelit. Ata e njihnin dhe i besonin
Perëndisë ashtu siç e kishte zbuluar Ai veten e Tij
në histori.
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Perëndia e ka zbuluar veten e Tij se si është me
vepra jo vetëm në Testamentin e Vjetër por edhe në
Testamentin e Ri. Kur Perëndia vendosi të na tre-
gonte më në fund se si është, Ai hyri në histori në
personin e Jezus Krishtit Birit të Tij. Çfarë përgjigje
dha Jezusi kur e pyeti Filipi, “...Zot, na e trego Atin,
dhe për ne mjafton?” Ai i tha, “...A nuk kam qenë për
një kohë të gjatë me ty, dhe ti akoma nuk më ke njo-
hur, Filip? ai që më ka dërguar mua, ka parë Atin...”
(Gjoni 14:8,9). Dishepujt duhet ta kuptonin që
Jezusi ishte Perëndia në veprim. Ai ishte Perëndia-
duke jetuar, duke biseduar, duke ecur, dhe duke
folur para tyre. Po të donin të shihnin se si ishte
Perëndia, ata duhet të shihnin, të dëgjonin dhe t’i
besonin Zotit Jezus. “Asnjë njeri nuk e ka parë
Perëndinë ndonjëherë; vetëm Biri i vetëm, që është në
gjirin e Atit, ai e ka deklaruar atë.” (Gjoni 1:18)

Perëndia ishte në veprim në Testamentin e
Vjetër si Jehovah. Perëndia ishte në veprim në
Testamentin e Ri si Jezus Krishti. Perëndia ishte
gjithashtu në veprim tek Aktet e Apostujve në per-
sonin e Frymës së Shenjtë.

Theksi i Apostujve

Apostujt e pranuan Testamentin e Vjetër si
dokumenti i Perëndisë ku tregohet pjesëmarrja e Tij
në botë dhe veçanërisht marrëdhëniet e Tij me pop-
ullin e zgjedhur për të përgatitur ardhjen e
Shpëtimtarit. Testamenti i Vjetër ishte Bibla e
Kishës së hershme. Predikimi apostolik i regjistruar
tek Aktet thekson veprat historike të Perëndisë në
lidhje me Abrahamin, Isakun, Jakobin, Jozefin,
Moisiun, Davidin dhe kombin e Izraelit. Apostuj i
lidhën këto veprime të Perëndisë në Testamentin e
Vjetër me zbulesën e Vetës së Tij në historinë e Birit
të Tij, Jezusit nga Nazareti. Apostujt e interpretuan
të gjithë ngjarjen, jetën, vdekjen, ringjalljen, lavdinë
e tanishme, dhe zbulesat e ardhshme të Jezusit mbi
bazën e tregimeve historike dhe profecive të
Testamentit të Vjetër. Ata e përdorën Testamentin e
Vjetër për të vërtetuar pretendimin e Jezusit që
ishte Krishti. Për ata, historia e Krishtit kishte fil-
luar shumë kohë përpara se ta takonin Atë në Detin
e Galilesë ose pranë Lumit Jordan ku po pagëzonte
Gjoni. Besimi i apostujve dhe ata që e besonin
mesazhin e apostujve mbështetej në dëshminë e
dhënë në lidhje me Krishtin nga Testamenti i Vjetër.
Ata e shpjegonin Testamentin e Vjetër dhe historinë
e tij si dhe ngjarjet që kishin jetuar kohët e fundit
me Jezusin e Nazaretit si një histori të tërë dhe të
vetme.

Kjo metodë mësimdhënieje është shumë e qartë,
duke filluar me shërbesën e Pjetrit në ditën e
Rrëshajave. Një tjetër shëmbull klasik është
shërbesa e Stefanit në të cilën ai shtjellon historinë

e Testamentit të Vjetër duke filluar me Abrahamin.
Stefani në shërbesën e tij jep shkurtimisht qën-
drimin e kombit të Izraelit ndaj lajmëtarit për-
fundimtar të Perëndisë, Jezus Krishtit. Aktet 8
regjistrojnë historinë e Filipit i cili takoi euukun
etiopian që po lexonte Isaia 53. Filipi e lidhi këtë
pjesë të Testamentit të Vjetër me ngjarjet që kishin
ndodhur tani afër në Golgotha, dhe e bëri këtë njeri
që të kuptonte Ungjillin. (Vini re Aktet 2:22-36,
3:13-26, 7, 10:34-43, 13:16-1, 17:2,3.)

Përgjegjësia e Kishës

Shkrimet e Shenjta të Testamentit të Vjetër, të
cilat përgatisin mendjen që të shohë nevojën dhe
qëllimin për mishërimin, kanë qenë neglizhuar nga
Kisha. Turmat e keqinterpretojnë të tërë qëllimin e
shërbimit të Krishtit dhe vdekjen e Tij sepse ata
nuk i kuptojnë mirë arsyet biblike për ardhjen e Tij.
Nëse ata që përhapin Ungjillin nëpër shtëpi, kisha,
kurse studimore të Biblës dhe nëpër shkollat e së
djelës do t’i shpjegonin fillimet e historisë shëlbyese
nga Testamenti i Vjetër përpara se të shpjegonin
përmbushjen në Testamentin e Ri, atëherë më
shumë njerëz do ta kuptonin qartë ardhjen e
Krishtit si plani i Perëndisë për shpëtimin e
njerëzimit. Por, ndërsa të krishterët vazhdojnë të
injorojnë këtë renditje hyjnore të zbuluar të
mësimdhënies, atëherë konfuzioni në mendjet e
shumë vetëve në lidhje me Krishtin dhe misionin e
Tij do të vazhdojë.

Misionarët që i kanë kushtuar kohën e duhur
shpjegimit të fillimeve të historisë së Krishtit në
Testamentin e Vjetër dhe që e kanë ndjekur me
kujdes dramën shpalosëse historike kanë dëshmuar
se dëgjuesit e tyre e kanë kuptuar shumë qartë
Ungjillin. Nga ana tjetër, shumë të tjerë janë hedhur
menjëherë në historinë e Krishtit pa bërë përgatit-
jen e duhur nga historia e Testamentit të Vjetër.
Disa, mbas shumë vitesh, zbuluan se mesazhi i tyre
ishte pranuar vetëm në anën e jashtme por nuk
ishte kuptuar ashtu siç duhet në të vërtetë.

Bob Godard ka shkruar këto gjëra për fisin Ava
në Paraguaj:

“Priftërinjtë jezuitë ngritën koloni me shumë
nga këta indianë për më shumë se 400 vjet. Jezuitët
u braktisën nga krerët politikë, dhe kolonitë indiane
atëherë u braktisën gjithashtu. Në ato kohëra,
Mamelukos i Brazilit sulmoi Paraguajin dhe mori
me vete shumë indianë si skllevër.

“Rezultatet e gjithë kësaj u pasqyruan në kul-
turën dhe besimet fetare të këtyre njerëzve të fisit
Ava. Nga ana fetare, ata janë të gatshëm të pranojnë
Perëndinë dhe Jezus Krishtin, ashtu siç bënë vite
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më parë me katolikët. Ata vetëm sa i shtonin këto në
listën e pafund të perëndive që po rritej gjithnjë e më
shumë. Misionarët tanë nuk e dinin këtë gjë kur
paraqitën fillimisht Ungjillin në fisin Ava. Meqë
kishte nga ata që po e pranonin mësimin e tyre dhe
po e pohonin se i besojnë Perëndisë, atëherë u duk se
po bëhej përparim. Megjithatë, me
kalimin e viteve dhe nuk u vunë re
shumë shenja të realitetin të jetës të
tyre të ndryshuar, atëherë u zbulua se
ata nuk e kishin kuptuar Ungjillin.

“Studimi i kulturës dhe i fesë na
bëri të arrijmë në përfundimin se ne
duhet të fillojmë me Gjenezën dhe të
vemë themelin me anë të të cilit ata
do të kuptonin se kush ishte
Perëndia, se çfarë është mëkati, se si
ra poshtë njeriu prej mëkatit, dhe se
si mund të shpëtohet ai me anë të
besimit tek Biri i Perëndisë.”

Perëndia i Kristianizmit është
Perëndia i historisë. Besimi i të
krishterëve bazohet në veprimet zbu-
luese të mëdha të Perëndisë, duke fil-
luar me veprimet e krijimit të
Perëndisë dhe duke arritur kulmin e
tyre në veprimet historike dhe shël-
byese të Zotit Jezus Krisht në lindjen, jetën, vdek-
jen, ringjalljen dhe ngritjen e Tij në lavdi. Prandaj,
ashtu siç ishte përgjegjësia e mësuesve të Izraelit që
ta mbanin historinë e Izraelit përherë të gjallë në
një mënyrë reale dhe kuptimplote si baza e besimit
të të gjitha brezave të izraelitëve, po ashtu është
përgjegjësia jonë që të predikojmë jo vetëm historinë
e veprimeve shëlbyese të Zotit tonë Jezus Krisht të
regjistruar në Testamentin e Ri, por edhe historinë e
Testamentit të Vjetër ku Perëndia zbulon veten e Tij
si Perëndia i krijimit, gjykimin dhe shpëtimit. Ashtu
siç çdo izraelit duhet të vështrojë prapa në veprimet
e Perëndisë në histori e ta ketë atë si bazë për bes-
imin e tij, po ashtu duhet të bëjmë edhe ne. Për
shembull, për ta na kujtuar për veprën qëndrore të
Perëndisë në histori që është edhe baza e besimit
tonë, ne na është dhënë Darka e Zotit. “Krishti
pashka jonë u flijua për ne.” (I Korintasit 5:7).

Kisha duhet të shpjegojë përmbajtjen historike
të Shkrimeve të Shenjta në mënyrë që njerëzit të
mos konsiderojnë ndonjë përvojë subjektive person-
ale si shpresa e tyre e shpëtimit, por realitetin
objektiv të Perëndisë së gjallë ashtu siç e ka zbuluar
veten e Tij gjatë historisë biblike dhe përvojave shël-
byese historike të Krishtit në emër të tyre (II
Korintasit 5:18-20). Kur injorohet përmbajtja his-
torike e Shkrimeve të Shenjta, atëherë njerëzit
ngatërrohen me përvojat e tyre subjektive dhe jo me

përvojat shpëtuese historike objektive të Jezus
Krishtit si përfaqësuesi i tyre. Atë që u shpjegojnë
dhe u theksojnë misionarët fiseve primitive do të
bëhet themeli dhe baza për besimin e tyre. Nëse
theksi ynë vihet në përvojat personale, atëherë
njerëzit do të kthehen nga përvojat e brendshme

duke shpresuar se në këtë mënyrë do
të pranohen nga Perëndia. Por nëse
mesazhi ynë është historia biblike që
arrin kulmin e saj me veprën
shpëtuese historike të Perëndisë tek
Krishti, besimi i tyre do të varet tërë-
sisht në realitetin e arritjeve të
Krishtit për ta, pavarësisht nga për-
vojat e tyre. Ata do t’i kthehen veprës
së përfunduar të Krishtit në emër të
tyre.

Mesazhi që na është dhënë neve
në Bibël për t’ia çuar botës nuk është
një listë doktrinash ose temash për
Perëndinë. Atë që ne po predikojmë
është ajo që ka ndodhur në të vërtetë
në kohë dhe në hapësirë. Ajo është
reale dhe faktike. Ajo është histori.
Kur ne e injorojmë përmbajtjen his-
torike të Shkrimeve të Shenjta në të
cilat Perëndia zbuloi veten e Tij dhe
kur i trajtojmë fjalët e Perëndisë

jashtë kontekstit historik të tyre, atëherë ne nuk po
marrim parasysh formën themelore të zbulimit të
Perëndisë. Për më tepër, ne po i heqim Biblës argu-
mentin e saj më të fortë dhe arsyen për t’u njohur
dhe për t’u pranuar nga bota si i vetmi zbulim aut-
entik i Perëndisë. Perëndia ka hyrë në histori, jo një
herë ose dy herë por vazhdimisht. Perëndia nuk e ka
lënë njeriun pa dëshmitar. Ai e ka zbuluar veten e
Tij gjatë historisë, jo vetëm si Jehovah i Testamentit
të Vjetër por edhe si Jezus Krishti i Testamentit të
Ri. Këtu qëndron dallimi themelor midis besimit të
krishterë dhe të gjitha feve të tjera të botës, si në të
kaluarën ashtu edhe tani.

Kur teologjia kristiane zhvishet nga aktet his-
torike të Perëndisë dhe i paraqitet muslimanëve,
budistëve, animistëve, e besimtarëve të feve të tjera
të botës si një listë doktrinash, atëherë kristianizmi
del thjesht si një alternativë—filozofia e njerëzve të
bardhë për Perëndinë. Për më tepër, doktrinat kris-
tiane, të marra jashtë përmbajtjes së tyre historike
zbuluese, mund të adoptohen lehtë dhe t’i shtohen
konceptit ekzistues dhe tashmë të vendosur të
Perëndisë dhe fesë. Rezultati është përshtatja dhe
sinkretizmi, një martesë e doktrinave kristiane dhe
jo-kristiane.

Bibla shpall se Perëndia i historisë është i vetmi
Krijues, Gjykatësi i fuqishëm, dhe Shpëtimtari i
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botës (Isaia 43:9-17). Ka vetëm një fe historike, që
është feja e Biblës që u zbulua dhe u udhëzua gjatë
gjithë historisë nga vetë Perëndia. Të gjitha fetë e
tjera janë të rreme dhe janë vepër mashtruese e
Satanit. Masa siguruese më e mirë kundër
sinkretizmit, keqkuptimit, feve me orientim nga
përvoja është mësimdhënia e Fjalës së Perëndisë
ashtu siç na e ka dhënë Perëndia në përmbajtjen e
saj historike. Prandaj, ne nuk duhet të shpjegojmë
doktrinat të shkëputura nga kuadri historik i dhënë
nga Perëndia, por ta shpjegojmë historinë e
veprimeve të Perëndisë ashtu siç e ka menduar ta
zbulojë veten e Tij Perëndia. Ai ka vendosur ta zbu-
lojë Vetveten në histori. Njerëzit mund të injorojnë
doktrinat tona si një filozofi perëndimore për
Perëndinë, por tërësia e veprimeve të Perëndisë në
histori nuk mund të mohohet.

Perëndia e përdor këtë paraqitje biblike dhe his-
torike të Vetes së Tij për t’i bindur njerëzit për të
vërtetën e Shkrimeve të Shenjta. Nëpërmjet kësaj,

njerëzit e kuptojnë dhe binden se Perëndia e të
krishterëve nuk është krijuar nga spekullimet dhe
imagjinatat e gjalla të filozofëve kristianë dhe
hebrej por që Ai është vërtet Perëndia i gjallë që ka
qenë dhe është i përfshirë në historinë e mbarë
botës. Ai është Perëndia që është këtu. Ai është
Perëndia që i njeh ata personalisht dhe gjithashtu
njeh edhe paraardhësit e tyre, edhe pse ata mund të
mos kenë dëgjuar kurrë për Të (Aktet 17:24-29). Ka
shumë rëndësi për komunitetet fisnore që të kupto-
jnë se Perëndia i krishterë nuk ka lindur në mend-
jen e disa teologëve perëndimorë dhe nuk është një
produkt i sajuar i fesë së krishterë.

Ky pra duhet të jetë mesazhi për të gjithë kombet,
sepse këtë na ka besuar neve Perëndia. Nëpërmjet
predikimit, ne duhet t’i vëmë të gjithë njerëzit në
dijeni të veprimeve të Perëndisë në histori ku Ai zbu-
lon veten e Tij. Këto zbulime historike janë për të
gjithë njerëzit dhe janë regjistruar dhe ruajtur nga
Perëndia si baza për besimin e shpëtimit.
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