
Theksi ynë deri tani ka qenë mbi udhëzimet bib-
like për evangjelizmin. Tani dua që ta përqendrojmë
vëmendjen në parimet biblike për të mësuar besim-
tarët.

Meqë unë isha shkolluar sipas metodave tradi-
cionale të mësimdhënies së Biblës, pjesa më e madhe e
shërbimit tim të hershëm me besimtarët fisnorë pala-
vanë ishte kryer mbi baza tematike.
Vështirësitë praktike që unë ndesha ë
mësimdhënien tematike më detyruan që
të kërkoj në Shkrimet e Shenjta për
metoda më praktike dhe logjike për të
shpjeguar Fjalën e Perëndisë. Në këtë
kapitull, unë do të flas për disa nga përvo-
jat e mia me besimtarët fisnorë që më
bënë t’i rishqyrtoj metodat e mësimd-
hënies siç janë regjistruar në Bibël nga
Perëndia. Edhe pse shumë nga problemet
që do të trajtohen këtu u përkasin
njerëzve primitivë dhe të paarsimuar,
megjithatë çëshjtet lidhen dhe ia vlen të
merren në konsideratë edhe nga ata
predikues që predikojnë në njerëz të
shkolluar dhe që jetojnë në shoqëri moderne.

Duke dhënë mësim çdo muaj në konferencat e
Biblës për pleqtë e kishave palavane dhe për mësue-
sit e Biblës, për mua u bë e qartë se mësimdhënia
tematike nuk është forma më e mirë e shpjegimit të
Biblës për ata që janë të pashkolluar, që nuk kupto-
jnë mirë ose që shpërqendrohen lehtë. Kjo nuk është
metoda më e mirë edhe për ata që nuk dinë të flasin
shumë për vendin e librave individualë në Bibël ose
ata që nuk e kanë kuptuar mirë zbulesën e
përgjithshme biblike progresive dhe historike.

Këto konferenca mujore që organizoheshin kur
mblidheshin të gjithë pleqtë e kishave palavane
për mësim, kishin një rëndësi shumë të madhe për
programin tim të mësimdhënies. Qëllimi i këtyre
konferencave ishte t’i ndihmonin drejtuesit, dhe
nëpërmjet tyre, edhe kishat e tyre për të kuptuar
zbulesën e plotë të Shkrimeve të Shenjta.
Megjithatë nëpër këto sesione harxhohej një kohë
shumë e vlefshme kur më shumë se njëqind vetë,
të pashkolluar dhe pa përvojë në Shkrimet e
Shenjta, kërkonin në Testamentin e Ri referime të
shumta që nevojiteshin për të përcaktuar doktri-
nat që shpjegoheshin.

E vështirë për ta ndjekur

Kur u dhashë palavanëve një referim nga
Shkrimet e Shenjta për ta gjetur, menjëherë do të
fillonte një pëshpëritje dhe mërmëritje e madhe. Ata
nuk mund ta mbanin mend lehtë referimin e dhënë,
kështu që ata vazhdimisht pyesnin njëri tjetrin se
cili ishte referimi. Ata që e gjenin të parët referimin,

fillonin ta lexonin vargun me mundim
dhe me zë të lartë duke shqiptuar gër-
mat dhe fjalët. Në vend që t’i kush-
tonin vëmendje shpjegimit tim, ata
pyesnin njëri tjetrin ose përpiqeshin të
lexonin pasazhin për të cilin ndjenin
kënaqësi që e kishin gjetur. Në vend që
mendjet e tyre të merreshin me
pasazhin që po shpjegohej, ata
vazhdimisht shpërqendroheshin sepse
u duhej të gjenin pjesët nga vende të
tjera në Bibël.

E vështirë për t’u regjistruar, për
të përsëritur dhe për të rimësuar

Kishte shumë rëndësi që këta mësues duhet të
përsëritnin të gjitha ato që kishin mësuar në konfer-
enca në mënyrë që ata t’i kuptonin qartë dhe t’i
mbanin mend të vërtetat biblike që më vonë t’ua
mësonin edhe grupeve të tyre të besimtarëve. Për të
përsëritur temën e shpjeguar, duhej që të gjitha ref-
erencat  duhet të ishin të shkruara, dhe me shënime
për të treguar se cila pjesë duhej të theksohej.

Përpjekjet e njerëzve fisnorë për të marrë shën-
ime ishin katastrofike. Shënimet që ata merrnin
nuk kishin shumë vlerë për përsëritje dhe ishin
shumë të skicuara saqë nuk mund të përdoreshin si
udhëzues për të mësuar të tjerët. Blloqet e shën-
imeve që u dhashë u bënë shumë shpejt pis dhe u
grisën copa-copa, sidomos mbasi i vinin në çatitë e
kasolles së tyre me gjethe palmash. Megjithatë ata
përpiqeshin të merrnin shënime. Ata shkruanin çdo
referim, me kujdes dhe me mundim, duke formuar
gërma dhe figura me lapës ose stilokalem. Mbas një
farë praktike, ata e përmirësuan shkrimin, dhe të
rinjtë ia morën dorën marrjes së shënimeve, por
imagjino se çfarë harxhim kohe i panevojshëm. Në
të vërtetë unë i daktilografova dhe i shumëfishova
shënimet për ta. Kjo ishte një ndihmë e madhe për
ta, por shkaktoi probleme të tjera. Ah sikur t’u kisha
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mësuar atyre Shkrimet e Shenjta ashtu siç janë
dhënë nga Perëndia! Të mësuarit, përsëritja, dhe
shpjegimi i mësimit të tjerëve do të kishte qenë më
pak i komplikuar.

Shpeshherë, në mësimdhënien tematike, nevo-
jitet vetëm një frazë ose disa fjalë nga një varg për të
përcaktuar çështjen doktrinore që po shpjegohet. Ky
është një koncept shumë i vështirë për t’u kuptuar
për shumë njerëz. Sigurisht ishte i sikletshëm për
palavanët që e kishin zakon ta vështronin subjektin
si të tërë dhe jo në pjesë të veçanta. Ky problem i
vecantë më tërhoqi vëmendjen kur kisha përgatitur
për të shpjeguar nëpër kisha një libër doktrinash.
Unë do t’u shpjegoja një temë nga ky libër dhe pas-
taj ata nga ana e tyre do të shkonin nëpër kishat e
tyre dhe të shpjegonin të njëjtën temë në grupet e
tyre të besimtarëve.

Gjatë një konference me këta njerëz, unë po shp-
jegoja nga ky libër i doktrinave karakterin dhe
natyrën e Perëndisë. Fundjavën që vinte, unë e kisha
zakon që të shkoja më këmbë në një kishë fisnore dhe
të predikoja për gjithë kishën dhe njëkohësisht të
kontrolloja se si po i trajtonin pleqtë e kishës ato që u
kisha mësuar unë më parë. Të djelën në mëngjes, unë
po dëgjoja kur një nga pleqtë e kishës po shpjegonte.
Ai preku temën që ishte në skicë, “Perëndia është
dashuri”. Nën këtë temë, ishin renditur shumë refer-
ime, dhe një nga të cilat ishte Gjoni 3:16. Plaku i
kishës e lexoi këtë varg, dhe pastaj filloi të shpje-
gonte. Më parë ai shpjegoi se Perëndia është dashuri
nga fjalët “Sepse Perëndia e deshi kaq shumë botën...”
Sipas skicës tematike që i ishte dhënë atij, kjo ishte e
gjitha që ai mund të bënte përsa i përket Gjonit 3:16.
Por ai vazhdoi. Ai vazhdoi të shpjegonte mishërimin,
duke i mbështetur komentet e tij në fjalët “saqë Ai
dha Birin e Tij të vetëm...”. Dhe ai nuk e mbylli më
këtë. Ai vazhdoi të lexonte, “dhe kushdo që i beson atij
nuk do të humbasë.” dhe ai theksoi domosdoshmërinë
e besimit tek Krishti dhe gjendjen e humbur të atyre
që nuk do t’i besojnë atij. Ai e mbylli paraqitjen e tij të
Gjonit 3:16 me disa komente për sigurinë e “jetës së
amshuar” dhe me gëzimin e Parajsës për të gjithë
besimtarët.

Ndërsa ai dhe dëgjuesit e tij po shijonin Fjalën e
Perëndisë, ashtu siç e kishte regjistruar Perëndia,
unë isha i shqetësuar dhe i mërzitur. Unë desha që
ai të shpjegonte ashtu siç e kisha mësuar unë në
konferencë nga libri i teologjisë tematike dhe sis-
tematike. Po mendoja nëse do të jenë ndonjë herë në
gjendje ta shpjegojnë Fjalën e Perëndisë ashtu siç
duhet. Për ta shpjeguar saktë, mendoja unë, ishte
mënyra analitike dhe tematike.

Isha ulur atje duke menduar se kisha dështuar
dhe po vrisja mendjen se cila do të ishte rruga më e

mirë për të stërvitur ata dhe për t’i bërë mësues të
denjë të Fjalës, papritur më ra ndër mend se Fryma e
Shenjtë e kishte shkruar Gjonin 3:16 pikërisht ashtu
si e kishte paraqitur ai plaku i kishës fisnore. Atëherë
përse ta renditim sipas temave? Sa më e qartë dhe
më e thjeshtë do të ishte shpjegimi dhe mësimi sikur
të gjithë Shkrimet e Shenjta të parqiteshin ashtu si çi
kishte zbuluar dhe regjistruar Perëndia.

Ne e vështirësojmë pa qenë nevoja studimin e
Shkrimeve të Shenjta kur insistojmë në shpjegimin
tematik si një metodë parësore e mësimdhënies.
Kultura perëndimore i trajton temat më shumë në
mënyrë analitike. Ne e ndjejmë të nevojshme që të
zbërthejmë gjithçka, të ekzaminojmë dhe të katego-
rizojmë çdo pjesë përbërëse. Por shumë kultura  nuk
e shikojnë procesin e mësimdhënies në këtë mënyrë.

Kur Zoti përgatiti Shkrimet e Shenjta, Ai i
kishte në mendje të gjithë njerëzit. Po të kishte men-
duar të na fliste vetëm ne njerëzve të perëndimit
dhe të na pyeste se cilën formë letrare të shkrimit të
Tij do të pranoni, përgjigjia jonë ndoshta do të ishte
“Teologji sistematike”. Por Zoti i mençur nuk veproi
kështu. Shkrimet e Shenjta nuk janë përgatitur në
një formë analitike dhe tematike, sepse siç duket
qartë kjo nuk është metoda që ka ndjekur Perëndia
për të mësuar Fjalën e Tij, bile edhe për kulturën
perëndimore.

Ndërsa po e mendoja këto gjëra, plaku i kishës
së fisit vazhdoi të paraqiste vargun tjetër të rendi-
tur në skicën tematike, dhe unë po vështroja
njerëzit e ndryshëm të grupit të besimtarëve. Gjatë
koridorit, një grua e çmuar që e donte shumë Fjalën
e Perëndisë po mbante Testamentin e Ri afër
fytyrës, duke u përpjekur që ta lexonte në dritën e
zbehtë. Edhe gra të tjera po përpiqeshin të ndiqnin
referimet dhe të dëgjonin me vëmendje folësin e
tyre, me gjithë qarjet e foshnjave, pëshpëritjet e
fëmijëve, të lehurat e qenve. Burrat dhe djemtë të
gjithë ishin ulur në anën time të kishëzës prej bam-
buje dhe gjethe palmash. Të gjitha moshat ishin të
pranishëm. Ndërsa i vështroja, po vrisja mendjen se
sa shumë do të kenë kuptuar. A kuptuan aq sa të
arrinin në zemrën e tyre të njihin Perëndinë në
mënyrë që jeta e tyre të pasqyronte karakterin e
Zotit? Sa shumë do të mbanin mend gjatë javës. A do
të ishin në gjendje të përsërisnin mësimin në qetësi
në shtëpitë e tyre të shpërndara nëpër xhungël?

Besimtarët palavanë ishin aq entuziastë saqë
ua transmetuan mesazhin e Perëndisë edhe të
tjerëve duke punuar në fushë, duke larë rrobat,
duke rrahur orizin, ose duke qenë ulur pranë zjarrit
të natës. Unë gjithashtu po mendoja nëse ata e
kishin kuptuar në atë nivel që të ishin në gjendje ta
bënin këtë.
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Ndërsa po vështroja këtë grup besimtarësh me
të gjitha moshat dhe me aftësi leximi dhe shkrimi të
ndryshme, e kuptova që metoda jonë komplekse e
mësimdhënies po pengonte përhapjen e Fjalës së
Perëndisë tek njerëzit e rëndomtë. Ne mendojmë se
duhet t’i rendisim Shkrimet e Shenjta në tema të
veçanta, dhe në kapituj të përshtatshëm. Sa më
lehtë do të ishte për ta sikur t’u shpjegohej varg për
varg dhe libër për libër! Atyre nuk do t’u duhej t’u
drejtoheshin vargjeve në mbarë Biblën dhe të mer-
rnin shënime për referimet e shumta. Dhe kur të
shkonin në shtëpi, përsëritja e pjesës së studiuar do
të ishte shumë e lehtë. Edhe disktutimi dhe
bashkëbisedimi me të tjerët do të ishte shumë më i
lehtë. Përgatitja për mbledhjen e ardhshme nuk do
të ishte e komplikuar sepse atyre do t’u duhej të lex-
onin vetëm pjesën që vijonte në Bibël në vend të
vargjeve të shpërndara.

Mund të shkaktojë ndarje

Shumë misionarë preferojnë t’ia besojnë mësimin
dhe drejtimin e kishave fisnore të rinjve, sepse dallimi
midis të rinjve dhe të vjetërve, të shkolluarve dhe të
pashkolluarve bëhet edhe më i madh kur metoda tem-
atike, analitike e mësimdhënies së Fjalës së Perëndisë
trajtohet si parësore. Megjithatë të rinjve u mungon
përvoja e natyrshme e jetës që e përgatit atë të jetë një
instruktor i mençur. Në shumë kultura, të rinjve nuk
u jepet respekti i duhur për të drejtuar kishën ose për
të qenë mësues kishe. Shumë misionarë mund të
dëshmojnë se u vjen shumë keq kur shohin të rinj, që
premtojnë të bëhen drejtues të mirë, të degjenerohen
për shkak të krenarisë, kurvërimit, dhe veseve të
tjera.

Shumica e palavanëve kanë shkuar në shkollën
fillore, por pak nga të moshuarit kanë shkollim.
Njohja e të rinjve me arsimin e llojit të perëndimit i
ndihmoi ata që ta ndjekin më lehtë mësimdhënien
tematike dhe t’u mësojnë edhe të tjerëve me anë të
kësaj metode të mësimdhënies. Kjo do të thoshte se
disa nga të rinjtë duhet të zinin pozitën e drejtimit
në kishat lokale. Por megjithatë sipas kulturës së
tyre, një pozitë e tillë drejtuese i përkiste plakut dhe
jo të riut.

Pjesë të mëdha të Shkrimeve të Shenjta të
lëna pa u studiuar

Tendenca jonë është që të trajtojmë ato doktrina
dhe tema të cilat janë më të rëndësishme për ne. Si
rezultat i kësaj, pjesë të mëdha të Shkrimeve të
Shenjta nuk preken në shumë kisha, ndërsa pjesë të
tjera të Biblës trajtohet më me vëmendje.

Në Palavano, mësuesit fisnorë u mësonin njerëzve
të njëjtat tema dhe pasazhe vazhdimisht. Në vend që

t’u mësonin pjesë të panjohura dhe të pastudiuara të
Fjalës së Perëndisë, ata i riktheheshin gjithmonë e më
shumë po atyre temave dhe vargjeve.

Keqinterpretimi i vargjeve jashtë kontekstit

Si pasojë e predikimeve doktrinore dhe tematike
për pjesë të shkëputura të Shkrimeve të Shenjta,
shumë njerëz që kanë qenë të krishterë për një kohë
të gjatë nuk janë në gjendje të interpretojnë bile
edhe vargjet më të njohura në kontekstin e librit apo
të letrës në të cilin ato janë shkruar. Arsyeja për
këtë është e qartë. Pjesa dërrmuese nuk i ka studi-
uar këto vargje në një kontekst të gjerë. Duke mos
qenë të familiarizuar me kuadrin themelor të
zbulesës progresive biblike, ata mund t’i kuptojnë
vargjet, ose bile edhe kapitujt ose pjetë të veçanta të
Shkrimeve të Shenjta, por ata nuk do të arrijnë të
kuptojnë Biblën si një libër të tërë. Ata nuk e kupto-
jnë nevojën e madhe për të interpretuar të gjithë
Shkrimet e Shenjta në dritën e gjithë zbulesës pro-
gresive.

Kjo u bë e qartë për mua kur po dëgjoja
predikimin e një palavani mbi Mateun 24:2, “Dhe
Jezusi u tha, A nuk i shikoni të gjitha këto gjëra? Vërtet
po ju them, nuk do të mbetet gur mbi gur pa u kthyer.”
Mbasi lexoi këtë varg ai tregoi me gisht kodrat shkëm-
bore përreth kishëzës prej kashte ku po qëndronte.
Dhe ai seriozisht i paralajmëroi njerëzit se kur të vijë
Jezusi përsëri për të gjykuar botën, të gjithë gurët
nëpër kodrat përreth tyre do të bien poshtë. “Asnjë gur
nuk do qëndrojë në vend.” theksoi ai.

Ndërsa isha ulur duke u përpjekur të qetësoja
veten për interpretimin e tij të pasaktë, menjëherë e
kuptova që ai nuk kishte faj. Fajin e kisha unë. Unë
e drejtova atë në vargje të shpërndara sa andej këtej
duke i mësuar të zhvillonte temën, por unë kurrë
nuk ua kisha mësuar Shkrimet e Shenjta në mënyrë
të atillë që ata ta kuptonin nevojën për të interpret-
uar vargjet në kontekst.

Pra ishin këto incidente që më bënë mua të
kthehem nga metoda tematike në metodën e drejt-
përdrejtë dhe më të thjeshtë të paraqitjes varg-për-
varg për t’i ndihmuar njerëzit të kuptojnë Shkrimet
e Shenjta në kontekstin e tyre imediat. Por edhe kjo
doli se ishte e pasaktë, sepse besimtarëve duhej t’u
mësoje Shkrimet e Shenjta të Testamentit të Vjetër
që japin sfondin historik dhe themelet për
Testamentin e Ri. Ata nuk e kuptonin Fjalën e
Perëndisë si një libër të tërë.

Metoda mësimdhënëse e Perëndisë

Forma themelore mësimdhënëse e Perëndisë
gjatë gjithë historisë është në mënyrë të qartë pro-
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gresive. Perëndia gradualisht shpalosi mesazhin e
Biblës gjatë epokave. Kjo shpalosje e kontrolluar
nga Perëndia e së vërtetës është krahasuar me rrit-
jen e grurit, “Më parë gjethja, pastaj kalliri dhe
mbas kësaj kokrra e plotë në kalli.” (Marku 4:28).
Perëndia vendosi që t’ua bënte njerëzve të njohur
natyrën dhe karakterin e Tij, planin
e Tij për botën, qëllimin e Tij të shël-
bimit nëpërmjet Krishtit, dhe gjithë
çështjet e tjera shpirtërore nëpërmjet
zbulesës progresive.

Metoda themelore mësimd-
hënëse e Perëndisë mund të krahaso-
het me mënyrën se si pikturon
piktori. Artisti nuk e fillon pikturën
në një qoshe të fletës së vizatimit dhe
të përfundojë çdo hollësi të saj.
Përkundrazi ai në fillim do të bëjë një
skicë të thjeshtë të të gjithë pikturës.
Për një që e shikon, piktura në fazën
fillestare duket si diçka pa kuptim.
Bile edhe kur studiohet, mund të mos
dalë e qartë ajo që piktori ka ndër-
mend të përfshijë në produktin për-
fundimtar. Por, me vazhdimin e
punës në pikturë, pak këtu dhe pak
atje, atëherë fillojnë të zhvillohen
detajet dhe qartësia fillon të zbulohet
edhe më shumë. Ky proces vazhdon derisa piktori e
jep furçën e fundit në pikturë.

Kështu pra e bëri edhe Perëndia pikturën e Tij
të dramës së shpëtimit. Ai e filloi skicën në
kapitujt e hershëm të Gjenezës. Gjeneza 3:15
është një skicë e thjeshtë, pa hollësi e të gjithë pik-
turës së historisë së shëlbimit. Hollësitë më të
qarta dhe më të mprehta ushtuan më vonë nga
Perëndia me jetën e Abrahamit. Më shumë ngjyra
dhe hollësi të tjera u shtuan me flijimin e Isakut
dhe me qengjin e përsosur që siguroi Perëndia për
të zëvendësuar Isakun. Ëndrra e Jakobit, Pashka,
mana nga Parajsa, uji nga shkëmbi i çarë, dhënia e
Ligjit, ndërtimi i Tabernakullit, gjarpri prej
tunxhi, shërbesa e suksesshme e Joshuas, dhe
ngjarje të tjera historike - të gjitha këto janë
punime të furçës së Piktorit të madh kur pikturoi
sfondin e pikturës. Piktori Mjeshtër vazhdoi të
shtonte hollësi të tjera kur e lidhi historinë e
Testamentit të Vjetër me zbulesën e Krishtit, tema
kryesore e pikturës. Imazhe të errëta dhe skica të
zbehta u zbuluan kur erdhi Jezusi në jetë, kur
vdiq dhe kur u ngrit përsëri. Por edhe atëherë pik-
tura nuk ishte e përfunduar. Nëpërmjet apostujve,
Fryma e Shenjtë vazhdoi pikturën. Punimet për-
fundimtare në pikturën e Perëndisë u bënë me
zbulesën e Jezus Krishtit, që iu dha Gjonit në
ishullin e Patmosit.

Metoda mësimdhënëse e Perëndisë nuk
përqendrohet kurrë në një doktrinë të veçantë ose
në një temë ose brenda një kohe specifike. Ai
shpeshherë zbulonte ndonjë aspekt të ri të së
vërtetës, por kurrë nuk e jepte menjëherë të gjithë
të vërtetën brenda një teme. Metoda mësimd-

hënëse e Perëndisë mund të kraha-
sohet me mënyrën që shumica e
njerëzve preferojnë t’u jepet
ushqimi i tyre. Burri do të çuditej po
të shkonte në shtëpi dhe të shikonte
që e shoqja e tij të kishte përgatitur
vetëm patate dhe ajo t’i thoshte,
“Sot, kemi patate, nesër do të kemi
fasule, pasnesër do të hamë mish”
Kujt do t’i pëlqente kjo lloj menuje?
Ne zakonisht duam që ushqimi ynë
të jetë përzierje e zarzavateve dhe
me mish. Kështu e ka shkruar
Perëndia Fjalën e Tij. Kështu na
ushqen Perëndia ne përditë nga
Fjala e Tij kur ne e studiojmë atë
ashtu siç na e ka dhënë Ai.

Hape Biblën në çfarëdo faqe, dhe
do të shohësh se një varg mund të
japë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose
jo të drejtpërdrejtë, për shumë tema të
ndryshme. Libra të tërë mund të

shkruhen vetëm duke analizuar një varg. Si diamanti
që ka shumë faqe, po ashtu edhe vargu, kur analizohet
me kujdes nën drejtimin e Frymës së Shenjtë, do të
zbulojë shumë aspekte të ndryshme të së vërtetës që
lidhen me shumë doktrina.

Gjatë disa seminareve me misionarët, pyeta një
individ që ta hapte Biblën tek doktrina e Frymës së
Shenjtë. Dhe një tjetri i thashë ta hapte Biblën tek
doktrina e Njeriut, një tjetri tek doktrina e Satanit,
dhe një tjetri tek doktrina e Kishës. Disa njerëz fil-
luan të hapnin Biblat e tyre, dhe pastaj hezituan.
Ata nuk mund ta hapnin Biblën tek një doktrinë
specifike, sepse mësimdhënia e doktrinave nuk
grupohet në Bibël. Të gjitha doktrinat fillojnë në
formë embrionale tek Gjeneza dhe zbulohen në
mënyrë progresive, pak nga pak, gjatë gjithë
Testamentit të Vjetër dhe të Ri. Është e pamundur
të drejtohesh në një doktrinë të plotë duke e hapur
Biblën vetëm në një vend.

Metoda e zbulimit dhe e instruktimit të
Perëndisë është në mënyrë të qartë progresive në
jetën e çdo individi që Ai përgatiti për shërbimin e
Tij gjatë historisë së Testamentit të Vjetër. Kur
Perëndia krijoi Adamin, ishte dëshira dhe qëllimi i
Perëndisë që Adamit t’i shpjegohej se kush ishte Ai,
me të gjithë sovranitetin e Tij, madhështinë dhe
lavdinë e Tij. Si filloi Perëndia të mësojë Adamin?
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Çfarë metode përdori Perëndia? A ia shpjegoi Ai
Adamit në mënyrë sistematike dhe tematike se
kush ishte Ai, Krijuesi i tij?

Jo! Sa e rëndomtë dhe e kufizuar duket zbulesa
e parë e Perëndisë që i dha Adamit! Perëndia tha,
“Të jeni të frutshëm dhe shumëzohuni, mbushni
tokën dhe nënshtrojeni, dhe sundoni mbi peshqit e
detit, mbi zogjtë e qiellit dhe mbi çdo qenie që lëviz
mbi tokë.” (Gjeneza 1:18). Zoti pastaj i tha Adamit
se çfarë duhet të hante ai dhe Eva. Në këtë zbulesë
fillestare, Perëndia nuk foli drejtpërdrejtë për
veten e Tij. Por megjithatë, me të gjitha ato që Ai
tha dhe porositi, Perëndia zbuloi disa të vërteta
themelore për veten e Tij. Duke e urdhëruar
Adamin që të ishte i frutshëm dhe të shumë-
fishoheshin, Zoti në mënyrë të qartë e deklaroi
veten e Tij si ligjvënësi i Adamit dhe mjeshtri i çdo
aspekti të jetës. Duke e vënë Adamin në mënyrë
autoritative si sunduesin mbi tokë dhe duke e urd-
hëruar Adamin që të ushtronte kontroll mbi të
gjitha format e jetës mbi tokë, Ai i tregoi Adamit se
Ai, Zoti, është pronari i ligjshëm i tokës dhe i
gjithçkaje në të. Mbasi Perëndia e vuri Adamin në
kopshtin e Edenit, Ai i foli përsëri atij dhe e urd-
hëroi në lidhje me Pemën e Jetës dhe Pemën e
Dijes të së mirës dhe të keqes. Kjo ishte një zbulesë
e mëtejshme e rolit të Perëndisë në marrëdhëniet e
Tij me njeriun, sepse me anë të deklaratës serioze,
se vdekja do të ishte dënimi i pashmangshëm për
mosbindjen, Ai po i tregonte Adamit se vetëm Ai
është Perëndia, gjykatësi dhe Ekzekutuesi i drejtë-
sisë mbi tokë. Këto janë të vetmet regjistrime që
kemi në lidhje me fjalët e Perëndisë për Adamin
përpara se Adami të mos bindej. Por kur Perëndia
u takua me njeriun, Ai kishte vendosur ta mësonte
Adamin në mënyrë progresive, duke i shtuar grad-
ualisht këtyre zbulesave fillestare të vullnetit dhe
planit të Tij, sipas aftësisë së Adamit për të asim-
iluar informacionin e dhënë.

Si ia shpjegoi Perëndia Adamit kur e thirri? A e
thirri Perëndia Abrahamin dhe a i tha, “Tani
Abraham përpara se të largohesh nga Kaldea, unë
dua të të them planet e Mia për ty dhe për pasard-
hësit e tu”? A veproi kështu Perëndia? Jo! Abrahami
iku, pa e ditur se ku po e drejtonte Perëndia.
Perëndia zbuloi vetëm ato që ishin të nevojshme në
çdo fazë të përvojës së Abrahamit. Nëpërmjet zbule-
save të mëvonshme, Perëndia e mësoi Abrahamin
pak nga pak, se Abrahami duhet të ecte përpara me
anë të besimit.

Ilustrime të mëtejshme të metodës mësimd-
hënëse progresive të Perëndisë janë të qarta në his-
toritë e Jakobit, Jozefit, Moisiut dhe kombit të
Izraelit. Sigurisht, edhe me anë të këtyre shembu-
jve, del e qartyë se metoda themelore e mësimd-

hënies së Perëndisë në Testamentin e Vjetër ishte
progresive - një proces ndërtimi i ngadalshëm dhe i
kujdesshëm.

Metoda e mësimdhënies së
Zotit Jezus Krisht

Zoti Jezus nuk u mësoi dishepujve të tij çdo gjë
që ata duhej të dinin për një temë të caktuar në një
kohë të vaçantë. Ai çdo gjë ua mësoi dishepujve të
Tij në mënyrë progresive. Shiko për shembull tek
Gjoni 14. Zoti filloi t’i qetësojë dhe t’i inkurajojë
dishepujt e Tij (vargu 1). Pastaj Ai u flet për shër-
bimin e Tij të ardhshëm për të përgatitur vendet e
banimit për fëmijët e Tij (vargjet 2,3). Kjo ndiqet nga
një diskutim me Thomain dhe Filipin mbi mënyrën
si ta shohin dhe ta njohin Atin (vargjet 4-11). Mbas
kësaj, Ai foli për nevojën e bindjes dhe të Frymës së
Shenjtë që po vinte (vargjet 12-17).

Zoti Jezus zakonisht përfshinte shumë tema të
ndërlidhura në diskutimet e Tij me dishpujt, por me
asnjërën Ai nuk e trajtoi shterueshëm. Pasi
paraqiste një temë ose ndonjë aspekt të asaj teme,
Ai do t’i linte pastaj dishepujt që të mendonin për
atë. Shpeshherë, ndonjë pyetje nga dishepujt do ta
ngrinte temën përsëri në një ditë të mëvonshme. Po
të ishte nevoja, Zoti do t’i jepte dishpujve më shumë
informacion, por edhe atëherë, Ai nuk do t’u thoshte
atyre gjithçka që duhej të mësohej ose kuptohej për
atë çështje. Zoti nuk jepte thjesht informacion.
Përkundrazi Ai jepte të vërtetën transformuese që
duhej të kuptohej dhe të veçohej. Bile edhe në fund
të jetës së Tij në tokë, Ai tha, “Përsëri kam shumë
gjëra të tjera për të thënë, por ju nuk mund të mbani
ato tani. Megjithatë kur Ai, Fryma e së vërtetës, të
vijë, ai do t’ju udhëzojë tek e vërteta.” (Gjoni
16:12,13).

Metoda e mësimdhënies së
Frymës së Shenjtë

Kur erdhi Fryma e Shenjtë, me çfarë metode i
mësoi njerëzit? A ua zbuloi Ai dishepujve gjithçka
që duhej të dihej për Kishën e Testamentit të Ri
dhe për jetesën e krishterë? A i mësoi Ai njerëzit në
mënyrë tematike mbi çdogjë që kishte vendosur
Perëndia t’i zbulonte Kishës? Jo! Përsëri u përdor
metoda progresive e mësimdhënies, sepse Perëndia
po e vazhdonte formën e Tij të zakonshme të zbu-
limit. Ky ishte një proces ndërtimi. Të vërtetat
themelore, të zbuluara pjesërisht ose të fshehura
në Testamentin e Vjetër, dhe të vërtetat që u
paraqitën nga Zoti Jezus por që nuk u zbuluan
plotësisht para se Ai të ngrihej lart, u shpjeguan
me ngadalë dhe me kujdes pak nga pak në mënyrë
që Kisha të arrinte “gjendjen e plotësisë së
Krishtit.” (Efizianët 4:11-16).
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Metodat e mësimdhënies së apostujve

Meqë Perëndia e kishte zbuluar të vërtetën në
mënyrë progresive, edhe apostujt i bazuan shkrimet
dhe mënyrat e tyre të mësimdhënies në zbulesat e
mëparshme të Perëndisë në Testamentin e Vjetër
dhe në zbulesat e Tij më të tanishme nëpërmjet
Birit të Tij, Zotit Jezus. Shkrimet e tyre nuk mund
të qëndrojnë vetëm, sepse ato janë vazhdimi dhe
maja e zbulesës progresive të Perëndisë që Ai fillim-
isht e nisi me Moisiun. Gjithçka që shkruan dhe
shpjeguan apostujt ishte mbi bazën e Testamentit të
Vjetër.

Pjesët e mëposhtme nga shkrimet e Palit do të
ilustrojnë se parimi i zbulesës progresive vazhdon
tek Aktet deri tek libri i Zbulesës; dhe për shkak të
kësaj, është e pamundur t’u shpjegosh në mënyrë të
qartë besimtarëve Testamentin e Ri pa u paraqitur
atyre më parë Testamentin e Vjetër.

Imagjino një besimtar të cilit nuk i është shp-
jeguar metoda e mësimdhënies themelore të
Testamentit të Vjetër, i cili përpiqet të kuptojë një
pasazh si ai i I Korintasve 5:6-8, “Mburrja juaj nuk
është e mirë. A nuk e dini se pak maja e mbrun gjithë
brumin? Hiqni pra majanë e vjetër, që të jeni një
brumë i ri, siç jeni pa maja; sepse Pashka jonë që
është Krishti, u flijua përne. Prandaj le të kremtojmë
festën jo me maja të vjetër, as me maja ligësie dhe
keqësie, por me bukë pa maja të sinqeritetit dhe të
vërtetësisë.” E si mund t’i kuptojë njeriu këto vargje
pa një njohje themelore të domosdoshme të
Testamentit të Vjetër.

Tek II Korintasit, Pali bën dallimin midis
shërbesës së vdekjes nëpërmjet Moisiut dhe
shërbesës së jetës  që solli Krishti. Ai thotë, “Dhe jo
si Moisiu i cili vinte një vel mbi fytyrën e vet, që bijtë
e Izraelit të mos vështronin me sy fundin e asaj që
duhej të anullohej. Por mendjet e tyre u errën; sepse
në leximin e besëlidhjes së vjetër, po ky vel mbetet pa
u hequr, sepse veli anullohet në Krishtin” (II
Korintasit 3:13,14). I gjithë ky kapitull, dhe
veçanërisht këto vargje, nuk mund të kuptohet
veçse në dritën e Testamentit të Vjetër.

Po Letra drejtuar galacianëve? Si mund t’i kup-
tojë njeri argumentet e Palit për ligjin dhe hirin pa
pasur një themelin e duhur në Testamentin e
Vjetër? Kishat në Galaci kishin hequr dorë nga
interpretimi i saktë i Shkrimeve të Shenjta sipas
renditjes historike të zbulesës progresive. Kur e
luftoi këtë të metë, Pali u kujtoi atyre rrjedhën e
ngjarjeve historike të regjistruara në Testamentin e
Vjetër nëpërmjet të cilës Perëndia në mënyrë pro-
gresive zbulon doktrinën e shfajësimit. Tek
Galacianët 3, judistët po theksonin bindjen ndaj

Moisiut dhe Ligjit si një gjë e domosdoshme  për
shpëtimin. Ata po thonin që “Po, vdekja e Krishtit
është e nevojshme për shpëtimin, por besimtarët
duhet të respektojnë Ligjin”. Si i trajton Pali argu-
mentet e tyre? Ai i çon lexuesit tek historia e
Testamentit të Vjetër dhe tregon se doktrina e shfa-
jësimit mund të kuptohet vetëm sipas zbulimit pro-
gresiv. Pali shkroi, “dhe këtë e them, që ligji, që ishte
katërqind e tridhjetë vjet më pas, nuk e zhvleftëson
besëlidhjen e aprovuar më parë nga ana e Perëndisë
në Krishtin, në mënyrë që të prishë premtimin. Sepse
në qoftë se trashëgimi ynë është nga ligji, nuk është
më nga premtimi. Por Perëndia ia fali atë Abrahamit
me anë të premtimit. Atëherë pse u dha ligji? Ai u
shtua për shkak të shkeljeve...” (Galacianët 3:17-19).

Çfarë po bën Pali? Ai po tregon se Ligji nuk
mund të dalë përpara marrëveshjes të Perëndisë
mbi hirin dhe besimin si rruga e shfajësimit, sepse
hiri dhe besimi u zbuluan nga Perëndia përpara se
të jepej Ligji. Pali i kujton kishat në Galaci për ren-
ditjen që përdor Perëndia për të zbuluar këto dy
doktrina.

Ungjilli fillimisht iu predikua Abrahamit; dhe
430 vjet më vonë. Ligji u dha nëpërmjet Moisiut për
të zbuluar mëkatin si “tej mase i mëkatshëm”.
Zbulesa e plotë e Ungjillit u dha përfundimisht nga
Krishti. I njëjti Ungjilli iu predikua edhe
Abrahamit. Të gjithë besimtarët janë fëmijë të
Abrahamit me anë të besimit dhe shpëtimi i tyre
nuk varet nga respektimi i Ligjit. Prandaj Pali e bën
të qartë se rrjedha e ngjarjeve historike është jetë-
sore në interpretimin dhe mënyrën e të kuptuarit të
Fjalës së Perëndisë.

Merrni parasysh doktrinën e Frymës së Shenjtë.
Në këtë organizim të tanishëm, ne nuk mund të
vlerësojmë atë që ka bërë Perëndia për ne nëpërmjet
futjes brenda të Frymës së Shenjtë, në qoftë se më
parë nuk kuptojmë veprën dhe shërbimin e Frymës
së Shenjtë në Testamentin e Vjetër. Gëzimi dhe liria
që janë në mënyrë të ligjshme tonat si pjesë e trupit
të Krishtit provohen vetëm nëse ne më parë kupto-
jmë se gjatë organizimit të vjetër, Fryma e Shenjtë
ishte vetëm me besimtarët. Tani, Ai është brenda
nesh. Doktrina e Frymës së Shenjtë mund të kupto-
het vetëm mbi bazën e zbulimin progresiv.

Kjo është po aq e vërtetë edhe për doktrinën e
adoptimit. Tek Galacianët 4, Pali mëson se besim-
tarët e Testamentit të Vjetër ishin si fëmijë të vegjël
në shtëpinë e Atit. Ligje dhe rituale të panumërta
kontrollonin çdo veprim të tyren. Ne, nga ana tjetër,
përfshihemi në familjen e Perëndisë si djem të
rritur. Ne marrim pjesë në Frymën e Birit, ndryshe
nga marrëdhënia e kufizuar që Fryma e Shenjtë
kishte me besimtarët në Testamenti i Vjetër. Pozita
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jonë nëpërmjet adoptimit mund të vlerësohet vetëm
po të kuptojmë zhvillimin historik dhe kronologjik
të marrëdhnies së Perëndisë me besimtarët siç zbu-
lohet në Shkrimet e Shenjta.

Shikoni letrën e Palit drejtuar romakëve. Duke
paraqitur temën e tij kryesore, Ungjillin e Perëndisë,
ai menjëherë u kujton lexuesve të tij se
Ungjilli ishte “(...premtuar që më për-
para nga profetët e tij në Shkrimet e
Shenjta)” dhe që është “Në lidhje me
Birin e tij Zoti ynë, që u bë nga fara e
Davidit sipas mishit.” (Romakët 1:2,3).

Tek Romakët 1:18, Pali fillon të
predikojë mbi doktrinën e mëkatit të
njeriut. Ai e bën këtë duke u mbështe-
tur në fillimet e historisë kur dija e
plotë për Perëndinë ishte e përbashkët
për të gjithë njerëzit. (Gjeneza 1-11).
Nga kjo zbulesë origjinale, Pali pohon
që njeriu qëllimisht u kthye tek
imoraliteti dhe perversioni moral.

Tek Romakët 2, Pali vërteton
mangësinë totale të të gjithë njerëzimit
duke iu referuar Ligjit që iu dha izraelitëve në Malin
Sinai dhe shkruar në zemrën e kombeve.

Tek Romakët 3, Pali citon gjërësisht pjesë nga
Testamenti i Vjetër dhe pastaj tregon atë çka thotë
Ligji si prova e fundit që e gjithë bota është fajtore
përpara Perëndisë (Romakët 3:19). Ai pastaj thotë
që doktrina e shfajësimit që ai shpjegon është e
njëjtë me atë që dëshmoi Ligji dhe profetët
(Romakët 3:21).

Tek Romakët 4, Pali përmend Abrahamin dhe
Davidin si dy mëkatarë që u shfajësuan vetëm me
anë të mëkatit.

Tek Romakët 5, Pali vë themelet për doktrinën e
identifikimit me Krishtin. Përsëri ai i kthehet
Testamentit të Vjetër dhe tregon që me Adamin të
gjithë mëkatuan dhe vdiqën. Vdekja sundonte si një
mbret mbi të gjithë sepse për shkak të mosbindjes
së atit tonë dhe kokës kryesore të racës njerëzore.
Me këto themele ai pastaj shpjegoi që Zoti ynë Jezus
Krishti u parafytyrua tek Adami dhe që Ai është
Njeriu i dytë. Ashtu si Adami na përfaqëson ne si
koka federale e racës njerëzore, po ashtu edhe
Krishti u caktua nga Perëndia si një fillim i ri, si
Koka federale e mëkatarëve, të cilët Ai i përfaqësoi
me anë të bindjes së plotë ndaj Atit të Tij, si në jetë
ashtu edhe në vdekje. Vini re se Pali nuk u përpoq
t’u mësonte të vërtetën e identifikimit të plotë të
besimtarit me Krishtin të shkëputur nga themelet e
Testamentit të Vjetër.

Nëse Pali i vuri në përdorim themelet e
Testamentit të Vjetër kur u mësonte besimtarëve,
përse do të mendojmë se ne mund t’i mësojmë bes-
imtarët në mënyrë të suksesshme pa përdorur
themelet mbi të cilat u ndërtuan doktrinat e
Testamentit të Ri. Është e pamundur t’u shpjegosh
në mënyrë të qartë dhe të saktë Testamentin e Ri

besimtarëve pa themelet e duhura të
Testamentit të Vjetër.

Rruga më e mirë për të shpjeguar
Fjalën e Perëndisë është të ndjekësh
formën progresive të zbulimit të Tij.
Më parë ne duhet të vëmë themele të
forta për besimin e besimtarit dhe
pastaj të ndërtojmë mbi çdo të vërtetë
dhe mbi çdo njohuri paraprake.
Doktrinat e Biblës mund të kuptohen
më mirë nëse ato analizohen në fil-
limet e tyre tek Gjeneza, pastaj të
ndiqen gjatë tregimeve historike të
Testamentit të Vjetër në të cilin ato
zhvillohen në mënyrë progresive, dhe
më në fund të shpjegohen në mënyrën
e tyre më të plotë në Testamentin e Ri.

Zbulimi progresiv i të gjithë të vërtetës nga
Perëndia ka qenë gjithashtu në lidhje me veprimet
historike të Tij si në Testamentit të Vjetër ashtu
dhe në Testamentin e Ri. Prandaj të gjitha doktri-
nat kanë sfondin e tyre historik. Doktrinat e
Testamentit të Ri ndërthuren në tregimin historik
të Shkrimeve të Shenjta. Tendenca e përhapur në
mbarë botën për t’u shpjeguar të krishterëve dok-
trinat e Biblës, të shkëputura nga sfondi historik
progresiv i dhënë nga Perëndia, ka çuar në kon-
fuzionin doktrinor në shumë pjesë të Kishës. Disa
i interpretojnë doktrinat me anë të përvojës së
tyre personale, dhe jo duke u mbështetur në
sfondin e tyre historik. Shumica e keqkuptimeve
doktrinore vijnë ngaqë nuk kuptohen zbulesa pro-
gresive historike e së vërtetës në Bibël. Meqë
shumë vetë përpiqen t’i shpjegojnë doktrinat e
Biblës duke u mbështetur pothuajse vetëm në
Testamentin e Ri, duke mos prekur fillimet e tyre
në Testamentin e Vjetër, shumë besimtarë kanë
një interpretim të mjegullt dhe të paqëndrueshëm
të doktrinave të Biblës. Doktrinat mund të kupto-
hen qartë vetëm në dritën e zbulimit dhe zhvil-
limit të tyre historik.

Themelet për metodën tematike

Kultura dhe arsimi perëndimor përdorin një
metodë analitike për pothuajse çdo temë. Meqë të
gjitha temat trajtohen në këtë mënyrë, duket sikur
kjo gjë pranohet automatikisht nga të krishterët se
në qoftë se dikush dëshiron të njohë Biblën, ai duhet
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ta analizojë dhe kategorizojë çdo pjesë të Fjalës së
Perëndisë.

Megjithëse përsëri analiza në studimin tonë
është e nevojshme, përsëri nevoja më e madhe është
për metodën tërësore të Fjalës së Perëndisë. Kjo
metodë për studimin dhe shpjegimin e Shkrimeve të
Shenjta në mënyrë tërësore është quajtur me emrin
metoda sintetike, për ta dalluar atë nga metoda
analitike. Metodisti sintetik fillon me të
përgjithshme dhe studion më shumë të tërën se sa
pjesët individuale. Analiza fillon me pjesët specifike
dhe pastaj shkon tek e përgjithshmja.

Imagjino të përpiqesh t’i shpjegosh një njeri të
një fisi primitiv se si bëhet ora dhe riparimin e saj.
Nëse ai nuk ka parë kurrë një orë dhe nuk e ka
idenë se si funksionon si instrument, për të do të
jetë e pamundur për të kuptuar vendin dhe qëllimin
e secilës pjesë. Procedura më e mirë do të ishte t’i
tregoje atij një orë të plotë. Dhe mbas kësaj t’i
tregosh atij pjesët përbërëse si dhe funksionin e
secilës pjesë në raport me të tërën. Kështu pra
duhet t’i trajtojmë edhe Shkrimet e Shenjta. Pamja
panoramike e përgjithshme siguron themelin për
një hulumtim të mëtejshëm specifik analitik.

Nevoja për këtë metodë mësimdhënieje tërësore
të Shkrimeve të Shenjta, përpara se të jepet metoda
tematike e mësimdhënies, demonstrohet qartë nga
përvoja e një misionari që kishte ndër mend të
shkonte në Filipine. Kur u kthye në kishën e tij në
vendlindje për t’u përgatitur dhe në pritje për t’u
nisur, pastori i kërkoi atij të jepte mësim në një kurs
studimi të Biblës për të rritur. Ai vendosi të fillonte
me Gjenezën dhe të jepte një pamje të përgjithshme
të Testamentit të Vjetër, që më vonte do ta çonte atë
në Testamentin e Ri. Më vonë kur më takoi mua në
Manila, ai tha, “Sa më shumë që shpjegoja, aq më
shumë rritej interesi dhe entuziazmi i klasës. Edhe
pse këta njerëz vinin në kishë për vite me rradhë,
gjatë gjithë asaj kohe atyre nuk u ishin shpjeguar
ndonjëherë Shkrimet e Shenjta në mënyrë kro-
nologjike dhe panoramike. Në mbarim të njërit prej
mësimeve, një grua e pyeti, “Përse nuk na ka shp-
jeguar kështu edhe pastori ynë? Unë kam dëgjuar
predikime gjatë gjithë jetës sime, por vetëm tani po
filloj ta kuptoj Biblën si një libër të tërë!”

Kristianët e rinj zakonisht luftojnë për vite të
tëra duke mos i kuptuar siç duhet Shkrimet e
Shenjta si një libër i tërë. Pjesa më e madhe e
predikuesve rrallë, në mos kurrë, i mësojnë besim-
tarët e tyre në mënyrë historike dhe kronologjike
gjatë gjithë Biblës. Predikimet mbi tekste dhe tema
të veçanta e kufizojnë të kuptuarit e Fjalës së
Perëndisë në pjesë të caktuara dhe në vargje të
shpërndara. Nëpërmjet studimit panoramik të

Testamentit të Vjetër dhe Testamentit të Ri, Bibla
mund të shihet si një libër i tërë dhe i plotë.

Mësimdhënia e temave të Biblës duhet të zerë
një vend të rëndësishëm në programin tonë, por
duhet të përdoret vetëm me ata të cilëve u është
shpjeguar dhe i kanë mësuar më parë Shkrimet e
Shenjta si një librë të tërë. Nëse kjo është metoda
jonë e zakonshme, atëherë mësimdhënia tematike
do të jetë edhe më shumë e efektshme. Pjesa që ne
shpjegojmë nëpërmjet metodës tematike do të kup-
tohet qartë dhe do të vlerësohet në kontekstin e të
tërë zbulesës së Perëndisë.

Metoda tematike e mësimdhënies së Fjalës së
Perëndisë zakonisht është shëruese. Kjo duket qartë
në shërbesën e profetëve që i ngriti Perëndia për t’i
kujtuar Izraelit ligjet e drejta dhe të shenjta që u
ishin dhënë në mënyrë progresive nëpërmjet shër-
bimit të Moisiut. Pjesa themelore e mësimeve të pro-
fetëve trajtojnë temën e rebelimit të Izraelit dhe të
Judesë si dhe paralajmërimet e gjykimeve të
ardhshme të Perëndisë po të mos pendohen dhe të
mos i binden trupit të zbulesës që tashmë ata e
kanë. Shkrimet tematike, shëruese të profetëve janë
në të vërtetë interpretime në vijë të drejtë të zbu-
limeve të Perëndisë që të çojnë tek Krishti, Mbreti i
ardhshëm dhe mbretëria e Tij.

Metoda tematike duhet të përdoret kur ka
keqinterpretim ose mosbindje ndaj Shkrimeve të
Shenjta ose kur vihet re nevoja për të theksuar ose
sqaruar ndonjë doktrinë të veçantë. Nëse në kishë
ngrihet një problem, mësuesi i Biblës duhet ta
ndryshojë përkohësisht metodën në tematike dhe
korrigjuese.

Letra e Palit drejtuar Korintasve është një tjetër
shëmbull i metodës tematike dhe korrigjuese. Pali
po u kujton Korintasve ato që u ka dhënë atyre si
trupi i zbulesës të cilit ata duhet t’i binden dhe ta
besojnë. Metoda e tij fillestare e mësimdhënies tek
Korintasit ishte po ajo që u përdor në çdo vend.
Metoda e tij e mësimdhënies bazohej në Shkrimet e
Shenjta të Testamentit të Vjetër (Aktet 18:4,5; I
Korintasit 10:1,11). Këtyre ai u shtoi edhe mësimet
e dhëna nga Zoti Jezus kur ishte mbi tokë (I
Korintasit 11:23). Udhëzimet e tij për ta u plotësuan
duke shtuar zbulesat e Frymës së Shenjtë, duke fil-
luar në ditën e Rrëshajave (I Korintasit 2:1-13).
Ishte pikërisht nga ky trup i plotë i zbulesës prej
nga Pali nxori mëtodën e tij të mësimdhënies tem-
atike korrigjuese duke u përpjekur për të shëruar
situatën në kishën në Korint.

Pra ne e shohim që metoda tematike e mësimd-
hënies është më e qartë kur ndjek këtë model
themelor të zbulesës progresive. Meqë Perëndia i ka
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zbuluar të gjitha doktrinat në mënyrë progresive,
atëherë mëtoda më e thjeshtë dhe më e qartë për të
theksuar një doktrinë të caktuar është të ndjekësh
zhvillimin e saj nga Gjeneza deri tek Zbulesa. Për
shembull, nëse ndjehet nevoja për të trajtuar temën
e martesës, nuk ka rrugë tjetër më të mirë sesa ta
fillosh nga Gjeneza, ashtu siç bëri Jezusi kur iu
përgjigj pyetjeve në lidhje me martesën (Mateu
19:3-6). Mbasi u kujtojmë dëgjuesve tanë qëllimin
origjinal të Perëndisë për martesën, siç tregohet në
Gjeneza 2, atëherë ne mund t’u drejtohemi
Shkrimeve të Shenjta mbi martesën sipas rendit të
tyre kronologjik. Ne mund të trajtojmë
Deuteronominë 24:1, ku Moisiu i lejoi izraelitët
rebelues të devijojnë nga standardi ideal i Perëndisë
për martesën, dhe pastaj Mateu 19, ku Jezusi bën
komente mbi këtë pjesë nga Deuteronomia. Së
fundi ne mund të shpjegojmë udhëzimet e apostujve
në lidhje me martesën nga Letrat, ku riafirmohet
standardi dhe plani origjinal i Perëndisë për
martesën.

Imagjino një kishë ku metoda themelore e
mësimdhënies është vazhdimisht shpjegimi i Fjalës
së Perëndisë si një libër i plotë. Mësuesit në mënyrë
metodologjike mbulojnë të gjithë Fjalën e Perëndisë
që grupi i besimtarëve të kuptojë gjithnjë e më mirë
të tërë zbulesën e Perëndisë si në Testamentin e
Vjetër ashtu dhe në Testamentin e Ri. Por problemet
do të dalin në një të ardhme në kishë; atëherë do të
jetë e nevojshme të hiqet dorë nga programi i zakon-
shëm i mësimdhënies dhe të kalohet në metodën
tematike, korrigjuese të mësimdhënies. Po të shpje-
gohet Fjala e Perëndisë  në mënyrë të vazhdueshme
si një e tërë, atëherë do të jetë e thjeshtë të nxirren
tema për diskutim nga pjesët e Shkrimeve të
Shenjta. Mësuesi i Biblës do të jetë në gjendje t’u
thotë atyre që njihen me planin e përgjithshëm të
Shkrimeve të Shenjta, “A ju kujtohet se çfarë kemi
mësuar më parë në këtë apo atë Shkrim të Shenjtë
mbi këtë temë të caktuar?” Duke qenë se atyre
Shkrimet e Shenjta u janë mësuar në mënyrë tërë-
sore, mësuesi do ta ketë të lehtë të nxjerrë nga e tërë
Fjala e Perëndisë si autoritet tema mësimdhënëse
korrigjuese.

Themelet për të kuptuar Ligjin
dhe dilema e hirit

Besimtarëve duhet t’u mësohet Testamenti i
Vjetër në mënyrë që ata të jenë në gjendje të dallo-
jnë qartë ndryshimin midis strukturës së Ligjit dhe
strukturës së Hirit. Themelet e Testamentit të
Vjetër janë të nevojshme për të kuptuar vendin e
Ligjit gjatë epokë së Kishës.

Besimtarët do të jenë në gjendje të shohin
ndryshimin midis Ligjit dhe Hirit vetëm nëse njihen

me pozitën e Izraelit nën Ligjin para periudhës së
kryqit. Legalizmi që është i dukshëm në shumë
kisha dhe shkatërrues për besimin e besimtarëit,
mund të evitohet vetëm duke e drejtuar mësimd-
hënien nga Testamenti i Vjetër tek Testamenti i Ri.
Po të arrihet të kuptohet qartë qëllimi i Ligjit në
Testamentin e Vjetër, atëherë nuk do të ketë shumë
rrezik për keqinterpretim të Ligjit në Testamentin e
Ri. Do të dalë e qartë se askush nuk është shfajë-
suar ose sanktifikuar nga Ligji dhe që besimtarët
varen kryesisht vetëm në hirin e Perëndisë për
shpëtimin dhe përparimin e tyre kristian.

Për më tepër, nëse nuk shpjegohet më parë his-
toria e Izraelit, është e vështirë të kuptohet qën-
drimi i çifutëve ndaj kombeve në kohën e Krishtit
dhe të Kishës së hershme, zemërimi i krerëve çifutë
me sugjerimin e Zotit Jezus që edhe kombet mund
të përfitojnë nga hiri dhe bekimet e Perëndisë,
dilemat e Kishës tek Aktet në lidhje me çështjen e
pranimit të njerëzve që besojnë të parrethprerë në
miqësinë e plotë të besimtarëve, përse ishte e nevo-
jshme për Zotin t’i jepte Pjetrit një vizion special që
përsëritet tri herë përpara se ai të çonte Ungjillin në
shtëpinë e një njeriu të pafe, përse Pali u ndoq nga
qyteti në qytet nga pasardhësit e Abrahamit, dhe
përse ishte e nevojshme për Palin që vazhdimisht t’u
kthehej temave të içfutëve dhe të kombeve, Ligjit
dhe Hirit, rrethprerjes dhe mosrrethprerjes.

Themelet për përparimin kristian

Sapo njerëzit pohojnë që janë shpëtuar, shumica
e mësuesve kanë kaq dëshirë të madhe që t’i shohin
besimtarët e tyre të jetojnë dhe të shërbejnë si të
krishterë, saqë nuk u japin kohën e mjaftueshme
për t’u rritur në përvojë dhe në njohuri. Brenda një
kohe të shkurtër, ata mendohet të funksionojnë në
Kishë së bashku me ata që kanë qenë të krishterë
për shume vite me rradhë.

Ashtu si të pashpëtuarit duhet të përgatiten për
Ungjillin e hirit të Perëndisë për shpëtimin e tyre
duke zbuluar natyrën dhe karakterin e Perëndisë,
po ashtu edhe besimtarët  duhen të përgatiten për
ecur me përulësi me Zotin duke kuptuar edhe më
thellë natyrën dhe karakterin e Perëndisë.

E vërteta e vargut, “Frika për ZOTIN është fillimi
i mençurisë...” (Proverbat 9:10) duhet të zbatohet jo
vetëm tek i pashpëtuari, por edhe tek besimtari dhe
rritja e tij në shenjtëri. “Kini frikë nga ZOTI, ju shen-
jtorë të tij: sepse nuk u mungon gjë atyre që kanë
frikë prej tij.” (Psallmi 34:9). Frika e Zotit në jetën e
besimtarit nuk duhet të përmbajë tmerrin e mal-
lkimit ose inatin, sepse nuk ka “...asnjë mallkim për
ata që janë tek Jezus Krishti.” (Romakët 8:1).
Megjithatë nëpërmjet njohurisë së Perëndisë në
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shenjtërinë dhe lavdinë e Tij siç zbulohet në të
gjitha Shkrimet e Shenjta, mësuesi i Biblës duhet të
përgatisë themelet për besimtarin që të reagojë ndaj
inkurajimeve për një jetë të perëndishme. Besimtari
gjithmonë duhet të jetojë me një adhurim të vërtetë
dhe vlerësim serioz për Perëndinë. Vetëm kjo do të
sjellë përulësi të vërtetë biblike, thyerjen e shpirtit,
butësinë e zemrës. Frika për Zotin është përgatitja
për jetën e shenjtë dhe për bindje për të cilën besim-
tari i bëhet thirrje.

Të vërtetat biblike të nevojshme
për një përparim të suksesshëm dhe të
shenjtë mund të kuptohen, të vlerëso-
hen dhe të miratohen siç duhen vetëm
po të shihen dhe interpretohen në
dritën e natyrës dhe karakterit të
lavdishëm të Perëndisë, dhe qëllimeve
të përjetshme siç zbulohen në të gjitha
Shkrimet e Shenjta. Perëndia duhet të
shikohet nga fëmija e Perëndisë si
arsyeja supreme për çdo gjë që ai bën.
Besimtari duhet t’u përgjigjet inkura-
jimeve biblike për shenjtëri nga
dashuria dhe adhurimi për Perëndinë.
Baza biblike për besimtarin që të
ndjekë shenjtërinë del e qartë në
fjalët, “...Të jeni të shenjtë; sepse unë
jam i shenjtë” (I Pjetri 1:16). Apostulli Pal u thotë
besimtarëve, “Prandaj çfarëdo që të hani, të pini, ose
çfarëdo që të bëni, bëjeni gjithçka për lavdinë e
Perëndisë.” (I Korintasit 10:31). Themelet për shër-
bimin e mrekullueshëm që mund t’i bëhet Perëndisë
është vlerësimi me bazë biblike i supremacisë, mad-
hështisë dhe shenjtërisë së Perëndisë.

Besimtarët duhet të dijnë se kush është
Perëndia përpara se të mësojnë gjërat që duhet të
bëjnë ose që nuk të bëjnë si besimtarë. Çdo gjë tjetër
veç kësaj përbën një themel jo me bazë biblike dhe
të qëndrueshme për jetën e të krishterit dhe vetëm
sa mund të krijojë përvoja të rreme që mund t’i çojnë
njerëzit në lavdi në përulësinë dhe dedikimin e tyre.
T’i inkurajosh besimtarët për shenjtëri përpara se të
pajisen me këto themele të nevojshme, do të thotë
thjesht një konformitet i jashtëm dhe bindje formale
e bazuar në themele të rreme të përcaktimit njerë-
zor dhe dedikimit mishor. Çdo gjë që bën besimtari
jo nga dashuria e vërtetë dhe jo nga vlerësimi se
kush është Perëndia, është e papranueshme për
Perëndinë dhe është adhurim i idhujve, bile edhe
kur veprimet e besimtarit bazohen në ndonjë
komandë të nxjerrë nga Fjala e Perëndisë .

Shumë misionarë të sinqertë dhe mësues të
Biblës i çojnë besimtarët e tyre në legalizëm sepse
ata nuk arrijnë të zbatojnë këtë parime biblike në
metodat e tyre të mësimdhënies. Ata menjëherë fil-

lojnë t’u mësojnë besimtarëve të rinj ato që duhet të
bëjnë dhe ato që nuk duhet të bëjnë në jetën e tyre
kristiane. Ata duket sikur mendojnë se, sikur t’u
thonë besimtarëve të rinj që në ta jeton Fryma e
Shenjtë dhe disa të vërteta të tjera, atëherë kjo njo-
huri do të sjellë fuqinë dhe lirinë për t’iu bindur
komandave të Perëndisë për shenjtëri. Këto të
vërteta janë shumë të rëndësishme për besimtarët,
por mbetet gjithmonë fakt që rritja e tyre
shpirtërore është një proces. Rritja nuk mund të
bëhet me detyrim. Ajo është rezultat i Fjalës së

Perëndisë që kuptohet dhe pranohet
në zemrën e besimtarit. Është rezul-
tat i Fjalës së Perëndisë që depërton
në jetën tonë (Kolosianët 3:16). Fjala e
Perëndisë  duhet të mbillet në mend-
jet dhe në zemrat tona që të zerë
rrënjë dhe të rritet (Jakobi 1:21).
Rritja e besimtarit vjen jo vetëm si
pasojë e njohurive për Fjalën e
shkruar, por edhe nëpërmjet një mar-
rëdhënieje të thellë dhe personale me
Fjalën e gjallë, Zotin Jezus Krisht.
Besimtari duhet të jetë “I rrënjosur
dhe i ndërtuar në të...” (Kolosianët 2:7;
II Pjetri 3:18).

Besimtari duhet të rritet shpirtër-
isht nëpërmjet shpjegimit dhe vlerësimit të Fjalës
së Perëndisë ashtu siç zhvillohet dhe rritet trupi
njerëzor duke ngrënë dhe duke tretur ushqim të
mirë (I Pjetri 2:2; Efezianët 4:11-16). Trupi njerëzor
zhvillohet me ngadalë nga fillimet e pallogaritshme.
Në lindje, fëmija e ka të gjithë potencialin e të rritu-
rit, por duhet të zhvillohet dhe të rritet që të shfaqet
kjo mundësi latente e fëmijës. Të ushqyerit me forcë
të fëmijës ose t’i japësh menjëherë ushqimin që ha i
rrituri nuk do të çojë në rritje por do ta pengojë pro-
gresin. Ajo që është e vërtetë në sferën natyrore
është po aq e vërtetë në sferën shpirtërore.

Shërbëtori besnik i Perëndisë duhet të jetë i
kujdesshëm dhe i durueshëm, ashtu siç është
treguar i durueshëm edhe Perëndia kur i përgatiti
njerëzit për shërbimin e Tij. Të mos harrojmë se sa
kohë iu deshën Perëndisë për të mësuar njerëzit e
Tij dhe për të përgatitur Abrahamin përpara se Ai t’i
jepte Abrahamit birin e premtuar, Isakun, dhe bile
edhe atëherë, Perëndia vazhdoi përgatitjen e patri-
arkëve. Ne nuk duhet ta harrojmë punën e
durueshme të Perëndisë për përgatitjen e Jozefit në
burgun egjyptian, Moisiun në shkretëtirën Midiane,
Joshuan në shkretëtirë i ndjekur vazhdimisht nga
Sauli, Gjon Pagëzorin në shkretëtirë, Jezusin si
birin e zdrukthtarit nga Nazareni për tridhjetë vjet
dhe tri vitet e përgatitjes së Palit në Arabi. Këto janë
vetëm disa shembuj të punës së durueshme, të
ngadalshme dhe besnike të Perëndisë për përgatit-
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Të mos
harrojmë se

sa kohë iu desh
Zotit për të
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përgatitur
shërbëtorët

e Tij.



jen e veglave të Tij të dobishëm. Meqë Mësuesi
hyjnor e sheh të nevojshme që t’i kushtojë kohë për-
gatitjes dhe u lë kohë studentëve të Tij që të rriten,
edhe ne duhet t’i kushtojmë më shumë kohë procesit
të përgatitjes së njerëzve, jo vetëm në Testamentin e
Ri por edhe në Testamentin e Vjetër. “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 kemi shpresë.”
(Romakët 15:4).

Aftësia jonë për të kuptuar Perëndinë, po të
reduktohet në zbulesën e Testamentit të Ri, mund të
kufizohet dhe ne nuk arrijmë ta kuptojmë Atë drejt.
Teologët liberalë të cilët përpiqen të formulojnë një
doktrinë të Perëndisë vetëm në dritën e Ungjillit,
duke mos pranuar zbulesën e Jehovait në
Testamentin e Vjetër, mendojnë që Perëndia nuk do
të gjykojë kurrë dhe nuk do të dënojë mëkatarët në
dënimin e përjetshëm.

Kur Pali u mësoi njerëzve të vërtetat për të ecur
si të krishterë, ai këtë e bëri mbi bazën e Shkrimeve
të Shenjta të Testamentit të Vjetër. Korintasve ai u
tha, “Për më tepër, vëllezër, unë nuk dua që ju të jeni
të paditur, siç ishin të gjithë etërit tanë nën renë, dhe
të gjith kaluan nëpërmjet detit.” (I Korintasit 10:1).
Pali nuk donte që ata të mos kishin dijeni për his-
toritë e Testamentit të Vjetër. Përse jo? Sepse ai tha,
“...këto gjëra ishin shembujt tanë, më qëllim që ne të
mos dëshirojmë gjëra të këqija, ashtu siç dëshiruan
ata. Dhe të gjitha këto gjëra u ndodhën atyre si
shëmbull, dhe janë shkruar për paralajmërimin
tonë, për ne që jemi në mbarim të epokës.” (I
Korintasit 10:6,11). Paraqitja që Pali i bëri
Perëndisë përfshinte zbulesat historike të Perëndisë
për kombin e Izraelit. Pali i kujtoi Timoteut që ai i
kishte njohur nga një fëmijë Shkrimet e Shenjta, të
cilat ai e siguroi Timoteun janë në gjendje ta bëjnë
një njeri të mençur për shpëtimin nëpërmjet besimit
që është tek Jezus Krishti. Pali vazhdoi duke thënë,
“I gjithë Shkrimi i Shenjtë është i frymëzuar nga
Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje
dhe për edukim me drejtësi: që njeriu i Perëndisë të
jetë i përkryer, tërësisht i pajisur për çdo vepër të
mirë.”

(II Timoteu 3:16,17). Duhet të jetë e qartë për të
gjithë mësuesit e Biblës që Pali e ka fjalën për
Shkrimet e Shenjta të Testamentit të Vjetër si dhe
për zbulesën e Testamentit të Ri.

Cila është rruga më e mirë për të mësuar në
mënyrë që t’u japësh besimtarëve njohurinë e
Perëndisë si bazë për jetën e kristianit? Ne duhet ta
shpjegojmë të gjithë Shkrimin e Shenjtë sipas mod-
elit hyjnor të paraqitur tek Fjala e Perëndisë . Nëse
ne nuk i shohim dhe nuk i kuptojmë parimet e

mësimdhënies në Shkrimet e Shenjta, ne nuk do të
jemi të bindur për rëndësinë e tyre për zhvillimin
dhe rritjen shpirtërore të besimtarëve. Metoda pro-
gresive për mësimdhënien mund të duket e panevo-
jshme dhe e mundimshme. Mënyra më e shpejtë dhe
më efektive duket sikur është, “Harroje pjesën më të
madhe të Testamentit të Vjetër si dhe pjesën tjetër
paraqitëse të Shkrimeve të Shenjta. Thjesht fillo
punën dhe shpjego jetën kristiane.” Ky qëndrim
është i ngjashëm me atë që thotë që mësimdhënia e
pjesëve historike të Testamentit të Vjetër për
njerëzit e pashpëtuar kërkon shumë kohë. Në shu-
micën e rasteve, nuk është faktori kohë që ndikon në
mënyrën tonë të të menduarit, por mungesa e kupti-
mit të metodave të mësimdhënies së Shkrimeve të
Shenjta si dhe mungesa nga ana jonë për të vlerë-
suara qëllimin e Zotit për të shkruar Shkrimet e
Shenjta ashtu siç i ka shkruar Ai.

Themelet për besimtarët

Nëpër kisha ka shumë besimtarë të cilëve
Shkrimet e Shenjta nuk u janë shpjeguar në mënyrë
tërësore. Duke filluar nga koha, që ata janë shpë-
tuar, këta të krishterë gjithmonë kanë mësuar në
mënyrë tematike. Kështu që ata i kanë kuptuar
Shkrimet e Shenjta në mënyrë pjesore, sepse kjo
metodë konsiston në vargje të izoluara dhe pjesë të
shkëputura të Shkrimeve të Shenjta. Ata nuk e kup-
tojnë Biblën si një libër më vete. Në këtë lloj situate,
është më e efektshme të fillon fazësh evangjeliste,
duke vënë themelet e sakta, dhe pastaj mbi këtë
bazë të shëndoshë, të vazhdohet ndërtimi në mënyrë
biblike. Pjesa e Testamentit të Vjetër e kësaj faze
duhet të shpjegohet, pa interpretimin e Testamentit
të Ri, në mënyrë që besimtarët të shohin dhe të kup-
tojnë zhvillimin progresiv të zbulesës së Perëndisë.

Besimtarëve të cilëve u është shpjeguar nga
faza evengjeliste e Skicës së Mësimdhënies
Kronologjike, ose si anëtarë të një grupi të përzier
me të shpëtuar dhe të pashëptuar ose si një grup i
veçantë ku ka vetëm besimtarë, kanë përfituar
shumë duke parë pamjen e përgjithshme
panoramike të historisë së shëlbimit. Nëpërmjet
kësaj, atyre u është mësuar baza e besimit dhe e
shpëtimit nga shenjtët e Testamentit të Vjetër. Ata
gjithashtu kanë mësuar sfondin e Testamentit të
Vjetër që nevojitet për të pasur një interpretim të
drejtë të Testamentit të Ri. Metoda themelore
evengjeliste e mësimdhënies gjithathu i mëson bes-
imtarët se si të evangjelizojnë edhe të tjerë duke
shpjeguar më parë Testamentin e Vjetër për t’i
bindur njerëzit që ata janë të pashpresë dhe
mëkatarë, në vend që t’i bindë ata që ata kanë
nevojë për Shpëtimtar në një kohë që ata i besojnë
vetë-drejtësisë së tyre dhe janë të kënaqur në
mëkatin e tyre.
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Don dhe Janet Schlatter, të cilët i kanë shërbyer
komunitetit fisnor Lawa në Tailandën Veriore për
shumë vite, e kanë parë se si Zoti ka shpëtuar
shumë njerëz në Lawa. Schlatterët i mësuan këta
besimtarë që të funksionojnë si anëtarë të një kishe
indigjene. Dhe tani, mbas shumë vitesh, Doni po
shpjegon fazën evangjeliste të Skicës Kronologjike
kishave të Lawas. Doni shkroi,

“Ne lëvdojmë Perëndinë për reagimin e disa prej
kishave të vjetra ndaj paraqitjes kronologjike të së
vërtetës së Biblës. Ne po trajtojmë pasazhet e
Testamentit të Vjetër që formojnë themelin për ard-
hjen e Krishtit. Një nga pleqtë e kishës tha këto
fjalë, ‘Përpara, ti na mësoje ne nga mesi deri tek
maja e pemës. Tani ne po dëgjojmë për pjesën e
poshtme të pemës’. Kjo metodë nxjerr në pah shumë
gjëra që më parë nuk ishin të qarta. Ne falendero-
jmë Perëndinë që na ndihmojë ta kuptojmë nevojën
për këtë metodë. Besimtarët e Lawas në gjashtëm-
bëdhjetë fshatra tani po e dëgjojnë Fjalën e
Perëndisë, dhe ne po përpiqemi që ta paraqesim atë
në një mënyrë sa më logjike.”

Mike Henderson, një misionar në fisin Aziana
në malësitë e Papa Niu Ginit, vuri re një ndryshim
në shërbimin e mësuesve dhe të pleqve të kishës si
dhe një ndryshim në llojin e ilustrimeve shpjeguese
nëpërmjet fazës evangjeliste të Skicës Kronologjike.

Përpara se t’u shpjegohej Testamenti i Vjetër,
mësuesit fisnorë të fisit Aziana i kufizonin
ilustrimet e tyre në gjykimin e Perëndisë për
mëkatin në përvojat lokale brenda fisit. Ata nuk i
dinin historitë e Testamentit të Vjetër të zbulesës
së karakterit të Perëndisë, kështu që kur ata donin
të jepnin provë historike të tabllosë biblike të
Perëndisë, ata kërkonin për dëshmi dhe vërtetim
në ndodhitë lokale brenda fisit. Por incidentet
lokale të cilat fillimisht njerëzve të komunitetit fis-
nor u dukeshin si gjykime të Perëndisë për indi-
vidët u venitën me kalimin e kohës. Tregime të
ndryshme dhe shtrembërime të incidenteve
gjithashtu e minuan dobinë e paralajmërive për
ata që nuk i merrnin parasysh Shkrimet e Shenjta.
E gjithë kjo ndryshoi kur njerëzve të fisit Aziana
filloi t’u mësohej Testamenti i Vjetër. Tani ata
kishin ilustrime të ndodhive historike të shkruara
aktuale si dhe interpretimin e tyre në Shkrimet e
Shenjta. Metoda e tyre e mësimdhënies së
Testamentit të Ri tani ishte saktësuar me ngjarjet
historike të Testamentit të Vjetër mbi gjykimin
dhe hirin e Perëndisë i cili nuk mund të

ndryshohet. Tani ata ishin në gjendje të përdornin
shkrimet e Testamentit të Vjetër për qëllimin që
ato ishin regjistruar nga Zoti.

Themelet për mësuesit e ardhshëm

Është përgjegjësia e çdo mësuesi të Biblës për të
shpjeguar Fjalën e Perëndisë në atë mënyrë saqë
besimtarët të jenë në gjendje t’i interpretojnë të
gjitha doktrinat në dritën zbulesës së plotë të
Perëndisë. Por a mos do të thotë kjo që misonari ose
mësuesi i Biblës, që i mëson besimtarët për t’i parë
ata si një kishë e ndërtuar e Testamentit të Ri,
duhet të shpjegojë çdo varg të Fjalës së Perëndisë
duke filluar nga Gjeneza deri tek Zbulesa? Jo! Kjo
nuk është përgjegjësia e tij.

Përgjegjësia kryesore e mësuesit të Biblës është
që të vërë themelet. Ai duhet ta përgatisë dhe pajisë
grupin lokal të besimtarëve dhe t’u japë atyre
përgjegjësinë për të vazhduar ndërtimin mbi
themelet të cilat ai i kishte vënë për ta nga Fjala e
Perëndisë (I Korintasit 3:10-15; Efizianët 4:11-13; II
Timoteu 2:2). Ai që vë themelet është përgjegjës për
t’u siguruar që themelet që ai vë janë aq të gjëra
saqë të jenë bazë edhe për ato që ai mund të mësojë
nga mësuesit e tjerë në të ardhmen. Nëse themelet
nuk janë të shëndosha, atëherë mësuesit që do të
vijnë më vonë nuk do të kenë bazën e nevojshme për
t’u shpjeguar besimtarëve të gjithë këshillën e
Perëndisë.

Ndërtuesi i themeleve duhet të vërë themele
teologjike, historike dhe doktrinore që do të mbësht-
esin çdo pjesë të zbulesës së Perëndisë, në mënyrë që
mësuesit e ardhshëm të jenë në gjendje të paraqesin
dhe interpretojnë drejt të gjithë zbulesën e Perëndisë
dhe të gjitha doktrinat si në Testamentin e Vjetër
ashtu dhe në Testamentin e Ri.

Atëherë cila është rrugë më e mirë për ta bërë
këtë? A mund të kemi një listë për kontrollin doktri-
nor apo duhet t’i kontrollojmë doktrinat sa herë që i
shpjegojmë ato? Po ta bëjmë këtë, mësuesit e
ardhshëm do të kufizohen në skicat tona doktrinore
siç janë ato në Biblat e tyre. Çdo ambasador për
Jezus Krishtin dihet të përcaktojë që gjatë mësimd-
hënies së tij me besimtarët, ai do të udhëhiqet nga
parimet hyjnore të ilustruara në Fjalën e Perëndisë.
Duke i ndjekur nga afër parimet hyjnore, mësuesi
do të ketë bërë gjithçka që është në dorën e tij për t’i
lidhur zemrat e dëgjuesve të tij me Fjalën e plotë të
Perëndisë dhe me Autorin e saj të lavdishëm.
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