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Parathënia 

 

Shekulli i 19-të për Rusinë ishte një periudhë e ringjalljes mjaft 

të madhe fetare, dhe një prej veçorive më të rëndësishme të kësaj 

ringjalljeje ishte rruga që ndoqën mijëra njerëz, prej shtresave të 

ndryshme të shoqërisë, për këshilla shpirtërore dhe gjithashtu për 

këshilla të kësaj bote, tek murgjit ose Starecët, të cilët ushtronin një 

shërbesë të mrekullueshme. Mirëpo, ndonëse, Starecët – ndër të cilët 

mund të përmendim më të madhin prej tyre, Shën Serafimin e 

Sarovit, dhe shumë drejtues të mëdhenj shpirtëror të Manastirit të 

Optinos – ishin të gjithë murgj, i fundit prej mësuesve të famshëm 

shpirtëror të Rusisë perandorake ishte një prift i martuar. Në prag të 

përmbysjes revolucionare, në të cilën kisha Ruse do të provohej në 

flakët e persekutimit të paparë ndonjëherë deri në atë kohë nuk ishte 

një murg, por një prift i thjeshtë i një enorie të thjeshtë, të cilin 

Perëndia e dërgoi si një shenjë tek bijtë e tij, për t’i forcuar ata për 

tmerrin që do të vinte.  

Joan Iliç Sergiev, i biri i një fshatari të varfër, lindi në 19 Tetor të 

vitit 1829, në fshatin e vogël të Sourës, në provincën e Arkangelskit, 

në veri të Rusisë. Prindërit e tij, megjithëse ishin të varfër, u kujdesën 

shumë për edukimin e tij, si shpirtëror dhe atë laik. 

Që në fëmijëri ai shfaqi dashuri për shërbesat e Kishës; por kishte 

shumë vështirësi për të lexuar – ai vet na tregon se kur ai shkoi në 

shkollë në Arkhangels në moshën 9 vjeçare ai mund të lexonte vetëm 

shkronjat kapitale.  

Duke bërë pak përparim në shkollë, ai u hidhërua së tepërmi, sepse ai 

e dinte sa e vështirë ishte për prindërit të siguronin para për 

arsimimin e tij, ai lutej me zjarr për ndriçim hyjnor, dhe një mëngjes, 

pasi ai ishte zgjuar gjatë natës dhe lutej ndërsa shokët e tij flinin, ai 

ishte në gjendje të lexonte lehtësisht, dhe të kuptonte çfarë lexonte.  

Pasi mbaroi shkollën, ai shkoi në seminar dhe prej andej ai u dërgua 

në vitin 1851, me shpenzimet e shtetit, në Akademinë Teologjike të 

Shën Petersburgut. Ndërsa ai vazhdonte studimet, i ati i tij ndërroi 

jetë, dhe kështu ai pati mundësinë të ndihmonte nënën e tij me disa të 
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holla që ai i merrte si sekretar i shkollës – një  punë që i kishin ofruar 

për shkak të bukurshkrimit të tij. 

Megjithëse dëshironte të bëhej murg, ai nxori konkluzionin se kishte 

shumë njerëz rreth tij të pandriçuar porsi Paganët, prandaj vendosi të 

punonte për shpëtimin e tyre, pas një vegimi që ai pati gjatë lutjes ku 

ai pa veten duke meshuar në një Katedrale të panjohur.  

Menjëherë pasi mbaroi studimet, ai u martua me Elisabetën, bijën e 

Priftit K.P. Nevitzki, dhe u dorëzua prift në 12 dhjetor të vitit 1855.  

I caktuar si prift ndihmës, në Katedralen e Shën Andreas në 

Kronshtad, kur ai hyri për herë të parë ai njohu kishën që kishte parë 

në vizionin e tij; dhe shërbeu atje si ndihmës Famulltar, dhe më pas si 

famulltar.  

 Duke dashur një ideal të lartë për shërbesën priftërore ai 

vazhdoi të studioj dhe të lutet natën që të përsoste veten në këtë 

shërbesë, ndërsa gjatë ditës ai e përkushtoi veten tek të varfrit e 

famullisë së tij.  

Banorët e Kronshtadit, një bazë detare vendosur në një ishull në 

grykën e Nevas, jo shumë larg nga Shën Petersburgu, në vitin 1855 

tërhiqeshin pas elementeve më negativ të botës, dhe shumica e vendit 

ishte kthyer në një vend të dhimbshëm prej mëkatit dhe ndyrësisë, 

prej sëmundjes dhe urisë.  

At Joani, paraardhësit e të cilit, as nuk kishin marrë mundimin 

të depërtonin në pjesët më të këqija të qytetit, harxhoi pjesën më të 

madhe të tij atje, duke  u përpjekur të shëronte si trupat dhe shpirtrat, 

duke tërhequr pas vetes fillimisht fëmijët, dhe më pas nëpërmjet tyre 

edhe prindërit. Shpeshherë ai nuk gjente as kohë të hante deri në 

mbrëmje vonë duke u kujdesur pas grigjës së vet. Ai madje u 

dhuronte të zbathurve këpucët e veta, ai u jepte paratë që i 

nevojiteshin për të mbajtur shtëpinë; gruaja e tij gradualisht u mësua 

me të, dhe u kthye si të thuash në një kujdestare për të.  

Ai banonte në një shtëpizë të thjeshtë jashtë qytetit në bregdet, ku ai 

nuk mund të dilte nga shtëpia pa u ndjekur pas nga turma njerëzish, 

që e prisnin tek dera e shtëpisë tij, ose në Katedrale, dhe shkonin pas 

tij gjatë gjithë rrugës. Çdo mëngjes herët, pas një periudhe të lutjes 

intensive përpara një ikone në shtëpi, ai shkonte në Kishë - si 
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zakonisht, i ndjekur nga turma dhe atje ai kryente liturgjinë me një zë 

të thellë, të qartë dhe të fuqishëm: sepse ai kremtonte Eukaristinë dhe 

kungohej pothuajse çdo ditë. Ai gjithashtu shkonte shpeshherë në 

Shën Petersburg, sepse fama e tij si ndërmjetësues dhe shërues u 

përhap shumë shpejt në mbarë vendin. Çdo moment ai thirrej për 

ndihmë materiale dhe shpirtërore, dhe asnjë kërkesë e drejtuar tek ai 

nuk refuzohej; përditë ai priste shumë vizitorë, dhe merrte qindra 

letra nga njerëz të ndryshëm, ndërsa turma grumbulloheshin rreth tij 

kudo që ai shfaqej – në rrugët e Kronshtadit ose në Shën Petersburg, 

në stacionet hekurudhore, kudo. Gjatë muajve të verës ai fliste me 

njerëzit në fushat jashtë qytetit, duke u ulur në bar, bashkë me fëmijët 

që qëndronin me të dhe të rriturit që uleshin rreth tij. Ai ishte i 

gatshëm t’i ndihmonte të gjithë, të pasur dhe të varfër, dhe i trajtonte 

njëlloj – shpeshherë ndonjë personalitet i shquar me të cilin At Joani 

kishte takim, duhet të priste Atin e shenjtë që vonohej për shkak të 

kërkesave urgjente prej popullit të thjeshtë.  

Në vitin 1857 ai u thirr të jepte mësim Shkrimin e Shenjtë në një 

shkollë fillore në Kronshtad, dhe ai pranoi me gëzim sepse ai i donte 

fëmijët dhe kujdesej shumë për ta. Edhe fëmijët e donin shumë atë 

dhe ai kurrë nuk kishte nevojë të përdorte ashpërsinë me ta. “Bibla”, 

thoshte ai, “nuk duhet të mësohet njësoj, si lëndët e tjera por me 

besim dhe dashuri me qëllim që të zgjojë tek të tjerët besimin dhe 

dashurinë”, dhe masa e suksesit të tij mund të llogaritet nga fakti që 

ndonëse ai kurrë nuk insistoi që nxënësit e tij duhet të shkonin në 

Kishë, ata vet shkonin kur ai kryente Shërbesat e Shenjta. 

Duke qenë se fama e tij ishte përhapur kudo dhe ai vazhdimisht 

duhej të shkonte në shën Petersburg, ai u detyrua me keqardhje të 

madhe të linte postin e mësuesit të shkollës.  

Objekt tjetër i interesimit dhe shqetësimet të At Joanit ishte përpjekja 

kundër lypësisë që kishte pllakosur Kronshtadin. Fillimisht ai u afroi 

këtyre lypsarëve para për ushqim dhe strehim, por ai e kuptoi që kjo 

gjë nuk ishte e dobishme por e dëmshme. Në vitin 1868 ai konceptoi 

idenë e ndërtimit të një Godine që të përfshinte punishte, dhoma 

fjetjeje, sallë ngrënieje, farmaci dhe një shkollë fillore. Ai formoi një 

këshill dhe bëri thirrje për fonde. Thirrjes së tij iu përgjigjën njerëz të 
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varfër dhe të pasur nga e gjithë Rusia dhe Godina u ndërtua në vitin 

1873.  

At Joani administronte një total prej më se 15 mijë paundësh në vit në 

një numër të madh bamirësish, dhe gjysmën e shumës në Kronshtad.  

Si mundi ai të menaxhonte gjithë këtë? Ai kishte aftësinë me anë të 

lutjes dhe durimit. Ai flinte pak, dhe kishte dëshirë të madhe të lutej 

dhe të meditonte në orët e para të mëngjesit. Në rastet kur ai kalonte 

gjithë ditën në Kronshtad ai pëlqente të ecte rrugës në mesnatë duke 

u lutur dhe medituar; në qoftë se shihte ndonjë dritë ndezur, ai 

trokiste, shpesh për të ngushëlluar dikë që ishte i sëmurë ose që po 

vdiste por edhe i gatshëm për t’u bashkuar me bisedat e gëzueshme 

dhe festat që banorët organizonin.  

Nuk duhet të habitemi që At Joani pati momente të vështira nga 

lodhja e madhe por ai arriti t’i kapërcente ato me anë të lutjes dhe 

mbi të gjitha me anë të marrjes së denjë të Kungimit të Shenjtë.  

Ai vet deklaronte se vetëm duke marrë Trupin dhe Gjakun e Krishtit 

çdo ditë ishte  në gjendje të kryente një detyrë që ishte përtej fuqive 

njerëzore. 

Kur At Joani shkonte të kryente shërbesat ai transformohej – e gjithë 

lodhja, barra prej shqetësimeve dhe dhimbjeve zhdukej, dhe fytyra e 

tij reflektonte një gëzim të jashtëzakonshëm shpirtëror, paqe qiellore. 

Duhet thënë se Kisha ku ai meshonte mbushej plot e përplot jo vetëm 

të Dielave por edhe ditëve të javës. Katedralja e shën Andreas në 

Kronshtad mund të mbante 7000 njerëz, dhe kur At Joani kremtonte 

liturgjinë ishte kaq shumë e mbushur “saqë as një kokërr molle nuk 

gjente vend të binte poshtë”  

Ndonëse shumë njerëz të pasur dhe të varfër, fisnik dhe lypsarë e 

donin At Joanin kishte edhe nga ata të cilët e shinin veprën e tij me 

xhelozi dhe ligësi, veçanërisht disa klerikë dhe punonjës civil. Nga 

ana tjetër, afër fundit të jetës tij, konservatizmi i tij absolut, i  bindur 

dhe i shprehur mbi çështjet parimore, si teologjike ashtu dhe politike, 

nxori në dukje armiqësinë e hidhët të “pseudo – intelektualëve” 

liberal të cilët po përgatisnin rrugën për të përmbysur si kishën edhe 

monarkinë dhe themelimin e një tiranie çnjerëzore dhe të pa 

perëndishme. 
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Ata s’mund të bënin gjë tjetër veç të urrenin atë që u thoshte haptazi 

për atë çfarë ishin, që predikonte Krishtërimin kap fuqishëm dhe në 

mënyrë bindëse, dhe jeta e të cilit ishte një shembull akoma më 

bindës se çdo predikim. 

Nga ana e tij, At Joani gjatë viteve të fundit të jetës tij parashikoi 

afrimin e ngjarjeve të tmerrshme në Rusi, dhe denoncoi haptazi ata 

njerëz që po e çonin popullin në rrugën e gabuar, mbi të gjitha ata 

njerëz që kishin pozita të larta. Në gjithë predikimet e tij të vitit 1907 

ai fliste për gjyqin e frikshëm të Perëndisë, dhe nxiste 

domosdoshmërinë e pendimit, duke deklaruar në qoftë se Rusia 

pushonte së qenuri Rusia e Shenjtë, ajo do kthehej veç në një turmë 

fisesh të egërsish që përpiqen të shkatërrojnë njëri-tjetrin.  

Shëndeti i At Joanit filloi të përkeqësohet në vitin 1906, dhe në fund 

të vitit 1908 ai ishte shumë i sëmurë, dhe nuk mund të gjente prehje 

nga dhimbjet, përveç gjatë liturgjisë hyjnore, të cilën ai vazhdonte ta 

kremtonte aq gjatë sa të mundej, deri në herën e fundit në 10 Dhjetor. 

Ai ende vazhdonte të kungohej përditë, por në 18 Dhjetor ai ra në 

koma, ku u përmend mbrëmjen tjetër. Duke marrë me vështirësi të 

madhe Kungimin e Shenjtë për herë të fundit, ai fjeti më Zotin në 

orën 7 pa 20 të mëngjesit  të 20 Dhjetorit.  

Trupi i tij u çua në mënyrë solemne në Shën Petersburg dhe atje u 

varros në Kishën madhështore brenda Manastirit të shën Joan 

Gojartit, të cilën ai e kishte ndërtuar. Tërë rruga e proçesionit, nga 

Kronshtadi në Oranien baum, dhe nga stacioni Baltik deri në 

Manastir ishte mbushur nga turma njerëzish që vajtonin humbjen e 

Atit dhe Ndërmjetësuesit të tyre; madje edhe kori i rojës perandorake 

që shoqëronte trupin e tij, nuk mund të mbante lotët. Të paktën rreth 

60,000 njerëz morën pjesë në funeral.  

Ai që në këtë jetë u kujdes kaq shumë për fëmijët dhe ndërmjetësonte 

për ta aq fuqishëm, nuk i ka braktisur ata: rrëke shërimi, si trupore 

dhe shpirtërore, nëpërmjet lutjeve të tij, nuk kanë për të shteruar. 

 

 

BAZA E GJITHË SHPRESËS SONË 

Kap. 1 
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1. Afrimi i Perëndisë tek Njeriu: Mishërimi 

Nëse njeriu nuk do të ishte krijuar sipas shëmbëlltyrës së 

Perëndisë, Zoti nuk do të ishte trupëzuar prej Virgjëreshës së Shenjtë.  

Zoti, përpara mishërimit të Tij, e la njeriun të provonte hidhëtinë e 

mëkatit, tërë pafuqinë e tij për ta çrrënjosur atë; dhe kur të gjithë 

kërkonin një shpëtimtar, atëherë Ai shfaqet, Shëruesi dhe Ndihmuesi 

i tërëfuqishëm dhe i tërë ditur. Kur njeriu kishte uri dhe etje për 

drejtësi, atëherë Drejtësia e përjetshme shfaqet.  

Kjo është me të vërtetë mrekullia e mrekullive; kjo zbulon mëshirën  

urtësinë, dhe plotfuqishmërinë e pafund të Zotit drejt krijesave të Tij, 

që Ai Vet, Zoti i gjithçkaje, Zoti i pafundësisë, u bë njeri që ne të 

mund të shpëtohemi, Ai Fjala, nëpërmjet të Cilit të gjitha gjërat u 

bënë, u bë njeri dhe banoi ndër ne, duke jetuar mes njerëzve, dhe 

ishte i ngjashëm me ta në çdo gjë, përveç mëkatit. 

 

2. Afrimi i njeriut tek Perëndia: Besimi, Shpresa. 

 

 

Besimi është çelësi për te thesari i Perëndisë: Të gjitha gjërat janë të 

mundura për atë që beson. Besimi është  goja shpirtërore, dhe sa më 

lirshëm ai hapet, aq më lirshëm mund të depërtojnë lumenjtë 

hyjnorë. Le ta hapim atë lirshëm ashtu si bëjmë me gojën trupore; të 

mos i mbyllim buzët nga dyshimi; në qoftë se ato do të jenë të 

mbyllura, thesari i bekimit të Perëndisë do të mbyllet për ne.  

Çfarë është besimi? Siguria e të vërtetës shpirtërore, e cila është 

Perëndia. Të besosh do të thotë të jesh po aq i sigurt për realitetin e 

botës shpirtërore sa të botës materiale. 

Asgjë nuk është e pamundur për ata që besojnë; besimi i gjallë dhe i 

palëkundur mund të kryej mrekulli të mëdha sa hap e mbyll sytë.  

Besimi sjell çlodhje dhe gëzim; mosbesimi shkakton mundim dhe 

vuajtje.  

Sa njerëz thonë “Unë besoj tek Perëndia” pa besuar në të vërtetë! 

Sa njerëz nuk flasin kur është e domosdoshme të mbrohet lavdia e 

Perëndisë dhe e Shenjtorëve të Tij, kur fëmijët e kësaj bote 
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blasfemojnë. Disa nuk flasin kur është e domosdoshme të përkrahet e 

vërteta e Perëndisë, ose të ndalojnë blasfeminë.  

Njerëzit kanë rënë në mosbesim për shkak se ata kanë humbur 

tërësisht shpirtin e lutjes, ose nuk e kanë pasur atë – pra, me pak fjalë, 

për shkak se ata nuk luten. Për fat të keq besimi ynë pengohet nga 

dritëshkurtësia e arsyes sonë. Besimi kupton menjëherë ndërsa 

arsyeja arrin tek e vërteta nëpërmjet mënyrave që i bien përqark; 

besimi është mjeti i komunikimit ndërmjet një shpirti dhe një tjetri, 

ndërsa arsyeja është mjeti i komunikimit ndërmjet ndjeshmërisë 

shpirtërore dhe asaj materiale; e para është prej frymës, dhe e dyta 

prej mishit.  

Në qoftë se ne herë pas here nuk nxisim zjarrin e besimit në zemrat 

tona, përfundimisht besimi mund të shuhet plotësisht brenda nesh. 

Kundërshtari ynë bën çmos ta realizojë këtë gjë, prandaj dhe ne sot 

shohim njerëz të cilët janë të krishterë vetëm në emër, ndërsa 

veprimet e tyre janë tërësisht pagane (të pafe). Mënyrat (mjetet) për të 

konfirmuar dhe përforcuar shpresën e Krishterë janë lutja, 

veçanërisht lutja e vazhdueshme dhe e sinqertë, rrëfimi i mëkateve 

tona, leximi i shpeshtë i  Fjalës së Perëndisë dhe mbi të gjitha, 

Kungimi i shpeshtë i Misterit të shenjtë dhe jetëdhënës i Trupit dhe 

Gjakut të Krishtit.  

Në qoftë se me të vërtetë e thërret Perëndinë Atë, atëherë besoje Atë 

si Atin e tërë mëshirshëm, të tërëfuqishëm, të tërë ditur, të tërë 

dashur, të gjithë përsosur. Beso në Atë për sa i përket bekimeve të 

kësaj jete të përkohshme por mbi të gjitha për sa i përket bekimeve të 

ardhshme të cilat do t’ju dhurohen nëpërmjet Jisu Krishtit.  

Ashtu sikurse nëpërmjet dashurisë së Atit Qiellor për ty, ti je bërë bir 

i Perëndisë; sepse je pajisur nga Ai me arsyen dhe vullnetin e lirë; po 

ashtu nga ana jote ti duhet të bësh çdo përpjekje për të arritur atë 

Trashëgimi qiellore të bekuar dhe të përjetshme. “Zoti është gjithçka 

për mua”. Ky është thesari i paçmueshëm të cilin në qoftë se ne e 

posedojmë ne mund të jemi të qetë në çdo gjendje, të pasur në varfëri, 

të sjellshëm dhe bujar me të tjerët në çdo kohë, dhe duke mos 

humbur shpresën dhe rënë në dëshpërim edhe pasi të kemi 

mëkatuar.  
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Zoti është gjithçka për ne dhe ne duhet të bëjmë gjithçka për Zotin. 

Meqenëse i gjithë thesari juaj është brenda shpirtit dhe vullnetit tuaj, 

dhe Zoti kërkon prej jush zemrën tuaj duke thënë “Biri im më jep 

zemrën tënde”, prandaj për të përmbushur vullnetin e Perëndisë 

refuzo prishjen tënde, kokëfortësinë, dëshirat e kota, por kërko vetëm 

vullnetin e Perëndisë. Jo, vullneti im por u bëftë vullneti Yt. 

 

Kap 2 

Domosdoshmëria dhe Përfitimet e Lutjes. 

 

1. Domosdoshmëria e Lutjes.  

 

Përse është e nevojshme të lutesh në shtëpi dhe të ndjekësh 

Shërbesën Hyjnore në Kishë? Epo, përse është e nevojshme për ju të 

hani dhe pini, të bëni ushtrime, ose të punoni, çdo ditë? Për të 

ndihmuar jetën e trupit, për ta forcuar atë. Po kështu është 

absolutisht e domosdoshme të lutesh për të ndihmuar jetën e shpirtit, 

për të përforcuar shpirtin, i cili sëmuret me mëkatin, dhe ta pastrosh 

atë, ashtu si përdorni disa lloje ushqimesh dhe pijesh për të pastruar 

trupin. Në qoftë se nuk luteni, ju silleni si të pamatur dhe si të 

pamend, duke ndihmuar, kënaqur dhe forcuar trupin tuaj çdo ditë 

me çfarëdolloj mënyre, por neglizhoni shpirtin tuaj.  

Momentet më të bukura në tokë janë ato momente kur ne meditojmë 

për gjërat qiellore, ose kur ne njohim dhe mbrojmë të Vërtetën, vetëm 

atëherë ne realisht jetojmë.  

Ne shpesh duhet të ngrihemi mbi tokë, dhe të ngjitemi drejt qiejve, 

aty ku është jeta jonë e vërtetë, aty ku është vendi ynë i vërtetë i cili 

nuk do të ketë fund.  

Zoti, Ati ynë Qiellor e di, edhe para se ne të kërkojmë për çfarë gjëra 

ne na nevojiten, ose çfarë dëshirojmë; por ne nuk e njohim Atë siç 

duhet, sepse ne jepemi pas kotësive të botës, në vend që të besojmë 

veten tonë në duart e Tij. Prandaj, me urtësinë dhe Mëshirën e Tij ai i 

kthen nevojat tona në një pretekst për ne që të kthehemi tek Ai.  

Lutjet tona janë të domosdoshme për të forcuar besimin tonë, vetëm 

nëpërmjet të  cilit ne mund të shpëtohemi: “vetëm nëpërmjet hirit 
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dhe besimit mund të shpëtoheni”. Dhe: “O grua, i madh është besimi 

yt”. Për këtë arsye Zoti e bëri gruan të lutet seriozisht, për të zgjuar 

besimin e saj dhe forcuar atë. Perëndia dëshiron që ne shpeshherë të 

kthehemi tek Ai me lutje, në mënyrë që të paraqitemi si fëmijët e Tij, 

të cilët janë rënduar nga mëkati dhe janë larguar nga Ai, për të na 

pastruar dhe pushtuar me dashurinë e Tij, për të na treguar se Ai 

gjithmonë ka bekime për ne. Në këtë mënyrë veprojnë edhe prindërit 

e mirë kur fëmijët e tyre sillen keq.  

Përse është e nevojshme lutja e gjatë? Me qëllim që nëpërmjet lutjes 

së gjatë dhe të zjarrtë ne mund të ngrohim zemrat tona të ftohta, të 

ngurtësuara nga kotësia e zgjatur. Sepse është e habitshme të 

supozosh që shpirti i ngurtësuar, me kotësinë e kësaj bote, mund të 

depërtohet menjëherë gjatë lutjes nga ngrohtësia e besimit dhe 

dashuria e Perëndisë, dhe është e çuditshme ta kërkosh këtë gjë.  

Jo, - punë dhe përpjekje të madha dhe të herë pas hershme nevojitet 

për të arritur këtë gjë. “Mbretëria e Qiejve po vuan dhunë, dhe të 

dhunshmit e morën atë me forcë”. Mbretëria e Qiejve nuk mund të 

vijë menjëherë brenda shpirtit kur vet njerëzit largohen nga ajo kaq 

shpesh. Zoti na e bëri të qartë se lutjet tona nuk duhet të jenë të 

shkurta, duke na dhënë shembullin e të vesë që shkonte shpeshherë 

tek gjykatësi, dhe e bezdiste atë me kërkesat e saj.  

Shpirti ynë nuk mund të mbetet bosh. Ai mund të mbushet me të 

mirë ose të keqe, njëra prej të dyjave – gruri mund të rritet në të ose 

egjra. Por çdo e mirë vjen nga Perëndia dhe mjeti për të marrë çdo të 

mirë nga Perëndia është lutja, ato të cilët luten me zjarr, me sinqeritet, 

nga thellësitë e shpirtrave të tyre marrin hir Perëndie për të bërë mirë 

dhe mbi të gjitha, marrin nga Ai hirin e besimit; ndërsa ata të cilët 

nuk luten natyrisht mbeten pa këto dhurata shpirtërore, duke e 

privuar veten prej tyre, me dëshirën e tyre, nëpërmjet neglizhencës 

dhe indiferencës së tyre; dhe sikurse gruri rritet prej mendimeve, 

prirjeve, qëllimeve dhe veprave të mira në shpirtrat e atyre të cilët i 

drejtohen Zotit me lutje të zjarrta, po kështu në shpirtrat e atyre të 

cilët nuk luten egjra prej çdo të keqeje rritet, duke i zënë frymën asaj 

të mire që ka mbetur brenda tyre nga hiri i pagëzimit, mirosjes, dhe 

kungimit dhe pendimit pasues.  



 10 

Ne duhet që me çdo lloj mjeti të rrënjosim në arën e shpirtrave tonë 

farëzat e virtyteve, besimin, shpresën tek Zoti, dashurinë për 

Perëndinë dhe për të afërmin tonë.  

Ne duhet ta plehëromë atë me lutje, durim dhe vepra të mira dhe të 

mos pushojmë së bëri këtë gjë, sepse në kohë plogështie dhe përtacie 

armiku me zell  mbjell egjrën e tij. “Por, ndërsa njerëzit po flinin, 

erdhi armiku i tij dhe mbolli egjër nëpër grurë dhe iku”(Mat.13:25).  

Ne duhet që të ruajmë me kujdes arën e shpirtit tonë, të mos lejojmë 

egjrën prej çdo vesi të rritet në të ; ne përditë duhet të shkulim barërat 

e këqija – të paktën me lutjet e mëngjesit dhe të mbrëmjes – dhe ta 

vadisim atë me lot të shumtë, si me shi.  

Shpirti ynë vdes shpirtërisht çdo ditë. Vetëm lutja e zjarrtë, e mbytur 

në lot, mund ta kthej në frymëmarrje dhe jetë. Në qoftë se ne nuk 

lutemi çdo ditë mund të pushtohemi lehtësisht nga vdekja 

shpirtërore.  

Mënyra e vetme për të kaluar ditën në shenjtëri dhe paqe, dhe pa 

mëkat, është lutja e sinqertë sapo të çohesh në mëngjes. Ajo do të 

sjellë Krishtin brenda shpirtit tuaj, bashkë me Atin dhe Shpirtin e 

Shenjtë, dhe në këtë mënyrë do të mbrojë shpirtin tuaj kundër çdo  të 

keqeje; por ju duhet ende të ruani me kujdes shpirtin tuaj.  

Kurrë mos bini të flini pa thënë lutjet e mbrëmjes, dhe mos lejoni 

armikun ta pengojë atë ose t’ju shpërqendroj prej saj.  

“Qëndroni të kthjellët; Jini vigjilent. Rrini zgjuar dhe lutuni, që të mos 

bini në tundim. Rrini zgjuar, sepse nuk e dini ditën as orën kur do të 

vijë Biri i njeriut. Rrini zgjuar pra, sepse ju nuk e dini se kur do të vijë 

i Zoti i shtëpisë – se mos vjen papritur dhe ju gjen në gjumë. Dhe këto 

që po jua them juve ia u them të gjithëve – Rrini zgjuar”. 

 

 

2. Lutje falënderimi. 

 

Për të Krishterët e sinqertë lutja duhet të jetë e pandërprerë, për 

shkak se ne vazhdimisht mëkatojmë; mirënjohja duhet të jetë e 

përhershme, sepse çdo ditë, çdo moment ne marrim mëshirë nga 

Perëndia. Lavdërimi duhet të jetë gjithashtu i pandërprerë, sepse ne 



 11 

vazhdimisht shohim lavdinë e veprave të Perëndisë në veten tonë 

dhe në botë, veçanërisht lavdinë e dashurisë së Tij të pafund drejt 

nesh. Edhe nëse ne mëkatojmë përditë – kjo duhet të jetë stimuli 

(nxitja) jonë më e fuqishme për t’u lutur. Përditë ne marrim mëshirë 

nga Perëndia; kjo duhet të jetë një nxitje e fuqishme për të 

falënderuar Perëndinë. Përditë ne sodisim veprat prej 

plotfuqishmërisë së Perëndisë: urtësinë dhe mirësinë; dhe kjo duhet 

të jetë një nxitje për ta lavdëruar Atë çdo ditë. Sa shumë i do njerëzit 

Perëndia, dhe sa kujdeset për ta, duke mos kursyer madje dhe Birin e 

Tij të Vetëmlindur, për të na shpëtuar ne, dhe të na çonte në 

Mbretërinë Qiellore. Është e pamundur të mos lavdërosh Perëndinë 

kur sjell ndërmend se u krijuam nga asgjëja, se që nga fillimi ne u 

paracaktuam për bekimin e përjetshëm, tërësisht pa shkak – pa asnjë 

meritë nga vetja jonë kur kujton se çfarë hiri na ka dhuruar Perëndia 

përgjatë jetës sonë që ne të mund të shpëtohemi, kur kujtojmë një 

mori mëkatesh që na janë falur, dhe jo njëherë apo dy herë, por herë 

pas herë.  

Falënderojeni Perëndinë çdo ditë me gjithë shpirtin tuaj sepse na 

krijoi sipas shëmbëlltyrës dhe ngjashmërisë së Tij – veçanërisht 

falënderoni Atë që na rikthen jetën e përjetshme pasi kishim rënë në 

vdekjen e përjetshme dhe për ato që Ai ka bërë dhe bën duke dhënë 

Birin e Tij të Vetëmlindur për të na shpenguar, i Cili vuajti për ne 

edhe vdekjen. Falënderoni Atë i Cili na dhuron çdo ditë jetë të re, 

pasi biem në mëkat – me dëshirën tonë dhe për këto le t’i themi: “At, 

mëkatova kundër Qiellit dhe përpara Teje!” 

Falënderoni Perëndinë që shpeshherë ju ka çliruar nga sëmundja, ju 

të cilët në mënyrë të pakujdesshme u gjendët në rrezik dhe sëmundje, 

pararendëse të vdekjes trupore; Falënderojeni Atë sepse korrigjon 

gabimet tuaja. Falënderojeni Atë për të gjitha mjetet e ekzistencës, për 

të gjitha gëzimet dhe hidhërimet  e jetës; për çdo gjë që na dhurohet 

prej Tij, nga Ati i tërë mëshirshëm; origjina e jetës, i Cili na fal jetën.  

Përse duhet të falënderojmë Perëndinë për gjithçka? Kryesisht për 

përfitimin tonë, për të përmirësuar ndjenjat e shpirtit tonë; për të 

kultivuar ndjenjën e besimit në gjithçka tek Perëndia. 
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3. Ndërmjetësimi 

 

Lutuni për të tjerët siç luteni për veten, sepse ne jemi një, përderisa 

jemi bijtë e Atit Qiellor.  

Kur luteni, përpiquni të luteni më tepër për të tjerët se për veten tuaj, 

dhe gjatë lutjes përfaqëso gjallërisht tek vetvetja të gjithë njerëzit, 

duke formuar një trup me veten tënde, dhe secilin të ndarë si 

gjymtyrë të Trupit të Krishtit, sepse ne jemi gjymtyrë të njëri – tjetrit. 

Lutuni për të gjithë si të luteshit për veten tuaj, me të njëjtin sinqeritet 

dhe ngrohtësi; konsiderojini dobësitë dhe sëmundjet e tyre si të 

tuajat; injorancën e tyre shpirtërore, mëkatet dhe epshet e tyre si të 

tuajat; tundimet, fatkeqësitë, vuajtjet e shumta të tyre si të tuajën. E 

tillë lutje do të pranohet me dëshirë të madhe nga Ati Qiellor, nga Ati 

i të gjithëve – dashuria e pakufishme e të Cilit përqafon dhe mbron të 

gjitha krijesat.  

Është gëzim për Zotin, si At i tërë dashur – kur ne lutemi për të tjerët 

– fëmijët e Tij, dhe ashtu si prindërit, në kërkesën e fëmijëve të tyre të 

mirë, harrojnë fëmijët e këqij; po kështu Ati Qiellor, me lutjen e atyre 

të cilët bëjnë vullnetin e Tij, ose me lutjen e priftërinjve të Tij për 

popullin, tregon  mëshirë edhe për të padenjët.  

Është e pëlqyeshme për Zotin, Atin e të gjithëve, kur ne lutemi për 

secilin me besim dhe dashuri, sepse Ai është dashuri, i gatshëm për 

të falur të gjithë për hir të dashurisë që ata kanë për njëri – tjetrin. 

Shpirti i Shenjtë thotë, “Lutuni për njëri tjetrin që të mund të 

shpëtoheni”.  

Nëse ti dëshiron një bekim shpirtëror për veten tënde, ose për dikë 

tjetër, ose për të gjithë, edhe Zoti dëshiron të njëjtën gjë, madje me 

tepër se ju dhe është gati t’ia u dhurojë atë ju dhe të tjerëve. Por ajo që 

është e domosdoshme është gatishmëria për të pranuar dhuratën 

hyjnore. Ajo kërkon vetëm denjësi tek ata të cilët do ta marrin atë, 

sepse Perëndia është Mëshira e pafund, Mirësia e pafund, dhe është 

gjithnjë i gatshëm të dhurojë çdo bekim, dhe shpeshherë e dhuron atë 

edhe para se ne ta kërkojmë, dhe në çdo rast është në gjendje të japë 

me bollëk për ato që ne kërkojmë ose mendojmë. Prandaj ne duhet të 

kërkojmë bekime shpirtërore prej Zotit dhe gjithashtu bekime të kësaj 
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bote kur ato janë të domosdoshme, dhe Zoti na i dhuron ato sipas 

premtimit të besueshëm të Tij: “Lypni dhe do t’ju jepet; kërkoni dhe 

do të gjeni, trokisni dhe do t’ju hapet; sepse kushdo që lyp do të 

marri; dhe ai që kërkon do të gjejë; dhe atij që troket do t’i hapet”.  

Ai i Cili nuk kurseu as Birin e Tij të vetëm , si nuk mund të na 

dhurojë bashkë me Atë dhe Shpirtin e Shenjtë të gjitha gjërat? 

Dhurata me esenciale dhe më e madhe na është dhënë; çdo gjë tjetër 

që ne kërkojmë ose lutemi është pafundësisht shumë herë më e vogël 

se Biri i Perëndisë; Prandaj ne mund t’i kërkojmë Perëndisë çdo gjë, 

me besim, në Emër të Jisu Krishtit, për çdo bekim ose dhuratë që ne 

mendojmë dhe kemi nevojë, sepse “Çfarë do që do të kërkoni në 

Emrin Tim, Unë do t’ia u jap, që Ati të mund të lavdërohet në Birin”. 

A luteni ju për faljen e mëkateve, apo për prehje të shpirtrave të 

fjetur?  

Ai është Qetësuesi për mëkatet e të gjithë botës. Gjaku i Jisu Krishtit, 

Birit të Perëndisë na pastron nga çdo mëkat.  

Ai mund të falë edhe çdo mëkat të të fjeturve të bërë nga ata në botë, 

edhe mendimet ose veprat e tyre. Ai është Ngjallja, Jeta dhe Prehja e 

shërbëtorëve të fjetur. A do të dëshironit dhe kërkonit diçka prej Tij 

për të gjallët dhe për veten tuaj? “Kërkoni ç’të doni dhe do t’ju jepet”.  

Zoti ka respekt të madh për natyrën, të cilën Ai e ka krijuar  dhe për 

ligjet e saj, si produkt i urtësisë së Tij të pafund dhe të përsosur. Për 

këtë arsye Ai zakonisht kryen vullnetin e Tij nëpërmjet natyrës dhe 

ligjeve të saj – për shembull kur ndëshkon njerëzit ose i bekon ata. 

Prandaj mos kërkoni mrekulli prej Tij pa qenë tërësisht të 

domosdoshme. 

Është mirë për mua të lutem për të tjerët kur unë marr me denjësi, 

Kungimin e Shenjtë: sepse realisht Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë, 

Perëndia im është brenda meje dhe unë marr kurajë përpara Tij, 

sepse Mbreti qëndron tek unë si në shtëpinë e Tij. Unë mund të 

kërkoj ç’të dua. Ne do të shkojmë tek Ai dhe do të ndërtojmë banesën 

tonë bashkë me Atë. Ne mund të kërkojmë ç’të duam dhe Ai do të na 

e plotësojë”.  
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Të mos humbasim asnjë mundësi për t’u lutur për çdo njeri, 

gjithashtu jo me kërkesën e tij, ose me kërkesën e të afërmeve, miqve 

të atyre të cilët e vlerësojnë, ose e njohin atë.  

Kur dikush u kërkon të luteni për dikë që të mund të shpëtojë nga 

vdekja trupore, për shembull, nga mbytja, nga vdekja prej ndonjë 

sëmundje, nga zjarri, apo nga ndonjë fatkeqësi tjetër urdhëroni 

besimin e atyre të cilët ia u kërkuan këtë gjë, dhe thoni me vete 

“Bekuar qoftë besimi yt; sipas besimit tënd Zoti plotësoftë lutjen time 

të padenjë; dhe Ai shtoftë besimin tim”.  

Lutja për të tjerët është shumë dobiprurëse për vet atë që lutet. Ajo 

pastron shpirtin, forcon besimin dhe shpresën në Perëndinë; dhe 

shton dashurinë për Perëndinë dhe të afërmin tonë.  

Kur ju prekeni nga vuajtjet e njerëzve të tjerë, dhe vuajtjet e 

shpirtrave të tyre, kështu ju nxiteni të luteni për ta me një zemër të 

dhembshur dhe të përulur, lutuni Perëndisë të ketë mëshirë për ta ( 

t’i mëshirojë ata) dhe t’ia falë atyre mëkatet – siç do të luteshit për 

faljen e mëkateve tuaja – domethënë, lutuni Perëndisë me lot t’i falë 

ata; gjithashtu lutuni për shpëtimin e të tjerëve siç luteni për 

shpëtimin tuaj.  

Në qoftë se ti e bën zakon të lutesh për shpëtimin e të tjerëve, 

Perëndia do t’ju jap ju bollëk dhuratash shpirtërore, dhuratat e 

Shpirtit të Shenjtë, i Cili i do shpirtrat e atyre që kujdesen për 

shpëtimin e të tjerëve, sepse Vetë Ai dëshiron të na shpëtojë ne të 

gjithëve me çdo mënyrë, vetëm në qoftë se ne nuk e kundërshtojmë 

(pengojmë atë) dhe nuk i ngurtësojmë zemrat tona. “Vetë Shpirti i 

Shenjtë ndërmjetëson për ne me psherëtima të rënda të cilat nuk 

mund të thuhen”.  

Përse ka fuqi lutja jonë e sinqertë për të tjerët? Sepse duke u kapur 

pas Perëndisë gjatë lutjes unë bëhem një shpirt me ta, dhe i bashkuar 

me veten time, nëpërmjet besimit dhe dashurisë për ata të cilët lutem; 

sepse duke vepruar brenda meje vepron gjithashtu në të njëjtën kohë 

brenda tyre, sepse Ai i përmbush të gjitha. “Të gjithë ne jemi një Bukë 

dhe një Trup. Është një trup dhe një shpirt”.  

Kur ju luteni për të tjerët – për shembull – për pjesëtarët e familjes, 

ose për të huajt – edhe ndonëse ata nuk ia u kanë kërkuar të bëni këtë 
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– lutuni për ta me të njëjtën ngrohtësi dhe zell siç do të luteshit për 

veten tuaj. Kujtoni Urdhëresën: “Duaje të afërmin tënd po si 

vetveten”.  

Mos jini të plogësht në lutjen për të tjerët – kur iu kërkohet nga ata 

ose me pëlqimin tuaj – dhe bashkë me ta; ti do të marrësh shpërblim 

nga Perëndia – hirin e Perëndisë brenda shpirtit tënd – i cili do t’ju 

mbush me gëzim dhe do t’ju forcojë në besim dhe dashuri për 

Perëndinë dhe të afërmin tuaj. Këto fjalë janë të vërteta – të bazuara 

nga eksperienca . 

Ne përgjithësi ne nuk lutemi vullnetarisht për të tjerët, por më tepër 

nga detyra dhe zakoni, dhe duke mos u përqendruar tërësisht në 

lutje: ne duhet të detyrojmë veten të lutemi me gjithë zemër, me 

besim të madh, me guxim të madh; që të mund të marrim mëshirë të 

pasur dhe të madhe nga Perëndia. Kur thua një lutje për të gjithë 

njerëzit, por nuk luteni nga zemra për të gjithë njerëzit, atëherë 

shpirti juaj është nën zgjedhë ( i shtypur), sepse Perëndisë nuk i 

pëlqejnë të tilla lutje – por ku fillon të lutesh me gjithë zemrën tënde – 

nuk je më nën zgjedhë – sepse Zoti i dëgjon me kujdes të tilla lutje.  

Kur ne lutemi për të tjerët; fjalët e lutjes sonë nuk duhet thjesht të 

dalin nga goja si ne shfletojmë faqet e një libri ose kur numërojmë 

paratë; uji duhet të rrjedhë si një përrua prej ujit të gjallë nga burimi i 

tij – fjalët duhet të dalin nga shpirti, ato nuk duhet të jenë si një veshje 

e huaj e marrë hua.  

Kur ne lutemi për të gjallët dhe për të vdekurit me emër – ne duhet t’i 

shqiptojmë këto emra me dashuri, dhe nga thellësia e shpirtit sikur të 

mbartnim në shpirtrat tanë personat të cilat ne i përmendim, duke 

sjellë ndërmend se ata janë gjymtyrët tona dhe gjymtyrë të trupit të 

Zotit. Nuk është e drejtë të qëndrojmë përpara Perëndisë duke 

shqiptuar thjeshtë me gojë emrat e tyre.  

Ne duhet të kujtojmë se Perëndia sheh brenda zemrave tona, dhe kjo 

dashuri vëllazërore dhe simpati për ata të cilët ne lutemi është një 

detyrë e Krishterë... Ka një ndryshim të madh ndërmjet përmendjes 

së emrave në mënyrë apatike dhe të kujtuarit të tyre përzemërsisht; i 

pari është aq larg nga tjetri aq sa qielli nga toka.  
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Ne duhet të lutemi ngrohtësisht për të gjithë ata të skllavëruar nga 

veset, sepse armiku vepron brenda tyre.  

Kur ti sheh gabime dhe vese tek fqinji yt, lutu për të; lutuni për të 

gjithë, madje dhe për armikun tuaj.  

Në qoftë se dëshiron të korrigjosh gabimet e dikujt, mos mendoni ta 

bëni atë të vetëm, me mjetet tuaja; ti vetëm do të dëmtohesh nga 

veset e tua, për shembull nga krenaria dhe nervozizmi që shkaktohet 

nga ajo; por lërjani barrën tuaj Zotit, dhe lutu me gjithë shpirtin tënd 

që Vet Perëndia të ndriçojë mendjen dhe shpirtin e atij njeriu. Në 

qoftë se ai sheh se lutja juaj shpreh dashuri, dhe me të vërtetë ajo 

buron nga thellësitë e shpirtit tuaj, ai padyshim do ta përmbush atë, 

dhe ju do të shihni së shpejti, nga ndryshimi që ka ndodhur tek ai për 

të Cilin u lutët, se ajo është vepra e Perëndisë së Tërëshenjtë.  

Ne nuk dëshirojmë të lutemi për njerëzit të cilët i urrejmë dhe i 

përbuzim; por ne duhet të lutemi për ta, dhe t’i kërkojmë ndihmë te 

Mjeku i Madh, sepse ne vet jemi shpirtërisht të sëmurë, me mëri dhe 

krenari. Kundërshtari yt, ose ai të cilin e përbuz, është gjithashtu i 

sëmurë; lutu që Zoti i tërë mirë të mund t’ju mësojë mirësi dhe 

durim, lutuni Atij t’ju mësoj dhe forcoj ju të doni armiqtë tuaj, dhe jo 

vetëm ata që iu duan të mirën, por edhe ata që ju duan të keqen.  

Ne nuk duhet të kthejmë inatin me inat; krenarinë me krenari; për ata 

të cilët janë të irrituar ose krenarë drejt nesh ne duhet të tregojmë 

keqardhje dhe  duhet të lutemi për ta nga thellësitë e shpirtrave tanë, 

që Zoti të largojë errësirën prej tyre, dhe t’i ndriçojë me dritën e hirit 

të Tij.  

Të fjeturit jetojnë. “Perëndia nuk është  një Perëndi i të vdekurve, por 

i të gjallëve; për të gjithë ata që jetojnë tek Ai”. Shpirti luhatet në 

mënyrë të padukshme rreth trupit dhe vendeve ku atij i pëlqen të 

jetojë. Në qoftë se ai vdes në mëkat, nuk mund ta çlirojë vetën nga 

lidhjet e tij, dhe ka shumë nevojë për lutjet e të gjallëve, veçanërisht 

për ato të Kishës Nuses së Shenjtë të Krishtit. Prandaj le të lutemi 

seriozisht për të fjeturit.  

Disa pyesin, përse duhet të përmendim të fjeturit, apo të lutemi për 

ta? Vet Perëndia i di emrat dhe nevojat e të gjithëve. Mirëpo ata që 

flasin harrojnë, ose nuk e kuptojnë rëndësinë e lutjes, nuk kuptojnë 
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rëndësinë e çdo fjale që del nga thellësia e shpirtit; ata harrojnë se 

drejtësia dhe mëshira e Perëndisë gjallërohet nga lutja e çiltër (e 

përzemërt) të cilën Zoti në mirësinë e Tij ia ngarkon meritën atyre të 

gjallëve ose të fjeturve, si anëtarë të një trupi të Kishës. Ata nuk e 

dinë se “Kisha e të parëlindurve, emrat e të cilëve janë shkruar në 

qiejt”, me dashurinë e saj vazhdimisht lutet tek Perëndia për ne, dhe 

me qëllim (qëllimisht) përmend përpara Perëndisë ata të cilët luten 

për ta. Ne i përmendim ata dhe ata na përmendin ne. Por ai i cili nuk 

kujton me dashuri vëllain e tij në lutje, nuk do të kujtohet as vet, dhe 

nuk meriton të përmendet. Madje një fjalë me besim dhe dashuri 

nënkupton shumë në lutje. “Lutja e të drejtit vlen  shumë”.  

Kur ju luteni për prehje të shpirtrave të fjetur, detyroni veten të lutmi 

me gjithë zemër, duke kujtuar se të veprosh në këtë mënyrë është një 

detyrë jetike (thelbësore). 

Mendo sa e rëndësishme është prehja për të fjeturit, dhe sa shumë ai, 

ose ajo ka nevojë për lutjet e të gjallëve, si gjymtyrë të një trupi të 

Kishës; se si përleshen engjëjt me demonët për shpirtin e tij ose të saj, 

dhe si dridhet ai, pa e ditur se cili do të jetë fati i tij i përjetshëm. Lutja 

jonë me besim dhe dashuri për të fjeturit do të thotë shumë në sytë e 

Zotit. Mendo gjithashtu për veten tënde se sa e rëndësishme është 

prehja për ty, kur ti je i lidhur nga vargonjtë e mëkatit, edhe se sa me 

zjarr dhe sinqeritet ju më pas i luteni Zotit dhe Nënës së Tij të 

papërlyer (të panjollë), dhe sa i gëzuar je kur lufta juaj e zjarrtë iu sjell 

falje të mëkateve dhe paqe në shpirt. Të njëjtën gjë bëj edhe për 

shpirtrat e të fjeturve, të cilët kanë nevojë për lutje - lutjen tuaj – sepse 

tashmë ai ose ajo nuk mund të luten për veten e tyre, atij i nevojitet 

gjithashtu prehja (çlodhja) të cilën ti mund të lutesh për të nëpërmjet 

lutjes së zjarrtë dhe veprave të bamirësisë të afruara për të mirën e 

atij shpirti, dhe mbi të gjitha duke ofruar sakrificë të panjollë në 

interes të tij. 

Lutuni për të fjeturit si të ishte shpirti juaj në ferr, në flakët e 

përjetshme; ju si të ishit në mundim . Ndjeni vuajtjen (mundimin ) e 

të fjeturve me gjithë shpirtin tuaj, dhe lutuni me zjarr që ata të mund 

të prehen në paqe, në vendin e dritës dhe në kullotën e gjelbër, në 

vendin e freskisë.  
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Lutuni Zotit për prehjen e shpirtrave të stërgjyshërve dhe vëllezërve 

çdo ditë, në mëngjes dhe në mbrëmje në mënyrë që kujtimi i vdekjes 

të jetojë brenda jush, dhe ajo shpresë në jetën që do të vi, pas vdekjes, 

të mos zhduket brenda jush, dhe se shpirti juaj të jetë i përulur nga 

mendimi i natyrës të përkohshme (kalimtare). 

 

Deri Ketu 

 

4. Frytet e lutjes 

 

Nëpërmjet lutjes me besim ne mund të përfitojmë nga Perëndia i 

gjithë mëshirshëm të gjitha bekimet shpirtërore, dhe po ashtu të 

gjitha bekimet e nevojshme të kësaj botë vetëm nëse lutja jonë është e 

zjarrtë dhe dëshirat tona për këto bekime të sinqerta. Përfitime të 

mëdha nga lutja vijnë për ata të cilët luten: ajo qetëson shpirtin dhe 

trupin – dhe nuk i jep vetëm çlodhje shpirtit të atij që lutet, por edhe 

shpirtrave të stërgjyshërve të parafjetur dhe vëllezërve më Krishtin 

gjithashtu.  

Lutja freskon dhe gjallëron shpirtin, ashtu si ajri i jashtëm freskon 

trupin. Kur ne lutemi ne ndihemi më të fortë dhe më freskët, ashtu siç 

ndihemi më të fortë dhe më të freskët fizikisht dhe shpirtërisht kur ne 

ecim në ajër të pastër.   

Një arsye e gjallë e prezencës së Perëndisë është burimi i paqes dhe 

gëzimit tek shpirti, ndërsa dyshimi në prezencën e Tij shkakton 

shqetësim, ankth  dhe brengë. Lutja e përzemërt është burimi i paqes 

në shpirt, ndërsa lutja që është sipërfaqësore, jo e sinqertë, e 

pavëmendshme, dëmton shpirtin. 

Shenja e mëshirës së Zotit, apo e Nënës së Tij të pacenuar dhe të 

panjollë, tek ne, pas ose gjatë lutjes, është paqja e shpirtit – 

veçanërisht pasi ne kemi mposhtur disa vese, karakteristikë e të 

cilave është mungesa e paqes shpirtërore. Nga kjo paqe e shpirtit , 

dhe nga butësia e shenjtë , ne mund të kuptojmë gjithashtu lehtësisht 

se lutja jonë është dëgjuar dhe se hiri i kërkuar me të na është 

dhuruar. Suksesi i lutjes mund të kuptohet nga fuqia shpirtërore, të 
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cilën ne mund ta marrim brenda për plotësimin e veprave të thirrjes 

sonë, dhe nga drita e brendshme, që hyn brenda shpirtit tonë. 

Zoti nuk i braktis ata të cilët punojnë për Atë, dhe ata që qëndrojnë 

përpara Tij; sepse me çfarë mase ata matin, Ai do ti masë nga ana e 

Vet, dhe Ai do ti shpërblejë për bollëkun e fjalëve të sinqerta të lutjes 

tyre duke iu dërguar në shpirtrat e tyre me bollëk dritë, ngrohtësi, 

paqe dhe gëzim shpirtëror. “Është mirë për mua t’i afrohem Zotit”, 

thotë Davidi,  i cili pati shijuar ëmbëlsinë e lutjes dhe lavdinë e 

Perëndisë. Edhe të tjerë njerëz e konfirmojnë këtë, edhe unë, një 

mëkatar gjithashtu. T’i afrohesh Zotit është një gjë e mirë, madje edhe 

këtu në tokë, megjithëse ne jemi ende me trupa të mëkatshëm. Çfarë 

lumturie do të jetë të bashkohesh me Perëndinë në Qiejt! Dhe 

lumturia e bashkimit me Perëndinë këtu në tokë është një mostër dhe 

një shenjë e lumturisë së bashkimit me Perëndinë pas vdekjes, në 

përjetësi. 

 

Kap. 3 

 

1. Fryma e Lutjes 

 

Lutja është një hallkë e artë që lidh të Krishterin, me botën 

shpirtërore tek e cila ai është anëtar dhe mbi të gjitha, me Perëndinë, 

burimin e jetës. 

Shpirti dhurohet nga Perëndia dhe tek Perëndia ai ngjitet nëpërmjet 

lutjes. 

Lutja është lartësimi i mendjes dhe shpirtit tek Perëndia, soditja e 

Perëndisë, bashkëbisedim i guximshëm i krijesës me Krijuesin, shpirti 

që qëndron me nderim përpara Atij, si përpara Mbretit, përpara vet 

Jetës i Cili u fal jetën të gjithëve.  

Lutja është ndjenja konstante e varfërisë dhe pafuqisë sonë 

shpirtërore, soditja me veten tonë, me të tjerët dhe me natyrën, e 

veprave të urtësisë dhe mëshirës së madhe, dhe pushteti i 

gjithëfuqishëm i Perëndisë; ajo është vazhdimisht imazhi i këndshëm 

i mendjes. 
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Themeli i lutjes është dëshira e zjarrtë e imazhit drejt prototipit të tij, 

ashtu si e ngjashmja të ngjashmes. Perëndia është e Vërteta dhe lutjet 

e mia duhet të jenë të vërteta, si edhe jeta. 

Perëndia është Dritë dhe lutjet e mia duhet të ofrohen me dritën e 

mendjes dhe të shpirtit. Perëndia është Zjarr, edhe lutjet e mia duhet 

të jenë të zjarrta. 

Lutja është uji i gjallë, me anë të së cilës shpirti shuan etjen e tij. Kur ti 

lutesh mendo vetëm për Perëndinë, Perëndinë Triadike, dhe asnjë gjë 

tjetër. Mendo që Perëndia është në botë si shpirti brenda trupit, 

ndonëse Ai është pafundësisht më i madh se bota, dhe nuk kufizohet 

nga ajo. Trupi juaj është i vogël dhe ai depërtohet plotësisht nga 

shpirti juaj i caktuar; bota është e madhe, por Perëndia është 

pafundësisht i madh dhe mbush gjithë krijimin – “i Cili është kudo 

dhe i mbush të gjitha”. 

Kujtoni që kur luteni ju qëndroni përpara vet Perëndisë, që është i 

tërë ditur. Prandaj, lutja juaj duhet të jetë, si të thuash, me gjithë 

shpirt dhe kuptimplotë. Mendoje mirë përpara Atij që qëndron, me 

Atë të Cili bisedon, Atij të Cilit i thur lavde; 

Ji plotësisht me Perëndinë, t’i përkasësh vetëm Atij, lutu me gjithë 

shpirti tënd; këndoji me gjithë shpirtin tënd, shërbeji të afërmit tënd 

siç meriton t’i shërbehet, me gëzim, me përzemërsi dhe jo me një 

zemër dhe mendje të ndarë. 

Ashtu si një njeri i vrazhdë, që vjen me një kërkesë tek një njeri i cili 

është i mirë, i sjellshëm, i butë, për të pasur sukses për lutjen e tij 

përpiqet t’i ngjajë atij, kështu edhe i Krishteri, kur i afrohet Perëndisë, 

ose Nënës së Tij të pacenuar, ose Engjëjve dhe Shenjtorëve, në lutje 

duhet të përpiqet t’i ngjajë sa të mundet vet Zotit ose Nënës së Tij të 

pacenuar, ose Shenjtorëve dhe Engjëjve. Brenda kësaj gjendet suksesi 

i afrimit tek Perëndia dhe i dëgjimit prej Tij të lutjeve tona. 

Të gjithë ju të cilët i afroheni për t’i shërbyer Perëndisë me lutje, 

mësoni të jeni të ngjashëm si Ai – të butë, të përulur, dhe 

zemërpastër; mos lejoni të gjendet ndonjë gënjeshtër, mashtrim ose 

dyshim ose ftohtësi brenda shpirtit tuaj. Përpiquni të keni Frymën e 

Tij, sepse nëse dikush nuk ka Frymën e Krishtit ai nuk është i Tij. 
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“Zoti na kërkon që t’i ngjajmë Atij, që Hiri i Tij të mund të na 

dhurohet”. 

Është mirë të lutesh gjatë dhe vazhdimisht.  

 

Është më mirë për ata të cilët nuk janë në gjendje për lutje të gjata, të 

thonë lutje të shkurtra, por me një shpirt të zjarrtë. Lutja mund të 

kthehet në një shtëpi e ndërtuar mbi rërë ose në një shtëpi e ndërtuar 

mbi shkëmb. Ata që ndërtojnë mbi rërë janë ata që luten pa besim, 

hutueshëm, me ftohtësi; e tillë lutje shpërndahet prej vetvetes dhe 

nuk sjell përfitim për atë që lutet. Ata që ndërtojnë mbi shkëmb janë 

ata që luten gjatë gjithë kohës së lutjes tyre i kanë sytë të fiksuar tek 

Perëndia dhe i luten Atij si një person i gjallë duke biseduar ballë për 

ballë . Përgjatë lutjes është e nevojshme ,që në vend të parë, duhet të 

shprehet objekti i lutjes, ose të paktën duhet të jetë një domethënie e 

qartë e saj dhe dëshirë për të brenda shpirtit; në vend të dytë duhet 

që kjo dëshirë duhet të shprehet me ndjenjë dhe besim të gjallë në 

mëshirën e Zotit; në vend të tretë duhet të ketë një vendosmëri për të 

mos mëkatuar në të ardhmen, dhe të përmbushësh vullnetin e 

Perëndisë në të gjitha gjërat. 

Kur një njeri lutet ai duhet të përulë zemrën e tij krenare, duhet të 

hedhë tutje prej saj kotësinë e kësaj bote, dhe duhet të sjellë brenda 

saj besimin e gjallë dhe padyshim. 

Kujtoni gjithnjë, kur luteni, që Zoti do t’ju shpërblejë sipas shpirtit 

tuaj. Në qoftë se luteni me besim, me sinqeritet, me gjithë shpirtin 

tuaj, jo në mënyrë hipokrite, Zoti do t’ju shpërblej sipas tyre. Dhe nga 

ana tjetër, sa më e ftohtë të jetë zemra juaj, sa më dyshuese dhe 

hipokrite po aq e padobishme do të jetë lutja juaj - dhe po aq më 

shumë ajo do të zemëroj Zotin, i Cili kërkon të adhurohet në shpirt 

dhe në të vërtetë. 

  

 

 

2. Besimi në  lutje 
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Lutja themelohet mbi besimin. Ashtu si në këtë jetë ne udhëhiqemi në 

shumë gjëra nga besimi dhe shpresa , po kaq shumë në marrëdhënie 

me botën shpirtërore ne duhet të ecim nëpërmjet besimit dhe jo prej 

shikimit. 

Gjatë lutjes duhet të kesh kaq shumë besim, saqë për asnjë çast të 

vetëm të mos kesh asnjë dyshim të fshehtë, apo ndonjë mendim 

sekret brenda shpirtit; gjithashtu është e domosdoshme që shpirti 

duhet të paraqesë Perëndinë përpara vetvetes gjatë gjithë kohës të 

bisedës së tij me Atë, si me një Mbret. Kur ju luteni qoftë së 

brendshmi, ose së jashtmi dhe së brendshmi , jeni plotësisht të bindur 

se Zoti është aty, pranë teje dhe brenda teje, dhe Ai dëgjon çdo fjalë, 

edhe nëse ajo shqiptohet vetëm brenda teje, edhe kur ju luteni vetëm 

mendërisht; fol me gjithë shpirtin tënd, me sinqeritet, duke mos e 

justifikuar vetveten; ki besim se Zoti do të ketë mëshirë për ty dhe ti 

nuk do të mbetesh pa u falur. 

Përgjatë lutjes, ti duhet të kesh siguri të palëkundur për marrjen e çdo 

bekimi shpirtëror nga Perëndia, beso që duke e bashkuar veten me 

Zotin gjatë lutjes ti bëhesh një shpirt me Atë dhe beso me gjithë 

shpirtin tënd që Perëndia është i tërë hirshmi, i tërëfuqishmi, dhe i 

tërë dituri. 

Gjëja kryesore në lutje, për të cilën ne duhet të kujdesemi mbi të 

gjitha, është besimi i gjallë në Zotin. Paraqiteni Atë gjallërisht përpara 

jush dhe brenda jush; më pas kërkoni tek Zoti Jisu Krisht në Shpirtin 

e Shenjtë çfarëdo që dëshironi; dhe ju do ta merrni atë. Vetëm kërkoni 

pa asnjë pikë dyshimi dhe Perëndia do t’ju japë gjithçka për ju duke 

ju plotësuar gjëra të mëdha dhe të mrekullueshme. Kërkoni si bekime 

shpirtërore dhe bekime materiale, jo vetëm për veten tuaj, por për të 

gjithë besimtarët, për tërë trupin e Kishës, duke mos e ndarë veten 

nga besimtarët e tjerë, por duke bashkuar shpirtërisht veten me ata, si 

gjymtyrë të një trupi të madh të Kishës, duke i dashur të gjithë si 

vëllezër, ose si bij më Krishtin, si të jenë rrethanat. Ati juaj Qiellor do 

t’ju mbush ju me paqe dhe guxim të madh. 

Kur lutemi duhet të besojmë në fuqinë e fjalëve të lutjes, në një  

mënyrë të atillë saqë të mos i shpërndajmë fjalët nga veprat që ato 

shprehin; ne duhet të besojmë se veprat pasojnë fjalët si hija ndjek 
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trupin, sepse fjala dhe vepra e Perëndisë janë të pandashme. “Ai tha 

dhe u bënë”. Dhe gjithashtu ju duhet të besoni se ajo që do të kërkoni 

në lutje do të plotësohet. Kur ju luteni për diçka, atëherë merrni në 

konsideratë fjalët që shprehin dëshirën tuaj, nevojat tuaja, si gjëra të 

njëjta, si çështje të njëjta, për të cilat ju i kërkoni Zotit, dhe kini besim 

se ju tashmë keni një garanci të sigurt të arritjes së synimeve të lutjes 

suaj, sipas fjalëve nëpërmjet të cilave këto synime të lutjes suaj janë 

përcaktuar,sepse vet fjala mund që në çast të bëhet vepër me Zotin, 

dhe padyshim ju do të merrni për atë që kërkoni, si shpërblim për 

besimin tuaj të patundur. “Kërkoni dhe do t’ju jepet”. Është e 

domosdoshme që shpirtrat tanë duhet të digjen gjatë lutjes me një 

dëshirë për bekimet shpirtërore, me dashuri për Perëndinë, dhe që ne 

duhet të përfaqësojmë në mënyrë të gjallë tek vetja jonë mëshirën e 

Tij të pakufishme tek krijesa, dhe gatishmërinë e Tij për t’i dëgjuar të 

gjitha lutjet tona me dashuri atërore. 

Mbani mend se asnjë fjalë e vetme nuk humbet gjatë lutjes, në qoftë 

se ti e thuaj me gjithë shpirt. Perëndia i dëgjon dhe peshon çdo fjalë. 

Nganjëherë na duket se fjalët tona shkojnë kot, dhe duken si zëri i 

dikujt që thërret në shkretëtirë. Jo, kjo nuk është e vërtetë. Ne duhet 

të jemi të bindur që Perëndia i kupton fjalët tona kur ne lutemi ashtu 

si ata të cilët luten në mënyrë të përkryer, vet i kuptojnë fjalët, sepse 

njeriu është imazhi i Perëndisë. Zoti përgjigjet ndaj çdo dëshire të 

shpirtit, ndonëse ajo shprehet me fjalë ose jo. 

Gjatë lutjes besoni gjithnjë në mënyrë të vendosur dhe sillni në 

mendje që të gjitha mendimet dhe fjalët tuaja mund të bëhen 

padyshim vepra. 

“Për Zotin asgjë nuk është e pamundur”. Madje edhe fjalët nuk do të 

jenë pafuqi. “Të gjitha gjërat janë të mundura për atë që beson”. Vëru 

veshin fjalëve të tua, sepse ato janë të çmuara. “Për çdo fjalë që do të 

nxirrni nga goja, do të jepni llogari në ditën e gjykimit”. 

Mbani mend në qoftë se ju nuk flisni me përtaci gjatë lutjes, por i 

thoni fjalët e lutjes me ndjenjë, atëherë fjalët e tua nuk do të kthehen 

tek ju bosh, por do t’ju sjellin ju padyshim ato fryte që përfshihen 

brenda tyre. 
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Në lidhje me plotësimin e asaj që ju kërkoni në lutje; besoni që është 

më thjesht për Zotin të plotësojë fjalët tuaja sesa për ju t’i nxirrni nga 

goja ato, dhe në qoftë se ka fjalë, gjithashtu ka dhe vepra; sepse më 

Zotin nuk ka fjalë pa vepra, dhe asnjë fjalë  nuk kthehet bosh tek Ai 

sipas Fjalës së Tij. Mbani mend vazhdimisht gjatë lutjes që Perëndia 

është Ai që është, dhe se nga Ai buron çdo gjë, duke përfshirë si 

mendimin e çdo gjëje dhe fjalën prej çdo gjëje. 

Kur ju luteni tek Zoti besoni se  është aq e thjeshtë për Zotin të jap 

çdo bekim tek njerëzit e Tij më parë se ju ta mendoni. Veç kësaj, 

përderisa Perëndia është gjithë-bollëk , mirësi e pafund, dëshiron dhe 

madje kërkon të jap mirësinë e Tij tek krijesat e Tij, vetëm në qoftë se 

ata kthehen tek Ai me besim, shpresë dhe dashuri, ashtu si fëmijët 

kthehen tek ati i tyre, duke pranuar mëkatet e tyre, varfërinë e tyre, 

nevojat, verbërinë dhe pavendosmërinë pa atë. 

Kur ju dyshoni mundësinë e përmbushjes së ndonjë prej lutjeve tuaja, 

kujtoni që Perëndia është në gjendje t’ju jap të gjitha gjërat – vet fjala 

juaj, lutja juaj, është tashmë një garanci që përmbushja e saj është e 

mundur; sepse në qoftë se ju mund të mendoni për diçka të mundur 

ose të pamundur tek vetja juaj, atëherë kjo “diçka” është tërësisht e 

mundur për tek Zoti, për të Cilin mendimi është tashmë vepër, në 

qoftë se Ai dëshiron ta plotësojë atë. 

“Lypni dhe do t’ju jepet, kërkoni dhe do të gjeni, trokisni dhe do t’ju 

hapet”.  

Shtoni te kjo urtësi e madhe e Perëndisë, nëpërmjet së cilës, me 

dhënien e dhuratave mbi ne, Ai zgjedh atë që është më e mirë për ne, 

dhe atë që korrespondon me gjendjen tonë shpirtërore dhe trupore. 

Nga ana juaj e gjithë ajo që ju nevojitet është e drejtë, duke mos 

dyshuar në mundësinë e përmbushjes prej Zotit të kërkesës suaj dhe 

gjithashtu duhet që lutja juaj duhet të jetë tërësisht e mirë, për të mirë, 

dhe për asgjë të keqe. 

Perëndia na ka dhuruar ekzistencën – dhurata më e madhe prej 

mirësisë së Tij, edhe pasi ne ramë nga jeta në vdekje Ai ofroi Birin e 

Tij për të na kthyer përsëri në jetë. Sa të vogla janë këto dhurata që ne 

kërkojmë në lutjet tona në krahasim me ato që përmendëm më sipër, 

dhe sa e lehtë është për Atë të na jap ne ato me fjalën e parë të besimit 
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të vërtetë, në qoftë se ato janë realisht të domosdoshme për ne. Pra, 

është e pafalshme për ne nëse kemi dyshime që mund të marrim ato 

që kërkojmë nga Perëndia në lutje. Zoti na e thotë shumë qartë: 

“Lypni dhe do t’ju jepet”. 

Ai njeri që lutet duhet të sjellë ndër mend se nëse Perëndia nuk 

kurseu as Birin e Tij të Vetëmlindur, por e ofroi Atë për ne të gjithë, 

mund të na jap çdo bekim të imagjinueshëm. 

Sepse në qoftë se na është dhënë bekimi më i madh dhe i pafund, a 

nuk do të na jepen bekime shumë herë më të vogla? Ati ynë Qiellor 

na dhuron ne çdo bekim më Krishtin: “Fuqia e Tij Hyjnore na dhuroi 

të gjitha gjërat që i takojnë jetës dhe perëndishmërisë, me anë të 

njohjes së Atij”.(2 Pjetrit 1:3) 

Nxitje dhe shpresë e madhe ju jepet atyre të cilët luten duke iu bindur 

fjalëve të Zotit. “Lypni dhe do t’ju jepet” dhe më tej “A ka midis jush 

ndonjë njeri që po t’i kërkojë i biri bukë, t’i jap një gur”? 

Në qoftë se etërit  e kësaj bote janë të mëshirshëm, sa më tepër është 

Ati Qiellor? 

“ Në qoftë se ju, që jeni të këqij dini t’ju jepni dhurata të mira bijve 

tuaj, aq më tepër Ati juaj Qiellor që është në Qiej do t’ju jap gjëra të 

mira atyre që ia kërkojnë.” 

Në qoftë se ju nuk keni një besim të qëndrueshëm dhe të palëkundur 

tek Perëndia i tërë mëshirshëm dhe i tërëfuqishëm, mos nxitoni t’i 

luteni Atij t’ju jap ndonjë bekim sepse në qoftë se ju e bëni i Ligu do 

t’ju godas dhe do t’ju plagos ju me mosbesim në mundësinë e 

përmbushjes së lutjes suaj, dhe ju do të largoheni përpara Perëndisë, 

të trishtuar, të dëshpëruar dhe të turpëruar. Përpara se të luteni, 

llogarisni shkallën e besimit tuaj, dhe në qoftë se e mendoni të 

mjaftueshëm, të gjallë, të vendosur dhe të paturp, dilni me guxim 

përpara fronit të hirit, që të mund të merrni mëshirë dhe të gjeni hir 

për t’ju ndihmuar në kohë nevoje. 

Shpresa jonë  e marrjes së asaj që ne kërkojmë gjatë lutjes bazohet tek 

besimi në mëshirën e bollshme të Perëndisë, sepse Ai është Perëndia i 

mëshirës me tepri, dhe Dashuria e njerëzve; prandaj kur ne lutemi, 

është e nevojshme t’i kujtojmë vetes për përvojat e panumërta të 

mëshirës dhe hirit dhuruar tek njerëzit në Shkrimin e Shenjtë dhe në 
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jetët e Shenjtorëve dhe gjithashtu tek ne. Në mënyrë që lutja të jetë e 

efektshme, është gjithashtu e domosdoshme, që ata të cilët luten 

tashmë do e marrin atë për të cilën ata e kërkuan më parë, dhe ta 

besojnë këtë me gjithë shpirtin e tyre. Ne shpeshherë marrim 

nëpërmjet lutjes atë që ne kërkojmë, veçanërisht kur ne lutemi për atë 

që ka të bëjë me shpëtimin e shpirtit tonë; është e domosdoshme t’ia 

atribuojmë këtë drejtpërsëdrejti Perëndisë dhe hirit të Tij, dhe jo 

rastësisë. 

   Gjatë lutjes gjithnjë është e domosdoshme të kemi shpresë të plotë 

të marrjes së asaj që ne  kërkojmë – për shembull, shpëtim nga 

mundimet, sëmundjet shpirtërore dhe mëkatet; sepse ne me mijëra 

herë kemi marrë mëshirë nga Zoti dhe ne duhet ta dimë mirë këtë, 

dhe prandaj të dyshuarit e dëgjimit të lutjeve tona do të ishte 

marrëzia dhe verbëria më e madhe. 

Shumë njerëz nuk luten sepse u duket se Perëndia nuk u ka dhënë 

ato për të cilat ata janë lutur në të shkuarën, ose sepse ata nuk e 

konsiderojnë të nevojshme të luten; ata thonë se Perëndia di gjithçka 

pa i kërkuar ne dhe harrojnë atë që thuhet: “Lypni dhe do t’ju jepet; 

kërkoni dhe do t’ju hapet .” Të tillë njerëz nuk e kuptojnë që ata kanë 

humbur besimin – trashëgiminë më të çmueshme të Krishterë , e cila 

është po aq e domosdoshme sa dhe vet jeta – edhe  ata nuk e 

kuptojnë që po shkojnë drejt humbjes. 

Shumë gjëra për njerëzit janë të vështira  dhe shumë të pamundura; 

por si mund të mendoni për të tilla gjëra si të vështira për Perëndinë? 

A mund që të jetë diçka e vështirë dhe e pamundur për Atë? Tek Ai 

të gjitha gjërat janë të mundura, dhe asgjë nuk është e vështirë. 

Prandaj, kur luteni të jeni të bindur plotësisht se Perëndia mund të 

bëjë gjithçka që ju kërkoni sa hap e mbyll sytë. Mbani mend që tek Ai 

asgjë nuk është e pamundur, dhe kërkoni për gjithçka, duke 

shpresuar se do të marrësh gjithçka: dhe besoni se çdo gjë që ju do të 

kërkoni në lutje, ju do t’i merrni. 

Në qoftë se dëshironi të kërkoni te Perëndia ndonjë bekim, atëherë 

përgatite veten përpara lutjes me anë të besimit të palëkundur, dhe 

merr masa kundër dyshimit dhe mosbesimit. Sepse nëse gjatë lutjes 

shpirti yt lëkundet në besimin e tij dhe nuk qëndron i vendosur 
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atëherë ka për të dalë keq për ty; mos prisni të merrni nga Perëndia 

gjëra që ju i lutët me dyshim; sepse nëse ju veproni kështu ju fyeni 

Zotin, dhe Perëndia nuk i dhuron dhuratat e Tij tek një ofendues. 

“Keni besim se çdo gjë që e kërkoni me lutje ju do ta merrni” tha Zoti. 

Edhe kjo thënie në mënyrë të qartë nënkupton në qoftë se ti ke 

dyshim dhe nuk beson nuk do të marrësh. Dhe përsëri, në qoftë se do 

të keni besim dhe jo dyshim, ju do të keni fuqi të lëvizni malet. Në 

qoftë se do të dyshosh dhe nuk do të besosh, nuk do të keni fuqi për 

ta bërë këtë. 

Lutja shpreh shpresë, dhe një lutje pa shpresë është një lutje e 

mëkatshme. 

 

 

3. Çiltërsia në lutje 

 

Në qoftë se dëshironi që lutja juaj të dhuroj jetë, para së gjithash 

forconi shpirtin tuaj më Zotin.  

Është e domosdoshme që të zgjosh shpirtin të lutet, përndryshe ai do 

të thahet. Atributet e lutjes duhet të jenë; dashuria për Perëndinë, 

sinqeriteti dhe thjeshtësia. 

Kur ne lutemi, ne duhet të nënshtrojmë tërësisht shpirtin tek vullneti 

i Perëndisë. Ai nuk duhet të jetë i ftohtë, dinak, joreal, me mëdyshje; 

në qoftë se do të jetë, çfarë dobie do të kenë lutjet tona? Është mirë 

për ne të dëgjojmë fjalët e Zotit: “Ky popull lutet me gojën e tij dhe 

më nderon me buzët e tij, mirëpo shpirti i tij është larg Meje”. Pra të 

mos qëndrojmë në Kishë në një gjendje të një kolapsi shpirtëror, por 

shpirtrat tanë gjatë kësaj kohe të digjen drejt Perëndisë. 

Në qoftë se ke një rregull të lexosh shumë lutje, varet nëse ato janë të 

gjata ose të shkurtra, përmbushe rregullin tënd; lexoji ato me 

vëmendje dhe mos i kryej veprat e Perëndisë me një shpirt të ndarë, 

prej të cilit vetëm gjysma i përket Atij dhe gjysma tjetër trupit tuaj. 

Perëndia kërkon zemrat tona. “Biri im më jep zemrën tënde”. Sepse 

zemra është pjesa kryesore e njeriut – e jetës së tij. Në të vërtetë zemra 

është vet njeriu. Kështu ai që nuk lutet me gjithë zemrën e tij, nuk 
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lutet fare, për shkak se vetëm trupi i tij lutet, dhe trupi pa mendjen 

nuk është gjë tjetër veçse pluhur. 

Le të matim denjësinë e lutjeve tona me masën njerëzore, nëpërmjet 

cilësisë të trajtimit tonë të njerëzve të tjerë. Si sillemi ne me ta? 

Shpeshherë ne paraqitemi të ftohtë dhe të pashpirt, jo siç duhet ose 

pa kulturë dhe në të njëjtën mënyrë kur ne bëjmë diçka për ta; ndërsa 

herë të tjera ne veprojmë me çiltërsi, me dashuri dhe ngrohtësi dhe në 

të tilla momente ne bëhemi të ngjashëm me Perëndinë. Dhe në këtë 

mënyrë ne duhet të sillemi gjithmonë, dhe mund ta arrijmë këtë nëse 

ne lavdërojmë gjithnjë Perëndinë, e falënderojmë dhe lutemi tek Ai 

me gjithë shpirtin tonë. Sepse çdo vepër në sytë e Tij duhet bërë me 

gjithë shpirt, me gjithë zemër. 

Pra është e domosdoshme të mposhtim vetveten, të përpiqemi të 

lutemi me gjithë shpirt; sepse nuk gjë më të bukur se të lutesh me 

gjithë shpirt. 

 

 

 

4. Sinqeriteti në lutje 

 

Shpeshherë gjatë një lutjeje të gjatë vetëm disa minuta janë vërtet të 

pëlqyeshme për Perëndinë. Gjëja kryesore në lutje është afërsia e 

shpirtit tek Perëndia. 

Shpeshherë njerëzit konsiderojnë lutje atë që nuk është aspak një 

lutje; për shembull, një njeri shkon në Kishë, qëndron aty për një farë 

kohe, vështron Ikonat ose njerëzit e tjerë dhe pretendon se ai është 

lutur te Perëndia; ose tjetër, ai qëndron para një Ikone në shtëpi, 

përkul kokën e tij, thotë disa fjalë që i ka mësuar përmendësh, pa i 

kuptuar dhe pa ndjenjë, dhe thotë që është lutur, megjithëse me 

mendjen dhe me zemrën e tij ai nuk është lutur aspak, por ishte diku 

tjetër, me të tjerë njerëz dhe të tjera gjëra, dhe jo me Perëndinë. 

A mendonin Farisenjtë që ata luteshin në mënyrë hipokrite? Ata nuk 

mendonin kështu; ata e konsideronin veten të ishin të drejtë në vet 

hipokrizinë e tyre. U ishte bërë zakon. Hipokrizia ishte kthyer në një 

natyrë  e dytë për ta; dhe ata mendonin se i shërbenin Perëndisë me 
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lutjet e tyre. A mendojnë të Krishterët hipokritë të ditëve të sotme se 

ata luten dhe jetojnë në mënyrë hipokrite? Ata nuk mendojnë kështu. 

Ata luten përditë, ndoshta gjatë; por ata luten vetëm me buzët e tyre, 

jo me zemrat e tyre, pa pendim, pa një dëshirë të vendosur për 

përmirësim dhe vetëm për të përmbushur rregullin e vendosur, dhe 

pretendojnë se kryejnë shërbesën e Zotit, ndërsa në fakt ata vetëm 

ngjallin zemërimin e Perëndisë. 

Ne të gjithë mëkatojmë kur lutemi në mënyrë hipokrite, pak ose 

shumë, dhe të gjithë do të japin llogari për këtë. 

Shumë njerëz luten në mënyrë hipokrite, dhe lutja hipokrite 

shndërrohet në një zakon për ta; ata nuk mund ta shohin vetë dhe 

nuk dëshirojnë ta shohin që ata luten në mënyrë hipokrite dhe jo në 

frymë dhe në të vërtetë, kështu që nëse dikush do t’i akuzonte ata që 

luteshin në mënyrë hipokrite ata do të inatoseshin me pretendimin se 

kjo është një absurditet, siç ata dëshirojnë ta quajnë. Njerëzit bëhen 

hipokritë jo menjëherë por gradualisht. Ndoshta në fillim ata luten 

me çiltërsi por më pas – sepse të lutesh gjithnjë me gjithnjë me gjithë 

shpirt është e vështirë; ne gjithmonë duhet të detyrojmë veten për 

këtë – ata fillojnë të luten në mënyrë sipërfaqësore me buzët e tyre, jo 

nga thellësitë e shpirtit, sepse kjo është më e lehtë.  

Së fundmi, me sulmet e shtuara të djallit, ata luten vetëm me buzët e 

tyre, lutje që se arrin aspak zemrën. 

Zemrat tona shpesh janë në gjumë gjatë lutjes; njeriu i jashtëm lutet 

por jo njeriu i brendshëm. Shpeshherë gjatë lutjes ne lavdërojmë 

vetëm me gjuhën tonë. Sa shpesh ndodh në jetë që një njeri ka një gjë 

në zemrën e tij dhe një gjë tjetër në buzët e tij, dhe vesh dy fytyra në 

të njëjtën kohë. E njëjta gjë ndodh edhe gjatë lutjes, para Vet 

Perëndisë, i Cili i njeh të fshehtat e zemrës; në lutje gjithashtu një njeri 

shpeshherë vesh dy fytyra, duke thënë një gjë dhe duke pasur një 

tjetër në shpirtin dhe mendjen e tij. 

Në qoftë se, gjë që ndodh shpesh, një njeriu nuk i vjen keq në zemrën 

e tij me ato çka ai po thotë, megjithëse ai i kupton dhe mendon për to, 

atëherë ai po i flet fjalët kot dhe ai mashtron veten në qoftë se ai 

beson se mund të kënaq Perëndinë me lutje të tillë. 
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Kjo është një dyfytyrësi e çuditshme dhe e mëkatshme. Ajo është një 

fryt i hidhur dhe dëshmi e rënies sonë në mëkat. 

Lutja e jashtme shpesh kryhet me shpenzimin e lutjes së brendshme, 

dhe lutja e brendshme me shpenzimin e lutjes së jashtme. 

Domethënë, kur unë lutem me buzët e mia, ose lexoj lutjet, shumë 

prej fjalëve nuk e depërtojnë shpirtin, unë kthehem në dyshues dhe 

hipokrit; me buzët e mia unë them një gjë, dhe në shpirti tim unë 

ndiej diçka tjetër. Buzët flasin të vërtetën por shpirti nuk bie dakord 

me fjalët e lutjes. Por, në qoftë se unë lutem së brendshmi dhe me 

gjithë shpirtin tim, atëherë unë përqendrohem tek përmbajtja dhe 

fuqia e fjalëve, më tepër se tek shqiptimi i tyre, në këtë mënyrë 

gradualisht duke mësuar shpirtin tim tek e vërteta, dhe duke hyrë në 

frymën e lutjes. Në këtë mënyrë unë ushtroj veten, pak nga pak, të 

lutet në frymë dhe në të vërtetë, sipas fjalëve të Atij që është E Vërteta 

e Përjetshme. “Ata që e adhurojnë Atë duhet ta adhurojnë në frymë 

dhe në të vërtetë.” 

Çdo lutje e pasinqertë ia u largon shpirtin tuaj nga Perëndia, ndërsa 

çdo lutje përvëluese ia u afron shpirtin tuaj më pranë Perëndisë. 

Gjatë lutjes mos e lejoni armikun, që të veprojë përmes trupit, për t’ju 

mposhtur ju; thoni të vërtetën nga shpirti juaj, dhe mos lejoni gjuhën 

tuaj të shqiptojë pavërtetësi. Mendoni dhe ndjeni ato çfarë thoni në 

lutje dhe mos lejoni që mjalti të jetë në gojën tuaj dhe akulli në 

shpirtin tuaj.  

Si mund të mësojmë veten për të folur të vërtetën nga thellësia e 

shpirtit tonë gjatë lutjes? Ne duhet të përçojmë çdo fjalë të lutjes në 

shpirtin tonë, ta vendosim në zemër, të ndiejmë të vërtetën e saj 

brenda shpirtit tonë, të jemi të bindur për domosdoshmërinë e asaj që 

kërkojmë, ose për domosdoshmërinë e mirënjohjes së thellë për të 

mirat e mëdha dhe të panumërueshme të Perëndisë tek ne.  

Duket se është bërë ves për shpirtrat tanë të gënjejnë si në lutje dhe 

në bisedat tona me njerëzit e tjerë. Zemra është mbështetja e falsitetit. 

I Krishteri duhet të përdorë çdo mjet për të shkatërruar të gjithë 

falsitetin nga zemra e tij, dhe të rrënjos brenda tij të vërtetën e pastër. 

Ne duhet të nisim me lutjen, si me një çështje në të cilën e vërteta 

është e domosdoshme para çdo gjëje tjetër, sipas fjalëve të Vet Zotit: 
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“Adhuroni në frymë dhe në të vërtetë. Thoni të vërtetën nga zemra 

juaj.” 

Kur ne kemi mësuar të themi të vërtetën nga zemra jonë gjatë lutjes, 

ne nuk do të lejojmë veten të gënjejë në jetën e përditshme; lutja e 

vërtetë dhe e sinqertë, duke pastruar zemrën tonë nga falsiteti, do ta 

mbrojë gjithashtu atë nga falsiteti në marrëdhëniet tona me të tjerët. 

Nganjëherë është e domosdoshme të pyesim një person, i cili lutet 

për veten dhe për të tjerët, këtë pyetje për të zgjuar zemrën dhe 

ndërgjegjen e tij të fjetur: A jeni realisht në nevojë të asaj që po 

kërkoni në dukje? A dëshiron me të vërtetë ta marrësh atë? A 

dëshiron me sinqeritet – për shembull- korrigjim dhe shenjtëri të jetës  

për veten tënde dhe për të tjerët? 

Ai i cili lutet duhet të ketë uri për këto bekime – mbi  të gjitha, për ato 

shpirtërore; faljen e mëkateve, shenjtërimin, forcimin në virtyte – për 

të cilat ai lutet; përndryshe fjalët e tij do të shkojnë kot. 

Disa duket se i luten Zotin, por në të vërtetë i shërbejnë Djallit, që ka 

ngritur fole në zemrat e tyre, sepse ata luten vetëm me buzët e tyre, 

ndërsa zemrat e tyre janë të ngrira dhe as ndjejnë dhe as dëshirojnë 

atë që buzët thonë, dhe janë shumë larg Zotit. 

Emri i Zotit, i Nënës së Tij të pacenuar dhe i Engjëjve të Shenjtë dhe 

Shenjtorëve duhet gjithnjë të shqiptohet me zemër të pastër, me 

besim të zjarrtë dhe dashuri. Është mirë nganjëherë të themi disa fjalë 

nga vetja jonë, duke thithur besim të zjarrtë dhe dashuri për 

Perëndinë. Le të mos bisedojmë gjithnjë me Atë me fjalët e të tjerëve, 

le të mos mbetemi përgjithnjë fëmijë në besim dhe shpresë; ne duhet 

të shfaqim gjithashtu mendjen tonë, ne duhet të shprehim me fjalët 

tona një çështje të drejtë nga zemra jonë. Gjithashtu duke u rritur me 

fjalët e të tjerëve, ne rrjedhimisht ftohemi në lutje. 

Edhe sa e pëlqyeshme është për sytë e Zotit lutja me fjalët tona, që 

vjen drejtpërsëdrejti nga një shpirt besues, falënderues dhe i dashur. 

Lutja e detyruar zhvillon hipokrizinë, dhe e bën një njeri dembel në 

gjithçka. Kjo gjë është e vërtetë dhe të gjithë ata që luten në këtë 

mënyrë duhet të korrigjojnë vetveten. 

Kur ju realisht luteni me fjalët tuaja shpirti mbushet me gëzim, me 

zjarr, me jetë, me hare. Ti mund të shqiptosh pak fjalë, por ti do të 
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marrësh një bekim të atillë aq sa nuk mund ta kesh marrë asnjëherë 

nga lutjet e gjata të të tjerëve, të thëna si forcë zakoni dhe në mënyrë 

të pasinqertë.  

Ne duhet të lutemi me gëzim dhe gjallërisht, nga thellësia e shpirtit 

tonë. Gjithashtu, mos iu drejtoni Zotit me lutje kur jeni të detyruar, në 

dhimbje apo nevojë, sepse Perëndia do atë njeri që i ofron lutje me 

dashuri. 

 

 

5. Përulësia në lutje 

 

Gjatë lutjes përulësia është e domosdoshme; përulësia shkatërron 

grackat e armikut. Por sa krenari e fshehtë, sa arsyetim i shtrembër, 

gjendet brenda nesh!  

Këtë – themi ne – e di; kjo nuk është për mua; kjo është e 

panevojshme; tek kjo pikë nuk kam mëkatuar. Moskokëçarja e 

shpirtit gjatë lutjes tek e vërteta e fjalëve të shqiptuara buron nga 

mosbesimi i shpirtit, dhe nga pandjeshmëria e tij tek mëkati i tij; dhe 

këto e kanë prejardhjen nga një krenari e fshehtë. Sipas masës së 

ndjenjave të tij gjatë lutjes, njeriu mund të kuptojë nëse ai është 

krenar apo i përulur; sa më me ndjenjë, sa më e zjarrtë, është lutja e 

tij, aq më i përulur ai është; ndërsa sa më i pandjeshëm dhe i ftohtë 

është, aq më krenar ai është. 

Në lutjet e Kishës Orthodhokse disa mëkate përmenden, por jo të 

gjithë; dhe shpesh mëkatet me të cilat kemi lidhur veten nuk 

përmenden, prandaj është e domosdoshme që ne t’i përmendim vet 

ato gjatë lutjes sonë, duke njohur masën e tyre me përulësi dhe me 

pendim të çiltër. 

Prandaj lutjet e  mbrëmjes janë të pajisura me rrëfimin e disa 

mëkateve të veçantë. Përgjatë lutjes një kërkesë e sinqertë pas 

korrigjimit është e domosdoshme. 
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Kap. 4 

Vështirësia e Lutjes 

1. Këmbëngulja në lutje 

 

Ne shpeshherë lodhemi nga lutja. Përse? Për shkak se ne nuk 

përfaqësojmë gjallërisht veten tek Zoti, që ndodhet në të djathtën 

tonë. 

Shiheni Atë pa pushim me sytë e shpirtit tuaj, dhe më pas, edhe nëse 

qëndron duke u lutur gjithë natën, nuk do të lodheni. Çfarë 

nënkuptoj gjithë natën? Ti do të jesh në gjendje të qëndrosh duke u 

lutur dy dhe tre net pa u lodhur. 

Ai njeri, i cili gjatë lutjes bëhet letargjik, dhe i dobët në mendje dhe 

trup, dhe dëshiron të flejë, e zgjon veten duke thënë: “Me kë bisedon, 

o shpirti im?”- dhe më pas, duke paraqitur gjallërisht Zotin përpara 

tij, fillon të lutet me ndjenjë të madhe dhe lot; vëmendja e tij e topitur 

shpihet, mendja dhe shpirti i tij ndriçohet, dhe ai vet gjallërohet 

plotësisht.  

Kjo na tregon se çfarë do të thotë të përfaqësosh Zotin në mënyrë të 

gjallë tek vetja dhe të ecësh në praninë e Tij. 

Njerëzit thonë në qoftë se nuk e ndjen të lutesh është më mirë të mos 

lutesh; por ky është një arsyetim i shtrembër dhe dinak. Në qoftë se 

ju luteni vetëm kur e ndjeni të luteni, ju do të pushoni së luturi dhe 

kjo është ajo që kërkon trupi. “Mbretëria e Qiejve po vuan dhunë”. Ju 

nuk do të jeni në gjendje të punoni për shpëtimin tuaj  pa e detyruar 

vetveten. 

Duhet që vazhdimisht të detyrojmë veten tonë tek e Vërteta dhe 

Mirësia; kur lutemi, ne duhet që çdo moment të detyrojmë veten të 

shqiptojë çdo fjalë me fuqi, me të vërtetë nga thellësia e shpirtit. 

Kur ne nuk do të detyrojmë veten tek sinqeriteti, lutja do të jetë 

hipokrite, e rreme dhe jobesimtare. 

Ne duhet të themi fjalët e lutjes në një mënyrë të tillë që ato të bindin 

veten tonë; në qoftë se janë bindëse për ne, ato gjithashtu do të jenë 
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bindëse te Perëndia; por pa ia mbushur mendjen vetes mos mendoni 

të bindni Perëndinë me lutjen tuaj që t’ju jap ndonjë bekim që ju 

kërkoni. 

Mësoni të luteni; detyroni veten tuaj te lutja. Në fillim do të jetë e 

vështirë, por më pas sa më tepër e detyron veten të lutet aq më lehtë 

do të mësoni. Por kini parasysh, në fillim është e domosdoshme të 

detyroni veten. 

Mos kërkoni të kënaqni trupin tuaj të plogët gjatë lutjes. Mos nxitoni. 

Trupi i lodhur dhe i shtypur nga vepra e shenjtë, nxiton të përfundojë 

lutjen, për të pushuar ose të merret me gjërat e kësaj bote dhe 

materiale. 

Të jeni të sigurt nëse nxitoni lutjet tuaja për të qetësuar trupin, ju do 

të humbisni si çlodhjen shpirtërore edhe atë trupore. Çfarë mundi, 

çfarë lotësh nevojiten që shpirtrat tanë t’i afrohen Zotit. 

Mësoni të mos e lejoni shpirtin tuaj të flejë për asnjë çast përgjatë 

lutjes suaj; lutuni në frymë dhe në të vërtetë, pandërprerë, dhe mos 

nxirrni nga goja juaj asnjë fjalë të vetme të pasinqertë dhe hipokrite. 

Lutja juaj le të shpreh të vërtetën, le të jetë shqiptimi prej Shpirtit të 

Shenjtë, dhe të mos i shërbejë armikut gënjeshtar as me një fjalë të 

vetme, dhe në asnjë mënyrë të mos bëhet vegël e Djallit. Dhe për të 

çliruar shpirtin tuaj nga kjo barrë e rëndë dhe për të shuar zjarrin e tij, 

lutuni në mënyrë të zjarrtë te Perëndia, duke pohuar nga thellësia e 

shpirtit gabimin tuaj përpara Tij – hipokrizinë tuaj gjatë lutjes – dhe 

Ai do t’ju shpëtojë ju dhe do t’ju jap paqe. Mos nxitoni; thoni dhe 

bëni çdo gjë qetësisht dhe ju do të keni sukses. Është armiku ai që na 

urdhëron të nxitojmë, dhe që na shqetëson, sepse nxitimi nuk ka 

kuptim. 

A nxiton për të shkuar në punë? Çohu më herët; mos fli kaq gjatë; 

dhe lutu me zjarr – ju do të qetësoheni, do të keni energji dhe sukses 

për gjithë ditën. 

A dëshiron të mbarosh rregullin tënd të lutjes shpejt, për të çlodhur 

trupin tënd të lodhur? Lutu me zjarr dhe do të shijosh gjumë të 

rehatshëm dhe të qetë. Prandaj mos nxito; as mos i thuaj lutjet shkel e 

shko – me një lutje gjysmë ore do të përfitosh tre orë të tëra të një 

gjumi të qetë. 
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Mos e kurse veten, por lutu seriozisht, edhe nëse ke punuar gjithë 

ditën. Mos neglizho në lutje; drejtohu Perëndisë përmes lutjes tënde 

me gjithë zemrën tënde sepse është një shërbim që ti i detyrohesh 

Atij. Në qoftë se ti ke vendosur dorën tënde në parmendë mos shiko 

mbrapa. Në qoftë se e lejon veten të lutet në mënyrë të shkujdesur, 

dhe jo me gjithë zemër – mos shko të biesh të flesh – në qoftë se po 

lutesh në mbrëmje – derisa të kesh fshirë mëkatin me lot.  

 

 

2. Renditja e Lutjes  

 

Kur lutesh në mbrëmje, mos harro të rrëfehesh te Shpirti i Shenjtë, me 

sinqeritet të vërtetë dhe lutje me keqardhje, për ato mëkate në të cilat 

ju keni rënë gjatë ditës që kaloi. Disa minuta të një pendimi të zjarrtë, 

dhe ju do të pastroheni nga çdo papastërti nëpërmjet Shpirtit të 

Shenjtë. Ju do të bëheni më të bardhë se dëbora, edhe lotët duke 

pastruar shpirtin do të pikojnë nga sytë e tu; ju do të mbuloheni me 

rrobën e drejtësisë së Krishtit dhe do të bashkoheni me Të, dhe me 

Atin dhe Shpirtin e Shenjtë. 

Gjatë natës shpirti çlirohet nga kotësia e botës, dhe si pasojë bota 

shpirtërore mund të veprojë mbi të, mund të fiksojë veten më 

lirshëm; kështu nëse një njeri është i drejtë, mendimet dhe dëshirat e 

zemrës së tij janë mendimet dhe dëshirat e Vet Zotit,ose të Engjëjve 

dhe Shenjtorëve; ndërsa nëse ai është një  mëkatar i pa penduar, ato 

janë mendimet dhe dëshirat e vet Djallit. 

Njeriu i brendshëm, në mes të kotësisë të kësaj bote, në mes të 

errësirës së trupit të tij, nuk është aq i lidhur nga mënyrat tunduese e 

të ligut, dhe sheh më lirshëm, herët në mëngjes sapo zgjohet, ashtu si 

peshku që hidhet me gëzim në sipërfaqen e ujit.  

Pjesën më të madhe të kohës tij ai përfshihet thuajse në errësirën e 

papërshkrueshme, sytë e tij janë të mbyllura me një shirit, i cili fsheh 

prej tij gjendjen reale të gjërave shpirtërore dhe fizike. Shfrytëzojini 

këto orë të mëngjesit të cilat janë orë të një jete të re, të një jete të 

përtërirë nga një gjumë i përkohshëm. Ato na tregojnë ne në pjesë atë 

gjendje në të cilën ne duhet të jemi kur të ngrihemi të përtërirë në atë 
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mëngjes të madh dhe universal të ditës pa natë të ngjalljes, ose kur ne 

do të çlirojmë veten prej këtij trupi të vdekshëm. Çdo gjë ka kohën e 

duhur. Atje mund të jetë një kohë e pafavorshme, madje as për lutje. 

Tregohuni të matur në gjithë punët e devotshme, sepse të jesh i matur 

do të thotë të jesh i urtë dhe i zgjuar, aq më tepër në virtyt, duke 

marrë parasysh energjinë tuaj dhe rrethanat e kohës, vendit dhe 

punës. Është mirë të lutesh me një zemër të pastër, por sa më shpejt 

që të mos ketë përputhje ndërmjet lutjes dhe energjisë tuaj, në 

rrethanat e vendit dhe kohës dhe në punët pasuese, sepse ajo pushon 

së qeni virtyt. 

 

 

 

 

    

3. Pengesat ndaj lutjes 

 

Kur një njeri lutet duhet të lerë mënjanë çdo kujdes të kësaj bote dhe 

të kujdeset vetëm për shpëtimin e shpirtit të tij. 

A është zemra juaj e paduruar të shkojë në kotësi, drejt gjërave të 

kësaj bote? Nënshtrojeni atë; mos e lejoni thesarin e saj të jepet pas 

kotësisë të kësaj bote, por të jepet tek Perëndia; mësojeni atë të lidhë 

veten nëpërmjet lutjes te Perëndia dhe jo mbas kotësive të kësaj bote, 

kështu që ju nuk do të mbuloheni me turp në ditën e sëmundjes dhe 

në çastin e vdekjes, ashtu si ai njeri i cili ishte i pasur në kotësinë e 

kësaj bote, por i varfër në besim, shpresë dhe dashuri. Nëse ju nuk 

luteni, ju nuk do të përparoni as në jetë, as në besim, as në kuptimin 

shpirtëror. 

Ata të cilët luten pak janë të dobët në zemër, dhe në këtë mënyrë, kur 

ata dëshirojnë të luten, zemrat e tyre ligështohen, dhe po kështu 

veprojnë dhe duart e tyre, trupat e tyre, mendjet e tyre dhe është e 

vështirë për ta të luten. 

Ai që lutet me ngut, pa kuptim dhe ndjenjë të çiltër, duke qenë i 

zaptuar nga trupi dembel dhe i përgjumur, nuk i shërben Perëndisë, 

por trupit të tij, egoizmit të tij dhe fyen Perëndinë nga hutimi i tij dhe 
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indiferenca e zemrës së tij tek lutja. Perëndia është frymë; dhe ata të 

cilët e adhurojnë Atë, duhet ta adhurojnë në frymë dhe në të vërtetë, 

jo në mënyrë hipokrite. 

Sado i dobët dhe i plogët mund të jetë trupi juaj, sado i prirur të jesh 

për gjumë, munde veten; mos e kurse veten për Perëndinë, hiq dorë 

nga vetvetja; le të jetë dhurata juaj e përkryer te Perëndia; jepi 

Perëndisë zemrën tënde. 

A është e mundur të lutesh shpejt pa dëmtuar efektin e lutjes? Është e 

mundur për ata të cilët kanë mësuar të luten së brendshmi me një 

zemër të pastër. Gjatë lutjes është e nevojshme që shpirti juaj duhet 

realisht të dëshirojë atë për të cilën ju kërkoni, duhet të ndjejë të 

vërtetën e asaj që po thoni, dhe kjo vjen natyrshëm tek një shpirt i 

pastër. Prandaj është në gjendje të lutet shpejt, dhe njëkohësisht 

pëlqyeshëm, dhe në këtë rast shpejtësia nuk e dëmton sinqeritetin e 

lutjes. 

Por për ata të cilët ende nuk kanë mësuar të luten në mënyrë të 

sinqertë, duhet që të luten me ngadalë, duke bërë pauzë tek çdo fjalë 

e lutjes për të ngjallur një jehonë korresponduese. Edhe kjo nuk iu 

ofrohet menjëherë njerëzve të cilët nuk luten rregullisht. Prandaj për 

të tillë njerëz duhet të ketë një rregull absolut për të shqiptuar fjalët e 

lutjes ngadalë dhe me pauza. 

Mos lejoni që shpirti juaj të ftohet dhe mbi të gjitha gjatë lutjes. 

Shpesh lutja gjendet tek buzët, por në zemër gjendet diçka shumë e 

ndryshme, kështu që nga buzët njeriu duket pranë Perëndisë, ndërsa 

në shpirtin e tij ai është shumë larg Tij. Edhe gjatë lutjes sonë i ligu 

përdor çdo mënyrë për të ftohur zemrat tona, dhe për t’i mbushur ato 

me hipokrizi në një mënyrë të paperceptueshme për ne. Lutuni dhe 

fuqizoni veten; fortifikoni shpirtin. 

Kur ju luteni, përmbajuni rregullit, se është më mirë të thoni pesë 

fjalë nga thellësia e shpirtit tuaj se dhjetë mijë fjalë vetëm me gjuhën 

tuaj. 

Kur ju shihni që zemra juaj është e ftohtë dhe lutet pa dëshirë, pusho 

së luturi dhe ngrohe shpirtin tënd duke paraqitur në mënyrë të gjallë 

tek vetja ligësinë tënde, varfërinë tënde shpirtërore, mjerimin dhe 

verbërinë, ose të mirat e mëdha që Perëndia i dhuron tek ju në çdo 



 38 

moment dhe në tërë njerëzimin, veçanërisht te të Krishterët; dhe më 

pas lutu ngadalë dhe me zjarr. 

Kur ju thoni lutjet tuaja – dhe veçanërisht nëse keni një rregull lutjeje 

sipas një libri, mos nxitoni nga një fjalë në tjetrën pa ndjerë të vërtetën 

e saj, pa e vendosur atë në zemrën tuaj; gjithnjë përpiquni të ndjeni në 

shpirtin tuaj të vërtetën e asaj që po thoni. Shpirti juaj do ta 

kundërshtojë këtë – shpeshherë nga dembelizmi dhe pandjeshmëria e 

ngurtë, shpeshherë nga dyshimi dhe mosbesimi, shpeshherë nga 

hutimi dhe devijimi i mendjes tek objektet dhe kujdeset tokësore, 

shpeshherë nga kujtimi i fyerjeve të vëllait tuaj dhe nga një ndjenjë 

hakmarrjeje dhe urrejtjeje drejt tij, shpeshherë nga paraqitja e 

kënaqësive tokësore, ose nga paraqitja e kënaqësive që buron nga 

leximi i novelave dhe librave të kësaj bote në përgjithësi. 

Mos e kurseni veten; nënshtrojeni zemrën tuaj dhe ofroheni atë tek 

Perëndia si një therore të pranueshme. “Biri im më jep zemrën 

tënde”. Lutja juaj do t’ju bashkojë me Perëndinë dhe Qiejt, dhe ju do 

të mbusheni me Shpirtin e Shenjtë dhe frytet e Tij – drejtësi, paqe, 

gëzim, dashuri, butësi, dhe pendim të sinqertë. 

Zemra që jepet pas ushqimit dhe pijes, dhe që i lakmon këto gjëra, 

dhe që është e varur nga ato nuk ka besim në lutje, derisa t’i largojë 

këto gjëra dhe të ndryshojë ose të përmirësojë veten. 

 

  

 

5. Dëshpërimi në lutje 

 

 

Kur ju luteni, ruani veten, në mënyrë që jo vetëm njeriu i jashtëm të 

lutet, por edhe njeriu i brendshëm gjithashtu. Megjithëse ju mund të 

jeni mëkatar pa masë, ende lutuni. Mos ja vër veshin Djallit, i cili me 

dinakëri do t’ju nxit në dëshpërim, por kapërce dhe mposht kurthet e 

tij. 

Kujtoni mëshirën dhe dashurinë e Shpëtimtarit për racën njerëzore. 

Djalli do t’ju paraqesë fytyrën e Zotit te ju si të tmerrshme dhe të 

pamëshirshme duke refuzuar lutjen dhe pendimin tuaj, por a i 
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kujtoni vet fjalët e Zotit: “Ai që vjen tek Unë, nuk do ta hedh tutje” 

dhe përsëri “Ejani tek Unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar” 

– me mëkate dhe faje, dhe të zënë në grackë dhe të përgojuar nga 

Djalli – dhe “Unë do t’ju jap çlodhje”. 

Kur gjatë lutjes shpirti juaj pushtohet me dëshpërim dhe trishtim të 

jeni të sigurt se kjo vjen nga Djalli, duke u përpjekur me çdo mënyrë 

t’ju pengojë në lutjen tuaj. Jini të vendosur, merrni kurajë me 

mendimin se vetëm Zoti i largon këto ndjenja vdekjeprurëse. 

Gjatë lutjes ndodhin momente prej errësirës së frikshme dhe vuajtjes 

shpirtërore që rrjedhin nga mosbesimi në zemër (sepse mosbesimi 

është errësirë). Mos e lejoni zemrën tuaj t’ju ligështojë në të tilla 

momente, por kujtoni, nëse drita hyjnore iu është hequr, ajo shkëlqen 

gjithmonë me gjithë shkëlqimin e saj në Vet Perëndinë, në Kishën e 

Tij, në qiejt dhe në tokë, dhe në botën materiale, në të cilën fuqia e Tij 

e përjetshme dhe Hyjnia janë të dukshme. Mos mendoni se e Vërteta 

ka dështuar, sepse e Vërteta është Vet Perëndia dhe çdo gjë që 

ekziston ka themelin e Tij dhe arsyen në Të. Vetëm dobësia juaj e 

mëkatshme dhe shpirti i errësuar mund të dështojë në të vërtetën, 

sepse ajo nuk mund të mbart gjithnjë fuqinë e Dritës së të Vërtetës, 

ajo nuk është shpesh e aftë të përfaqësojë pastërtinë e Tij, vetëm nëse 

ajo pastrohet nga mëkatet e saj, shkaku i parë i errësirës shpirtërore. 

Provën e kësaj mund ta gjeni brenda vetvetes. Kur drita e besimit apo 

e vërteta e Perëndisë banon në shpirtin tuaj, vetëm atëherë ajo është e 

qetë, e qëndrueshme, e fortë dhe e gjallë; por kur kjo ndërpritet 

atëherë shpirti juaj bëhet i parehatshëm, i dobët si një leckë që flaket 

nga era, dhe i shkretë. Mos i  kushtoni vëmendje kësaj errësire të 

Satanait. Largojeni nga shpirti juaj duke bërë shenjën e Kryqit 

Jetëdhënës. 

Kur ti je duke u lutur vetëm, dhe shpirti yt është i brengosur dhe i 

lodhur dhe i mbajtur nën zgjedhë nga vetmia, kujto se Perëndia 

Trinia e Shenjtë vështron mbi ty me sytë më të ndritshëm se dielli; 

dhe po kështu bëjnë të gjithë Engjëjt, duke përfshirë dhe Engjëllin 

tuaj mbrojtës, dhe të gjithë Shenjtorët e Perëndisë. Me të vërtetë ata 

veprojnë kështu, sepse ata të gjithë janë një me Perëndinë, dhe aty ku 

është Perëndia aty ndodhen ata  të gjithë. 
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Aty ku është dielli, aty janë gjithashtu të gjitha rrezet e tij. Përpiquni 

të kuptoni se çfarë domethënie ka kjo. Sillni ndërmend me kë po 

bisedoni. Njerëzit shpeshherë harrojnë me kë po flasin gjatë lutjes, 

dhe kush janë dëshmitarët e lutjes së tyre. 

Ju jeni duke u lutur, lutja juaj përmbushet me sukses, dhe ju keni 

provë të brendshme që Zoti e dëgjon atë, dhe e pranon atë 

favorshëm; mendimet tuaja janë në paqe dhe ju ndjeni dritën e 

shpirtit; por ende në fund të lutjes suaj, përmes një dobësie të vockël 

të shpirtit dhe mendimeve tuaja, një barrë e rëndë bie në shpirtin tuaj, 

dhe ju ndjeni një vështirësi të skajshme në lutje, dhe madje një 

mospëlqim për të, në vend të dritës dhe dëshirës së mëparshme për 

t’u lutur. Mos u dëshpëroni; këto janë vetëm grackat e armikut; i cili 

do të na tall neve, veçanërisht në fund të lutjes, kështu që ne mund të 

biem në dëshpërim dhe të konsiderojmë të humbur gjithë atë 

mundim në atë punë të shenjtë. 

 

 

 

 

Kap 5  

Ndihma e Kishës në Qiejt 

1. Nëna e Perëndisë 

 

Nëpërmjet mishërimit të Fjalës Virgjëresha e Tërëshenjtë është bërë 

për ne një ndërmjetësuese e fuqishme, që na mbron nga mëkatet, 

fatkeqësitë dhe gjëmat, duke u lutur për ne ditë e natë, Mbretëresha 

jonë përpara së cilës asnjë kundërshtar i dukshëm ose i padukshëm 

nuk mund të qëndrojë, realisht Nëna jonë nëpërmjet hirit sipas fjalëve 

të thëna nga Zoti ynë në Kryq tek nxënësi i Tij i dashur : “Ja nëna 

jote!” dhe tek ajo “Ja biri yt”! 

Imagjinoni sa e stolisur është me shkëlqim; çfarë banesë e pastër dhe 

e përsosur e të Tërëfuqishmit duhet të ketë qenë shpirti më i shenjtë 

dhe trupi më i pastër i Nënës së Perëndisë, në gjirin e së Cilës erdhi të 

banojë Perëndia Fjalë – Zoti, shpirt dhe trup! 

Imagjinoni çfarë nderimi i takon asaj, si ne duhet ta lavdërojmë atë! 
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Imagjinoni sa e përjetshme, e pafund e pandryshueshme është 

shenjtëria e saj! Nëna e Perëndisë është një trup dhe gjak, dhe një 

shpirt me Shpëtimtarin, si Nëna e Tij. Kaq shumë e madhe ishte 

merita e saj, me hirin e Perëndisë, saqë Ajo u bë Nëna e Vet 

Perëndisë, duke i dhënë Atij trup të pa mëkatshëm dhe të shenjtë, 

duke e ushqyer Atë me qumështin e saj, duke e mbajtur në krahët e 

saj, duke e veshur Atë, duke u kujdesur në çdo mënyrë për Atë gjatë 

fëmijërisë Tij, duke e puthur dhe përkëdhelur Atë shumë herë. Kush 

mund të përshkruajë me fjalë madhështinë e Nënës së tërëshenjtë të 

Perëndisë? 

Dijeni dhe kujtoni që shpëtimi juaj është gjithnjë pranë zemrës së 

Shën Mërisë Nënës së Perëndisë; sepse për këtë arsye Perëndia Fjalë 

zgjodhi Atë ndër të gjithë brezat, dhe mori trup prej saj – për të 

shpëtuar racën njerëzore nga mëkati, nga mallkimi dhe nga vdekja e 

përjetshme, nga mundimi i përjetshëm. Ashtu si Ai dëshiron që ne të 

shpëtohemi po kështu edhe Ajo. Kthehuni tek Ajo me besim të plotë 

dhe dashuri. 

Sa e shenjtë duhet të jetë Nëna e Perëndisë, me të cilën Perëndia vet 

Fjala, Drita e përjetshme ishte me të vërtetë i bashkuar. “Drita e 

vërtetë që ndriçon çdo njeri që vjen në botë – tek i Cili zbriti Shpirti i 

Shenjtë; Fuqia e të Lartit!  

Sa e shenjtë – e tërëshenjtë – duhet të jetë Nëna e Zotit, e Cila u bë 

tempull i Perëndisë, jo i bërë me duar, dhe depërtoi tërësisht në të 

gjitha mendimet, ndjenjat, fjalët dhe veprimet e saj, nëpërmjet Shpirtit 

të Shenjtë; nga gjaku i së Cilës vet Krijuesi, mori trup për Veten! 

Realisht Ajo është më e shenjta, më e vendosura, më e patundshmja, 

më e pandryshueshmja përmes gjithë përjetësisë në shenjtërinë e saj 

më të lartësuar të dhënë nga Perëndia; sepse Perëndia i gjithë 

përsosur, Biri i saj e bëri atë të tërë përsosur, për përulësinë e saj të 

madhe, për dashurinë e saj për dëlirësinë dhe për burimin e dëlirësisë 

– Perëndinë, për braktisjen prej saj të kësaj bote, dhe për dashurinë 

tek Mbretëria Qiellore, dhe mbi të gjitha sepse Ajo e dha veten për 

Atë të bëhet Nëna e Tij, duke e mbajtur Atë në gjirin e saj, dhe më pas 

në krahët e saj të pamëkatë, duke e ushqyer Atë me qumështin e saj 

të papërlyer, i cili ushqen tërë krijesat! – u kujdes për Të, jetoi gjithë 
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jetën e saj vetëm për Atë, vuajti dhe ndjeu dhimbje për Të, dhe u 

absorbua plotësisht në Shpirtin e Tij, një frymë dhe një shpirt me Të, 

një shenjtëri me Atë!  

Sa e lavdëruar, sa e mrekullueshme, është bashkimi në dashuri dhe 

shenjtëri i Virgjëreshës së pacenuar Mari me Birin e saj hyjnor, Zotin 

Jisu Krisht! 

Ai i cili stolis qiejt me yje, a nuk mund të stolis më bukur qiellin e Tij 

të zgjedhur, Nënën e Tij Virgjëreshën e përmbi bekuar? Ai i cili 

zbukuron tokën me shumëllojshmëri lulesh aromatike të bukura, a 

nuk mundet Ai të zbukurojë Nënën e Tij të kësaj bote me të gjitha 

lulet e virtytit, duke e bërë atë aromatike me të gjitha parfumet 

shpirtërore. 

Dhëntë Perëndia në mëshirën e Tij, me lutjet e Nënës së Tij të 

panjollë, të më zbukurojë mua që jam shëmtuar nga mëkati; dhëntë 

Ai të më bëjë mua të papastrin, aromatik. 

Nëna e Perëndisë është tempulli më i bukur i Trinisë së Shenjtë. Pas 

Perëndisë, ajo është thesari i të gjitha bekimeve – i pastërtisë, i 

shenjtërisë, e urtësisë së vërtetë – burimi i fuqisë dhe e 

pandryshueshmërisë shpirtërore. 

Për hatrin tonë u mishërua Zoti, madje vuajti vdekjen në Kryq, dhe u 

ngjall së vdekurish. Për hatrin tonë gjithashtu, Ai stolisi Nënën e Tij, 

Virgjëreshën e papërlyer Mari, me të gjitha virtytet, dhe e pajisi atë 

me çdo fuqi hyjnore, në mënyrë që ajo, më zemërdhembshura, më e 

përsosura, të jetë pas Atij, çdo gjë për ne. Dhe prandaj le të mos e 

humbasim hirin e Perëndisë me të cilin Hyjlindësja jonë u mbush. Le 

të shkojmë me guxim dhe besim tek Virgjëresha e pacenuar, përherë 

ndihmëse dhe përherë mbrojtëse. Në qoftë se mëkati na krijon 

probleme, le t’i lutemi asaj, që Ajo të na pastrojë me hisopin e lutjeve 

të saj nga çdo papastërti e trupit dhe e shpirtit. 

Virgjëresha Mari është Mbretëresha më zemërdhembshur prej të 

gjithë bijve dhe bijave të njerëzve, si bija e Perëndisë At, I Cili është 

dashuri; Nëna e Perëndisë Fjalë; I Cili është dashuria jonë; Nusja e 

zgjedhur e Shpirti të Shenjtë I Cili është dashuri në një substancë me 

Atin dhe Fjalën. 
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Si mund të mos kërkojmë ndihmë te një Mbretëreshë e tillë, si mund 

të mos presim bekime shpirtërore nga Ajo? Në qoftë se armiqtë të 

rrethojnë, dhe gjendesh në një rrezik shpirtëror, thërrite menjëherë të 

Tërëshenjtën. Ajo është Mbretëresha që mbretëron me pushtetin e saj 

sovran, mbi fuqitë që na kundërvihen ne, dhe Ajo mund të na 

ndihmojë ne, sepse ne jemi trashëgimia e saj. 

Kur i luteni Hyjlindëses, të jeni plotësisht të sigurt se nuk do të 

largoheni prej saj pa marrë mëshirë. Në këtë mënyrë duhet të 

mendoni dhe të keni besim tek Ajo. Ajo është Nëna më 

zemërdhembshur e Perëndisë së gjithë mëshirshëm – dhe dhuratat e 

mëshirshme të saj – të pallogaritshme, të pafundme – janë treguar 

nga Kisha gjatë gjithë shekujve. T’i lutesh asaj pa një siguri të tillë do 

të ishte e pamend dhe e pacipë, sepse i tillë dyshim do të ofendonte 

mirësinë e saj, ashtu si mirësia e Perëndisë ofendohet kur njerëzit 

luten tek Ai pa shpresën se do të marrin ato për atë çfarë luten. 

Kur ti e ndjen veten se është një mëkatare, e papastër, e keqe, 

blasfemuese, dhe e padenjë, për t’iu afruar Hyjlindëses së Tërëshenjtë 

dhe t’i lutet asaj, atëherë është pikërisht momenti t’i lutesh me zjarr 

asaj, pikërisht sepse e ndjen veten të tillë mëkatare. Mos u fundosni 

në baltën e mëkatit, por afrohuni Hyjlindëses, qëndroni përpara 

Ikonës së saj me shpresën e prezencës së saj, tregojini asaj plagët tuaja 

të mëkatshme pa pasur turp, dhe neverinë tuaj për to, dhe kërkojini 

asaj t’ju pastroj nga kjo lebrozë shpirtërore. Perëndia nuk do t’ju 

përbuzë, shëruesja e papërlyer do t’ju pastrojë ju, ashtu si Zoti pastroi 

dhjetë lebrozët. 

Kur shtjemë sytë tek Ikona e Nënës së Perëndisë, bashkë me Birin e 

saj të përjetshëm, çuditemi se sa i bashkuar ishte Zoti me natyrën 

njerëzore, prandaj lavdërojmë mirësinë e plotfuqishme të Perëndisë 

duke njohur dinjitetin tonë si njerëz duke bërë një jetë të denjë më 

Krishtin, duke e ditur se jemi trashëgimtarë të lumturisë së 

përjetshme.  

“Tungjatjeta o Hirëplotë, Zoti është bashkë me ty!” Kështu i drejtohet 

Kisha të Tërëshenjtës, Virgjëreshës Mari, Nënës së Perëndisë. Por Zoti 

është gjithashtu me çdo shpirt të devotshëm që beson në Të – Ai nuk 
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është vetëm me Atë: Zoti është me ty – këto fjalë i drejtohen cilitdo që 

ruan porositë e Zotit. 

 

 

2. Shenjtorët e Perëndisë 

 

Sa e ka nderuar dhe zbukuruar natyrën tonë Krijuesi dhe Kujdestari i 

gjithçkaje! Shenjtorët shkëlqejnë me dritën e Tij, ata janë shenjtëruar 

nga hiri i Tij, duke mposhtur mëkatin dhe të pastruar nga çdo 

papastërti e mëkatshme të trupit dhe të shpirtit; ata janë të lavdishëm 

me lavdinë e Tij, ata janë të paprishëm nëpërmjet paprishmërisë së 

Tij. Lavdi Perëndisë që e ka ndriçuar, lartësuar dhe nderuar natyrën 

tonë! 

Çfarë nënkupton lutja e përditshme drejtuar Shenjtorëve – e 

Shenjtorëve të ndryshëm në secilën ditë, gjatë gjithë vitit, dhe 

përgjatë gjithë jetës sonë? Ajo nënkupton se Shenjtorët e Perëndisë, si 

vëllezërit tanë – por të përsosur – jetojnë, dhe janë pranë nesh, 

gjithmonë të gatshëm për të na ndihmuar ne, me hirin e Perëndisë. 

Ne jetojmë bashkë me Ata, në shtëpinë e Atit tonë Qiellor, vetëm në 

pjesë të ndryshme të saj. Ne jetojmë në Shtëpinë tokësore, Ata jetojnë 

në atë qiellore; por ne mund të bisedojmë me ta, edhe ata me ne. 

Sa ngushtë është e lidhur Kisha në qiejt dhe Kisha në tokë! Çfarë 

dashurie që ka Kisha! Ajo pa pushim kujton Kishën në Qiell, Ajo iu 

drejtohet anëtarëve të saj me lutje, dhe i lavdëron ata për veprat e 

mëdha të kryera prej tyre në tokë për hir të Perëndisë. Ajo pa pushim 

lutet për tërë trupin e Kishës në tokë, dhe ndërmjetëson për të fjeturit, 

me shpresën e ringjalljes në jetën e përjetshme, dhe në bashkim me 

Perëndinë dhe Shenjtorët. Le të hyjmë brenda kësaj fryme të kësaj 

dashurie të madhe të Kishës Orthodhokse Nënës sonë, le të 

depërtojmë bashkë me të. Le t’i konsiderojmë të gjithë vëllezërit tanë 

si gjymtyrët tona, sikurse të gjithë jemi gjymtyrë të një trupi të Kishës, 

dhe le t’i duam ata ashtu siç duam veten tonë. Atëherë ne do të jemi 

anëtarë të gjallë të Kishës në Qiejt, dhe Ajo do të jetë Ndihmësja dhe 

Ndërmjetësuesja jonë më e shpejtë dhe më aktive. 
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Ne duhet të kemi një bashkim të gjallë shpirtëror me Banorët në Qiejt, 

Apostujt, Profetët, Martirët, Peshkopët e Shenjtë, Etërit Shpirtërorë, 

me të gjithë Shenjtorët, duke qenë se ata janë të gjithë gjymtyrë të një 

trupi, Kishës së Krishtit, të Cilës edhe ne mëkatarët i përkasim, dhe 

me Kreun e saj që është vet Jisu Krishti. Për këtë arsye ne u 

drejtohemi me lutje, bisedojmë me Ta, i falënderojmë dhe i 

lavdërojmë Ata. Prandaj duhet që çdo i Krishterë të jetë në bashkim 

me ta në qoftë se ai dëshiron të bëjë progres në jetën shpirtërore; 

sepse Shenjtorët janë miqtë tanë më të mirë, udhërrëfyesit drejt 

shpëtimit, që luten dhe ndërmjetësojnë për ne. Ashtu si në jetën e 

kësaj bote ka të pasur dhe të varfër po kështu në jetën shpirtërore, në 

rregullin shpirtëror, ka të pasur dhe të varfër. 

Ashtu si të varfrit kërkojnë ndihmë prej të pasurve, dhe nuk mund të 

jetojnë pa ndihmën e tyre, po kështu në rregullin shpirtëror të varfrit 

duhet të kërkojnë ndihmë tek të pasurit. Ne jemi të varfër 

shpirtërisht, ndërsa Shenjtorët dhe ata të cilët shkëlqejnë madje në 

këtë jetë të tanishme nëpërmjet besimit dhe devocionit të tyre janë 

shpirtërisht të pasur. Prandaj ne që kemi nevojë duhet t’ju kërkojmë 

ndihmë atyre. Ne duhet të lypim për lutjet e tyre që ata të mund të na 

ndihmojnë të bëhemi të thjeshtë si fëmijët, që ata të mund të na 

mësojnë ne urtësinë shpirtërore, si të mposhtim mëkatin, si të duam 

Perëndinë dhe të afërmin tonë. Lejoftë Zoti që Shenjtorët të luten për 

ne, që ne të mund të bëhemi të ngjashëm si ata. 

Shenjtorët e Perëndisë janë pranë shpirtit besues dhe ata janë të 

gatshëm për të ndihmuar të gjithë ata që iu drejtohen atyre me besim 

dhe dashuri. Shumë herë ne duhet të presim gjatë për ndihmësit e 

kësaj bote, ndërsa ne nuk na duhet të presim gjatë për Ndihmësit 

shpirtërorë; besimi i atij që lutet mund t’i sjellë Ata afër shpirtit të tij 

përnjëherë, dhe ai me shpejtësi do të marrë, nëpërmjet besimit, 

ndihmën shpirtërore. 

Në mbyllje të lutjeve tuaja të mëngjesit dhe të mbrëmjes, lutiuni  

Shenjtorëve, kështu që duke parë çdo virtyt të përmbushur prej tyre, 

vet ju mund të imitoni çdo virtyt. Mësoni nga besimi dhe bindja ndaj 

Zotit e Patriarkëve të thjeshtë, nga Profetët dhe nga zelli i Apostujve 

për lavdi të Perëndisë, nga zelli i Peshkopëve të shenjtë për të 
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predikuar Fjalën e Perëndisë, nga vendosmëria e Martirëve përpara 

të pabesëve dhe të pafeve, nga Asketët për të kryqëzuar dëshirat 

tuaja trupore, dhe nga Anargjendët të cilët shëronin dhe ndihmonin 

falas. 

Besimi në ndërmjetësimin e Nënës së Perëndisë dhe të Engjëjve dhe 

Shenjtorëve përbën formën e shpresës së Krishterë. Ndërmjetësimi i 

tyre për ne është i fuqishëm, si nga hiri i Zotit tonë Jisu Krisht, dhe si 

nga pasoja e virtyteve të tyre. Prandaj ne nuk iu lutemi më kot Atyre; 

nëpërmjet lutjeve të tyre ne besojmë të marrim mëshirë, falje prej 

mëkateve dhe shpëtim, po ashtu dhe bekime të kësaj bote. 

Në qoftë se unë i lutem Perëndisë me besim të çiltër, të gjallë dhe të 

përsosur, atëherë unë nuk ndodhem vetëm pranë Tij, ashtu si një 

fëmijë që jeton në të njëjtën shtëpi nuk është vetëm pranë  babait të tij 

por dhe nënës dhe vëllezërve dhe motrave të tij, po kështu unë 

gjendem gjithashtu afër me të gjitha fuqitë hyjnore, me të gjithë 

Shenjtorët që mbretërojnë në Qiejt; edhe Ata nuk janë më larg meje 

sepse janë në Ikonat përpara të cilave unë lutem. Prandaj ne të 

Krishterët Orthodhoksë mbajmë nëpër shtëpitë tona Ikonat e Zotit, të 

Nënës së Tij të pacenuar, të Kryeengjëjve, të Engjëjve mbrojtës dhe 

Shenjtorëve dhe lutemi përpara tyre; afërsia e Ikonës tek shikimi ynë 

trupor sjell më pranë personin tek shikimi ynë shpirtëror, të 

armatosur me besim të patundur. 

Kur ne lutemi veshët e Zotit përqendrohen tek lutja jonë. Prandaj Ai 

është – si gjithmonë – po kaq pranë nesh sa Ikona para së cilës ne 

qëndrojmë, dhe në të vërtetë më pranë; Ai është pikërisht pranë 

zemrës sonë. Prezenca e Tij pranë nesh është po aq e qartë sa Ikona e 

dukshme; prandaj Ikona përfaqëson në mënyrë të dukshme sa pranë 

nesh është Zoti; si Ai na vështron dhe dëgjon. Edhe Shenjtorët e 

Perëndisë, në Shpirtin e Shenjtë, janë gjithashtu pranë nesh, ashtu si 

Shpirti i Shenjtë është pranë nesh, I Cili ndodhet kudo dhe i mbush të 

gjitha, dhe në Shpirtin e Shenjtë ata na shohin dhe na dëgjojnë, në të 

njëjtën mënyrë siç ne shohim dhe dëgjojmë njerëzit që na flasin. Sepse 

vetëm nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë ne dëgjojmë dhe shohim gjithçka. 

Perëndia dhe Shenjtorët na dëgjojnë ne kur lutemi ashtu si njerëzit 

dëgjojnë njëri- tjetrin kur flasin midis tyre, ose ashtu si njerëzit 
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dëgjojnë predikuesin në Kishë, ose ushtarët zërin e komandantit të 

tyre, me ndryshimin se Perëndia dhe Shenjtorët i dëgjojnë lutjet tona 

shumë herë më qartë, sepse kur dëgjojmë fjalët e një njeriu ne nuk e 

dimë se çfarë ka ai në zemrën dhe mendjen e tij, dhe ndodh që ai 

thotë një gjë kur tjetër gjë ka në zemrën e tij. 

Ju nuk mund ta kuptoni sesi Shenjtorët në Qiell mund të na dëgjojnë 

kur ne u drejtojmë lutje Atyre? Si zbresin rrezet e diellit nga qielli tek 

ne, duke ndriçuar gjithë tokën, dhe çdo gjë mbi të? Shenjtorët janë në 

botën shpirtërore si rrezet e diellit në botën materiale. Perëndia është 

Dielli i përjetshëm jetëdhënës dhe Shenjtorët janë rrezet e Diellit. 

Ashtu si sytë e Zotit vazhdimisht shikojnë mbi tokë dhe ato që janë 

në tokë, po kështu sytë e Shenjtorëve shoqërojnë vështrimin 

providencial të Zotit. 

Zemra është syri i qenies njerëzore; sa më e pastër ajo është aq më 

shpejt, më larg dhe më qartë ajo mund të shohë. Mirëpo bashkë me 

Shenjtorët e Perëndisë ky sy shpirtëror pastrohet, madje dhe në këtë 

jetë, në shkallët më të larta të pastërtisë të mundura për njeriun, edhe 

mbas vdekjes së tyre, kur ata bashkohen me Perëndinë, ai bëhet 

nëpërmjet hirit të Perëndisë, i aftë të shohë madje më pastër dhe më 

shumë. Në këtë mënyrë Shenjtorët shohin nevojat tona shpirtërore, 

ata shohin dhe dëgjojnë të gjithë ata të cilët iu drejtohen atyre me 

gjithë shpirt, ata të cilët fiksojnë sytë e mendjes drejt tyre, të pa 

errësuara nga mosbesimi dhe dyshimi. 

Është shumë e lehtë të bisedosh me Shenjtorët. Vetëm është e 

domosdoshme të pastrojmë sytë e shpirtit, t’i fiksojmë ata me 

vendosmëri tek Shenjtori që ne lutemi, dhe të lutemi për çfarë të 

duam - dhe do të marrim atë që kërkojmë. 

Kur besimi juaj në Zotin, qoftë në shëndet apo në sëmundje, në 

mirëqenie apo në varfëri, qoftë në çdo kohë përgjatë kësaj jete, 

errësohet nga kotësia e kësaj bote apo nga sëmundje dhe nga frika e 

vdekjes, atëherë hidh vështrimin tënd me sytë e shpirtit tek bashkësia 

e Shenjtorëve. Shihni si, gjatë jetës tyre tokësore dhe në momentin e 

largimit prej saj, ata shihnin pa pushim tek Perëndia, dhe fjetën me 

shpresën e ngjalljes në jetën e përjetshme – dhe përpiquni t’i imitoni 

ata. Këta shembuj të gjallë, kaq të shumtë në numër, mund të na 
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forcojnë besimin e lëkundur më Zotin dhe në jetën e ardhshme të 

secilit dhe të çdo të Krishteri. 

Ato komunitete të Krishtera që nuk nderojnë Shenjtorët dhe nuk iu 

drejtohen atyre me lutje humbasin shumë në devocionin dhe në 

shpresën e Krishterë. Ata e privojnë veten për të forcuar besimin e 

tyre nga shembujt e njerëzve të ngjashëm si ata. 

Ruajeni veten vazhdimisht, që jeta dhe urtësia shpirtërore të mos 

thahen brenda jush. Mendoni më shpesh për ato çfarë lexoni apo 

psalni apo dëgjoni në Kishë, ose nganjëherë në shtëpi. Jetoni ashtu si 

Shenjtorët jetuan; me anë të lutjeve, urtësisë dhe virtyteve të tyre; me 

butësi; përulësi dhe mirësi – kini besimin, shpresën dhe dashurinë e 

tyre. Një i Krishterë duhet të meditojë mbi gjërat që janë sipër nesh, 

për Qiejt ku është Krishti dhe të mos kapen tek bekimet e 

korruptueshme të botës; këto gjëra iu interesojnë të pafeve. Kur ne 

jepemi pas kënaqësive të kësaj bote ne shkatërrojmë veten tonë duke 

u larguar nga shembulli i Zotit, Apostujve, Martirëve, 

Përdëllimtarëve dhe të gjithë Shenjtorëve. Ata nuk ishin të dhënë pas 

kësaj bote, por ne jemi të dhënë pas kësaj bote; ne bëjmë një jetë sipas 

ideve tona, jo një jetë të Krishterë. 

Engjëjt e shenjtë dhe fuqitë e tjera qiellore janë mbushur me jetë të 

pastër dhe të shenjtë, me një paqe të vazhdueshme, me një energji të 

pandryshueshme me kurajë dhe fuqi të përjetshme, me bukuri të 

papërshkrueshme, dritë dhe urtësi; me një dashuri të pastër për 

Perëndinë dhe njerëzit; të mbushur me dritë dhe ndriçim hyjnor. Të 

tillë janë edhe Engjëjt e shenjtë, ruajtësit tanë. Por të Krishterët të cilët 

bëhen të denjë për të arritur jetën e ardhme dhe ngjalljen nga të 

vdekurit do të jenë të barabartë me Engjëjt, sipas fjalëve të vet Zotit. 

Prandaj le të përpiqemi me zell pas asaj jete – të pafund, të 

pandryshueshme, pa shqetësime. 

Gjithë Shenjtorët në Qiejt dhe  të gjithë të Krishterët e vërtetë në tokë, 

janë një trup dhe një shpirt; për këtë arsye lutjet e besimtarëve 

dëgjohen kaq lehtë, kaq shpejt, kaq të çiltra në Qiejt, dhe prandaj ka 

kaq shumë shpresë tek lutjet drejtuar Shenjtorëve.      

 Por në mënyrë që lutjet tona të dëgjohen me shpejtësi dhe me lehtësi 

nga Shenjtorët, ne duhet të kemi frymën e tyre – frymën e besimit 
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dhe dashurinë për Perëndinë dhe të afërmin tonë, shpirtin e butësisë, 

përulësisë, pastërtisë, dëlirësisë, trimërisë, etjes për drejtësi, shpirtin e 

dhembshurisë – qiellore dhe jo tokësore. 

Ai i cili   lutet tek  Zoti, tek Nëna e Perëndisë, tek Engjëjt e shenjtë 

dhe Shenjtorët, para së gjithash duhet të përpiqet të përmirësojë 

shpirtin dhe jetën e tij, dhe më pas t’i imitojë ata ashtu siç është 

shkruar: “Jini të mëshirshëm, ashtu si Ati juaj është i mëshirshëm” 

dhe përsëri: “Bëhuni të shenjtë, sepse Unë jam i Shenjtë”.  

Ata që i drejtohen me lutje Nënës së Perëndisë duhet të imitojnë 

përulësinë e saj, pastërtinë e saj të paimagjinueshme, bindjes ndaj 

vullnetit të Perëndisë dhe durimin. 

Ata të cilët iu drejtohen me lutje Engjëjve duhet të mendojnë për jetën 

më të lartë dhe të përpiqen të bëhen realisht shpirtëror, duke lënë 

mënjanë, në mënyrë graduale të gjitha epshet e trupit, dhe të 

përpiqen për dashuri të zjarrtë ndaj Perëndisë dhe ndaj të afërmit të 

tyre. Ata të cilët iu luten Shenjtorëve, le t’i imitojnë në dashurinë e 

tyre për Perëndinë, dhe mospërfilljen e tyre për botën, në lutjet e tyre, 

maturinë, bujarinë, durimin në sëmundje, hidhërime, dhe fatkeqësi, 

dashurinë e tyre për të afërmin. Pa një imitim të tillë lutjet tona do të 

jenë të padobishme. 

 

 

Kap. 6 

Ndihma e Kishës në tokë 

1. Kisha e Perëndisë 

 

Shpirti juaj kërkon jetën e vërtetë dhe ushqimin e tij natyral. Ushqimi 

i mendjes është e vërteta; ushqimi i shpirtit është paqja dhe  bekimi; 

ushqimi i vullnetit  është ligjshmëria. Shko në Kishë; ajo do t’ju jap ju 

këto me bollëk për shkak se ajo i posedon me shumicë. Ajo është 

mbështetja dhe themeli i së vërtetës, sepse brenda saj është Fjala e 

Perëndisë, që zbulon origjinën e të gjitha gjërave – origjinën e racës 

njerëzore, se si u krijua njeriu sipas shëmbëlltyrës dhe ngjashmërisë 

së Perëndisë, se si ai ra, dhe se si u restaurua nëpërmjet Shpëtimtarit 

të racës njerëzore; brenda saj u zbulua gjithashtu mënyra e shpëtimit, 
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besimi, shpresa dhe dashuria. Ajo na dhuron ne paqe dhe bekim 

nëpërmjet shërbesës së saj hyjnore, dhe mbi të gjitha nëpërmjet 

Mistereve. Ajo na thërret: “ Ejani tek unë të gjithë ju të munduar dhe 

do t’ju jap çlodhje”. Ajo na mëson ne rrugën e vërtetë e cila të shpie 

në jetën e përjetshme – rrugën e urdhërimeve të Perëndisë. Ne duhet 

ta nderojmë shumë Kishën, të nderojmë shenjtërinë e saj, lashtësinë e 

saj, vendosmërinë e saj të patundur, përvojën shpirtërore dhe 

urtësinë e saj të ndriçuar hyjnore, urdhërimet dhe rregullat e saj 

dobiprurëse, shërbesat e saj hyjnore, misteret dhe ritet. Si të mos e 

nderojmë dhe respektojmë Kishën tonë të shenjtë, madje dhe për 

faktin se ajo ruan në gjirin e saj një shumicë të pafund njerëzish, duke 

i siguruar ata në  vendbanimin e paqes dhe gëzimit të përjetshëm, 

duke mos i harruar ata madje edhe pas vdekjes, por duke i kujtuar 

gjithmonë, duke i lavdëruar dhe i çmuar virtytet e tyre si bijtë e saj të 

vërtetë? Ku mund të gjesh një mik më mirënjohës, një  nënë më të 

dhembshur se Kisha e Shenjtë? E dhëntë Zoti që të Krishterët të 

lidhen plotësisht me gjithë shpirtrat e tyre te Kisha e Zotit tonë Jisu 

Krisht, dhe brenda saj të qëndrojmë deri në fundin e ditëve të tyre 

mbi tokë.  

Dhëntë Zoti që të gjithë ata të jenë të zellshëm për të përmbushur 

urdhërimet dhe rregullat e saj, dhe brenda saj të mund të marrin 

shpëtimin e përjetshëm nëpërmjet Jisu Krishtit Zotit tonë! 

 

2. Banesa e Perëndisë 

 

 

Kisha nëpërmjet administrimit të ndërtesës dhe shërbesave të saj 

hyjnore, plotëson tërësisht njeriun, e edukon atë plotësisht, e plotëson 

në shikimin e tij, dëgjimin, nuhatjen, ndjenjën, shijen, imagjinatën, 

mendjen dhe vullnetin, me anë të madhështisë së Ikonave, dhe të 

ndërtesave në përgjithësi, me anë të aromës së temjanit, me anë të 

nderimit të Ungjijve, Kryqit dhe Ikonave, me anë të psalmeve dhe 

nga këndimi i Shkrimeve. 
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Burimi i çdo gëzimi të vërtetë, e të gjithë qetësisë dhe paqes së vërtetë 

të ndërgjegjes, e pastrimit, e shërimit trupor dhe shpirtëror, burimi i 

fuqisë dhe guximit shpirtëror, derdhet në Kishë. 

Teatrot dhe argëtimet e tjera të kësaj bote nuk mund të zëvendësojnë 

kurrë atë të cilën një i Krishterë i vërtetë merr në Kishë, ku vet 

Perëndia ngushëllon shpirtrat e atyre të cilët besojnë, dhe zemrat e të 

cilëve janë kthyer tek Ai, ashtu si një nënë ngushëllon birin e saj. 

Nga Kisha gjithashtu të fjeturit marrin ngushëllim dhe lehtësim, duke 

u pastruar prej mëkateve dhe fajeve të tyre. Me të vërtetë Kisha është 

Qielli në tokë; sepse aty ku ndodhet froni i Perëndisë, aty ku festohen 

Misteret, aty ku Engjëjt shërbejnë bashkë me njerëzit, duke lavdëruar 

pa pushim të Tërëfuqishmin, aty është me të vërtetë Qielli. Edhe 

kështu le të hyjmë në banesën e Perëndisë, me frikë Perëndie, me 

zemër të pastër, duke lënë mënjanë të gjitha veset dhe çdo 

përkujdesje të kësaj bote dhe le të qëndrojmë brenda saj me besim 

dhe nderim, me vëmendje, me dashuri dhe paqe në zemrat tona, 

kështu që ne mund të dalim prej saj, të përtërirë; kështu që ne mund 

të jetojmë në shenjtërinë natyrale të Qiejve, duke mos e nënshtruar 

veten nga dëshirat dhe kënaqësitë e kësaj bote. 

Në Kishë kryhet Misteri i pastrimit nga mëkati. Prandaj nderoni 

vendin ku u pastrua shpirti juaj nga të gjitha papastërtitë, ku ju u 

pajtuat me Perëndinë, dhe u pajisët me jetën e vërtetë të shpirtit. 

Sa shumë duhet ta duam ne shtëpinë e Perëndisë, si duhet ta stolisim 

atë! Në të vërtetë kështu veprojnë të gjithë ata të cilët njohin vlerën e 

saj; edhe Kisha lutet për ta duke thënë: “Lutemi edhe për të lumturit 

dhe gjithmonëkujtueshmit themelues të kësaj shtëpie të shenjtë” dhe 

më tej  “Lutemi dhe për ata që sjellin pemë dhe bëjnë punë të mira në 

këtë Kishë të shenjtë dhe të gjithënderuar” edhe përsëri “ Shenjtëroji 

ata të cilët duan bukurinë e Shtëpisë Tënde”. 

Zbukurimi i gjërave të shenjta lartëson shpirtin tonë te Perëndia, dhe 

jo vetëm që është i mirë por edhe i shenjtë dhe të ngre moralisht, siç 

janë gjithashtu psalmet e shenjta, aroma e temjanit, madhështia e 

zbukurimeve të Kishës dhe Enëve të Shenjta. Të gjitha këto, të 

destinuara për të lavdëruar Perëndinë dhe për të zgjuar ndjenjat e 

sinqerta, nuk janë të këqija por të shenjta.  
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3. Lutja e Përbashkët 

 

Si lutja publike dhe lutja private janë të domosdoshme në mënyrë që 

ne të bëjmë një jetë realisht si të Krishterë, dhe që jeta e shpirtit të 

mund të mos shuhet brenda nesh. Është e detyrueshme që ne duhet 

t’i ndjekim shërbesat në Kishë me besim, zell dhe arsyetim, ashtu siç 

është e domosdoshme për një fener në mënyrë që ai të ndizet duhet 

furnizuar me vaj. 

Çfarë rrënjos brenda nesh Kisha e Shenjtë duke na vendosur në gojët 

tona përgjatë lutjes, si në shtëpi dhe në Kishë, lutje të drejtuara jo nga 

një person i vetëm, por nga të gjithë së bashku? Ajo rrënjos brenda 

nesh dashuri të ndërsjelltë, konstante, në mënyrë që të duam njëri – 

tjetrin si veten tonë – në  mënyrë që, duke imituar Perëndinë në Tre 

Persona, duke konstituar Unitetin më të lartë, ne vet duhet të 

formojmë një në shumë. “Që ata të jenë një, si Ti At je në Mua, dhe 

Unë në Ty, dhe që ata të jenë gjithashtu një në Ne”. 

Lutja e përbashkët na mëson ne gjithashtu të ndajmë gjërat e kësaj 

bote me të tjerët, të ndajmë nevojat tona, në mënyrë që në këtë botë 

ne të mund të kemi të gjitha gjërat të përbashkëta, dhe si një të tërën, 

që do të thotë se dashuria reciproke duhet të jetë evidente në çdo gjë, 

dhe secili prej nesh duhet të përdorë mundësinë e tij për të mirën e të 

tjerëve, duke mos e fshehur talandën e tij në tokë, që të mos jetë 

egoist dhe përtac. Në qoftë se ti je i mençur këshilloje të pamendin; në 

qoftë se je i arsimuar mësoje të paditurin; në qoftë se je i fortë 

ndihmoje të dobëtin, në qoftë se je i pasur ndihmoje të varfrin.  

Me anë të shërbesës së saj Hyjnore, Kisha Orthodhokse na edukon 

për qytetarinë qiellore, duke na mësuar çdo virtyt, duke na pastruar 

dhe shenjtëruar, duke na bërë besimtar nëpërmjet Mistereve, dhe 

duke na ofruar të gjitha gjërat që i nevojiten një besimtari. Prandaj 

duhet patjetër që ne të marrim pjesë në shërbesat hyjnore, në meshat 

hyjnore dhe të kryejmë vazhdimisht Misterin e Rrëfimit dhe të 

kungohemi sa më shpesh. Mirëpo ata që largohen nga shërbesat e 
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Kishës bien pre e veseve të tyre, dhe janë të humbur. Kisha na ofron 

lutje nëpërmjet të cilave ne lehtësisht mund të bindim Perëndinë të 

jetë i mëshirshëm ndaj nesh dhe të na dhurojë çdo dhuratë të mirë 

dhe të dobishme. “Ku janë mbledhur dy ose tre në Emrin Tim, Unë 

jam aty midis tyre”. Unë nderoj kur dy ose tre luten së bashku, për 

shkak të vet premtimit të Zotit se gjendet midis tyre. Por një 

grumbull edhe më të madh unë e nderoj më tepër. Lutja kolektive 

përmbushet me shpejtësi kur ajo është e bashkuar dhe e njëzëshme – 

“të mbledhur në Emrin Tim”.  

Lutja këmbëngulëse e Kishës për Apostull Petron u ngjit menjëherë 

përpara Fronit të Perëndisë, dhe Zoti dërgoi Engjëllin e Tij 

mrekullibërës  për të shpëtuar Petron nga burgu. Lutja ngulmuese e 

Apostujve Pavël dhe Sila u solli atyre ndihmë të mrekullueshme nga 

Shpirti i Shenjtë. 

Kur luteni përqendrohuni plotësisht tek fjalët e lutjes, duke i ndjerë 

ato brenda shpirtit tuaj. Kur luteni gjatë Shërbesës së Shenjtë, gjatë 

kremtimit të Mistereve, vendosni në zemrën tuaj patjetër fjalët e 

lutjeve të Kishës. 

Ata që ndjekin Shërbesën Hyjnore të Kishës Orthodhokse duhet të 

sjellin ndër mend se qëllimi i saj është të na përgatitë ne për 

shërbesën e gëzueshme të Perëndisë në Qiell; sepse e rëndësishme 

është të jesh i pranishëm në Shërbesën Hyjnore por akoma më e 

rëndësishme është t’i shërbesh Perëndisë me shpirt dhe zemër të 

pastër; sepse duke dëgjuar Shërbesën Hyjnore ne duhet të mësojmë 

t’i shërbejmë Perëndisë ashtu siç i shërbyen Shenjtorët Atij, për jetët e 

të cilëve, dhe veprat prej besimit, shpresës, dhe dashurisë i dëgjojmë 

gjatë Shërbesës; sepse Perëndisë duhet mbi të gjitha, t’i shërbehet me 

vepra dhe në të vërtetë, dhe jo vetëm me fjalë. 

Gjatë Shërbesës Hyjnore të jeni besimplotë, ashtu si fëmija i vogël iu 

beson prindërve të tij. Jini të thjeshtë, besimplotë, tamam si një fëmijë 

në çështjet e besimit. 

Besojani Zotit të gjitha shqetësimet tuaja, dhe çlirohuni plotësisht nga 

hidhërimet. “Mos u shqetësoni se çfarë dhe si do të flisni, sepse në atë 

çast do t’ju jepet se çfarë duhet të thoni; sepse nuk do të jeni ju që do 

të flisni, por Fryma e Atit tuaj që do të flasë në ju.”(Mateu 10:19-20). 
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Shumë më parë na ka çliruar Zoti nga ky shqetësim, duke mësuar 

nëpërmjet Frymës së Tij Kishën së çfarë të thotë, se si të lutet në 

Shërbesën Hyjnore. Në qoftë se gjatë Shërbesës vëllai juaj bën diçka të 

parregullt, ose neglizhon diçka mos u irrito me të, as së brendshmi 

dhe as së jashtmi, por të jeni tolerues ndaj gabimit të tij, duke sjellë 

ndër mend se vet ju bëni shumë, shumë gabime, që ju vet jeni njeri i 

mbushur me dobësi, se Perëndia është i tërë dashur dhe i gjithë 

mëshirshëm, dhe se Ai iu fal ju dhe të gjithëve ne nga të gjitha 

shkeljet pa mbarim. Mëkati i pavëmendjes është një mëkat ndaj të 

cilit ne jemi të ekspozuar; ne nuk duhet ta shpërfillim atë, por duhet 

të pendohemi për të. Ne jepemi pas tij jo vetëm në shtëpi por edhe në 

Kishë gjithashtu. “Simon, Simon, ja, Satani ka kërkuar t’ju shoshë, 

ashtu siç shoshet gruri. Por Unë u luta për ty që të mos shteret 

besimi”. (Lluka  22:31- 32). 

Shkaqet e pavëmendjes janë Djalli, dhe dëshirat tona të shumta për 

gjërat e kësaj bote; arsyeja e saj është mungesa e besimit; mënyra për 

ta kapërcyer atë është lutja e zjarrtë. 

Ata që shkojnë në Shërbesën Hyjnore pasi kanë ngrënë shumë, me 

dashje mbartin mbi vete një barrë të dëmshme dhe të panevojshme; 

ata e bëjnë të pandjeshme zemrën përpara lutjes dhe i mbyllin rrugën 

depërtimit të mendimeve dhe ndjenjave të shenjta drejt saj.       
 

   

 

4. Fjala e Perëndisë  

 

Shkrimi i shenjtë është mbretëria e Urtësisë, Fjalës dhe Frymës së 

Perëndisë në Trini, brenda tij Ai shfaq qartë Veten: “Fjalët që po ju 

them ju, janë frymë dhe jetë.”  

Në shkrimin e Shenjtë ne shohim Perëndinë  ballë për ballë, dhe 

veten tonë si realisht ne jemi.  

Kur ju dyshoni të vërtetën e ndonjë gjëje të shkruar në Shkrimin e 

Shenjtë, të kujtoni që “i tërë Shkrimi është i frymëzuar 

hyjnishmërisht”, siç thonë Apostujt, dhe se ai është tërësisht i vërtetë, 

dhe nuk përfshin persona të pavërtetë, gënjeshtra dhe përralla 
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ndonëse ai përfshin paravoli të cilat kushdo mund t’i kuptojë që nuk 

janë ngjarje të vërteta, por të shkruara në gjuhë figurative. Në qoftë se 

e vërteta e diçkaje është zbuluar në Fjalën e Perëndisë, e shqyrtuar 

dhe e shpjeguar për ne nga mendjet e ndriçuara hyjnore të 

Shenjtorëve, të cilat Perëndia i ka lartësuar, dhe e pranuar nga shpirti 

në dritën e tij dhe efektet jetëdhënëse, atëherë është një mëkat i madh 

– krenaria djallëzore e intelektit dhe shpirtit – ta vërë në dyshim atë 

dhe të hutohet rreth tij.  

Shkrimet e Etërve, gjithashtu, shprehin Mendjen, Fjalën dhe Frymën 

e Trinisë së Shenjtë, brenda së cilës merr pjesë fryma më shpirtërore e 

njerëzimit.  

Në qoftë se ju lexoni revistat dhe gazetat e kësaj bote, dhe nxirrni 

ndonjë përfitim prej tyre, si një qytetar, si një i Krishterë, si një anëtar 

i një familjeje, ju duhet të lexoni më tepër dhe më shpesh Ungjillin, 

dhe shkrimet e Etërve; sepse një i krishterë bën mëkat kur lexon 

vetëm shkrimet e kësaj bote dhe nuk lexon shkrimet e frymëzuara 

hyjnishmërisht. Në qoftë se ju ndiqni ngjarjet e botës së jashtme, mos 

e humbni shikimin e botës suaj të brendshme, veten, shpirtin tuaj, ai 

është më i afërti dhe më i dashuri për ju. Të lexosh vetëm revistat dhe 

gazetat e kësaj bote do të thotë të jetosh vetëm me një anë të shpirtit, 

dhe jo me gjithë shpirt, ose të jetësh vetëm me trup dhe jo me shpirt. 

Çdo gjë e kësaj bote do të marr fund me vet botën. “Dhe bota kalon 

me lakminë e saj, por ai që bën vullnetin e Perëndisë mbetet 

përjetë.”(1,Joanit 2:17). 

Për atë të cilët nuk lexojnë Ungjillin, unë do t’i pyesja: A je i pastër, i 

shenjtë, dhe i përsosur, pa lexuar Ungjillin? A nuk është e nevojshme 

për ju të shihni veten tek kjo pasqyrë? Apo ke frikë se mos shpirti juaj 

është kaq i deformuar dhe nuk dëshiron të shohësh shëmtimin tënd? 

“Ata e panë Atë dhe u ndriçuan; dhe shprehjet e fytyrës së tyre nuk u 

turpëruan.” Siç ju jeni të vetëdijshëm, njeriu, me fjalët e tij, nuk vdes. 

Ai është i pavdekshëm në to, dhe ato do të flasin pas vdekjes së tij. 

Unë do të vdes por unë do të flas edhe pas vdekjes sime, sa fjalë të 

pavdekshme janë në përdorim ndër të gjallët, dhe nganjëherë ato 

ende jetojnë në gojët e tërë njerëzve! Sa më tepër është Fjala e 

Perëndisë: Ajo do të jetojë nëpër gjithë shekujt, aktive dhe vepruese.  
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Të jeni plotësisht të bindur se çdo fjalë, mbi të gjitha ato që 

shqiptohen gjatë lutjes, është e realizueshme, kujtoni që autori i fjalës 

është Perëndia Fjalë dhe se, Perëndia ynë që adhurohet në Trininë e 

shenjtë, shprehet me tre fjalë ose emra: Ati, Fjala, dhe Shpirti i 

Shenjtë; që secila dhe çdo fjalë korrespondon me një fakt, dhe se çdo 

fjalë mund të bëhet fakt dhe vepër. Mjerë ata të cilët flasin me përtaci, 

sepse ata do të përgjigjen për të folurën boshe të tyre!  

çdo fjalë e Shkrimit të Shenjtë, çdo fjalë e Liturgjisë Hyjnore, e 

Mëngjesores dhe e shërbesave  të mbrëmjes, çdo fjalë e riteve 

sakramentale dhe lutjet e tjera, mbart brenda saj fuqinë që i 

korrespondon asaj, ashtu siç mbart shenja e kryqit jetëdhënës.  

I tillë hir është i pranishëm në çdo fjalë të Kishës për shkak të 

mishërimit të Fjalës së Perëndisë, i Cili është kreu i kishës, që banon 

në Kishë. Sa me vëmendje dhe nderim, me çfarë besimi ne duhet të 

shqiptojmë çdo fjalë! Sepse Fjala është vet Krijuesi Perëndi, dhe 

nëpërmjet Fjalës u bënë të gjitha.  

                                      

 

4. Përdorimi i ikonave 

 
Natyra ime fizike ka nevojë për imazhe. Prandaj ne me të drejtë 

bëjmë ikona dhe i nderojmë ato. Çfarë është njeriu veç një imazhi i 

gjallë i Perëndisë së gjallë?  

A mund të bëjë natyra jonë pa një imazh? A mund të sjellim 

ndërmend një person që mungon pa e paraqitur dhe pa e 

parafytyruar atë?  

A nuk na krijoi vet Perëndia mundësi për të paraqitur dhe 

parafytyruar?  

Ikonat janë përgjigja e Perëndisë ndaj domosdoshmërisë britëse të 

natyrës sonë.  

Imazhet apo simbolet janë një domosdoshmëri e natyrës njerëzore në 

gjendjen tonë shpirtërore të tanishme; ato shpjegojnë në mënyrë 

vizuale shumë gjëra të botës shpirtërore të cilat ne nuk mund t’i 

kuptojmë pa imazhet dhe simbolet. Për këtë arsye, Mësuesi hyjnor, 
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Urtësia nëpërmjet të Cilit të gjitha gjërat u krijuan, Biri i Perëndisë 

Zoti ynë Jisu Krisht, shpesh i mësoi njerëzit duke përdorur imazhet 

apo paravolitë. Për këtë arsye gjithashtu Kishat tona Orthodhokse 

paraqesin shumë gjëra tek shikimi i të krishterit nëpërmjet 

imagjinares; për shembull, paraqet vet Zotin, Nënë e Tij të pacenuar, 

Engjëjt dhe Shenjtorët, në ikona, që ne të mund të përshtatim jetët 

tona, të gjitha mendimet tona, fjalët dhe veprat, tek imazhi i 

mendimeve, fjalëve dhe veprave të Zotit dhe Shenjtorëve të Tij.  

Është një traditë e mrekullueshme që të Krishterët të kenë një ikonë të 

shpëtimtarit dhe t’i luten Atij përpara saj. Kjo është domosdoshmëri 

britëse e shpirtit tonë. Vet Zoti, me dashurinë e Tij, dëshiron të 

formohet brenda nesh, siç tha Apostulli “që Krishti të banojë në 

zemrat tuaja nëpërmjet besimit”.  

Por si mund unë të formoj Krishtin në zemrën time në qoftë se unë 

nuk e paraqes atë së pari me arsye përpara syve të mi?  

Ne kemi imazhet e Shpëtimtarit, Nënës së Perëndisë dhe të 

Shenjtorëve. Dashuria e të Krishterëve, që dëshirojnë gjithnjë të 

mbartin imazhet e tyre në mendimet dhe zemrat e tyre, ashtu si 

natyra jonë, e cila është trupore dhe shpirtërore, i ka paraqitur ato në 

ikona, duke i vendosur në pjesët më të nderuara të shtëpisë, ashtu si 

në zemrat tona apo dhomat e shpirti tonë, dhe duke i nderuar ato 

duke u përulur përpara tyre, së pari shpirtërisht dhe më pas 

trupërisht.  

Përfytyrimi influencon shumë kapacitetin krijues dhe aktiv të shpirtit 

njerëzor. Në qoftë se një i Krishterë vështron me dashuri dhe nderim 

imazhin e Zotit tonë Jisu Krisht, ose të Nënës Tij të përmbibekuar, ose 

të njërit prej Shenjtorëve të Tij, tiparet shpirtërore do të veprojnë në të 

njëjtën mënyrë – butësia, përulësia, mëshira, maturia do të 

stampohen (nguliten) në shpirtin e tij. Vetëm nëse do të sodisim 

imazhet, dhe mbi të gjitha, jetët e Zotit dhe të Shenjtorëve të Tij më 

shpesh, sa do të ndryshojmë dhe rritemi nga fuqia në fuqi.  

Të nderosh ikonat do të thotë të përfitosh shumë, sepse ajo 

korrespondon me natyrën tonë, dhe me mendimin praktik, si edhe 

me vet Shkrimin e Shenjtë, sepse gjendeshin imazhe të Qeruvimeve 

në tabernakullin e Moisiut të Besëlidhjes së Vjetër.  
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Nderoni në çdo mënyrë imazhet e njerëzve të gjallë, në mënyrë që të 

nderoni siç duhet imazhin e Perëndisë. Sepse imazhi i Zotit është 

imazh njerëzor. Ai i cili nuk respekton imazhin njerëzor nuk 

respekton imazhin Perëndisë. 

Duke nderuar ikonat, së pari unë nderoj Perëndinë, i Cili lindi 

përpara gjithë jetëve Birin, imazhin e Tij të gjallë, që krijoi gjithësinë 

dhe gjithë krijesat që ishin në mendimin e Perëndisë At, krijoi njeriun 

sipas imazhit dhe ngjashmërisë së Perëndisë; së dyti duke nderuar 

Ikonat unë nderoj imazhin e Perëndisë së mishëruar, së treti duke 

nderuar ato, unë nderoj veten, njeriun e bërë në imazhin e 

pavdekshëm hyjnor, i ftuar për të qenë pjesëmarrës i natyrës hyjnore, 

të bashkohet me Perëndinë, të bëhet Tempull i Shpirtit të Shenjtë.  

Ikonat iu zënë vendin vet personave emrat e të cilëve ato mbartin. 

Imazhet e shenjtorëve në ikonat tona paraqesin tek ne afërsinë në 

frymë të shenjtorëve të Perëndisë, të cilët jetojnë në Perëndinë, dhe 

gjithmonë janë pranë nesh në Shpirtin e Shenjtë, nëpërmjet besimit 

tonë të përzemërt dhe lutjes ndaj tyre.  

Zoti i kudondodhur është në imazh ose në kryq si në fjalën e 

Ungjillit. Imazhi i Tij në ikonë apo në kryq është vetëm një pamje e 

jashtme, ndërsa Ai vet është substanca e brendshme – që shfaq Veten 

kudo, në çdo gjë, dhe përmes çdo gjëje, dhe në veçanti nëpërmjet 

imazheve dhe shenjave në të cilat Emri i Tij i nderuar është 

mbishkruar, apo ngjashmëria e Tij është vizatuar.  

Unë vështroj ikonat në kishë dhe mendoj se sa Krijuesi dhe Dhuruesi 

i të gjithave e ka nderuar dhe lartësuar natyrën tonë. Shenjtorët e Tij 

shkëlqejnë me dritën e Tij, ata janë shenjtëruar nëpërmjet hirit të Tij, 

duke mposhtur mëkatin dhe duke u pastruar nga çdo papastërti e 

trupit dhe e shpirtit. Ata janë mbushur me lavdi nëpërmjet lavdisë së 

Tij, ata janë bërë të pranishëm nëpërmjet paprishmërisë së Tij. Lavdi 

Zotit, që ka nderuar, ndriçuar dhe lartësuar natyrën tonë!  

Është e pamundur të paraqitësh dhe të mendosh për kryqin pa 

dashuri. Aty ku është kryqi aty ka dashuri. Në Kishë ju shihni kryqe 

kudo dhe në çdo gjë, në mënyrë që çdo gjë duhet t’ju sjellë ndërmend 

se ju jeni tempulli i Perëndisë së dashurisë, tempulli i dashurisë i 

kryqëzuar për ne.  



 59 

Ne kemi ikona në shtëpitë tona dhe i nderojmë ato, për të treguar, 

midis gjërave te tjera, se sytë e Perëndisë dhe gjithë bashkësia e qiejve 

janë të fiksuar tek ne vazhdimisht, dhe ata shohin jo vetëm veprimet 

tona, por gjithashtu fjalët, mendimet, dhe dëshirat tona.  

A mos i përdorni ikonat në shtëpitë tuaja thjesht si zbukurime, pa u 

kthyer tek to me besim të çiltër, dashuri dhe nderim që iu takon 

gjërave të shenjta? Ikonat në shtëpitë apo në Kishë nuk janë për 

ekspozim (vitrinë), por për lutje para tyre, për nderim, për udhëzim. 

Imazhet e shenjtorëve duhet të jenë mësuesit tanë në shtëpi dhe në 

Kishë. Studiojeni jetët e tyre, skalitini ato në zemrat tuaja, dhe 

përpiquni të imitoni jetët e tyre.  

Perëndia prehet (pushon) tek Shenjtorët, dhe madje në emrat dhe 

ikonat e tyre. Vetëm duhet të përdorim ikonat e tyre me besim dhe 

ato do të bëjnë mrekullira.  

Ikonat mrekullibërëse të Nënës së Perëndisë, dhe të Shenjtorëve të 

tjerë, na mësojnë të shohim çdo imazh si vet shenjtorin tek i cili ne 

lutemi si persona të gjallë që bisedojnë me ne, sepse ata janë po aq 

pranë nesh sa imazhet e tyre – me të vërtetë, shumë pranë – vetëm në 

qoftë se ne lutemi tek ata me besim dhe sinqeritet. E njëjta gjë si me 

Kryqin Jetëdhënës. Aty ku është Kryqi, apo shenja e Kryqit aty është 

vet Krishti, fuqia dhe shpëtimi i Tij, vetëm nëse ne bëjmë shenjën e 

Kryqit apo nderojmë imazhin e Kryqit, me besim.  

Unë nxitem të nderoj ikonat sepse unë shoh tek to të shfaqet fuqia e 

Perëndisë, që shpëton besimtarët dhe ndëshkon mosbesuesit, po 

kështu unë shoh dhe ndjej të njëjtën fuqi në shenjën e Kryqit të Zotit, i 

cili quhet jetëdhënës për shkak të fuqisë së tij mrekullibërëse.  

Zoti i ruan, jo vetëm lipsanet por gjithashtu imazhet e Shenjtorëve, 

duke mos i lejuar ata të prishen dhe të kalben, nga pakujdesia apo 

neglizhenca, por mrekullisht i përtërin ato siç ne dimë për histori të 

shfaqjes së Ikonave mrekullibërëse mbi të gjitha ato të Nënës së 

Perëndisë, Virgjëreshës së Shenjtë.  

Sa i dashur është për Perëndinë imazhi i njeriut, veçanërisht i një 

Shenjtori, si një enë e hirit. Nëpërmjet imazheve të tilla Ai bën 

mrekulli, dhe dhuron fuqi të padukshme për shërim dhe ngushëllim.  
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Nëse dikush do t’ju pyeste përse ju luteni tek imazhet e pajetë, çfarë 

përfitimi keni nga ato, thoni se ne marrim përfitim shumë herë më të 

madh nga ato sesa ne marrim nga njerëzit e gjallë më të dashur dhe 

më dashamirës; thoni se fuqi dhe ndihmë e bekuar për shpirtrat tanë 

gjithmonë vjen tek ne prej tyre, duke na shpëtuar nga mëkati dhe 

hidhërimi dhe sëmundja – mbi të gjitha nga Ikonat e Shpëtimtarit dhe 

të Nënës së Perëndisë; thoni se mjafton një shikim me besim në ata, si 

ndaj atyre të cilat janë të gjallë dhe pranë nesh, na shpëton nga 

mundimet mizore, veset dhe errësira shpirtërore; thoni se prekja e 

rrobës së Shpëtimtarit, dhe rrobat e Apostujve, mund të sillnin 

shëndet tek të sëmurët sa më tepër janë në gjendje të shërojnë ikonat 

e shpëtimtarit  dhe Nënës Tij të pacenuar besimtarët prej çdo vuajtje, 

sipas besimit të tyre në Zotit dhe në Nënën e Tij.  

Të dy, vet Zoti dhe Nëna e Tij e panjollë vazhdimisht na tregojnë, se 

nëpërmjet mrekullive, si të jashtme dhe të brendshme, se nderimi ynë 

i vërtete i Nënës së Tij, dhe të Shenjtorëve të Tij dhe të Ikonave të 

Shenjta, i pëlqen Atij, dhe janë dobiprurëse për ne në shkallën më të 

lartë.  

Engjëjt e Shenjtë dhe Shenjtorët e Perëndisë janë miqtë dhe vëllezërit 

tanë më të mirë, më të sjellshëm, më të besuar, të cilët na ndihmojnë 

ne kaq shpesh në rrethana në të cilat askush nuk mund të na 

ndihmojë.  

Ne kemi ikonat e tyre; dhe duke i parë këto ikona ne i thërresim ata 

me lutjet tona, duke e ditur se ata kanë guxim të madh përpara 

Perëndisë, për të na ndihmuar ne.  

Puthja me buzë korrespondon tek puthja me shpirt, dhe kur ne 

puthim gjërat e shenjta, ne duhet t’i puthim ato me shpirt dhe zemër 

ashtu si me buzë.  

 

6. Misteret dhe Ritet e Shenjta. 

 

Duke marrë parasysh natyrën tonë trupore, Zoti lidh vet praninë e Tij 

me disa shenja të dukshme dhe të prekshme – për shembull, në 

Misterin e Eukaristisë vet Ai plotësisht zvogëlon banesën e Tij në 

Bukë dhe Verë të cilat janë Trupi dhe Gjaku i Tij; në Misterin e 
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Pendimit Ai vepron nëpërmjet personit të dukshëm të priftit; në 

misterin e pagëzimit nëpërmjet ujit; në atë të Mirosjes nëpërmjet 

Miros; në Misterin e Dorëzimeve nëpërmjet Peshkopëve; në Misterin 

e Martesës nëpërmjet Priftit dhe kurorave, Vet Ai kurorëzon nusen 

dhe dhëndrin; në Misterin e Vajosjes nëpërmjet vajit. Ai bashkon 

praninë e Tij tek Kisha, tek ikonat, tek Kryqi, tek shenja e Kryqit, tek 

Emri i Tij, tek uji i bekuar, tek buka dhe vera; por do të vijë koha kur 

Trupi dhe Gjaku i Tij i shenjtë po ashtu dhe shenjat e tjera të 

dukshme, nuk do të jenë të nevojshme për ne, sepse ne atëherë 

realisht do të marrim pjesë me Të në ditën që s’ka natë të Mbretërisë 

së Tij.  

Nderoni me gjithë fuqinë e shpirtit tuaj të gjitha Misteret, dhe thuajini 

vetes për sa i përket çdo misteri përpara kremtimit apo pjesëmarrjes 

në të, “Ky është misteri i Zotit – unë vet jam i padenjë për ta marrë 

atë”. 

Gjatë kremtimit të shërbesës Hyjnore dhe të Mistereve, shërbëtori i 

Perëndisë duhet të jetë plotësisht i bindur se çfarëdo që ai mendon 

dhe thotë do të plotësohet. 

Zoti e ka kaq të lehtë të plotësojë kërkesat tona të krijojë apo të 

ndryshojë ndonjë gjë sipas fjalëve tona. Prandaj le të jetë kjo bindje po 

aq e lehtë dhe natyrale për ju sa thithja e ajrit, si shikimi me anë të 

syve tuaj, apo dëgjimi me anën e veshëve tuaj. 

Kur ju bënë Kryqin, besoni dhe kujtoni vazhdimisht që mëkatet tuaja 

gozhdohen në Kryq. Kur ju bëni një mëkat, menjëherë gjykoni veten 

në mënyrë të sinqertë, dhe bëni shenjën e Kryqit duke thënë, “Zot, Ti 

që gozhdon mëkatet tona në kryq, gozhdo gjithashtu këtë mëkatin 

tim tek Kryqi Yt dhe ki mëshirë për mua sipas mirësisë Sate të 

madhe; dhe ju do të pastroheni nga mëkati juaj.  

Zoti ynë është prezent në bekimin e Priftit me shenjën e Kryqit, sepse 

Ai vet shfaqet dhe bekon me këtë shenjë. Prandaj është i rëndësishëm 

bekimi priftëror. Por edhe ne nëse e bëjmë shenjën e kryqit me besim 

gjithashtu ajo mbart fuqinë e Perëndisë. 

Është një mrekulli sesi Jisu Krishti e bashkon Vetveten me shenjën e 

kryqit, duke i dhënë atij fuqinë e mrekullueshme të largimit të veseve 

dhe të dëbimit të demonëve, dhe të qetësimit të shpirtit të trazuar. 
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Edhe në mënyrë që shpirti mosbesues nuk duhet të mendojë që 

shenja e Kryqit dhe Emri i Krishtit veprojnë në mënyrë 

mrekullibërëse, të ndara nga, dhe të pavarura prej, Vet Krishtit, ky 

Kryq i njëjtë dhe ky Emër nuk bëjnë mrekulli, po të mos dhe derisa 

unë të shoh Jisu Krishtin me sytë e shpirtit tim – që do të thotë 

nëpërmjet besimit – dhe të besojë me gjithë shpirtin tim të gjitha ato 

që Ai ka bërë për shpëtimin tonë.  

Ata të cilët prekën rrobën e Shpëtimtarit u shëruan. Përse ndodh 

edhe sot, ata të cilët përdorin ujin e shenjtë me besim shërohen? Për 

shkak se kryqi, i zhytur në ujë, me lutje besimi, është si të ishte vet 

Zoti jetëdhënës. Ashtu si rrobat e shpëtimtarit u penetruan 

(depërtuan) me jetën e Tij, po kështu dhe uji, brenda së cilit zhytet 

Kryqi Jetëdhënës, penetrohet me vet jetën,  dhe shndërrohet në ujë 

shërues.  

Aroma e temjanit na sjell ndërmend analogjinë (ngjashmërinë) e 

aromës së virtytit, dhe kontrastin me aromën e keqe të mëkateve, dhe 

i mëson ata të cilët janë të vëmendshëm ndaj ndjenjave të brendshme 

të shmangin erën e keqe prej veseve të – mos përmbajtjes, kurvërisë, 

shpirtligësisë, lakmisë, krenarisë, dëshpërimit dhe të tjerave të këtij 

lloji, dhe të stolisin veten e tyre me çdo virtyt të Krishterë; temjani na 

kujton fjalët e Apostullit: “Sepse ne jemi tek Perëndia një aromë e 

këndshme e Krishtit; në ata që janë shpëtuar dhe në ata që vdesin; tek 

të parët ne jemi aromë e vdekjes ndaj vdekjes; dhe tek tjetri aroma e 

jetës tek jeta”. 

Qirinjtë dhe llambadhet që digjen në Kishë na sjellin ndërmend 

zjarrin dhe dritën shpirtërore, si tek fjalët e Zotit: “Unë erdha si Drita 

në botë, që kushdo që beson në Mua nuk do të mbetet në errësirë; 

dhe përsëri; “Unë erdha të dërgoj zjarr nga qielli” dhe përsëri; 

“Ngjishni ijët për punët e mbajini kandilat ndezur. Jini si ata që 

presin të zotin e tyre, që kthehet nga dasma për t’i hapur derën sapo 

të trokasë”; dhe “Le të shkëlqejë drita juaj përpara njerëzve, që të 

mund të shohin veprat tuaja të mira dhe të lavdërojnë Atin tuaj që 

është në Qiej”.  

Kur ju ndizni qiri përpara Ikonës së Zotit gjatë lutjes; kujtoni se ju e 

digjni atë përpara Dritës së paarritshme, përpara Atij i cili ju ndriçon 
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ju me dritën e Tij. Qiriri juaj është si therore ofruar Zotit. Le të jetë një 

dhuratë tek Perëndia e ofruar me gjithë zemrën tuaj. Le t’ju kujtojë se 

vet ju mund të jeni një dritë që shkëlqen. “Ai ishte” tha Zoti ynë për 

Joan Pararendësin, “një dritë që shkëlqen”. Unë ofroj dritën tek Zoti 

në mënyrë që Ai të mund të më dhurojë dritën e hirit, dritën 

shpirtërore, të më nxjerrë nga errësira e mëkatit, në dritën e njohjes së 

Perëndisë dhe të virtytit; Unë ofroj zjarr në mënyrë që zjarri i hirit 

prej Shpirtit të Shenjtë të ndizet në shpirtin tim, dhe që ai të mund të 

shuajë zjarrin prej veseve të atij shpirti të mjerë.  

Unë sjell dritë që unë vet të mund të bëhem një dritë, duke ndriçuar 

tek të gjithë që janë në Kishë.  

Pra, është mirë të vendosim qirinj përpara Ikonave. Por akoma më 

mirë është në qoftë se ju sillni si një therore tek Perëndia zjarrin e 

dashurisë suaj për Atë dhe të afërmin tuaj. Është mirë që njëra duhet 

të shoqërojë tjetrën. Por, në qoftë se vendosni qirinj përpara ikonave 

dhe nuk kini dashuri për Perëndinë dhe për të afërmin tuaj në 

shpirtin tuaj, në qoftë se ju jeni dorështrënguar, në qoftë se ju nuk 

jetoni në paqe me të tjerët – atëherë therorja juaj është e kotë.  

Unë jam një njeri i dobët, mëkatar dhe jo shpirtëror. Unë nuk jam 

gjithnjë në gjendje të ofroj tek Zoti im një shpirt të mbushur me 

dashuri dhe besim – por të paktën unë ofroj si një njeri joshpirtëror, 

materialist, një dhuratë materiale, si një dhuratë drejt qiejve, një qiri 

të ndezur.  

Dashtë Zoti të shtjerë sytë nga qielli tek kjo dhuratë e vogël prej 

përkushtimit tim, dhe të mund të më jap si shpërblim më tepër. 

Vetëm Ai është i pasur dhe i pasuron të gjithë, ndërsa unë jam një 

mjeran dhe një nevojtar. Ai banon përmes dritës së paarritshme, 

ndërsa unë në mes të errësirës. Unë kam pak besim: dashtë Zoti të më 

japë dhuratën e besimit, unë jam i varfër në dashuri; dashtë Ai të 

pasurojë shpirtin tim me këtë thesar të paçmueshëm. Unë jam i 

pafuqishëm të bëj mirë; dashtë Ai të më japë këtë fuqi. 

 
 

7. Liturgjia Hyjnore   
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Liturgjia Hyjnore është realisht shërbesa hyjnore në tokë, në të cilën 

vet Perëndia në një mënyrë të veçantë, imediate, dhe tepër të afërt 

është prezent dhe banon me njerëzit, sepse vet Ai është Kremtuesi i 

padukshëm i shërbesës; Ai është edhe Ofruesi dhe Therorja.  

Nuk ka asgjë tjetër në tokë më të lartë, më të shenjtë, më madhështore 

sesa liturgjia: nuk ka asgjë tjetër më solemne, asgjë tjetër më 

jetëdhënëse.  

E madhe është liturgjia. Brenda saj risillet jeta, jo e një njeriu të 

famshëm, por e Perëndisë së mishëruar, i Cili vuajti dhe dha jetën për 

ne, i Cili u ngjall dhe u ngjit në Qiell, dhe  do të vi përsëri të gjykojë 

gjithë botën.  

Liturgjia është një miratim i vazhdueshëm dhe i përsëritur i 

dashurisë së Perëndisë për njerëzimin, dhe e ndërhyrjes së 

tërëfuqishme të Tij për shpëtimin e gjithë botës, dhe veçanërisht, e 

çdo anëtari të racës njerëzore. Ajo është martesa e Qengjit, martesa e 

Birit të Mbretit, në të cilën nusja e Birit të Perëndisë është çdo shpirt 

besnik, dhe Ai që jep nusen është Shpirti i Shenjtë.  

Liturgjia është darka, tryeza e shtruar prej dashurisë së Perëndisë 

ndaj njerëzimit. Përreth Qengjit të Perëndisë në pjatë të gjithë janë në 

të njëjtën kohë të mbledhur të gjallët dhe të fjeturit, të shenjtët dhe 

mëkatarët, Kisha triumfante dhe Kisha militante. Perëndia ka hapur 

për ne, më Gjakun dhe Trupin e Tij, burimin e ujit të gjallë, që rrjedh 

nga jeta e përjetshme, dhe ofron Vetveten për të qenë ushqimi dhe 

pija jonë, “që ne të mund të jetojmë nëpërmjet Tij”. 

Përse duhej që të jetë shkak për mrekulli në qoftë se Vet Perëndia, 

Krijuesi i gjithçkaje të dukshme dhe të padukshme, të transformojë, të 

shndërrojë, të ndryshojë tërësisht, bukën dhe verën në Trupin dhe 

Gjakun e Tij të panjollë?  

Me bukën dhe verën Biri nuk mishërohet përsëri, sepse Ai tashmë 

është trupëzuar dhe kjo mjafton për shekuj pa fund; por Ai 

trupëzohet në të njëjtin trup me të cilin Ai u trupëzua më parë, ashtu 

si shumoi pesë bukët, dhe me to ushqen disa mijëra njerëz.  

Misteret e shenjta quhen dhurata hyjnore për arsye se ato na janë 

dhënë nga Zoti falas, në këmbim të asgjëje, ndonëse të pamerituara 

prej nesh.  
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Në vend që të na ndëshkojë për mëkatet e panumërta që ne bëjmë 

çdo ditë, Zoti, me Misteret e Shenjta na fal dhe na pastron nga të 

gjitha mëkatet tona, na shenjtëron, dhe dhuron paqe tek fuqitë tona 

shpirtërore, duke shëruar dhe duke dhënë shëndet shpirtit dhe 

trupit, dhe çdo bekim, sigurisht sipas besimit tonë.  

Në qoftë se Zoti ofron për ne Veten e Tij, në Misteret Hyjnore, çdo 

ditë, a nuk duhet ne të japim falas dhe në mënyrë bujare, pa interes, 

gjëra të prishëshme të tilla si, para, ushqim, veshje, atyre të cilët i 

kërkojnë prej nesh? Edhe si mund të zemërohemi ne me ata të cilët 

hanë bukën tonë pa dhënë asgjë, kur vet ne marrim pjesë pa dhënë 

asgjë ushqimin që s’njeh prishje prej Trupit dhe Gjakut të Zotit? 

Është e domosdoshëm të marrim pjesë në Liturgji me një shpirt të 

pastër dhe të përgatitur, me qëllim që të mos numërohemi me ata të 

cilët nuk kishin veshur rrobat e dasmës por rrobën e ndotur nga 

mëkatet, që u lidhën këmbë dhe dorë dhe u nxorën nga dasma dhe u 

hodhën në errësirë. Ndërsa tani, për fat të keq, shumë njerëz as nuk e 

konsiderojnë të nevojshme të marrin pjesë në Liturgji, të tjerë shkojnë 

thjesht për forcë zakoni, dhe largohen në të njëjtën gjendje të mendjes 

siç e kishin para se të vinin, me një shpirt të pa penduar, pa vendosur 

ta përmirësojnë atë. Disa të tjerë qëndrojnë në Kishë duke mos 

nderuar, të pavëmendshëm, pa e përgatitur veten në shtëpi 

nëpërmjet lutjes ndërmjetësuese dhe maturisë; dhe shumë të tjerë 

vinë të ngrënë dhe të pirë madje më tepër se ditët e tjera përpara 

shërbesës.  

Si mund të kapeni ndaj gjërave të kësaj bote! Ne nuk dëshirojmë t’ia 

kushtojmë Perëndisë madje as një orë.  

Madje gjatë Liturgjisë Hyjnore ne e lejojmë veten të mendojë dhe të 

ëndërrojë për gjërat e kësaj  bote, dhe mbushim shpirtrat tanë me 

imazhe dhe dëshira tokësore, nganjëherë mjerë ne, edhe me imazhe 

të papastra – kur ne duhet të jemi duke u lutur me zjarr, të jemi duke 

medituar me ngulm për këtë mister kaq të madh, të jemi duke u 

penduar për mëkatet tona, të jemi duke u lutur të pastrohemi, të 

shenjtërohemi, të ndriçohemi, të përtërihemi, dhe të forcohemi në 

jetën e Krishterë dhe në përmbushjen e Urdhërimeve të Perëndisë; 
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kur ne duhet të lutemi për të gjallët dhe për të fjeturit, sepse liturgjia 

është një dhuratë falënderuese dhe pajtimi, e lavdisë dhe lutjes.  

Kur Zoti zbriti në Malin Sina, Hebrenjtë u urdhëruan të përgatiteshin 

dhe të pastronin vetveten më përpara. Në Liturgjinë Hyjnore ne kemi 

një ngjarje akoma më të madhe se zbritja e Perëndisë në Malin Sina; 

aty përpara nesh është pikërisht fytyra e Perëndisë ligjdhënës. Kur 

Zoti u shfaq në shkurren në Malin Sina, Moisiu u urdhërua të hiqte 

këpucët e tij nga këmbët; por këtu Perëndia shfaqet me një mënyrë 

shumë herë më të madhe se në Horeb; atje gjendej vetëm tipi ndërsa 

këtu është vet Prototipi. 

 

8. KUNGIMI I SHENJTË. 

 

“Ai që ha Trupin Tim dhe pi Gjakun Tim jeton në mua dhe unë në 

të”. Ashtu si një foshnjë e porsalindur jeton plotësisht nga nëna e tij, 

po kështu i Krishteri që merr Trupin dhe Gjakun e Krishtit jeton në 

Krishtin, si një foshnjë në gjirin e nënës së tij, dhe jeton plotësisht nga 

Krishti, “Sikurse Ati i gjallë më ka dërguar dhe Unë jetoj për shkak të 

Atit, ashtu  edhe Ai që më ha Mua do të jetojë edhe ai për shkakun 

Tim”. (Joani 6:57).  

Përse është një mrekulli që buka dhe vera bëhen Trup dhe Gjak i 

Krishti, dhe që Krishti qëndron në to ashtu si shpirti qëndron në 

trup? Përse është e habitshme kur Djalli ngre fole (strehohet) brenda 

një embrioni të vockël në zemrën (shpirtin) e një foshnje, dhe bëhet 

më i fortë me zhvillimin  e trupit, kështu që më pas foshnja lind 

bashkë me Djallin tashmë të fshehur dhe të strehuar në zemrën e tij? 

Çfarë mirësie dhe urtësie të pafund ka treguar Zoti duke na dhuruar 

misterin më të pastër të Trupit dhe të Gjakut të Tij, dhe nga fakti që 

ne i marrim ato në thellësinë e shpirtrave tanë - domethënë, aty ku ka 

bërë fole Djalli që ka fuqinë e mëkatit dhe pushtetin e vdekjes – si një 

antidotë (kundërhelm) perfekte që na dhuron ne jetë dhe shenjtëri 

dhe largon mëkatin, dhe vdekjen! Ashtu si padyshim Djalli dhe çdo 

mëkat ngre fole në zemrën tonë, po kështu padyshim Krishti 

Jetëdhënësi, Shenjtëruesi ynë, banon në zemrat tona. Ai është më i 

fuqishëm se Djalli. Në qoftë se Djalli vepron dhe banon ende në 
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zemrat tona nëpërmjet dëshirave drejt gjërave të kësaj bote, atëherë si 

nuk mund të mos hyjë Krishti brenda zemrave tona, nëpërmjet 

besimit dhe pendimit, kur trupi u krijua për të qenë tempulli i 

Perëndisë? Si nuk mund të mos hyjë Krishti pikërisht me Gjakun dhe 

Trupin e Tij?  

Dhe si nuk mund të banojë në bukën dhe verën, duke i transformuar 

ato, dhe duke i asimiluar (përvetësuar) tërësisht ato tek Vetvetja si 

Trup dhe Gjakun e Tij? 

Përse duhet të habitesh me dhuratën e Zotit që ju bën ju si ushqim 

dhe pije Trupin dhe Gjakun e Tij? Ai i Cili ju ka dhënë si ushqim 

mishin e kafshëve që Ai krijoi tashmë ju ofron ju Veten e Tij si 

ushqim dhe pije.  

Ai i Cili iu ushqen në gjirin e nënës suaj, tani iu ushqen ju me Vet 

Gjakun dhe Trupin e Tij, në mënyrë që, ashtu si bashkë me 

qumështin e nënës suaj ju përvetësoni brenda vetvetes në foshnjëri 

diçka prej frymës së nënës suaj, kështu ju mund të përvetësoni 

brenda vetvetes, bashkë me Trupin dhe Gjakun e Krishtit Shpëtimtar, 

frymën dhe jetën e Tij. Ose ashtu si në foshnjërinë tuaj ju u ushqyet 

nga nëna juaj dhe jetuat nga ajo – nga qumështi i saj – kështu tani të 

rritur në shtat dhe duke u bërë një njeri mëkatar, ushqeheni me 

Gjakun e Jetëdhënësit, në mënyrë që nëpërmjet Tij ju mund të keni 

jetë, dhe të rriteni shpirtërisht si një njeri – një njeri i Perëndisë, 

 një njeri i shenjtë. E thënë me pak fjalë, ashtu si ju atëherë ishit biri i 

nënës suaj, po kështu tani ju mund të bëheni bijtë e Perëndisë, të 

rritur dhe të ushqyer me Gjakun dhe Trupin e Tij dhe, mbi të gjitha 

me Frymën e Tij, sepse Trupi dhe Gjaku i Tij janë frymë dhe jetë; dhe 

që ju mund të bëheni një trashëgimtar i mbretërisë së Qiejve, sepse 

për këtë arsye u krijuat, dhe për këtë arsye jetoni.  

Ju që merrni pjesë në Misteret e Shenjta, dijeni se sa të bashkuar jeni 

në të vërtetë me Zotin në qoftë se ju kungoheni denjësisht.  

Çfarë guxim që keni drejt Zotit dhe ndaj Nënës së Tij; çfarë dëlirësie 

duhet të keni atëherë! çfarë butësie, përulësie, mirësie, shkëputje nga 

gjërat e kësaj bote! Çfarë dëshire duhet të keni për gëzimet e 

përjetshme të qiejve! 
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Për tu kunguar me misterin jetëdhënës me një besim të palëkundur 

dhe për të mposhtur të gjitha dinakëritë dhe mashtrimet e armikut, 

bëjeni të qartë vetes se ajo që po merrni nga Kupa e Shenjtë është Ai 

që është, domethënë, Ai i Cili ekziston prej Vetvetes. Në qoftë se 

prirja e mendimeve dhe e zemrës tuaj do të ishte sipas kësaj mënyre, 

atëherë nga marrje e Misterit të Shenjtë ju do të gjeni (merrni ) paqe, 

gëzim, dhe jetë të re, dhe do të kuptoni brenda shpirtit tuaj se Zoti me 

të vërtetë dhe realisht banon brenda jush dhe ju në Të.  

Sa herë na kujtohet përpara Misterit të shenjtë në të cilin marrim 

pjesë se ne jemi një trup; dhe sa unitet duhet të ketë midis nesh, si 

gjymtyrë të një trupi të Krishtit? Sa gjatë duhet që ne të jetojmë në 

armiqësi me njëri-tjetrin, në lakmi, urrejtje, gjykim?  

Kur do të banojë Fryma e Krishtit  brenda nesh, shpirti i butësisë, 

përulësisë, mirësisë, dashurisë së vërtetë, vetëmohimit durimit, 

dëlirësisë, thjeshtësisë dhe sinqeritetit, e përbuzjes për gjërat e kësaj 

bote dhe për dëshirën e zjarrtë për ato të qiejve? 

Si mund të merrni denjësisht Trupin e Krishtit, me besim dhe 

dashuri, kur ju përçmoni gjymtyrët e Tij ose kur nuk kemi 

dhembshuri për ta? Të gjithë të Krishterët janë gjymtyrë të Krishtit, 

veçanërisht ata të cilët janë të varfër. Duajini gjymtyrët e Tij, kini 

dhembshuri për ta, dhe Zoti do t’ju dhurojë mëshirë me bollëk mbi 

ju. Dhe a mund të ketë ndonjë mëshirë më të madhe se ajo që Ai na 

dhuron ne me Kungimin e Gjakut dhe Trupit të Tij të papërlyer? 

Ai i cili ka besim në Shpëtimtarin, dhe ushqehet me Trupin dhe 

Gjakun e Tij, ka jetë të përjetshme brenda tij; dhe kjo është arsyeja se 

përse çdo mëkat i shkakton Atij vuajtje të dhimbshme dhe shqetësim 

të shpirtit.  

Por ata të cilët nuk kanë jetë të përjetshme brenda tyre pinë ligësi si 

ujë, dhe nuk vuajnë, sepse jeta e përjetshme nuk është në shpirtrat 

(zemrat) e tyre.  

Ai i cili i afrohet Kupës së Shenjtë me ndonjë ves brenda shpirtit të tij, 

është njësoj si Juda, dhe vjen të puth Birin e Njeriut lajkatueshëm. 

Janë shumë ata të cilët marrin Trupin dhe Gjakun e Krishtit në 

mënyrë të pasinqertë, jo me dashuri të madhe, por vetëm me gojët 

dhe stomakun e tyre, me pak besim, me ftohtësi, me zemrat të dhëna 
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pas ushqimit dhe pijes, ose parasë, ose të prirur drejt krenarisë, të 

keqes, lakmisë, përtesës; dhe larg nga Ai i cili është tërë dashuri, 

shenjtëri, përsosmëri, tërë urtësi dhe gjithë mirësi.  

Kur unë flas për lutjen e pasinqertë i referohem Kungimit të Shenjtë, 

të pavdekshëm dhe jetëdhënës. Në fillim, një njeri lidhet me besimin 

e gjallë, me dashuri dhe përkushtim, por më pas ai dorëzohet ndaj 

sulmeve të vazhdueshme të trupit dhe Djallit, dhe kungohet në 

mënyrë hipokrite, jo me Trupin dhe Gjakun e Krishtit, por me bukë 

dhe verë, sipas mendimeve të zemrës së tij. Esenca e Misterit, frymë 

dhe jetë nuk gjen vend brenda tij; ai është kapur rob së brendshmi 

nga Satanai. Të na ruajë Perëndia të gjithëve nga një kungim i tillë, 

nga kjo blasfemi. Është e njëjta gjithashtu me Misterin e Pendimit. 

Persona të tillë duhet të shohin thellë brenda tyre, të penduar 

plotësisht, dhe të mendojnë thellësisht se çfarë është lutja, dhe çfarë 

është Kungimi i Shenjtë.  

Ftohja e zemrës drejt Zotit buron nga Djalli, ajo është ftohja prej ferrit. 

Si fëmijë të Perëndisë le ta duam Zotin me një dashuri që përvëlon. 

Satanai shpeshherë hyn brenda nesh kur ne jemi kunguar 

padenjësisht, dhe me çdo mënyrë përpiqet të rrënjos gënjeshtrën e tij 

në shpirtrat tanë – domethënë mosbesimin, sepse mosbesimi është 

gënjeshtër. Shkatërruesi i racës njerëzore përpiqet me çdo mënyrë të 

na shkatërrojë ne nëpërmjet gënjeshtrës së tij dhe nëpërmjet 

mendimeve dhe dëshirave të ndryshme, dhe duke hyrë në shpirt në 

formën e mosbesimit ose të disa veseve, ai shfaq veten në një mënyrë 

që i shkon për shtat atij, shpesh nëpërmjet padurimit dhe ligësisë, 

dhe ju do të  kuptoni se ai është brenda jush; por ju nuk mund të 

shpëtoni veten prej tij menjëherë, sepse ai zakonisht kujdeset të mbyll 

çdo rrugëdalje brenda shpirtit tuaj nëpërmjet mosbesimit, ngurtësisë 

dhe të tjera gjëra të këtij lloji.  

Frika  dhe ankthi burojnë nga mosbesimi. Konsiderojeni këtë shenjë 

gjatë kungimit si një  shenjë të vërtetë se nga mosbesimi ju e largoni 

veten nga Jeta që gjendet në Kupën e Shenjtë. “Besimi yt të shëroi” 

(Luka 8:48).  
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Edhe sipas besimit të gjallë në të vërtetën e Perëndisë ne gjithmonë 

largohemi në paqe; ndërsa në të kundërt, sipas mosbesimit, 

gjithmonë pa paqe.  

Në pjesëmarrjen e Misterit të shenjtë të jenë të sigurt se ju merrni 

Trupin dhe Gjakun e Krishtit ashtu si jeni të sigurt që çdo moment ju 

thithni ajër.  

Asnjëherë mos e konsideroni Kungimin e Shenjtë si të parëndësishëm 

dhe të zakonshëm; Të tilla mendime shkaktojnë zemërimin e 

Perëndisë, dhe ju kurrë nuk do të shijoni paqe dhe kurrë nuk do të 

ndjeni jetë të përtërirë pas kungimit. Nëpërmjet mirënjohjes së thellë 

dhe të përzemërt për Misterin e Shenjtë dhe Jetëdhënës ju do të 

merrni Jetë nga Zoti dhe besimi juaj do të rritet.  

Në qoftë se ju e merrni me besim Misterin e Shenjtë, ju do të shihni që 

ato do lindin në fuqitë shpirtërore paqe të thellë, me një ndjenjë të 

mrekullueshme të gëzimit dhe lirisë. Zoti na mbush me të mira sipas 

masës së besimit tonë; Trupi dhe Gjaku i jep jetë shpirtit të besimtarit, 

sipas masës së përgatitjes së tij. 

I bekuar është ai njeri i cili kungohet me Misterin e Shenjtë me besim 

dhe pendim të sinqertë për mëkatet e tij.  

Këtë ne mund ta kuptojmë, edhe gjithashtu edhe kontrastin: Në qoftë 

se ne i afrohemi Kupës së Shenjtë pa pendim të sinqertë për mëkatin, 

dhe me dyshim, atëherë Satanai hyn dhe jeton brenda nesh, duke 

shkatërruar shpirtin tonë dhe kjo gjë është tepër e kuptueshme.  

Gjatë përgatitjes për Kungimin e Shenjtë le të kemi frikë nga 

moskokëçarja për mëkatet tona; le të kemi frikë nga krenaria e 

zemrës, e cila na thotë; “Unë nuk jam mëkatar; nuk kam nevojë për 

ndjesën nga mëkatet” ose mëkatet e mia janë të papërfillshme, ato 

janë thjesht njerëzore ose “Unë nuk ndjehem keq me mëkatet e mia”. 

Kjo është krenari prej Satanait dhe është vet  ai që i thotë këto fjalë në 

zemrat tona. 

Le të mendojmë thellë me gjithë zemrat tona, të këqijat e panumërta; 

le të vajtojmë për to nga thellësitë e shpirtrave tanë; le të derdhim lot 

pendimi për to, që të mund të largojmë zemërimin e Zotit. Le të mos 

justifikojmë veten ashtu si Farisenjtë, hipokritët sepse askush nuk 

mund të justifikohet dhe ne mund të bëjmë Perëndinë të jetë i 
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mëshirshëm ndaj nesh vetëm nëpërmjet pendimit të sinqertë për 

mëkatet tona.  

Le të lëmë mënjanë indiferencën dhe shpirtligësinë; le të punojmë për 

Zotin me një shpirt të zjarrtë. Le të mos harrojmë se tani ne erdhëm të 

kërkojmë mëshirë prej Mjeshtrit të jetës sonë, Gjykatësi ynë i drejtë, 

për periudhën e shkuar të jetës mëkatare. Pra, a është koha tani për 

indiferencë dhe ligësi, të cilat nuk gjejnë miratim as në bisedë sociale, 

as në marrëdhëniet shoqërore? A nuk duhet shpirti ynë, të kthehet në 

një zjarr shpirtëror, dhe të mbushet me lot prej pendimit të sinqertë?  

Mëkatet tona janë të shumta, më të shumta në numër se flokët e 

kokës, më të shumta se kokrrizat e rërës së detit, dhe ende ne nuk i 

ndiejmë ato, ne qëndrojmë indiferent ndaj tyre, madje as nuk 

pushojmë së dëshiruari ato. Na dhëntë Zoti një shpirt dhe një zemër 

të përulur, që ne të mund t’i ofrojmë Atij pendim të vërtetë. Amin. 

Disa besojnë se gjithë ajo që duhet të bëjnë përpara Perëndisë është të 

lexojnë të gjitha lutjet e caktuara, pa i kushtuar vëmendje përgatitjes 

së shpirtrave të tyre për lutje. Në këtë mënyrë, për shembull, shumë 

lexojnë lutjet të caktuara përpara Kungimit të Shenjtë; ndërsa në këtë 

kohë ne duhet, mbi të gjitha, të shohim  korrigjimin dhe përgatitjen e 

shpirtit për të marrë Misterin e Shenjtë. Në qoftë se shpirti juaj është 

gati për të takuar Dhëndrin, atëherë falënderoni Zotin ndonëse nuk 

arritët t’i lexonit të gjitha lutjet e caktuara. “Sepse Mbretëria e 

Perëndisë nuk qëndron në fjalë, por në fuqi.” (1Korinth.4:20).  

Bindje ndaj Kishës, Nënës sonë në çdo gjë është e mirë; dhe në qoftë 

se është e mundur për dikë të pranojë lutje të gjata le të lutet. Në 

qoftë se lutja e gjatë nuk është e pajtueshme me zjarrin e shpirtit, 

atëherë është më mirë të thotë një lutje të shkurtër por të zjarrtë. 

Kujtoni që një fjalë e tagrambledhësit, e thënë nga një lutje e zjarrtë, e 

shfajësoi atë. Perëndia nuk sheh morinë e fjalëve por prirjen e 

shpirtit. Gjëja kryesore është besimi i gjallë me pendim të zjarrtë për 

mëkatet. 

 

 

 

Kap. 7 
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MËKATI DHE FALJA E MËKATIT.  

1- Djalli dhe veprat e tij 

 

Djalli zë pjesën më të madhe në mëkatet  e njerëzve. Për këtë arsye, 

askush të mos e mendojë veten të braktisur, edhe  në qoftë se është 

një mëkatar i madh, mëkatet e tij janë së tepërmi përgjegjësia e Djallit. 

Kthehuni menjëherë tek Jisu Krishti për falje – “Ai është Qengji i 

Perëndisë që heq mëkatin e botës”(Joani 1:29). 

Njeriu bëhet nganjëherë shumë i keq dhe tepër gjaknxehtë; ai bëhet 

kështu nëpërmjet përpjekjeve të Djallit. Mjafton të shihni veten ose të 

tjerët në kohën e nervozizmit dhe të ligësisë, kur vet ju, ose dikush 

tjetër, do të donit të shkatërronit personin armiqësor ndaj jush, vërtet 

dhe mendërisht; krahasojeni këtë gjendje me atë që e pason, dhe do 

thuash me vete: “Jo, ky njeri është ndryshe nga ai, i cili pak më parë, 

ishte i mbushur me urrejtje dhe të keqe”: “Ky njeri është ai nga i cili 

kishin dalë demonët, të ulur te këmbët e Jisuit, të veshur dhe me 

mendje në rregull. (Luka 8:35). 

Në të nuk ka mbetur asnjë hije e ligësisë së mëparshme, e marrëzisë 

së mëparshme; Disa mohojnë ekzistencën e frymërave të këqija; por 

fenomeni i ngjashëm në jetën njerëzore e provon qartësisht atë. Veç 

kësaj, njeriu i nënshtruar ndaj nervozizmit, dhe ndaj së keqes, e ndjen 

në mënyrë të qartë praninë e një fuqie të keqe brenda zemrës së tij; 

ajo shkakton brenda shpirtit të kundërtën e asaj që tha Zoti për 

praninë e Tij, “zgjedha dhe barra ime është e lehtë”. Nga prania e 

frymës së keqe njeriu ndjehet i sëmurë dhe i mbajtur nën zgjedhë, si 

në trup dhe në shpirt. Ndërmjet Perëndisë dhe vetes time, ndërmjet 

të afërmit dhe vetes time, shpesh qëndron një fuqi e errët e keqe. 

Djalli me dinakëri na nxit ne – të shohim mëkatet e të afërmve tanë, të 

na bëjë inatçinj dhe keqdashës me të tjerët, dhe të na zgjojë 

përçmimin tonë drejt tyre, duke na mbajtur në armiqësi me ta, dhe 

me vet Zotin Perëndi. Prandaj, ne duhet të përbuzim vet mëkatet, 

dhe jo vëllain tonë, i cili i kryen ata me nxitjen e Djallit, nëpërmjet 

dobësisë dhe prirjes; ne duhet të kemi dhembshuri për të, dhe ta 

këshillojmë me dashuri dhe mirësi, si një të sëmurë, si një të burgosur 

dhe skllav prej mëkatit të tij.  
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Të kujtoni që armiku vazhdimisht kërkon t’ju shkatërrojë ju, dhe ju 

sulmon në kohën kur ju nuk e prisni. E keqja e tij nuk njeh kufi.  

Mos e ngurtësoni veten nga egoizmi dhe ndjeshmëria që të mos ju 

përdorin si një të burgosur. “Dijeni mirë që Zoti Jisu Krisht është 

brenda jush, veçse nëse ju jeni të pamoralshëm”. Realisht, Krishti 

banon tek unë. Ndërsa, unë kam qenë deri tani një i paskrupullt; unë 

nuk mendoja, unë nuk isha plotësisht i bindur që Zotit është tek unë. 

Është Ai, i Tërëshenjti, që është kaq i ndjeshëm brenda meje ndaj 

papastërtisë së shpirtit! Është Ai i cili më nxit mua të largojë nga 

shpirti im pikërisht mikrobin (farën) e mëkatit. Por për fat të keq, 

edhe Satanai është i pranishëm gjithashtu, i gatshëm për të më 

asgjësuar në çdo hap dhe përleshet me Perëndinë për mua.  

Zakonisht Djalli hyn brenda nesh nëpërmjet një ideje gënjeshtare apo 

të një mendimi të pavërtetë, apo nëpërmjet një dëshire të mëkatshme 

të trupit, dhe nëpërmjet kësaj zanafille ai vepron brenda nesh dhe na 

krijon probleme. Prandaj, a nuk mundet Zoti i gjithë ushtrive, të hyjë 

brenda nesh nëpërmjet një mendimi të vetëm, nëpërmjet dashurisë 

reale dhe të shenjtë, dhe të banojë brenda nesh, dhe të jetë gjithçka 

për ne? Edhe prandaj lutuni pa dyshim; që do të thotë, thjesht, me 

thjeshtësinë e zemrës tuaj, pa pikë dyshimi, duhet të jetë lutja më e 

lehtë se mendimi.  

Perëndia nuk toleron asnjë papastërti sado të vogël brenda jush, dhe 

paqja – vet Perëndia – largohet menjëherë prej jush në qoftë se 

pranoni të hyjë brenda jush ndonjë mendim i papastër. Dhe ju bëheni 

banesë e Djallit në qoftë se nuk i refuzoni menjëherë mëkatin.  

Kështu që  në çdo mendim mëkatar, dhe akoma më tepër në çdo fjalë 

dhe vepër mëkatare, ne duhet të themi “kjo është prej Djallit: Ndërsa 

në çdo mendim të shenjtë dhe të mirë, fjalë apo vepër, ne duhet të 

themi: kjo është prej Zotit. 

Ligësia që ka zënë rrënjë në zemrën tuaj ka një tendencë sipas ligjit të 

djallit – ta zbraz veten së jashtmi.  

Kjo është arsyeja se përse dikush thotë për një njeri të inatosur ose të 

keq se ai shfryn inatin e tij tek një person ose objekt. Kjo është më e 

keqja e Djallit se ai nuk qëndron vetëm në zemër, por përpiqet të 

shpërndaj vetveten së jashtmi.  
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Nga kjo është e qartë se autori i së keqes është vet i madh, dhe 

zotëron një territor të gjerë.  

Nuk ka asnjë dyshim se në zemrat e njerëzve prania e Djallit shfaq 

vetveten nga një lloj indiference (plogështie) shpirtërore, rraskapitje 

dhe dembelizmi drejt çdo vepre të mirë dhe të dobishme veçanërisht 

në veprat e besimit dhe mëshirës që kërkojnë vëmendjen dhe 

kthjelltësinë e zemrës, dhe drejt punëve shpirtërore në përgjithësi. Në 

këtë mënyrë ai godet zemrën me plogështi dhe intelektin me mpirje 

gjatë lutjes, me ngurtësi dhe me fshehtësi kur është e nevojshme për 

të bërë mirë për shembull, të kesh dhembshuri për ata të cilët vuajnë, 

për ata të cilët janë në nevojë, për të ngushëlluar ata që janë në 

dhimbje, për të mësuar të paditurit, për të kthyer nga rruga e keqe në 

rrugën e së vërtetës.  

Vazhdimisht ne duhet të ruajmë zemrën tonë, ta largojmë atë nga 

dembelizmi dhe pandjeshmëria, dhe të kujdesemi që ajo gjithnjë të 

digjet me besim dhe dashuri për Perëndinë dhe të afërmin tonë, edhe 

të jetë gati për çdo sakrificë për lavdi të Perëndisë dhe shpëtimin e të 

afërmit tonë. “duke i shërbyer Zotit pa dembelizëm dhe të zjarrtë në 

frymë”. 

Gjithashtu Djalli e shfaq praninë e tij në zemrat tona nëpërmjet 

nervozizmit të dhunshëm të pazakonshëm. Nganjëherë bëhemi kaq 

të sëmurë me egoizmin tonë, saqë nuk mund të durojmë as 

kontradiktën më të vogël, asnjë pengesë shpirtërore apo materiale – 

as nuk mund të durojmë as edhe një fjalë të ashpër. Por pikërisht në 

këto çaste duhet durim, kur ujërat e së keqes dhe padurimit arrijnë 

thellësitë e shpirtrave tanë. Çfarë duhet të bëj i Krishteri kur Djalli 

vërshon mbi të rrëketë e tundimeve të tij me erën e grackave të tij? I 

krishteri duhet të qëndrojë fort pas Shkëmbit, i cili është Krishti, që të 

mos bjerë, por në qoftë se kapet pas rërës së arsyetimit të shtrembër 

dhe pasioneve atëherë e dhimbshme do të jetë rënia e tij.  

Kur e ndjeni që nuk ka paqe në shpirtin tuaj, nëpërmjet një kujdesi të 

tepruar për ndonjë gjë të kësaj bote, dhe që zemra merr frymë 

nervozizëm dhe ligësi, menjëherë bëhuni vigjilentë dhe mos e lejoni 

zemrën tuaj të mbushet me këtë zjarr djallëzor. Lutuni me zjarr dhe 
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forconi zemrën tuaj me fuqinë e Perëndisë. Të jeni të sigurt se e keqja 

është ndezur në zemrën tuaj nga armiku.  

Nganjëherë, sapo ne fillojmë të ndiejmë kënaqësi më Zotin, armiku 

përnjëherë, vetë ose nëpërmjet faktorit njerëzor sjell dhimbjen më të 

madhe ndaj nesh. Të tillë fat kanë ata që punojnë për lavdinë e 

Perëndisë. Për shembull, ti sapo ke gjetur paqe dhe gëzim në kupën e 

Zotit, dhe menjëherë pas shërbesës ju tundoheni rëndë dhe në këtë 

mënyrë hidhëroheni. Madje edhe në momentin e Kungimit armiku 

ngre kurthe për ju dhe ju shqetëson me mundime me të cilat duhet të 

luftoni, ose tjetër, duke  e ditur se ju keni dëshiruar për një kohë të 

gjatë të gjeni prehje në Perëndinë, armiku nuk do ta lejojë.  

Për aq kohë sa njeriu i vjetër jeton, dhe nuk vdes brenda jush, për aq 

kohë hidhërimet do të na ndjekin nga betejat ndërmjet njeriut të 

vjetër dhe të ri.  

Në afrimin e një feste të madhe, ju duhet të ruani veten me një kujdes 

të veçantë. Armiku përpiqet më përpara të ftoh zemrën tuaj ndaj 

subjektit, ngjarjes, që festohet; në mënyrë që ju të mos e nderoni atë 

me çiltërsi duke marrë parasysh realitetin e saj.  

Ai vepron ndaj nesh nëpërmjet kohës, ose ushqimit dhe pijes, ose 

nëpërmjet shigjetimeve të tij, të drejtuara në zemër duke nxitur tërë 

qenien tonë, në momentin që na vijnë mendime të papastra dhe 

blasfemuese, dhe ne ndihemi plotësisht jo të prirur tek serioziteti .  

Ne duhet të mposhtim armikun duke e detyruar veten të meditojë 

dhe të lutet me devotshmëri.  

Djalli e ka zakon të na sulmojë kur ne gjendemi në rrethana të 

kufizuara. Djalli fryn blasfeminë e tij brenda zemrave tona dhe 

menjëherë ne dridhemi nga ajo. Ne shqetësohemi, pikëllohemi, kur 

duhet të përbuzim çdo blasfemi, të mos iu japim fare rëndësi duke e 

konsideruar si një vegim. 

 

 

 

2. Mëkati në përgjithësi dhe mjekimi i tij 
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Kujtoni që me anë të çdo mëkati, me anë të çdo dëshire tek diçka e 

kësaj bote, me anë të çdo fyerje dhe armiqësie drejt të afërmit tuaj, me 

anë të diçkaje joshpirtërore, ju ofendoni Shpirtin e Shenjtë, Shpirtin e 

paqes dhe të dashurisë, Shpirtin i cili na tërheq ne nga gjërat e kësaj 

bote drejt gjërave qiellore nga e dukshmja tek e padukshmja, nga 

prishja tek mosprishja, nga e përkohshmja tek e përjetshmja nga 

mëkati në shenjtëri, nga vesi në virtyt.  

Kur ju kërcënoheni me tundimin për të mëkatuar, atëherë tregojini 

vetes gjallërisht se mëkati shkakton pakënaqësi të madhe tek 

Perëndia.  

Mbani mend që mëkati, kur kryhet, sjell vdekjen, sepse ai vret 

shpirtin, sepse ai na bën shërbëtorë të Djallit, shkatërrimtari i racës 

njerëzore; dhe sa më tepër jepeni pas mëkatit aq më tepër do të 

rrënoheni, dhe aq më e vështirë do të jetë për të shëruar veten. 

Prandaj, të keni frikë çdo mëkat, me gjithë zemrën tuaj.  

Të kërkosh falje për mëkatet e bëra, të përpiqesh për t’u bërë i shenjtë; 

kjo është e mirë për njeriun sepse mëkate të tilla si, krenaria, sjellja e 

keqe ndaj të tjerëve, mosbesimi pa shkak, lakmia, koprracia, zilia na 

ndajnë nga Perëndia, Burimi i Jetës, dhe na zhysin në vdekjen 

shpirtërore.  

Kur unë mëkatoj, ose jepem pas një dëshire të paligjshme, atëherë 

Zoti largohet prej meje, jo në lidhje me hapësirën, sepse në të gjitha 

kohërat Ai i mbush të gjitha, por për sa i përket tërheqjes sime 

shpirtërore nga Ai, indiferencës time drejt Tij, për sa i përket humbjes 

prej meje të hirit dhe pranisë së Tij në zemrën time, sepse 

kundërshtari i Tij, Djalli banon tek unë. Nderoni veten tuaj si imazhi i 

Perëndisë; kujtoni që ky imazh është një imazh shpirtëror, dhe jini të 

zellshëm për të përmbushur urdhëresat e Perëndisë, të cilat 

restaurojnë ngjashmërinë e Tij brenda jush. Të jeni tepër të 

kujdesshëm të mos shkelni asnjë prej urdhëresave të Tij, sepse kjo 

shkatërron ngjashmërinë tuaj me Perëndinë, dhe ju çon afër te 

ngjashmëria me Djallin. Sa më tepër të shkelni porositë e Perëndisë 

aq më tepër do të bëheni të ngjashëm me Djallin.  

Perëndia nuk është një Perëndi që shkakton vuajtje dhe ndëshkime. 

Vuajtjet tona janë produkt i mëkateve tona, dhe vepër e frymërave të 
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rëna shpirtërore. Prandaj, në qoftë se vuani shumë, fajësoni mëkatet 

tuaja dhe Djallin, por fillimisht veten tuaj, sepse Djalli nuk do t’ju 

shkaktojë ndonjë dëm në qoftë se ai nuk gjen diçka brenda jush që të 

kapet.  

Rrënja e çdo të keqeje është shpirti egoist; nga egoizmi, ose nga 

dashuria e tepruar dhe e paligjshme për veten burojnë fill të gjitha 

veset: indiferenca, pandjeshmëria, ngurtësia drejt Perëndisë dhe të 

afërmit tonë, zemërimi i keq, dhe nervozizmi, urrejtja, zilia, 

koprracia, dëshpërimi, krenaria mosbesimi, grykësia, dashuria për 

para, kotësia, dembelizmi, hipokrizia.  

Kurrë mos tregoni mëshirë ndaj vetes në diçka, por kryqëzojeni atë – 

njeriun tuaj të vjetër që strehohet në trupin – dhe do të godasësh në 

rrënjën e të gjitha veseve tuaja. Tregohuni jo tolerant me atë që është 

e pakëndshme për trupin tuaj; mos tu vijë keq për të, hidheni tutje 

dhe do të bëheni një pasues i vërtetë i Zotit tonë Jisu Krisht.  

E tërë urtësia e një të Krishteri konsiston në kundërshtinë që ai i bën 

gjërave të kësaj bote gjatë gjithë jetës së tij. 

Çdo njeri në këtë botë është i sëmurë me temperaturën e mëkatit, me 

anë të verbërisë së mëkatit, dhe është pushtuar nga egërsia e tij. 

Meqenëse mëkatet konsistojnë kryesisht tek ligësia dhe krenaria, 

është e domosdoshme të trajtojnë cilindo i cili vuan nga dobësia prej 

mëkatit me mirësi dhe dashuri. Shpeshherë ne veprojmë me mënyrën 

e kundërt; ne shtojmë të keqen me të keqe me anë të zemërimit tonë, 

ne i kundërvihemi krenarisë me anë të krenarisë tonë. Në këtë 

mënyrë, e keqja shtohet brenda nesh, dhe nuk pakësohet; nuk 

kurohet – por përhapet më tej.  

Mënyra e kurimit ndaj sëmundjes shpirtërore ndryshon tërësisht nga 

mënyra e kurimit ndaj sëmundjes trupore. Në rastin e fundit dikush 

që vuan trupërisht duhet të përqendrohet tek sëmundja; pjesa e dobët 

duhet të trajtohet me mjete të buta – ujë i nxehtë, kompresa dhe 

kështu më tej. Por nuk veprohet kështu në rastin e sëmundjes 

shpirtërore; kështu nëse je i sëmurë shpirtërisht, godite sëmundjen; 

kryqëzoje atë, mos i shkoni pas qejfit, mos e mbani gjallë atë, mos e 

ngrohni atë; pra bëni të kundërtën e asaj që ajo kërkon.  
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Ne mëkatojmë në mendim, fjalë dhe vepra. Për t’u bërë imazh i 

pastër i Trinisë së Shenjtë ne duhet të përpiqemi që të jemi të shenjtë 

në mendime, fjalë dhe vepra.  

Mëkatet prej mendimit nuk janë një çyshtje e parëndësishme për të 

Krishterin, sepse mendimet janë fillimi nëpërmjet të cilit burojnë 

fjalët dhe veprat. Fjalët janë të rëndësishme sepse ato ose ndikojnë 

për mirë tek ata të cilët i dëgjojnë ose nëse janë të këqija prishin dhe 

tundojnë të tjerët, duke çoroditur zemrat dhe mendimet e tyre; veprat 

akoma më tepër, sepse shembujt veprojnë më fuqishëm se çdo gjë 

tjetër tek njerëzit, duke i nxitur  ata t’i imitojnë ato. Zoti është kaq i 

shenjtë, kaq i thjeshtë në shenjtërinë e Tij, saqë edhe e keqja më e 

vogël apo mendimi i pamoralshëm na largon ne prej Tij, i Cili është 

Paqja dhe Drita e shpirtrave tanë.  

Në qoftë se do t’i kemi të qarta pasojat e mëkateve tona dhe të 

veprave të mira, sa të kujdesshëm duhet të ishim për t’ju shmangur 

mëkatit, dhe sa të zellshëm në gjithçka që është e mirë. Prandaj ne 

duhet të kuptojmë qartë se çdo mëkat që nuk zhduket në kohë 

forcohet me anë të zakonit, rrënjoset thellë në zemrën e njeriut dhe e 

shqetëson, torturon dhe e mendon atë deri në vdekje, domethënë 

zgjohet dhe rigjallërohet brenda tij sa herë që ai e bën atë, duke i 

kujtuar atij për mëkatet e bëra më parë, dhe në këtë mënyrë i ndot 

mendimet, emocionet dhe ndërgjegjen.  

Ndërsa në të kundërt çdo veprim i mirë i bërë në çdo kohë në mënyrë 

të  sinqertë, jo me interes apo rëndom, sjell gëzim tek zemra jonë dhe 

ngushëllim tek jetët tona, me dijeninë se ne nuk e kemi shpenzuar 

jetën tonë më kot, se ne jemi qenie njerëzore dhe jo kafshë; që ne jemi 

krijuar sipas imazhit të Perëndisë, edhe se ekziston një shkëndijë e 

dritës hyjnore dhe dashuri brenda nesh; dhe megjithëse ato janë pak, 

veprat tona të mira do të balancojnë veprat tona të këqija në peshoren 

e drejtësisë së pakorruptueshme të Perëndisë. 

Sa i korruptuar që bëhem nëpërmjet mëkatit; çdo gjë e keqe, e 

pamoralshme menjëherë hyn në mendimet e mia dhe ndjehet brenda 

shpirtit tim, ndërsa çdo gjë e mirë, e drejtë, e pastër e shenjtë, është 

shpesh vetëm mendim. Mjerë unë, sepse e keqja është më pranë meje 

se sa e mira.  
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Përveç kësaj, ne jemi menjëherë të gatshëm të bëjnë të keqen më 

shpejt se ta mendojmë apo ta ndiejmë dhe ne e bëjmë atë shpejt dhe 

lehtësisht, ndërsa për të bërë të mirën nuk gjej fuqi brenda meje, dhe 

vepra e mirë që synohet shpesh largohet me mospërfillje.  

Është koha që ne duhet të kuptojmë Zotin, koha që ne duhet të 

kuptojmë çfarë Ai kërkon prej nesh, një zemër të pastër. Kjo duhet të 

jetë çështja jonë e përbashkët, të sjellim Krishtin të banojë në zemrat 

tona nëpërmjet besimit.  

Kur zemra është e pastër, atëherë tërë turpi është i pastër; kur zemra 

është e papastër, i tërë trupi është i papastër; por Shenjtorët i 

pastruan zemrat e tyre nëpërmjet kreshmimit, vigjilencës, lutjes, 

nëpërmjet meditimit dhe leximit të Fjalës së Perëndisë; dhe Shpirti i 

Shenjtë banoi brenda tyre, duke i pastruar nga çdo papastërti dhe i 

shenjtëroi ata tërësisht. Prandaj, përpiquni për të pastruar zemrat 

tuaja. Më jep një zemër të pastër, o Zot.  

Mos neglizho asnjëherë në jetën shpirtërore; mos konsideroni asnjë 

gjë si të parëndësishme; dijeni se nëpërmjet mëkateve të vogla Djalli 

na drejton tek ata më të mëdhatë.  

Mëkatin të cilin ju nuk e miratoni nuk ju ngarkohet juve – për 

shembull përçatja e pavullnetshme prej mendimeve përgjatë lutjes, 

mendimet e papastra dhe blasfemuese, ose ligësia e pavullnetshme, 

të cilat ne i sulmojmë me zjarr, koprracinë të cilën e rezistojmë - të 

gjitha këto janë sulmet prej frymës së keqe. Detyra jonë është t’ju 

rezistojmë, të lutemi, të përulim vetveten, dhe të duam. 

 

 

 

3. Vet  Ekzaminimi 

 

Mëkati i mbyll sytë shpirtërorë. Hajduti mendon se Perëndia nuk 

sheh; kurorëshkelësi, që e jep tërësisht veten tek papastërtia, mendon 

se Perëndia nuk sheh; lakmitari, mashtruesi, të gjithë mendojnë se 

mund të fshehin veten e tyre, se Perëndia nuk i sheh.  
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Por Perëndia sheh dhe gjykon. “Isha i zhveshur dhe u fsheha” kështu 

shprehet çdo mëkatar, që fsheh veten nga Perëndia i kudo 

pranishëm.  

Gabimi më i madh i vazhdueshëm i shpirti tonë, të cilin ne duhet pa 

pushim ta luftojmë gjatë gjithë jetës sonë, mëngjes, drekë dhe darkë, 

është mendimi i fshehtë se ne mund të jemi diku në një kohë pa 

Perëndinë, jashtë Tij për një çast të vetëm. Sado larg të shkojnë 

mendimet dhe imagjinata ime, Perëndia është atje përpara meje, dhe 

unë në mënyrë të pashmangshme e përfundoj udhëtimin tim bashkë 

me Të, duke e pasur Atë si dëshmitar të rrugëve të mia.  

“Sytë e Tij qëndrojnë hapur tek të gjitha udhët e bijve të njerëzve. Ku 

mund të shkoj larg Frymës sate ose si mund t’i fshihem pranisë 

Tënde”? 

Ndërgjegjja tek njerëzit nuk është gjë tjetër veçse zëri i Perëndisë së 

kudondodhur që lëviz brenda shpirtit – Zoti i Cili i di të gjitha, 

mendimet, dëshirat, qëllimet, veprat; të shkuarën, të tashmen dhe të 

ardhmen.  

Ruaje shpirtin tënd përgjatë gjithë jetës; ekzaminoje atë, dëgjoje atë, 

dhe shih çfarë e pengon atë nga bashkimi i tij me Zotin. Le të jetë ky 

shqyrtimi suprem dhe studimi  konstant, dhe me ndihmën e 

Perëndisë ju lehtësisht do të vëreni se çfarë ju largon nga Ai, dhe se 

çfarë iu afron dhe bashkon ju me Atë. Është fryma e keqe më tepër se 

çdo gjë tjetër që qëndron ndërmjet shpirtrave tanë dhe Perëndisë; ajo 

na largon nga Perëndia nëpërmjet veseve të ndryshme, ose nëpërmjet 

dëshirave të trupit, dhe me anë të krenarisë të kësaj bote.      

Ekzaminojeni shpeshherë veten; shihni ku janë përqendruar sytë e 

shpirtit tuaj. A janë drejtuar tek jeta e përjetshme, drejt të përsosurës, 

të bekuarës, dhe tek fuqitë e shenjta të Qiejve? Apo janë drejtuar drejt 

botës, drejt të mirave të kësaj bote; ushqimit, pijes, veshjes; tek kotësia 

e mëkatshme apo tek veprat dhe argëtimet e njerëzve? 

 

 

4. Pendimi  
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Të pendohesh do të thotë të ndjesh brenda teje falsitetin, marrëzinë, 

ligësinë e mëkateve të tua; do të thotë të pranosh  që ke fyer, 

nëpërmjet tyre, Krijuesin, Zotin, Atin, Mirëbërësin, i Cili është i 

shenjtë pafundësisht, dhe përjetësisht e urren mëkatin; do të thotë të 

dëshirosh me tërë shpirtin të ndryshosh dhe të shlyesh fajin për 

mëkatet e bëra.  

Përse shpirti mëkatar nuk gjen falje për mëkatet e tij para se ai të 

ndiejë tërë marrëzinë, dëmin, dhe falsitetin prej tyre me gjithë zemrën 

e tij? Sepse zemra është shpirti ynë; ashtu siç kryen mëkatin, ashtu ajo 

duhet të pendohet dhe të pranoj se mëkati e çoi drejt shkatërrimit. Ky 

pendim kryhet me dhimbje në zemër, ashtu si dëshira ndaj mëkatit 

është gjithashtu zakonisht në zemër.  

 O njeri, në mes  të gjitha  kënaqësive të tua të kësaj bote, fatkeqësia 

më e madhe varet tek ju. Ju jeni një mëkatar; ju jeni kundërshtari i 

Perëndisë; ju jeni në rrezik të madh për të humbur jetën e përjetshme, 

veçanërisht në qoftë se ju jetoni me neglizhencë, në qoftë se ju nuk 

punoni për pendimin tuaj. Zemërimi i Perëndisë bie ndaj jush, 

veçanërisht nëse ju nuk paqësoni Perëndinë të Cilin ju e keni fyer. Kjo 

nuk është kohë për gëzim, por për lot.  

Sa prej nesh kanë ndjenjë dashurie të sinqertë për Perëndinë?  

Sa guxojnë prej nesh t’i drejtohen Perëndisë së Qiejve si Ati dhe të 

thonë, Ati ynë ...? Përkundrazi a nuk është e vërtetë që nuk ekziston e 

tillë dashuri brenda zemrave tona, të cilat janë bërë të pandjeshme 

nga dashuria për gjërat e kësaj bote? A nuk duhet që ne që jemi 

larguar shumë larg nga Perëndia t’i paraqesim vetes për të  mirën 

tonë një Perëndi hakmarrës? 

Nëpërmjet mëkateve tona ne meritojmë zemërimin dhe ndëshkimin e 

drejtë të Tij, por është një mrekulli se sa i durueshëm është Ai me ne – 

që nuk na ndëshkon siç ndëshkoi pemën e fikut që nuk jepte fruta. 

Prandaj le të shpejtojmë për të kërkuar mëshirën e Tij nëpërmjet 

lotëve dhe pendimit.  

Le të ekzaminojmë thellësisht veten tonë.  

“Pendohuni; sepse u afrua Mbretëria e Qiejve”. U afrua – domethënë, 

ka ardhur Vet. Nuk është e nevojshme të kërkojmë për të – Ajo na 

kërkon ne, prirjen tonë të lirë; që do të thotë ju vet duhet të 
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pendoheni me keqardhje të thellë. Pendimi duhet të jetë i sinqertë, 

tërësisht i vullnetshëm, dhe jo i detyruar nga personi përpara të cilit 

rrëfehet mëkatari. 

Përndryshe ai nuk do të jetë pendim i vërtetë. Pendimi duhet të jetë 

tërësisht i sinqertë dhe me vullnet të lirë, jo në kundërshtim me 

vullnetin tonë, jo i detyruar nga ndonjë person apo zakon.  

 

 

5. Keqardhja 

 

Sa duhet të ndjejmë keqardhje nga thellësitë e zemrave tona për 

mungesën e madhe të ndjesisë; sa duhet ta vajtojmë atë përpara 

Perëndisë! Në qoftë se veprojmë kështu zemra do të ngrohet dhe do 

të butësohet, dhe përsëri në gjendje për të medituar me ndjesinë 

gjërat e shpirtit. 

Në qoftë se me ndonjë mënyrë ju mëkatoni përpara Perëndisë (dhe 

ne të gjithë mëkatojmë çdo ditë), menjëherë thuaje në zemrën tënde 

me besim në Zotin, i Cili ju dëgjon, psalmin “Kij mëshirë për mua, o 

Perëndi sipas mirësisë sate të madhe”, me përulësi dhe me ndjesinë e 

pranimit të mëkateve tuaja. Thuaje gjithë psalmin me gjithë shpirt.  

Në qoftë se nuk jep efekt herën e parë, përsërite atë më me zjarr, më 

me ndjenjë, dhe atëherë Hiri shpëtimtar i Zotit do të zbres në shpirtin 

tuaj. Gjithmonë ndjeni keqardhje; ky është mjeti i shërimit të vërtetë 

dhe i provuar për mëkatin. Në qoftë se nuk ndjeni ende lehtësim, 

fajësoni veten: Ajo tregon, se ju jeni lutur pa ndjerë keqardhje, pa 

përulësinë e zemrës, pa pasur një dëshirë të fortë për të marrë falje 

për mëkatet tuaja nga Perëndia; do të thotë se ju nuk jeni hidhëruar 

thellësisht me mëkatin tuaj.  

Kur ju lutuni, i rënduar me shumë mëkate, dhe i mposhtur nga 

dëshpërimi, filloni të luteni me shpresë, me një shpirt të zjarrtë, dhe 

kujtojini vetes se vet Fryma ndërmjetëson për ne me fjalë që ne nuk 

mund të thuhen. Kur ju sillni në kujtesë me besim këtë punë të 

Frymës së Perëndisë brenda jush, atëherë lot do të derdhen nga sytë e 

tu, ti do të ndjesh në shpirtin tënd paqe dhe gëzim në Shpirtin e 

Shenjtë, dhe do të thërresësh në zemrën tënde, Abba, At! 
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Është e domosdoshme të lahemi, për të pastruar veten nga pisllëku, 

edhe lutja – mbi të gjitha, lutja e mbytur në lot – është larja nëpërmjet 

së cilës ne pastrojmë veten nga pisllëku shpirtëror, që është mëkati.  

Rrëketë e lotëve janë të domosdoshme për të larë pisllëkun e regjur 

prej mëkatit. Sa i dëmshëm është ai! Sa i neveritshëm! 

“Zoti u kthye dhe vështroi Pjetrin... Dhe Pjetri doli përjashta dhe qau 

me hidhërim”. Edhe tani, kur Zoti shtie sytë mbi ne, ne qajmë me 

hidhërim për mëkatet tona. Lotët tanë gjatë lutjes nënkuptojnë se 

Zotit ka hedhur vështrimin e Tij mbi ne, Ai, vështrimi i të Cilit jep jetë 

tek gjithçka, dhe shqyrton zemrën. Nganjëherë ne nuk shohim 

rrugëdalje, ndonjë shpëtim nga mëkatet tona, dhe ata na mundojnë 

ne; për shkak të tyre shpirti mbahet nën zgjedhë nga dhimbja dhe 

lodhja; por Jisui shtie sytë e Tij mbi ne, dhe rrëke lotësh derdhen nga 

sytë tanë, dhe nëpërmjet lotëve e tërë pëlhura e hollë e së keqes 

zhduket brenda shpirtit tonë; ne qajmë nga gëzimi që e tillë mëshirë 

papritmas u dërgua tek ne.  

Lutja e zjarrtë, lutja e mbytur me lot jo vetëm na pastron nga mëkatet, 

por gjithashtu kuron sëmundjet dhe dobësitë trupore; ajo ripërtërin 

tërë trupin, dhe e bën atë, si të thuash, të rilindë përsëri.  

 

  

 

 6. Rrëfimi.  

 

Ndërgjegjja, kujtesa, imagjinata, ndjenja dhe vullneti janë ndihmesa 

në pendim. Ashtu siç ne mëkatojmë me tërë fuqitë e shpirtit tonë, po 

kështu pendimi duhet të jetë me tërë shpirt. Pendimi vetëm me fjalë, 

pa pasur qëllim për korrigjim, dhe pa ndjenjën e keqardhjes, mund të 

quhet hipokrit. Në qoftë se ndërgjegjja është errësuar prej mëkateve, 

duhet të pastrohet; në qoftë se ndjenja topitet (zbehet) dhe i zihet 

fryma ajo duhet të rigjallërohet; në qoftë se vullneti u mpihet prej 

mëkatit dhe është shumë i dobët për t’u korrigjuar, ai duhet të 

detyrohet: “Mbretëria e Qiejve po vuan dhunë dhe të dhunshmit e 

morën atë me forcë”. Rrëfimi duhet të jetë i sinqertë, i thellë dhe i 

plotë.  
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Priftërinjtë do të dëshmojnë përpara Gjykatësit Shpëtimtar në ditën e 

frikshme të gjykimit për sa u përket mëkatarëve nëse ata u penduan 

ose jo për mëkatet e tyre, edhe ata të cilët u penduan do të falen.  

Por përse i nevojiten dëshmitë Zotit, kur Vet Ai di gjithçka “Ai nuk 

kishte nevojë që ti tregonin asgjë për njerëzit, pasi e dinte se ç’kishte 

përbrenda njeriut” (Joani 2:25). Realisht ata nuk janë të 

domosdoshëm për Perëndinë, por ata janë të domosdoshëm për ne. 

Do të jetë kënaqësi për ne të shohim se si priftërinjtë do të dëshmojnë 

në lidhje me ne, para Engjëjve dhe Shenjtorëve, që ne u penduam për 

mëkatet tona, dënuam veten tonë, që shprehëm neveri për mëkatin, 

duke premtuar me vendosmëri të mos mëkatojmë më.  

Është krejtësisht e domosdoshme të rrëfehemi të paktën një herë në 

vit. Sa më gjatë rrimë pa u rrëfyer, aq më keq është për ne, aq më 

tepër koklavitemi në rrjetat e mëkatit, dhe gjithashtu aq më e vështirë 

është për të rrëfyer mëkatet me sinqeritet.  

Ne duhet të rrëfejmë mëkatet tona më shpesh, në mënyrë që të 

godasim dhe të fshikullojmë mëkatet, dhe për të ndjerë një neveri të 

madhe prej tyre.  

Ai i cili është mësuar të jap llogari për jetën e tij në Misterin e Rrëfimit 

nuk do të frikësohet të jap përgjigje përpara Gjykatores së frikshme të 

Zotit. Për këtë qëllim u krijua këtu në tokë gjykata e butë e pendimit 

që ne të mund të japim përgjigje pa pasur turp, duke qenë të pastruar 

dhe të shëruar nëpërmjet pendimit. Ky është motivi i parë për një 

rrëfim të sinqertë. 

Motivi i dytë është qetësia e brendshme. Sa më me sinqeritet ne i 

rrëfejmë mëkatet tona, aq më e qetë do të jetë pastaj shpirti. Sepse 

mëkatet janë gjarpërinj të fshehtë, duke brejtur në zemrën e njeriut, 

dhe duke mos e lënë për asnjë çast të qetë; ata janë gjembaçë të sertë, 

duke çarë në mënyrë konstante shpirtin, ata janë errësirë shpirtërore.  

Duroni vuajtjet e operacionit me qëllim që të shëroheni – e kam fjalën 

për rrëfimin. Dua të them se në rrëfim ju duhet  t’i tregoni të gjitha 

veprat e tuaja të turpshme tek Ati shpirtëror, pa i fshehur ato, 

ndonëse mund të jetë e vështirë, e turpshme, e përbuzshme dhe e 

dhimbshme. Përndryshe plaga do të mbetet e pashëruar, do të 

vazhdojë t’ju shkaktojë dhimbje, do t’ju  gërryejë shëndetin tuaj 
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shpirtëror, dhe do të kthehet si një maja (farë buke) për dobësitë e 

tjera shpirtërore, apo zakonet ose veset e mëkatshme. Ati shpirtëror 

është mjeku shpirtëror. Tregoni plagët tuaja pa pasur turp, në mënyrë 

të sinqertë, haptazi, duke pasur besim tek ai si birin e tij; sepse 

Rrëfyesi është Ati juaj shpirtëror i cili duhet t’ju dojë ju më tepër se 

babai dhe nëna juaj; sepse dashuria e Krishtit është më e lartë se 

dashuria natyrale. Ai do të jap për ju llogari tek Perëndia.  

Përse është jeta jonë kaq e papastër, kaq e mbushur me vese të 

mëkatshme? Për shkak se shumë të krishterë i fshehin plagët 

shpirtërore të cilat janë rrënjë e shqetësimeve dhe prandaj është e 

pamundur të përdorësh ndonjë ilaç (mjet shërimi) ndaj tyre. “Sepse ai 

bëri të jetë mëkat për ne ai që nuk njihte mëkat që ne të bëhemi 

drejtësia e Perëndisë në të” (2 kor. 5:21).  

A do t’ju vinte më turp pas kësaj për të pohuar mëkatet tuaja, sido të 

jenë ata apo të merrnin mbi vetë fajin për mëkatin të cilin ju nuk e 

keni kryer? Në qoftë se vet Biri i Perëndisë u bë mëkat për ne, 

ndonëse Ai ishte pa mëkat, atëherë ju gjithashtu duhet të pranoni 

fajin për të gjitha mëkatet me butësi dhe dashuri, dhe të pranoni fajin 

me përulësi dhe me bindje, madje edhe për ato mëkate të cilat ju nuk 

i keni kryer, sepse në të vërtetë ju jeni fajtorë për të gjitha.  

Në këtë jetë në mëkatojmë vazhdimisht, dhe në të njëjtën kohë ne 

jemi kaq egoist saqë nuk mund të durojmë të qortohemi për mëkatet 

dhe gabimet tona, dhe mbi të gjitha përpara të tjerëve; mirëpo në 

jetën e ardhshme ne do të japim llogari për mëkate tona të pa rrëfyera 

përpara gjithë botës. Duke kujtuar vazhdimisht këtë gjykatore të 

frikshme të atjelartshme, le të pranojmë qortimet këtu në këtë tokë 

me përulësi dhe me butësi, dhe le të korrigjojmë veten për të gjitha 

mëkatet tona, për të gjitha gabimet tona; mbi të gjitha le të pranojmë 

qortime nga ata që kanë autoritet mbi ne, dhe dhëntë Zoti t’i mësojë 

ata të na qortojnë për mëkatet tona jo me ligësi, por me dashuri dhe 

me frymën e butësisë. Po sa t’i keni treguar Zotit mëkatet tuaja, me 

një zemër të penduar, ata zhduken; posa t’i keni pëshpëritur dhe të 

keni ndjerë hidhërim për to, ato nuk do të jenë më.  

“Më thuaj të keqen që ke bërë, që të mund të shpëtohesh”. Ashtu siç 

vinë ashtu zhduken. Ato janë një iluzion. Sapo ju të kuptoni se ata 
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janë një iluzion një  absurditet, një marrëzi; porsa ju të keni vendosur 

se nuk do t’i kryeni më në të ardhmen, Perëndia iu pastron prej tyre, 

nëpërmjet shërbëtorit të Tij dhe Mistereve të shenjta.  

Sillni gjithashtu në mendje se po pastruat zemrën tuaj nga mëkati, ju 

do të merrni një shpërblim të pamasë - ju do të shihni Perëndinë. 

Puna për të pastruar zemrën është e vështirë, sepse gjatë saj ne do të 

vuajmë shumë; prandaj shpërblimi është i madh. “Lum të pastrit në 

shpirt se do të shohin Perëndinë” (Mat 5:8). 

  

7.  Korrigjimi 

 

Vërini qëllim shpirtit të urrej çdo mëkat prej mendimit, fjalës dhe 

veprimit, dhe kur tundoheni për të mëkatuar rezistojini me trimëri, 

dhe me urrejtje për të; vetëm hapni sytë se mos urrejtja juaj kthehet 

ndaj personit i cili iu krijoi mundësinë për të mëkatuar. Urreni 

mëkatin me gjithë zemrën tuaj, por tregoni keqardhje për vëllain tuaj, 

udhëzojeni atë, dhe lutuni për të tek Perëndia i Tërëfuqishëm, i cili na 

sheh të gjithëve, dhe i ekzaminon zemrat tona dhe pjesët më  intime.  

Është e pamundur të mëkatosh në qoftë se ke urrejtje  të rrënjosur në 

zemrën tënde ndaj më mëkatit. Egoizmi duhet të çrrënjoset. Çdo 

mëkat vjen nga dashuria për veten. Mëkati gjithnjë shfaqet ose 

pretendon të dëshirojë të mirën për ne, duke na premtuar bollëk dhe 

rehati. “Pema ishte e mirë për t’u ngrënë është e këndshme për sytë 

dhe që pema ishte e dëshirueshme për ta bërë të zgjuar dikë”. Në 

këtë mënyrë shfaqet gjithmonë mëkati tek ne.  

Në qoftë se rrëzohesh, çohu dhe do të shpëtohesh. Ju jeni mëkatar; ju 

vazhdimisht rrëzoheni; mësoni gjithashtu si të çoheni – tregoni 

kujdes të siguroni këtu urtësi, e cila konsiston në mësimin 

përmendësh të psalmit pesëdhjetë, “Përdëllemë o Perëndi sipas 

përdëllimit tënd të madh...” të frymëzuar nga Shpirti i Shenjtë tek 

mbreti dhe profeti David, dhe në thënien e tij me besim të sinqertë, 

me një zemër të përulur dhe të penduar. Pas pendimit të sinqertë, të 

shprehur me fjalët e këtij psalmi, falja e mëkateve tuaja menjëherë do 

të shndrisë tek ju nga Zoti, dhe fuqitë tuaja shpirtërore do të 

qetësohen.  
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Përse Zoti na toleron ne ditë pas dite, vit pas viti, duke mos na 

ndëshkuar menjëherë për mëkatin e bërë? Në mënyrë që ne 

gradualisht të largojmë të keqen nga shpirtrat tanë, secili mëkatin e 

vet, për të mësuar thjeshtësinë e bekuar; me qëllim që ne të bëhemi 

realisht të mirë; me qëllim që ne të mësojmë të mos kemi aspak 

dashuri ndaj gjërave të kësaj bote, por si fëmijë të dashur dhe të 

thjeshtë të mund të kacavirremi me gjithë zemrat tona, me tërë 

shpirtrat tanë, dhe me tërë mendimet tona, vetëm tek Perëndia, dhe 

kështu ta duam Atë, dhe të afërmin tonë si veten. Prandaj nxitoni t’i 

luteni Zotit, me zjarr dhe me lot që të na dhurojë thjeshtësinë e 

zemrës dhe le të përpiqemi me çdo mjet për të flakur tej të keqen nga 

shpirtrat tanë. 

 

 

 

 

 

8. Besimi në Falje 

 

Kur ju keni mëkatuar, dhe mëkatet tuaja ju mundojnë ju, atëherë 

kërko menjëherë theroren e vetme për mëkatet, të përjetshme dhe të 

gjallën, dhe vërini mëkatet tuaja përpara kësaj theroreje. Mos 

mendoni se ju mund të shpëtoheni me anë të përpjekjeve tuaja.  

Shpresa e Krishterë është shpresa jonë më Krishtin, dhe në lumturinë 

e përjetshme të premtuar nga Ai. Ai është kufiri (limiti) i dëshirave 

tona. “Ai do të  shpëtojë njerëzimin nga mëkatet e tyre”. Shumë 

thonë “unë dëshiroj të shkoj në Parajsë, por mëkatet e mia nuk do të 

më lejojnë”. Ata që flasin në këtë mënyrë nuk e kanë idenë e shpresës 

së Krishterë; ata i shohin mëkatet e tyre si një lloj muri të 

pashkatërrueshëm. Jo, Zoti ynë Jisu Krishti e ka shkatërruar këtë mur 

pikërisht me anë të vdekjes në Kryq dhe ka hapur Parajsën e 

Perëndisë për të gjithë ata të Krishterë të cilët do të pendohen.  

Kur ju luteni që mëkatet tuaja të mund t’ju falen, forcojeni veten 

gjithnjë me besim, dhe kini besim në mëshirën e Perëndisë, i Cili 

është përherë i gatshëm të fal mëkatet tona pas lutjes së sinqertë; dhe 
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mos u frikësoni se dëshpërimi do të bjerë në zemrën tuaj – ai 

dëshpërim i cili e shfaq veten nëpërmjet trishtimit të thellë dhe lotëve 

të derdhur nga zori. Çfarë janë mëkatet tuaja në krahasim me 

mëshirën e Perëndisë, çfarëdo të jenë ato, në qoftë se ju vetëm 

pendoheni për to me të vërtetë?  

Shpeshherë ndodh që kur njeriu lutet, ai nuk shpreson në zemrën e tij 

se mëkatet e tij do të falen, duke i numëruar mbi mëshirën e 

Perëndisë. Për këtë arsye ai nuk do të falet, edhe nëse ai derdh lumenj 

lotësh të pavullnetshëm; dhe me një shpirt të pikëlluar dhe të mbajtur 

nën zgjedhë, ai do të ndahet nga hiri i Perëndisë. 

 

 

 

 

 

 

Kap. 8 

Beteja shpirtërore.  

1. Natyra e betejës shpirtërore.  

 

Ç’është shenjtëria? Liria nga çdo mëkat, dhe plotësia e çdo virtyti. Kjo 

arrihet vetëm nga pak njerëz të zellshëm në këtë jetë, dhe jo 

papritmas, por gradualisht, me mundime të mëdha dhe punë, me 

kreshmë, vigjilencë dhe lutje; dhe kjo jo me anë të fuqisë së tyre, por 

nëpërmjet hirit të Perëndisë.  

Duke pasur Krishtin në zemrën tuaj, ruhuni se mos e humbisni Atë, 

dhe bashkë me Atë paqen e shpirtit tuaj. Është e vështirë të fillosh 

përsëri; përpiquni të qëndroni sa më pranë Tij se po u larguat do të 

jetë shumë e vështirë për t’u afruar përsëri dhe në shumë raste do të 

shkaktojë lot të hidhërueshëm. Ngjituni pas Krishtit me gjithë fuqinë 

tuaj, dhe mos humbni kurajën për t’iu afruar Atij.  

Përse vetëm rruga e ngushtë na çon në jetën e përjetshme?  

Kush e bën të ngushtë rrugën e të zgjedhurve? Bota ushtron presion 

ndaj tyre, trupi ushtron presion, djalli ushtron presion gjithashtu; për 

shkak të tyre bëhet e ngushtë rruga për në Mbretërinë e Perëndisë.  
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Vetëm nëpërmjet ushtrimit shtohen, përsosen dhe forcohen si fuqitë 

shpirtërore dhe fuqitë trupore të njeriut.  

Duke e ushtruar vetën në vepra të mira ose duke luftuar veset dhe 

tundimet, ju në kohë do të mësoni të bëni vepra të mira me lehtësi 

dhe gëzim; dhe me ndihmën e hirit të Perëndisë ju lehtësisht do të 

mësoni të mposhtni veset tuaja. Në qoftë se ju pushoni së luturi, ose 

luteni rrallë, lutja do të jetë tiranike ndaj jush. Në qoftë se ju nuk 

luftoni zakonet tuaja të mëkatshme, ose e bëni rrallë dhe pafuqi, ju do 

ta keni shumë të vështirë për t’i luftuar ato, dhe shpeshherë do të 

mposhteni prej tyre; në qoftë se ju nuk mësoni se si t’i mposhtni ato, 

ato nuk do t’ju japin aspak kohë, për t’u qetësuar, dhe jeta juaj do të 

helmohet prej tyre.  

Ata të cilët përpiqen të ndjekin një jetë shpirtërore,duhet të bëjnë një 

betejë të aftë dhe të vështirë, një betejë shpirtërore, çdo moment 

përgjatë jetës tyre; duhet patjetër; që shpirti duhet të mbajë një sy 

hapur, për të qenë në gjendje të shohë dhe të vërej hyrjen brenda 

shpirtit të mendimeve të dërguara i ligu dhe t’i zmbraps ato.  

Shpirtrat e të tillë njerëzve duhet gjithnjë të digjen me besim, përulësi 

dhe dashuri; përndryshe mprehtësia e Djallit gjen një hyrje të lehtë 

për to, e cila pasohet nga një keqësim, ose nga një humbje e plotë, dhe 

më pas nga çdo e keqe e mundshme, vështirë për t’u pastruar, madje 

edhe nga lotët. Luftoni në çdo gjë që armiku dëshiron t’ju bëjë. Ai iu 

nxit në krenari, lavdidashje, dhe tek gjykimi i vëllait tuaj; ju duhet të 

përulni veten, të gjykoni veten sa më ashpër të jetë e mundur dhe 

vlerësoni vëllain tuaj në shpirtin tuaj. 

Nëse vëllai juaj, nëpërmjet veprimit të djallit, sillet ndaj jush me 

krenari dhe të keqe, ju duhet të silleni ndaj tij me përulësi dhe 

dashuri. Në qoftë se armiku iu nxit në koprraci, bëhuni bujar, me një 

vullnet të mirë. Veproni kështu në çdo rrethanë të ngjashme dhe 

Perëndia do t’ju dhurojë hirin e Tij me bollëk; këtë do ta shihni vet, 

me sytë tuaj shpirtërorë. Në qoftë se nuk keni fuqinë e brendshme 

për ta bërë këtë, atëherë lutuni për të, në çdo kohë, çdo çast, dhe 

Perëndia i Tërëfuqishëm do t’ju ndihmojë ju.  

Kundërvihuni çdo gjëje që jua sugjeron armiku. Ai iu sugjeron që të 

urreni ata që ju ofendojnë ju – ju duhet t’i doni ata; të bekoni ata të 
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cilët ju mallkojnë; dhe të mos pengoni atë të cilët iu marrin pronën 

tuaj, por jepeni atë në mënyrë të vullnetshme. Kur ju doni të qeshni, 

vajtoni; kur ju ndjeheni të dëshpëruar, përpiquni të jeni të lumtur; 

kur ju ndjeheni ziliqar, gëzohuni më lumturinë e të tjerëve; kur ju jeni 

të prirur të kundërshtoni dhe të mos bindeni, pranoni dhe përuluni 

menjëherë; kur mendime të papastra iu vinë ju; bëhuni të zellshëm 

për pastërtinë e shpirtit tuaj, tregoni vetes fatin e madh të një të 

Krishteri, bëhuni të perëndishëm në Krishtin Jisu; kur ju ndjeheni 

krenar, përuleni veten; kur ju ndjeheni përbuzës, bëhuni të sjellshëm; 

kur jeni të nevrikosur, ruani qetësinë kur ndjeheni koprracë  bëhuni 

bujar, kur jeni të shpërqendruar, menjëherë largojini ndjenjat ndaj 

gjërave të jashtme dhe meditoni mbi të vetmen gjë të nevojshme; kur 

ju ndjeni dyshim dhe mosbesim, ftoni besimin t’ju ndihmojë, sillini 

ndërmend vetes shembujt e besimit, të mrekullive të bëra nëpërmjet 

besimit, dhe kështu me radhë. Veproni në këtë mënyrë, dhe mos i 

hapni rrugë armikut; sepse çdo ves, çdo fantazi e keqe dhe e marrë, 

vjen prej imagjinatës së tij.  

Mos iu trembni konfliktit, mos ia mbathni prej tij. Aty ku nuk ka 

betejë nuk ka virtyt; aty ku nuk provokohet dashuria dhe besimi nuk 

është e mundur të jesh i sigurt nëse ato janë realisht të pranishme. 

Ato provohen dhe zbulohen në fatkeqësi, domethënë, në rrethana të 

vështira dhe të rënda, si të jashtme dhe të brendshme – gjatë 

sëmundjes, shqetësimit apo privimeve.  

Nganjëherë shpirti rrethohet dhe depërtohet nga një fllad i lehtë, i 

ngrohet, i këndshëm dhe jetëdhënës, dhe ne ndjemi të lumtur dhe 

jemi në paqe; ndërsa herë të tjera shpirti preket nga një stuhi e 

fuqishme shkatërruese, duke sjellë errësirë shpirtërore. Gjendja e parë 

vjen prej Frymës së Perëndisë, e dyta nga Djalli.  

Është e nevojshme të mësohemi me çdo gjë; si në rastin e parë, të mos 

bëhemi mendjemëdhenj, po kështu dhe në rastin e dytë, të mos biem 

në dëshpërim por me zjarr të kërkojmë mbështetje tek Perëndia.  

Përgjatë jetës së Krishterë, ekzistojnë momente prej shqetësimit dhe 

sëmundjes së pangushëllueshme, kur duket se Zotit e ka braktisur 

dhe lënë pas dore atë, sepse nuk ekziston asnjë ndjenjë e pranisë së 
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Perëndisë brenda shpirtit. Këto janë momentet me të cilat vihet në 

provë besimi, shpresa dashuria dhe durimi i Krishterë.  

Por kohë më të mira do të vinë shumë shpejtë tek ai, shumë shpejt 

Zoti do t’i kthejë dëshpërimet dhe mërzitjet në gëzim, prandaj të mos 

bjerë kur provokohet në këtë mënyrë.  

Mos bini në dëshpërim kur retë e ferrit, njëra më e errët se tjetra, 

zbresin në shpirtin tuaj; kur e keqja e tmerrshme, lakmia, dyshimi, 

kryeneçësia dhe vese të tjera lartësohen në shpirtin tuaj.  

Të jeni të sigurt se grumbullimi i këtyre reve te errëta në horizontin 

tuaj mendor (psikik) është i pashmangshëm; por ato nuk janë aty 

gjithnjë dhe nuk do të mbeten aty gjatë -  ashtu si retë e errëta në 

qiellin natyror ato kalojnë dhe zhduken, dhe më pas atmosfera 

mendore është përsëri e pastër. 

Ashtu si në natyrë, ku janë retë në qiell dhe errësira e dritës së ditës, 

por retë nuk janë konstante, ato kalojnë shpejt dhe më pas shkëlqen 

përsëri drita e diellit me fuqi  të përtërirë.  

Mos u dëshpëroni kur luftoni armikun shpirtëror, por edhe kur jeni 

të pikëlluar dhe të mbajtur nën zgjedhë lavdëroni Zotin, i Cili ju ka 

denjësuar të vuani për Të, duke i rezistuar dinakërisë së gjarprit, dhe 

të lëndohemi për Të në çdo moment; sepse nëse nuk bëni një jetë të 

devotshme, dhe nëse nuk mundoheni të bashkoni veten me 

Perëndinë armiku nuk do t’ju sulmonte dhe t’ju mundonte.  

Ne duhet të besojmë tek Perëndia në të gjitha tundimet, në çdo 

gjendje të mjerë të shpirtit, Zoti do të na shpëtojë.  

 

 

2. Armatimi për Betejën shpirtërore.  

 

Unë për veten time jam i pafuqishëm dhe fatkeq. Perëndia  është 

fuqia ime. Ta pranoj këtë është për mua urtësia më e lartë, që më bën 

të bekuar.  

Unë jam një hiç pa Zotin. Unë nuk kam më të vërtetë një mendim  

real ose ndijim të mirë, dhe unë nuk mund të bëj asnjë vepër të mirë; 

pa Zotin unë nuk mund të largoj nga vetja asnjë mendim të 
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pamoralshëm, apo ndonjë ndjenjë mëkatare, ose ndonjë prirje drejt 

vesit.  

Është Zoti i cili kryen çdo gjë të mirë që unë mendoj, ndjej dhe bëj. 

Sa i pafund (pakufishëm) është hiri i Zotit që vepron në mua: çfarë 

është hiri? Është fuqia e bekuar e Perëndisë dhënë njeriut i cili beson 

dhe është pagëzuar në emrin e Jisu Krishtit – fuqia që pastron, 

shenjtëron, ndriçon, që na ndihmon ne për të bërë të mirën, dhe na 

tërheq nga e keqja, që na ngushëllon dhe na inkurajon në fatkeqësitë 

vuajtjet dhe sëmundjet, që është premtimi i bekimeve të përjetshme, 

përgatitur në Qiejt për të zgjedhurit e Perëndisë. 

Në qoftë se dikush në çfarëdo lloj mënyre ka ndryshuar për të mirë, 

ai e ka bërë këtë vetëm nëpërmjet fuqisë së hirit, pa Hirin ju nuk 

mund të mposhtni asnjë mëkat, asnjë ves; gjithnjë kërkoni ndihmën e 

Krishtit, Shpëtimtarit tuaj. Për këtë qëllim Ai erdhi në botë, për këtë 

ai vuajti, vdiq, dhe u ngjall prej së vdekurish – për të na ndihmuar ne 

në të gjitha gjërat, për të na shpëtuar nga pushteti i mëkatit, dhe nga 

dhuna e mëkateve tona, për të na pastruar nga kundërvajtjet tona, 

për të na dhuruar me anë të Shpirtit të Shenjtë fuqi për të bërë vepra 

të mira, për të na ndriçuar, forcuar, për të na dhuruar paqe. Ju pyesni 

veten se si mund të shpëtoni veten kur mëkati qëndron në çdo hap, 

dhe ju mëkatoni në çdo moment? Përgjigja është e thjeshtë: në çdo 

hap, në çdo moment, kërkoni ndihmën e shpëtimtarit, dhe ju do të 

shpëtoni veten dhe të tjerët.  

Është evidente se shumë njerëz jetojnë pa hirin, duke mos e njohur 

rëndësinë dhe domosdoshmërinë absolute, dhe se ata nuk e kërkojnë 

atë, megjithëse fjala e Zotit thotë, “kërkoni së pari Mbretërinë e 

Perëndisë dhe drejtësinë e Tij”. Shumë njerëz jetojnë në bollëk dhe në 

gjendje të mirë ekonomike, duke shijuar ngrënien pirjen me kënaqësi, 

ecin, dëfrehen, shkruajnë, ose punojnë në këtë ose atë veprimtari 

njerëzore, por ata nuk kanë hirin e Perëndisë në zemrat e tyre, atë 

thesar të paçmueshëm të Krishterë, pa të cilin askush nuk mund të 

jetë një i Krishterë i vërtetë, dhe një trashëgimtar i mbretërisë së 

Qiejve. 

Drita e Krishtit i ndriçon të gjitha, madje dhe Paganët. “Dritë për 

ndriçimin e Paganëve”. Ajo shkëlqen edhe në errësirën e mëkatit, por 
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errësira mëkatare njerëzore, ose më saktë, njerëzit që jetojnë në 

errësirën e mëkatit, nuk e kuptojnë atë, ata nuk e kuptojnë se drita e 

cila është në shpirtrat e tyre është nga Krishti, dhe mendojnë se ajo 

është drita e tyre natyrale.  

Kujtoni vazhdimisht se drita e shpirtit tuaj, dhe e mendimeve tuaja, 

vjen nga Jisu Krishti. Ai është Drita e shpirtit tonë, një dritë jo si ajo e 

diellit, e cila shfaqet dhe zhduket dhe nuk depërton nëpër ndonjë 

lëndë të patejdukshme, por i lë shume gjëra në errësirë, dhe nuk 

mund të ndriçojë një shpirt të vetëm në errësirën e mëkatit; jo, “Ai 

është Drita e vërtetë  që ndriçon çdo njeri që vjen në këtë botë”.  

Në mënyrë që të mos jini në varësi të veseve tuaja dhe të Djallit, ju 

duhet t’i vini një qëllim vetes. Kijeni gjithmonë parasysh, dhe 

përpiquni ta arrini atë, duke mposhtur të gjitha pengesat në Emrin e 

Zotit. Cili është ky qëllim? Mbretëria e Perëndisë, vendi hyjnor i 

lavdisë, i bërë gati për besimtarët që nga krijimi i botës. Por ky qëllim 

mund të arrihet vetëm me anë të disa mjeteve dhe është e 

domosdoshme t’i kesh këto mjete në dispozicion. Dhe cilat janë këto 

mjete? 

Besimi, shpresa dhe dashuria – veçanërisht e fundit. Këtu në këtë 

botë idhujtare dhe mëkatare, shpirtrat dhe trupat tanë janë 

vazhdimisht, dhe shpeshherë të pandjeshëm, të prishur nga moli 

(tenja) dhe ndryshku – të cilat depërtojnë dhe grabisin thesaret e 

shpirtit – drejtësinë dhe paqen dhe gëzimin në Shpirtin e Shenjtë.  

Cili është mjeti i shërimit? Lutja e pendimit dhe e besimit. Ajo 

rigjallëron dhe kurajon shpirtrat tanë të prishur nga dëshirat joshëse 

trupore dhe largon vjedhësit mendor; ajo është si një kamxhik për ta, 

ndërsa për ne ajo është burimi i fuqisë, i jetës dhe shpëtimit. Është në 

të mirën tonë të jetojmë me lutjen e besimit në shpirtrat tanë, sepse 

gjatë lutjes ne jetojmë me Zotin, i Cili ka premtuar  të gjitha gjërat e 

mira për ata të cilët e lusin Atë: “Lypni dhe do t’ju jepet, kërkoni dhe 

do të gjeni, trokisni dhe do t’ju hapet. Sepse cilido që lyp do të marr; 

dhe ai që kërkon do të gjejë; dhe ai që troket do t’i hapet”. 

Bashkoni shpirtin tuaj te Perëndia me anë të lutjes së fuqishme dhe të 

çiltër, dhe do të jeni në gjendje të kryeni gjithçka.  
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A bëjnë luftë armiqtë e padukshëm dhe të fuqishëm kundër jush? Ju 

do t’i mposhtni ata.  

A iu copëtojnë veset? Ju do t’i dërrmoni ata.  

A keni rënë në dëshpërim? Ju do të merrni kurajë. Me anë të besimit 

ju do të jeni në gjendje të mposhtni gjithçka, dhe Mbretëria e Qiejve 

do të jetë juaja.  

Besimi është bekimi më i madh në këtë jetë; ai bashkon njeriun me 

Perëndinë, dhe e bën atë të fortë dhe fitimtar nëpërmjet Tij. “Ai që 

bashkohet me Zotin bëhet një Frymë”. Kur ju prisni të tundoheni 

fuqishëm nga armiku, armatoseni veten me armatimin e Perëndisë, 

me besim, shpresë dhe dashuri.  

Ruani në zemrat tuaja fjalët, “Të gjitha gjërat janë të mundura për atë 

që beson”, dhe mbushuni me shpresë, nëpërmjet fuqisë së Shpirtit të 

Shenjtë. “Unë nuk dyshoj, unë nuk bie në dëshpërim për asgjë, 

megjithëse ti, kundërshtari im përpiqesh të mbjellësh edhe dyshimin 

dhe dëshpërimin brenda meje në lidhje me çdo gjë të mirë, dhe në 

veçanti, për sa i përket të mirës supreme, dashuri. Vet Perëndia i 

dashurisë është me mua, fëmijët e të cilit ne të gjithë jemi. Megjithëse 

jam kaq i padenjë, unë mbart imazhin e Atit. Në qoftë se nuk keni 

fuqi të mjaftueshme të ruani në shpirtin tuaj thesaret e paçmueshme 

të besimit, shpresës dhe dashurisë përuluni shpeshherë parapara 

këmbëve të Perëndisë së Dashurisë. “Lypni dhe do t’ju jepet, kërkoni 

dhe do të gjeni; trokisni dhe do t’ju hapet – sepse Ai i cili na ka bërë 

është vet Perëndia. Duke ecur, të ulur, të shtrirë në krevat, duke 

biseduar ose duke punuar, në të gjitha kohërat lutuni me gjithë 

shpirtin tuaj që besimi dhe dashuria mund t’ju dhurohen. Ju nuk keni 

lypur për to siç duhet – në mënyrë të vazhdueshme dhe me zjarr, me 

synim të vendosur për t’i marrë ato. Thoni tani: “Unë do të filloj të 

veproj kështu që tani e tutje.”  

 

 

 

3. Jeta prej Frymës 

 



 95 

Në çfarë konsiston jeta e Krishterë? Në mospasjen e asgjëje në shpirt 

përveç Krishtit, ose, në qoftë se zotëron bekime të kësaj bote, dhe nuk 

iu jep rëndësi atyre, por i përkushtohesh me tërë shpirtin Zotit, 

Perëndisë tënd.  

Krishti është Buka e Jetës; prandaj le të lëmë mënjanë përkujdesjen 

tonë për bukën tjetër. Perëndia i cili na jep Trupin dhe Gjakun e Birit 

të Tij për ushqim dhe pije do të na jap gjithashtu bukën tonë të 

përditshme. Ai i cili e mbështjell shpirtin tonë më Krishtin gjithashtu 

do të mbështjellë trupin tonë. Ai i Cili denjoi të banojë ndër ne nuk 

do të na largojë nga banesa e prishme. (që prishet).  

Shpirti ynë si një zog hyjnor, dhe Djalli si një gjitar shpesës i keq, që 

kërkon të gëlltisë shpirtrat. Ashtu si zogu, në fluturimin drejt Qiellit, 

shpëton veten nga grabitqari, po kështu dhe ne kur shohim Djallin që 

përpiqet (orvatet) të kap shpirtin tonë me anë të gjërave të kësaj bote, 

menjëherë duhet të heqim dorë nga këto gjëra me gjithë shpirtin tonë, 

dhe për asnjë moment të mos iu japim rëndësi atyre, por duhet të 

fluturojmë me mendimet tona tek Jisu Krishti shpëtimtari ynë, që ne 

të shpëtojmë nga kthetrat e grabitqarit. Dhënia mbas gjërave të 

jashtme shkakton menjëherë ftohje drejt Perëndisë dhe veprës për 

shpëtimin tonë; indiferencë ndaj të afërmit tonë, ose urrejtje dhe 

lakmi ndaj tij, në qoftë se varet nga ai për të na dhënë gjëra, dhe ai 

nuk e bën, ose në qoftë se ne jemi të detyruar t’i japim gjëra atij pa 

dëshirë. Prandaj është mirë të jemi krejtësisht indiferent ndaj gjërave 

të jashtme, me qëllim që të mos kemi shkak për armiqësi ndaj të 

afërmit tonë, e cila është një mëkat i madh.  

Mos i jepni rëndësi kësaj bote të prishëshme, të kotë dhe të shkurtër; 

jetoni me mendjen në Qiejt, dhe dëshironi bekimet që s’prishen të 

përgatitura për ata të cilët e duan Perëndinë dhe të afërmin e tyre.  

Meqenëse ne jemi të huaj, të përkohshëm dhe udhëtarë drejt 

Mbretërisë Qiellore, ne nuk duhet ta ngarkojmë veten me 

përkujdesjet e kësaj bote, as të mos jepeni pas të mirave materiale, 

pasurive, kënaqësive, që të mos na turpërojnë në orën e fundit. I 

krishteri që këtu në tokë duhet të ushtrojë veten të jetojë jetën 

Qiellore; me kreshmë me lutje, dashuri, butësi, durim, kurajë dhe 

mëshirë. Sa e vështirë do të jetë ora e vdekjes për njeriun i cili gjatë 
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jetës tij u dha pas parasë, ose ushqimit ose pijes. Në atë orë asnjë prej 

këtyre gjërave nuk do t’i hyjnë në punë, ndërsa shpirti i tij, për shkak 

se është kapur pas tyre, nuk zotëron thesarin e vërtetë, i cili do t’i jap 

atij jetë, që do të thotë, virtyt.  

Edhe prandaj, për të vdekur më lehtë – edhe të gjithë ne duhet të 

vdesim – ne nuk duhet të duam asnjë në këtë botë. “Dhe mos u 

merakosni për të ngrënë dhe për t’u veshur”. 

Në qoftë se njeriu do gjërat e kësaj bote, ai do të gjejë gjërat e kësaj 

bote, dhe këto gjëra të kësaj bote do të mbeten në zemrën e tij do t’i 

japin jetë.  

Ne nuk duhet t’i vendosim zemrat tona në gjërat e kësaj  bote, sepse 

fryma e së keqes përfshihet në të gjitha gjërat e kësaj bote ku ne i 

përdorim ato me tepri dhe me bollëk. E gjithë lumturia dhe hidhërimi 

im janë në mendimet dhe dëshirat e shpirtit tim. Në qoftë se 

mendimet e shpirtit tim janë në përputhje me të vërtetën e Perëndisë, 

me vullnetin e Perëndisë, atëherë unë jam i qetë, i mbushur me dritën 

gëzimin dhe bekimin hyjnor nëse, jo unë jam në ankth, i mbushur me 

errësirën shpirtërore që prish shpirtin me dëshpërim dhe mundim. 

Nëse unë zëvendësoj mendimet e gabuara dhe jobesimtare të shpirtit 

tim me ato të vërteta dhe të perëndishme, atëherë paqja dhe bekimi 

kthehen.  

Nëse ndonjë mendim i jep shpirtit, atëherë ai mendim është i vërtetë; 

ndërsa në të kundërt, në qoftë se ndonjë mendim sjell agoni dhe 

ftohje të shpirtit, ai mendim është i rremë. Zoti ynë është paqe dhe 

jetë dhe Ai banon në shpirtrat tanë me anë të paqes dhe jetës.  

Paqja është shëndeti i shpirtit; të humbasësh paqen do të thotë të 

humbasësh shëndetin shpirtëror.  

Kur shpirti im mbushet me paqen e shenjtë, atëherë me siguri Mbreti 

i Paqes banon brenda meje – Zoti Jisu Krisht bashkë me Atin dhe 

Shpirtin e Shenjtë, dhe më pas mbi të gjitha herët e tjera unë duhet të 

jem plot mirënjohje ndaj Tij, dhe të përpiqem me tërë fuqinë time ta 

ruaj këtë paqe brenda meje me atë të lutjeve të zjarrta, dhe duke iu 

shmangur çdo mëkati, të jashtëm ose të brendshëm.  

Trupi, përderisa është veshja e përkohshme e shpirtit është i prishëm, 

dhe  ekzistenca e tij nuk është ekzistencë reale e njeriut. Ekzistenca e 
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vërtetë është jeta shpirtërore. Në qoftë se prish veshjen e një njeriu, ai 

vet ende jeton; po kështu pas vdekjes dhe dekompozimit të trupit 

shpirti ende jeton. Prandaj le të kujdesemi kryesisht për shpirtin, që 

të mund të shpëtohet.  

Ai i kushtoni vëmendje të mjaftueshme gjendjes së shpirti tuaj? Nëse 

ai është gjithë shëndet? Nëse jeta e tij është energjike? Edhe nëse jeta 

e tij e tanishme është e lumtur, veç kësaj, si është jeta e tij e 

përjetshme, lumturia e tij e përjetshme a është siguruar? Për shembull 

a është e siguruar nga besimi? A ka në shpirtin tuaj një besim të gjallë 

në Perëndinë, në Zotin Jisu Krisht, në Kishë? A i praktikoni veprat e 

mira, butësinë, përulësinë, mirësinë, dashurinë për të vërtetën dhe 

ndershmërinë, maturinë, dëlirësinë, durimin, bindjen, zellin dhe të 

tilla virtyte si këto? Nëse jo, atëherë e gjithë puna juaj është e 

padobishme. “Çfarë dobie do të ketë njeriu nëse fiton tërë botën dhe 

humbet shpirtin e tij”?  

Njeriu duhet të sjellë ndërmend se cilido zotëron veç natyrës së tij 

shtazore, një natyrë shpirtërore gjithashtu, dhe ashtu si natyra 

shtazore ka kërkesat e veta, po kështu ka dhe natyra shpirtëror. 

Kërkesat e natyrës shtazore janë frymëmarrja, gjumi, ushqimi, pija, 

veshja ngrohtësia, drita; ato të natyrës shpirtërore janë, meditimi, 

ndjenja, komunikimi me Perëndinë nëpërmjet lutjes, shërbesa hyjnore 

dhe Misteret mësimi i Fjalës së Perëndisë, shoqëria me të afërmin 

tonë nëpërmjet bisedave te përbashkëta, ndihmesës dhe mësimit. Ne 

gjithashtu duhet të kujtojmë se natyra jonë shtazore është e 

përkohshme, kalimtare, e vdekshme, ndërsa natyra shpirtërore nuk 

është kalimtare, por e përjetshme dhe e pashkatërrueshme; që ne 

duhet të përbuzim trupin si të vdekshëm, dhe të kujdesemi për 

shpirtin, i cili është i pavdekshëm, që mund të shpëtohet, ndriçohet 

dhe pastrohet nga çdo mëkat dhe ves, dhe zbukurohet me çdo virtyt 

të Perëndishëm.  

Sa më tepër njeriu bën jetë shpirtërore, aq  më shpirtëror ai bëhet - ai 

nis të shoh Perëndinë në çdo gjë, fuqinë dhe pushtin e Tij të shfaqur 

në çdo gjë, dhe vet ai gjithnjë dhe kurdoherë qëndron me Perëndinë, 

dhe mbështet  edhe në gjërat më të vogla tek Ai. Por, sa më tepër 

njeriu bën një jetë joshpirtërore aq më joshpirtërore ai bëhet – ai nuk e 
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sheh aspak Perëndinë,  madje as në ato gjëra në të cilën shfaqet 

mrekullueshëm fuqia e Tij Hyjnore: kudo dhe në çdo gjë ai sheh 

gjërat materiale, dhe asgjëkund dhe as në ndonjë çast, Perëndia është 

përpara syve të tij.  

“Ai që nuk mbledh me mua shpërndan” (Mat 12:30). Është e 

domosdoshme që të përparojmë në jetën shpirtërore, të ngjitemi lart e 

më lart, dhe të shtojmë sa më tepër rezervat prej veprave të mira.  

Në qoftë se ne qëndrojmë vetëm në një fazë të progresit moral, 

hedhim vetëm një hap në ngjitjen e Krishterë, ne do të zmbrapsemi 

në qoftë se nuk do të mbledhim do të shpërndajmë. Shpesh, në 

çështjet e njohurisë njerëzore, ne mësojmë një lëndë me themel një 

herë e përgjithmonë: gjatë gjithë jetës dija jonë për të nuk errësohet. 

Por nuk ndodh kështu me çështjen e besimit – ne mendojmë se  

mësojmë njëherë, dhe më pas ajo do të jetë e qartë, e pastër, dhe e 

dashur për shpirtin tonë; por nuk është kështu. Me mijëra here ajo do 

të errësohet  prej nesh, do të largohet, dhe mund të thuhet se zhduket 

prej nesh, kështu që nganjëherë ne ndjehemi tërësisht  indiferent ndaj 

asaj me të cilën ne ishim mësuar të jetonim dhe të merrnim frymë dhe 

herë pas here ne duhet të pastrojmë rrugën drejt asaj me psherëtima 

dhe lot, në mënyrë që të shohim atë përsëri qartazi, ta shtrëngojmë 

dhe përqafojmë atë me gjithë shpirtin tonë. Kjo shkaktohet nga 

mëkati. 

 

 

4. SHPIRTI DHE TRUPI. 

 

Në qoftë se njeriu trupor është në gjendje të mirë dhe i lumtur, njeriu 

frymor ndehet nën zgjedhë; në qoftë se njeriu i jashtëm lulëzon 

(përparon), njeriu i brendshëm vyshket. Kështu e kundërta jonë janë 

njeriu i vjetër, trupor dhe i mëkatshëm, dhe njeriu i përtërirë 

nëpërmjet hirit të Krishtit; prandaj Apostulli tha “Edhe pse njeriu ynë 

i jashtëm shkon në shkatërrim, ai i brendshëm përtërihet nga dita në 

ditë”(2 kor 4:16). 

Trupi i kryqëzuar e pajton veten me frymën dhe Perëndinë; ndërsa 

trupi që është i ushqyer mirë, lufton shumë kundër frymës dhe 
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kundër Perëndisë, ai nuk dëshiron të lutet, dhe në përgjithësi ai 

rebelohet ndaj Perëndisë – për shembull me anë të blasfemisë dhe e 

largon veten nga Ai. Kjo është nga përvoja.  

Si mund të kujdesemi për veshjen e pavdekshme të shpirtit, butësinë, 

drejtësinë, dëlirësinë, durimin, mëshirën dhe të tjera, kur e tërë 

përkujdesja jonë drejtohet tek veshja e vdekshme dhe zbukurimi i 

trupit tonë? Ne nuk mund t’ju shërbejmë dy zotërinjve, sepse shpirti 

është i thjeshtë dhe i veçantë.  

Si mund të kujdesemi për pasuritë shpirtërore prej veprave të mira, 

kur ne kemi dëshirë vetëm për pasuritë e shkatërrueshme dhe 

përpiqemi të grumbullojmë pasuri me gjithë mjetet tona, me gjithë 

fuqinë, kur shpirti ynë kapet pas parave dhe botës dhe jo pas 

Perëndisë?  

Si mund të kujdesemi për ushqimin e paprishëm të shpirtit dhe për 

pijen e bekuar – për lutjen, leximin e fjalës së Perëndisë, jetët dhe 

shkrimet e Etërve dhe kungimin e Trupit dhe Gjakut të Zotit – kur ne 

mezi nxjerrim ushqimin dhe pijen prej gojëve tona.  

Si mund të gjej gëzim shpirti ynë në Shpirtin e Shenjtë, kur ne e 

mbushim veten gjatë gjithë kohës me kënaqësi dhe argëtime boshe të 

kësaj bote? Dhe ndodh që duke i shërbyer asaj e cila prishet dhe 

shkatërrohet ne largohemi nga jeta që s’njeh prishje nga jeta reale dhe 

e përjetshme.  

Shpirti është i fortë dhe i fuqishëm, dhe për pasojë ai me lehtësi 

mbart një barrë të rëndë; ndërsa trupi është i plogët dhe i pafuqishëm 

dhe si pasojë ai lehtësisht shastiset nga barra e tij natyrale.  

Shpirti i një njeriu të bekuar me hirin e Perëndisë lehtësisht mposht 

trupin e tij dhe madje dhe trupin e të tjerëve; ai me lehtësi kupton 

domethënien e fjalëve gjatë lutjes, duke i mbushur ato e shpirtin e tij; 

ndërsa njeriu joshpirtëror vazhdimisht i  nënshtrohet trupit të tij, 

mbahet nën zgjedhë nga fjalët e lutjes. Sa më tepër, njeriu i shkon pas 

qejfit ndjeshmërisë së tij, aq më joshpirtërore ai bëhet, dhe largon nga 

vetja Shpirtin e Shenjtë të Perëndisë, i Cili nuk mund të banojë 

brenda atyre të cilët bëjnë një jetë joshpirtërore. Kur unë ia përmbush 

dëshirat trupit tim, unë bëhem armiku më i madh i vetes sime.  
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Sa më tepër njeriu me hirin e Perëndisë lë mënjanë jetën materiale, aq 

më tepër ai fillon të shkelë me këmbë dëshirën e tij trupore – ai 

ndryshon ushqimin e tij, pushon së jetuari për dëshirat e tij të cilat ai 

nuk mund t’i plotësojë, ne mënyrë graduale, besimi, shpresa dhe 

dashuria fillon të mbretërojnë në shpirtin e tij. 

 

 

Kap. 9 

Sakrifikimi i Trupit 

 

 

1. Rreziku i përkujdesjes së madhe për trupin 

  

“Përbuzni trupin se ai vdes”. 

 

Ato duar, që dëshirojnë të marrin dhurata, do të lidhen dhe nuk do të 

marrin më; ato këmbë, që ecin drejt së keqes, dhe që nuk dëshirojnë 

të qëndrojnë për lutje do të mbërthehen dhe nuk kanë për të lëvizur 

më; ata sy që shohin me lakmi pasuritë e të tjerëve, do të mbyllen, do 

të errësohen përgjithnjë, dhe asgjë nuk do t’i magjepsë (josh) më ata; 

dëgjimi, i hapur shpesh për të dëgjuar me kënaqësi fjalët e këqija dhe 

shpifjet, nuk do të jetë më, dhe madje as gjëmimi nuk do të jetë i 

dëgjueshëm për të; ai do të dëgjojë vetëm borinë e fundit që do çojë të 

vdekurit, kur do të ngrihen trupat e paprishëm, në jetën e përjetshme, 

ose në humbjen e përjetshme. Çfarë do të mbetet prej nesh edhe pas 

vdekjes dhe cili duhet të jetë synimi i gjithë përkujdesjes sonë gjatë 

kësaj jete? Ai të cilin ne e quajmë shpirt – që është njeriu i brendshëm; 

ai duhet të jetë objektivi i përkujdesjes sonë.  

Pastrojeni shpirtin tuaj gjatë gjithë jetës që ai të jetë në gjendje të shoh 

Perëndinë. Kujdesuni për trupin tuaj deri në atë masë që ai të jetë i 

shëndetshëm, i fortë dhe i mirësjellshëm. Ai do të dekompozohet; 

dhe do ta përpijë atë të tërin. Prandaj, përpiquni të përsosni brenda 

jush atë të cilin është në gjendje të dojë dhe të urrejë, atë i cili është i 

qetë ose i trazuar, i gëzuar, ose i hidhëruar – shpirtin tuaj, ose njeriun 

e brendshëm, i cili mendon dhe arsyeton përmes intelektit tuaj. 
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Kujdesuni për gjërat e këndshme dhe të mira – dhe mos dedikoni 

pakujdesjen tuaj për trupin e mëkatshëm; sepse nëpërmjet dëshirës 

më të vogël ndaj këtyre gjërave ju zemëroni Perëndinë. “Ndërsa ne 

nuk i drejtojmë sytë ndaj gjërave që duken, por ndaj gjërave që nuk 

shihen, sepse gjërat që duken janë për një kohë kurse ato që nuk 

shihen janë të përjetshme.  (2 Kor.4:19). 

Me anë të dëshirës sonë ndaj gjërave që njohin prishje ne humbasim 

shikimin e synimeve të cilat janë realisht të natyrshme për shpirtrat 

tanë; synime të cilat strukturojnë elementin e vërtetë dhe të 

përjetshëm; “ne kthehemi në enë që s’mund të mbajnë ujë, dhe 

braktisim Burimin e Ujit të gjallë”; ne nuk u japim formë mendimeve 

shpirtërore, të shenjta, qiellore dhe jetëdhënëse brenda jetës sonë, 

brenda gjakut tonë, por vazhdojmë të jetojmë me mendimet e kësaj 

bote të mëkatshme dhe dëshira të trupit të cilat vetëm na torturojnë, 

na mbajnë nën zgjedhë, na skllavërojnë.  

Mënyra materialiste e jetës zgjedh vdekjen. Në qoftë se dëshironi të 

jetoni gjatë, jetoni nëpërmjet frymës; sepse jeta konsiston në frymë: 

“Por nëse me anë të Frymës i bëni të vdesin veprat e trupit, ju do të 

rroni”, (Rom.8:13) si këtu në tokë ashtu dhe në Qiejt. Zbatoni vet - 

përmbajtjen dhe thjeshtësinë në ushqim dhe pije; ruani dëlirësinë; 

mos harxhoni balsamin e jetës suaj; mos u jepni pas pasurive apo 

luksit; përpiquni të kënaqeni me pak; ruani qetësinë me të gjithë, 

respektojini dhe duajini të gjithë dhe mos lakmoni asnjë dhe asgjë; 

dhe mbi të gjitha përpiquni me gjithë shpirt të ruani Krishtin në 

zemrat tuaja, dhe ju do të jetoni në paqe dhe lumturi për shumë vjet. 

Është e qartë se, sado të interesohemi për shëndetin tonë, sado të 

kujdesemi për veten tonë, sado të hamë ushqime të shëndetshme dhe 

të shijshme, sado të pimë pije të shtrenjta dhe të mira, sado të ecim në 

ajër të pastër, pavarësisht gjithë kësaj ne sëmuremi dhe prishemi 

(kalbemi); ndërsa Shenjtorët, të cilët e përbuzën trupin, dhe e 

sakrifikuan atë nga kreshma dhe maturia e vazhdueshme, duke u 

shtrirë në tokë të zhveshur, nëpërmjet vigjilencës, lutjes së 

pandërprerë, i bënë shpirtrat dhe trupat e tyre të pavdekshëm. 

Trupat tanë të ushqyer mirë dekompozohen dhe pas vdekjes lëshojnë 

një erë të keqe, ndërsa trupat e tyre qëndrojnë erëmirë si në këtë jetë 
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edhe mbas vdekjes. Është diçka e dukshme; ne duke e mbajtur në 

formë trupin tonë, e shkatërrojmë atë, ndërsa Shenjtorët, duke i bërë 

si të padobishëm, e mbajtën në formë atë – duke u kujdesur vetëm 

për aromën e shpirtrave të tyre përpara Perëndisë, ata u pajisën 

gjithashtu me aromën e trupit.  

Shëndeti dhe barku (stomaku), këta janë idhuj – veçanërisht me 

njerëzit e sotshëm, ndër të cilët edhe unë, një mëkatar i madh, jam një 

prej tyre – idhuj për të cilët ne jetojmë dhe iu shërbejmë vazhdimisht, 

madje duke neglizhuar shërbimet e thirrjes sonë si të Krishterë, të 

tilla si leximi i Fjalës së Perëndisë, e cila është  më e ëmbël se mjalti: 

lutja, bashkëbisedimi më i ëmbël me Perëndinë, dhe predikimi i 

Fjalës. Të kujdesemi së tepërmi për shëndetin, dhe të stimulojmë 

oreksin, të hamë me oreks – këto janë disa prej qëllimeve të shumë 

prej nesh. Por, nuk duhet të kujdesemi për barkun dhe shëndetin por 

duhet të përpiqemi të duam Perëndinë dhe fqinjin tonë, sepse këto 

janë dy prej Urdhërimeve më të mëdha.  

“Ai që rron në dashuri, rron në Perëndi, dhe Perëndia në Të”. Mos 

tregoni asnjë përkujdesje për shëndetin, as për jetën tuaj; besojeni tërë 

jetën tuaj tek vullneti i Zotit, duke thënë “sepse për mua të jetuarit 

është Krishti dhe të vdekurit fitim”. (Filipianëve1:20).  

“Sepse kush e do jetën e vet do ta humbasë; dhe kush e urren jetën e 

vet në këtë botë, do ta ruajë për jetën e përjetshme” (Joani12:25). 

Dëshira të kjo jetë e përkohshme, tek shëndeti, krijon shumë të çara të 

urdhërimeve të Perëndisë, tek kënaqësia e trupit, tek prishja e 

kreshmës, në dëshpërim, padurim dhe në nervozizëm.  

Mos i besoni turpit tuaj kur ju kërcënon me dobësi gjatë lutjes; ai 

gënjen. Posa të filloni të luteni ju do të konstatoni se trupi juaj do të 

bëhet skllavi juaj i bindur. Lutja juaj do t’i jap gjallëri atij gjithashtu.  

Gjithmonë kujtoni që trupi nuk thotë të vërtetën. Mos i kushtoni 

shumë vëmendje turpit tuaj; mos e dëshironi fort atë; mos ia 

plotësoni dëshirat; dhe mos e forconi atë kundër shpirtit. Përndryshe 

kur duhet të punohet në frymë – për shembull, të lutesh, ose të 

shkruash një vepër shpirtërore ose morale – ju do të shihni që trupi e 

ka mposhtur shpirtin dhe e ka lidhur kokë e këmbë. Trupi i hedh 
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përtokë të gjitha impulset e shpirtit dhe nuk e lë atë të çohet dhe të 

gjej fuqinë e tij të plotë. Atëherë shpirti do të jetë skllav i trupit.  

Për t’i pëlqyer Perëndisë, ne duhet për hir të Tij të jemi indiferent 

ndaj trupit tonë, për shembull kur gjatë lutjes pavarësisht 

dembelizmit tonë  dhe dëshirës së madhe për të fjetur, ne duhet të 

detyrojmë veten të mos i nënshtrohet asaj, atëherë ne jemi indiferent 

ndaj trupit tonë. Martirët dhe Asketët treguan këtë indiferencë ndaj 

trupit.  

Kur është shumë e vështirë për të luftuar trupin, atëherë është 

momenti të tregoni vendosmërinë tuaj, aty është koha të mos i 

shmangesh konfliktit, por të luftosh si një ushtar i mirë i Krishtit.  

 

 

2. Përtacia dhe si ta luftojmë atë 

  

Një nga kurthet më të fuqishme të Djallit është të dobësojë shpirtin 

nëpërmjet dembelizmit, dhe bashkë me të dobësojë të gjitha fuqitë 

shpirtërore dhe trupore. Në kohë të tilla besimi, shpresa dhe dashuria 

thahen brenda shpirtit; ne bëhemi mosbesues, të dëshpëruar, 

zemërgur ndaj Perëndisë dhe njeriut; kripa e humbet shijen e vet. 

Ndonjëherë ekziston e tillë vështirësi brenda shpirtit që ju nuk e 

ndjeni, as nuk i vini re, mëkatet tuaja. Ju nuk i frikësoheni vdekjes, 

apo Gjykatësit, apo Gjykatores së frikshme; as nuk kujdeseni për 

asgjë shpirtërore. O njeri dinak, krenar dhe i keq! Për këtë arsye 

madje dhe shenjtorët ankoheshin”, “Jam mposhtur nga gjumi i 

përtacisë, dhe gjumi i mëkatit mban nën zgjedhë shpirtin tim. 

Shfrytëzo, shpirti im, kohën për pendim; shkunde gjumin e rëndë të 

dembelizmit, dhe nxito të ruhesh”. 

Shpeshherë shpirti mbushet me të tilla dembelizëm të tmerrshëm dhe 

mungesë të ndjesisë saqë njeriu e humbet shpresën për t’i larguar ato. 

Duket sikur sëmundja trupore do të ishte më e preferuar ndaj 

dembelizmit të këtij lloji.  

Mos punoni vetëm kur dëshironi, por punoni gjithashtu – më të 

vërtetë, mbi të gjitha - kur ju nuk dëshironi të punoni. Bëni të njëjtën 

gjë me çdo punë të zakonshme të kësaj bote, dhe madje më tepër për 
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sa i përket punës për shpëtimin e shpirtit tuaj – lutja, leximi i fjalës së 

Perëndisë dhe librave te tjerë shpirtërorë, pjesëmarrja në shërbesën 

hyjnore, pjesëmarrja në veprat e mira, çfarëdo të jenë ato, predikimet 

të fjalës së Perëndisë. Mos iu bindni trupit përtac, gënjeshtar dhe të 

mëkatshëm; ai është i gatshëm të na çojë drejt vdekjes së përjetshme 

nëpërmjet kënaqësisë dhe paqes së përkohshme.  

Fatkeq është ai i cili në mënyrë të tepruar dëshiron rehatitë e jetës, ai i 

cili e rrethon veten me të gjitha rehatitë e mundshme. Ai do që ti 

shmanget çdo parehatie, ai do të jetë në ankth; por jeta e të Krishterit 

është e gjitha parehati, një rrugë e vështirë dhe e ngushtë një kryq, që 

kërkon parehati të panumërueshme dhe durim të madh. Prandaj i 

Krishteri nuk kërkon rehatin e kësaj bote, por do Krishtin kryq 

mbajtësin. Rezistojini parehatisë, dhe mësojeni veten me të. 

Kujtoni që Krishti u kryqëzua në kryq – dhe Ai  na e la ne Kryqin. 

Përse atëherë dëshironi të jetoni në luks, në madhështi me privilegje, 

me përtaci? Ai vuajti turpërimin (turpin) dhe na kërkoi të mos i 

shmangemi turpërimit për emrin e Tij; por ju kërkoni nderime. 

Vështrojeni më shpesh Kryqin, dhe mësoni çfarë përgjegjësie bie mbi 

ju. “Edhe ata që janë të Krishtit e kanë kryqëzuar mishin bashkë me 

pasionet dhe lakmitë e tij“ (Galat.5:23). 

Ne duhet ta poshtërojmë trupin tonë bashkë me kërkesat e shumta të 

tij, nëpërmjet maturisë, përkushtimit dhe lutjes; dhe mos e lartësoni 

atë dhe kërkesat e tij përmes luksit, grykësisë dhe përtacisë.  

“Kushdo të gjejë jetën e vet, do ta humbasë”. Që do të thotë kushdo 

që dëshiron të shpëtojë njeriun e vjetër mishor dhe mëkatar, do të 

humbasë jetën e tij; sepse jeta e vërtetë konsiston në kryqëzimin dhe 

poshtërimin e njeriut të vjetër, bashkë me veprat e tij, “dhe të visheni 

me njeriun e ri të krijuar sipas imazhit të Atij që e krijoi”.  

Pa turpërimin e njeriut të vjetër dhe mishor, nuk ka jetë të vërtetë apo 

bekim të përjetshëm. Sa më tepër, sa më pamëshirshëm, të turpëroni 

njeriun e vejtur, aq më perfekte do të jetë rilindja dhe përtëritja juaj; 

aq më i plotë do të jetë pastrimi juaj, aq më e përkryer do të jetë jeta 

juaj, aq më i madh do të jetë bekimi për ju në vitet që pasojnë. 

Poshtërojeni veten, dhe do të keni jetë të re.  



 105 

Mjeran është ai i cili dëshiron zbukurimet, dhe kërkon të stolisë 

trupin e tij; ai nuk përpiqet siç duhet për zbukurimin e shpirtit të tij, 

me anë të besimit, dashurisë, butësisë, përulësisë, drejtësisë, durimit. 

Veçanërisht, mjeran është ai i cili kërkon të zbukurohet me nderime 

të kësaj bote. Ai do të kthejë veten e tij një idhull të turpshëm. 

Ne jepemi pas zbukurimeve, dhe stolisim veten duke e kthyer në 

idhull, ndërsa mendojmë fare pak për zbukurimin e brendshëm, dhe 

harrojmë plotësisht tempullin e brendshëm të shpirtit tonë.  

 

 

3. Grykësia dhe Dehja 

 

Armiku e sulmon shpirtin nëpërmjet një stomaku të mbushur plot. 

Këtë e them  nga përvoja.  

Ushqimi dhe pija duhet të përdoren vetëm për të forcuar fuqitë tona, 

jo për dëfrime dhe qejfe; edhe kur nuk është e nevojshme për të 

ngrënë, ne nuk duhet të hamë. Shumë prej nesh, në qoftë se nuk 

pendohemi dhe korrigjojmë veten, do të dënohemi për ngrënien dhe 

pirjen jashtë mase, dhe për errësirën e shpirtrave tanë të pamend. Ju 

keni dëfryer veten me ushqime dhe pije, dhe shpeshherë keni ngrënë 

dhe keni pirë kur nuk duhej të hanit dhe të pinit: “Mjerë ju që jeni të 

ngopur, sepse do të keni uri. Mjerë ju që tani qeshni sepse do të 

hidhëroheni e do të qani!” 

Njeriu nuk duhet vetëm të hajë e të pijë gjatë gjithë ditës. Njeriu nuk 

duhet ta kthejë jetën njerëzore në ngrënie dhe pirje të vazhdueshme, 

megjithëse ka njerëz të cilët hanë dhe pinë pa ndërprerje. Sa më pak 

ushqim dhe pije të përdorni aq më i ndritshëm dhe më i bukur do të 

bëhet shpirti juaj. 

Sa e frikshme është të përdorësh ushqimin dhe pijen për argëtim, të 

hash dhe të pish me bollëk.  

Njeriu që e ka stomakun plot humbet besimin dhe frikën ndaj 

Perëndisë, shpërqendrohet në lutje dhe harron të falënderojë 

Perëndinë. Një shpirt i ushqyer së tepërmi largohet nga Zoti, dhe 

bëhet aq i ngurtë dhe i pandjeshëm njësoj si një gur. Për këtë arsye 

Zoti na paralajmëron për grykësinë dhe pirjen. Edhe prandaj do të 
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zihemi në befasi për shkak se zemërimi i Zotit do të bjerë për ne për 

shkak të pakujdesisë dhe përtacisë, duke shpenzuar kohën me 

ngrënie dhe me pirje.  

Armiku shpirtëror hyn në shpirtin e njeriut nëpërmjet grykësisë dhe 

pijes. Kjo mund të vihet re nga cilido që është i vëmendshëm. Për 

këtë arsye, me rritjen e masës së pijes, tendenca drejt pirjes shtohet 

frikshëm – fuqia e armikut brenda njeriut rritet. Prandaj ju vëreni tek 

pijanecët një fuqi të pavullnetshme që i tërheq ata të kënaqin dëshirën 

e brendshme për pije. Armiku banon në zemrat e këtyre njerëzve të 

dëshpëruar. Si mund të nxirret jashtë demoni i pirjes? Me lutje dhe 

kreshme. Armiku hyn në zemrat e njerëzve sepse ata e kanë dorëzuar 

veten tek një mënyrë jetese materiale – tek grykësia – dhe për shkak 

se ata nuk luten – Prandaj është e natyrshme që demoni mund të 

nxirret jashtë me mënyrë të kundërt – lutje dhe kreshmë.  

Duke ngrënë pa masë, njeriu kthehet në një qenie materiale në një 

qenie pa shpirt; ndërsa duke kreshmuar, njeriu tërheq shpirtin e 

shenjtë dhe bëhet një qenie shpirtërore.  

Kur pambuku nuk laget me ujë ai është i lehtë dhe një pjesë të sasisë 

së tij e merr era; por në qoftë se njomet ai bëhet i rëndë dhe asnjë 

pjesë nuk e merr era. E njëjta gjë ndodh me shpirtin. Sa e 

rëndësishme është ta mbrosh ata me anë të kreshmimit!  

Fatkeq dhe mjeran është ai i cili jepet pas ngrënies dhe pijes, ai i cili 

kujdeset së tepërmi për kënaqësitë që ofron tavolina; sepse do të 

kuptojë, kur ai fillon të punojë për Zotin, që pija dhe ushqimi janë një 

barrë e rëndë për trupin, që ato hidhërojnë dhe shkatërrojnë shpirtin, 

dhe që njeriu mund të kënaq veten e tij realisht me pak – shumë pak 

– dhe ushqim të thjeshtë.  

Mos i zini besë joshjeve së armikut as për një çast të vetëm, kur është 

fjala për ushqim dhe pije, sado bindëse të duken ato. 

 

 

4. Përmbajtje në ushqim dhe pije 
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Ju duhet të keni kujdes me ngrënien dhe pijen, në atë çfarë merrni, 

edhe sa, sepse veprimtaria juaj e jashtme dhe e brendshme varet 

shumë prej saj:  

“Kini kujdes për veten, që të mos mbingarkohen shpirtrat tuaj me 

grykësi dhe dehje”. 

Kur jeni të uritur, mos e përqendroni veten tek ushqimi në qoftë se e 

bëni ju do të tejmbushni shpirtin dhe trupin tuaj. Hani me ngadalë, jo 

me grykësi, kujtoni që të lavdëroni Zotin, i Cili na ushqen, dhe që 

mbi të gjitha të tjerat, Ai i cili ofroi veten tek ne në ushqim dhe pije, 

pije dhe bukë që s’njeh prishje, Trupin dhe Gjakun e Tij.  

Mos nxitoni për të ngrënë dhe për të pirë, por nxitoni më tepër të 

kryeni shërbesën e Perëndisë; dhe kur bëni shërbesën e Perëndisë 

mos mendoni për ushqimin dhe pijen.  

Ata të cilët shkojnë të marrin pjesë në Liturgjinë Hyjnore pasi kanë 

ngrënë në mënyrë të vullnetshme vendosin mbi veten e tyre një barrë 

të panevojshme dhe të dëmshme; ata e bëjnë të pandjeshëm shpirtin 

përpara lutjes, dhe pengojnë hyrjen e mendimeve të shenjta dhe 

ndjesinë tek Ai. Kur gjatë lutjes armiku iu sugjeron dëshirë për të 

ngrënë përçmojeni këtë ngacmim, forcojeni zemrën tuaj me lutje të 

fuqishme dhe kthejuni tunduesit me fjalët e Zotit:  

“Njeriu nuk jeton vetëm me bukë por me çdo fjalë që del nga goja e 

Perëndisë”. Lutja është ushqimi më i mirë, që forcon dhe ndriçon si 

shpirtin ashtu dhe trupin. Lutuni gjithnjë me një zemër të zjarrtë; dhe 

me qëllim që ta arrini këtë, kurrë mos hani dhe pini me tepri.  

Pra, le të kemi kujdes nga ato gjëra që na largojnë nga shpëtimi i 

shpirtit; nga ato gjëra që na çojnë sa tek një mëkat tek tjetri, nga ajo që 

na bën ne vazhdimisht t’i kundërvihemi Perëndisë, nga ato që na 

bëjnë të jetojmë një jetë kotësie.  

A nuk janë dhëniet pas gjërave të kësaj bote dhe mbi të gjitha pas 

kënaqësive boshe që na pengojnë për shpëtimin e shpirtit? Çfarë na 

bën ne të jemi thjesht mish dhe jo frymë? A nuk është dhënia pas 

ushqimit dhe pijes që e bën këtë?  

Në qoftë se ju jeni të çliruar nga dëshirat ndaj gjërave materiale, dhe 

përkushtoheni tek lutja dhe kreshma, atëherë edhe tek ju shpirti si të 

thuash do të gëlltisë trupin, dhe do të bëheni shpirtëror, dhe do të 
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shihni Shpirtin e Shenjtë Perëndi kudo në natyrë; ndërsa në të 

kundërt; ata të cilët jepen pas gjërave të kësaj bote, veçanërisht pas 

ushqimit dhe pijes, apo parave, bëhen sensual, pa shpirtin. Dhe në 

çdo gjë ata shohin vetëm mish, nuk e vënë re Frymën, dhe madje 

kundërshtojnë aspektin shpirtëror të gjërave.   

 

 

5. Kreshma dhe vetëpërmbajtja 

 

Kreshma dhe vetëpërmbajtja janë të nevojshme për ne nëse ne jepemi 

pas kënaqësive trupore.  

Është e domosdoshme për një të Krishterë të kreshmojë, për të 

pastruar mendjen e tij, për të zgjuar dhe zhvilluar ndjenjat e tij, dhe të 

stimuloj vullnetin e tij tek aktiviteti i dobishëm. Këto tre fuqi 

njerëzore, ne i errësojmë dhe iu zëmë frymën me anë të grykësisë dhe 

pijes, dhe kujdeseve e kësaj jete. Nëpërmjet tyre ne largohemi nga 

Perëndia, Burimi i jetës, dhe shkojmë në baltë dhe kotësi, duke e 

përdorur për keq dhe ndotur imazhin e Perëndisë brenda nesh. Ato 

na lidhin në tokë, dhe na presin krahët e shpirtit.  

Është gjithashtu e domosdoshme për të Krishterin që të kreshmojë, 

sepse kur Biri i Perëndisë mori natyrën tonë njerëzore, ajo natyrë 

njerëzore u lartësua në planin hyjnor, dhe tani ne nxitojmë drejt 

Mbretërisë së Perëndisë e cila nuk është ushqim dhe pije; por drejtësi 

dhe paqe dhe gëzim në Shpirtin e Shenjtë.  

I krishteri ka shumë kënaqësi shpirtërore dhe hyjnore. Dëshirat 

mishore duhet gjithnjë të nënshtrohen ndaj këtyre dëshirave më të 

larta; dhe kur dëshirat shpirtërore pengohen ato duhen çliruar. 

Kreshma nuk është vënë nga Kisha që të kufizojë lirinë e njeriut, por 

që t’i ofrojë atij kënaqësinë reale, të pafundme dhe të përjetshme; 

prandaj mishi dhe vera ndalohen gjatë Kreshmës, me qëllim që 

shpirti i njeriut i cili është shumë i dashur për Perëndinë, duhet të 

ngjitet vetëm tek Perëndia, dhe tek asgjë e prishme dhe e pavlerë për 

të.  

Duke qenë se lutja e zjarrtë dhe e sinqertë ka lidhje me 

vetëpërmbajtjen, vetëpërmbajtja dhe kreshmimi janë të nevojshme 
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për të mbajtur brenda vetes jetën e Krishterë – zjarrin e besimit, 

shpresës dhe dashurisë. Gjërat që e shuajnë frymën e besimit brenda 

nesh janë, mospërmbajtja, dëshira për argëtime të kësaj bote dhe një 

jetë e shthurur. Por ku të çojnë kreshma dhe pendimi? Ato të çojnë 

tek pastrimi i shpirtit nga mëkatet, tek paqja e shpirtit, tek bashkimi 

me Perëndinë; ato na mbushin me devocion dhe dashuri, dhe na 

japin kurajë para Perëndisë. Prandaj, ka me të vërtetë shumë arsye 

për të kreshmuar dhe për t’u rrëfyer me gjithë shpirt. Do të ketë një 

shpërblim të paçmueshëm për këtë punë të ndërgjegjshme.  

Nëse ju hani dhe pini me babëzi, atëherë do të ktheheni në mish; në 

qoftë se ju do të kreshmoni dhe do të luteni, ju do të bëheni frymë, 

“Mos u dehni me verë, por mbushuni me Frymën e Shenjtë”. 

Kreshmoni dhe lutuni dhe do të kryeni gjëra të mëdha. Njeriu i 

ushqyer së tepërmi nuk është i aftë për të bërë gjëra të mëdha. Por me 

besim të thjeshtë, ju do të kryeni shumë gjëra, sepse “çdo gjë është e 

mundur për atë që beson”. 

Kreshma është një mësues i mirë:  

1) Ajo e bën njeriun që kreshmon të kuptojë që njeriu ka nevojë 

për shumë pak ushqim dhe pije, dhe që në përgjithësi ne jemi 

grykës dhe hamë shumë më tepër se na nevojitet. 

2) Kreshmimi zbulon në mënyrë të dukshme të gjitha mëkatet dhe 

të metat, të gjitha dobësitë dhe sëmundjet e shpirtit tonë, njësoj 

si dikush kur fillon të pastrojë baltën, uji i ndenjur dhe pisllëku 

që fshihen brenda saj zbulohen.  

3) Ajo na tregon domosdoshmërinë për t’u kthyer tek Perëndia 

me gjithë shpirt, dhe për të kërkuar mëshirën e Tij, ndihmën e 

Hirit Shpëtimtar.  

4) Kreshma na tregon të gjitha dinakëritë dhe të këqijat e 

frymërave pa trup, të cilave iu kemi shërbyer pa dashje deri 

tani, dhe të cilat na persekutojnë ne me keqdashje sepse kemi 

pushuar së ndjekuri pas ato.  

Ata të cilët nuk pranojnë të kreshmojnë harrojnë se cili ishte shkaku i 

rënies në mëkat i njerëzve të parë – mospërmbajtja – dhe se çfarë do 

të thotë të kundërshtosh mëkatin dhe tunduesin, të dëshmuar nga 

Zoti ynë Jisu Krisht – kur vet Ai u tundua në shkretëtirë – Ai 
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kreshmoi dyzet ditë dhe net. Ata nuk e dinë – ose nuk dëshirojnë ta 

dinë – që njeriu shpeshherë largohet nga Perëndia nëpërmjet 

mospërmbajtjes.  

Filloni të përmbushni urdhërimet që lidhen me gjërat e vogla, dhe ju 

do të jeni në gjendje më pas të përmbushni urdhërimet që kanë të 

bëjnë me gjëra të mëdha; kurdoherë gjërat e vogla të drejtojnë tek 

gjërat e mëdha.  

Filloni duke përmbushur urdhrin e kreshmimit të Mërkurave dhe të 

Premteve, ose të urdhëresës së dhjetë që ka të bëjë me mendimet dhe 

dëshirat e këqija, dhe përfundimisht ju do të ushtroheni të 

përmbushni të gjitha urdhërimet, “kush është besnik në të vogla 

është besnik edhe në të mëdhatë” (Luka 16:10). 

Ata të cilët  kundërshtojnë kreshmën largojnë prej vetes dhe të tjerëve 

armët kundër trupit të tyre, me veset e shumta, dhe kundër Djallit, të 

dyja këto janë veçanërisht të fuqishme kundër nesh nëpërmjet 

mospërmbajtjes sonë. Prandaj ata nuk janë ushtarë të Krishtit, sepse 

ata i hodhën tej armët e tyre dhe u dorëzuan në mënyrë të 

vullnetshme si të burgosur ndaj trupit të tyre sensual dhe mëkatar.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kap. 10 

 

1. PËRULËSIA 

 

Të jesh i përulur do të thotë të pranosh se i meriton mëkatet, dhe të 

jesh i butë do të thotë të durosh padrejtësinë, dhe të lutesh për 

armiqtë tënd.  
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Një ndjenjë e thellë për varfërinë shpirtërore, shqetësim për 

ekzistencën e së keqes, etje për shpëtim – këto duhet të ekzistojnë në 

çdo shpirt të përulur dhe të ndershëm.  

Ai që është i varfër në shpirt e konsideron veten të fundit, mëkatarin 

më të madh, dhe e quan si të drejtë të merret nëpër këmbë nga të 

gjithë. 

Varfëria shpirtërore konsiston në vlerësimin e vetes si jo ekzistues 

dhe vetëm Perëndinë si ekzistues; në vlerësimin e fjalëve të Tij mbi 

çdo gjë tjetër në botë, dhe duke mos kursyer asgjë për t’i përmbushur 

ato, madje as jetën. 

Njeriu që është i varfër në shpirt dëshiron dhe thotë me gjithë 

shpirtin e tij “u shenjtëroftë emri yt, ardhtë mbretëria jote, u bëftë 

dëshira jote si në qiell ashtu dhe mbi dhe”. Kudo dhe në çdo gjë ai 

dëshiron të shoh Perëndinë në veten e tij dhe në të tjerët. “U bëftë 

vullneti yt jo imi”. Ai dëshiron të sodisë shenjtërinë e Perëndisë dhe 

Mbretërinë e Tij, dhe gjithashtu vullnetin e Tij; gjithashtu dëshiron ta 

shohë Atë siç Ai është, i tërë mëshirshëm, i gjithë përsosur, Krijues i 

gjithçkaje.  

Ai që është i varfër në shpirt nuk guxon të provojë, as nuk e mendon 

të provojë, të shpreh me fjalë misteret e Perëndisë, të filozofojë në të 

lartat; ai beson në fjalën e Zotit Jetëdhënës, duke ditur se çdo fjalë e 

Tij është e vërtetë, frymë, dhe jetë e pasosur; dhe në ato çfarë thotë 

Kisha e Shenjtë, e mësuar nga Shpirti i Shenjtë, ai beson ashtu si 

fëmija beson atin dhe nënën e tij, duke mos kërkuar prova, por duke 

u besuar pa asnjë mëdyshje.  

Për atë që është i varfër në shpirt e tërë bota duket si një hiç. Kudo ai 

sheh vetëm Perëndinë që i dhuron jetë gjithçkaje; për atë nuk ka vend 

pa Perëndinë, asnjë moment pa Perëndinë; kudo në çdo çast,  

Ai është me Perëndinë thuajse vetëm me Të.  

Në qoftë se dëshironi të jeni realisht të përulur, atëherë konsiderojeni 

veten më ulët se të gjithë, që meritoni të nëpërkëmbeni  nga të tjerët; 

sepse ju vet, çdo ditë, çdo orë, nëpërkëmbni ligjin e Zotit, dhe si 

pasojë dhe vet Zotin.  

Mirëprisni cilindo i cili vjen tek ju me një pamje të bukur dhe të 

gëzueshme, megjithëse ai ose ajo mund të jetë një lypsar, dhe 
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përuleni vetëm përpara gjithkujt, numërojeni veten më ulët se të 

gjithë, sepse ju jeni thirrur nga Vet Krishti për të qenë shërbëtori i të 

gjithëve, dhe të gjithë janë gjymtyrët e Tij, megjithëse - ashtu si ju – 

ata mbartin plagët e mëkatit. 

Të jesh i butë, i përulur dhe i sjellshëm me të gjithë, madje dhe me 

armiqtë, të jesh i thjeshtë, i ndershëm i kënaqur me jetën, të jesh bujar 

dhe që të dëshirosh  gjithë të mirat për këdo – këto janë gjëra që na  

bashkojnë ne me Perëndinë, Burimin e jetës, dhe me njerëzit e tjerë 

nëpërmjet dashurisë sonë për ta. 

Ju duhet të jeni të përulur, të butë dhe të duruar; duke mbajtur në 

mend se jemi baltë, pluhur, asgjë, se jemi të papastër; dhe se çdo gjë 

të mirë që kemi është prej Perëndisë, që jeta jonë, frymëmarrja dhe 

çdo gjë që ne zotërojmë janë dhuratat e Perëndisë; që për mëkatet 

tona ne duhet të shlyejmë bekimin e ardhshëm në Parajsë nëpërmjet 

durimit të madh dhe vuajtjeve të cilat janë të pashmangshme në këtë 

botë të papërsosur dhe të udhëhequr nga mëkati.  

Nëse ju realisht dëshironi të jeni të përulur, atëherë mirëprisni fyerjet 

dhe persekutimet ndaj jush, ashtu si një i uritur mezi pret të gjej 

ushqim.  

Kur ju keni ngacmim dhe çrregullim në zemër kur ju kanë përgojuar, 

tregon se krenaria është brenda jush, dhe që ajo duhet të nxirret 

jashtë me anë të çnderimit të jashtëm. Prandaj mos u irritoni nga 

përbuzja, dhe mos urreni ata që ju përçmojnë, por duajini ata si 

mjekët tuaj të cilët Perëndia i ka dërguar t’u mësojë ju përulësinë dhe 

t’i luteni Perëndisë për ta. Falënderojeni Zotin për turpërimin e 

jashtëm; atë të cilët durojnë turpin dhe përbuzjen në këtë botë nuk do 

ta vuajnë më atë në botën tjetër. 

Në qoftë se përballeni me mospërfillje, ose me përbuzje, nga të huajt, 

mos u lëndoni, as mos iu kundërvihuni, por thuaj me vete, unë e 

meritoj këtë. Lavdi ty o Zot, që më ke dhuruar mua, që jam i padenjë, 

të pranoj përbuzje nga njerëz të ngjashëm si unë. 

Kur dikush nga mirësia iu lavdëron ju tek të tjerët, dhe ata iu vënë në 

dijeni për këtë, mos e merrni këtë si një vlerësim për shkakun tuaj, 

por atribuojani mirësisë së shpirtit të personit i cili foli për ju në këtë 

mënyrë dhe lutuni për të që Perëndia ta forcojë në mirësinë e shpirtit 
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të tij dhe në çdo virtyt; por pranoni se ju jeni më i madhi i 

mëkatarëve, jo nga përulësia, por me çiltërsi, vërtet, duke e ditur se ju 

bëni vepra të këqija.  

Kur ju vinë mendime prej vetëvlerësimit ose vetëkënaqjes, kujtojini 

vetes se jeni një hiç, dhe ajo që është e mirë brenda jush kryhet nga 

hiri i Perëndisë. Kur t’ju vijnë mendime për të përbuzur të afërmin 

tuaj, ejani në vete, kujtoni që njeriu është vepër e duarve të Perëndisë 

dhe kjo “ishte shumë e mirë”.  

 

2. KRENARIA 

 

Asgjë nuk e bën të Krishterin të ndjehet krenar as kur ai bën vepra të 

mira, sepse çdo gjë e mirë kryhet nga Hiri i Perëndisë. “Ju në fakt jeni 

të shpëtuar me anë të Hirit nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga 

ju, po është dhuratë e Perëndisë, jo nga vepra që të mos mburret 

askush” (Efesianëve 2:7-8). 

Kur ndonjë mendim për të numëruar ndonjë prej punëve tuaja të 

mira hyn në kokën tuaj, menjëherë korrigjoni gabimin tuaj, dhe në 

vend të saj numëroni mëkatet tuaja dhe do të shihni se ato janë si rëra 

e detit, ndërsa virtytet tuaja në krahasim me to janë asgjë.  

Kur dëgjojmë të flitet keq për dikë, krahasojmë veten me atë dhe 

themi në mendjen tonë “unë nuk jam si ai, në krahasim me atë unë 

qëndroj shumë lart” dhe duke menduar në këtë mënyrë për veten 

dhe duke gjykuar brenda vetes të tjerët, në gëzohemi që jemi më të 

mirë se ata.  

Kjo është një krenari prej Satanait; kjo është kutërbimi i njeriut 

mishor, dhe të mëkatshëm. Ti lutemi Zotit të mos na vijnë ndërmend 

të tilla mendime! Le të konsiderojmë veten si më të keqin e njerëzve. 

Kur dëgjojmë të flitet keq për ndonjë le të themi në veten tonë “Ne 

jemi më të këqij se ai, një qind herë më i keq se ky njeri” dhe le të 

lutemi me gjithë shpirt për vëllain e bërë fajtor.  

Krenaria e shfaq veten veçanërisht në faktin që njeriu që është i 

infektuar me të e bën veten të barabartë me të gjithë ose në një 

kategori me shumë të tjerë, të cilët ia kalojnë atij në moshë, fuqi, dhe 

aftësi dhe që nuk meriton të jetë në një kategori me ta.  
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Në qoftë se një njeri krenar është një vartës, ai nuk e respekton  

eprorin e vet siç duhet, nuk preferon ta përshëndes atë siç duhet dhe 

nuk i respekton urdhrat e tij, por i zbaton ato me pahir (pa dëshirë), 

dhe vetëm nga frika.  

Ai e bën veten të barabartë me njerëzit e arsimuar, dhe nuk pranon 

asnjë të jetë eprori i tij. Në qoftë se ai është një njeri i ditur ose i 

pashkolluar – ai nuk respekton siç duhet prindërit e tij dhe 

mirëbërësit, veçanërisht ata që janë të thjeshtë, duke e konsideruar 

veten më të lartë se ata. 

Vet – pëlqimi  dhe krenaria e shfaqin veten veçanërisht në padurim 

dhe me nervozizëm, kur nuk mund të durojnë mospëlqimin më të 

vogël shkaktuar nga të tjerët.  

Vet - pëlqimi dhe krenaria jonë dëshirojnë që çdo gjë të jetë siç ne 

dëshirojmë, që duhet të rrethohemi me nderim dhe rehati në këtë jetë 

të përkohshme, gjithashtu ato kërkojnë që çdo gjë të na bindet ne; 

ndërsa ne jemi të vakët në besim dhe të ngadaltë në çdo vepër të 

mirë. 

Për të drejtuar të tjerët, ne duhet të mësojmë së pari të drejtojmë 

veten, për të mësuar të tjerët, ne duhet të kemi njohuri të 

mjaftueshme për veten tonë. Nëse unë nuk di të kontrolloj veten, në 

qoftë se nuk kam frymë vetëkontrolli, shpirtin e butësisë, shenjtërisë, 

dashurisë dhe drejtësisë atëherë unë do t’i drejtoj keq të tjerët. Në 

qoftë se unë tallem me çdo lloj vesi, është më mirë për mua të mos e 

marr përsipër të drejtoj të tjerët, që të mos më bëj më keq se mirë, si 

për veten dhe ndaj  atyre. 

Ju duhet të tregoni kujdes të madh që të mos e krahasoni veten me të 

tjerët në asnjë referim, por gjithnjë renditeni veten poshtë të tjerëve 

megjithëse në fakt ju mund të jeni të barabartë me ta, ose madje me 

lart, se disa në disa referime.  

Çdo gjë që është e mirë brenda nesh është një dhuratë e Perëndisë, 

asgjë nuk është jona. “Dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhuratë e 

Perëndisë, jo nga vepra që  të mos mburret askush”. 

Dhe si mund të krenohemi për një mirësi kur nuk është e jona, dhe ta 

bëjmë veten të barabartë me ata të cilët Perëndia i caktuar më lart se 

ne? 
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3. PRANIMI I QORTIMIT 

 

Ne shpesh inatosemi me njerëz të sinqertë dhe që flasin hapur për 

gabimet tona. Në të kundërt ne jo vetëm duhet thjesht t’i falim ata, 

por t’i vlerësojmë, në qoftë se me anë të bisedës së tyre të guximshme 

ata ndaluan egoizmin tonë. Ata janë kirurgë moral të cilët me një fjalë 

të mprehtë prenë kalbësirën e shpirtit tonë dhe zgjuan, në shpirtin e 

pandjeshëm nga mëkati, një ndërgjegjësim për mëkatin dhe një 

reagim të shpejtë.  

Nganjëherë njerëzit ju mësojnë me anë të paralajmërimeve të cilat ju 

nuk mund t’i duroni, dhe ju zemëroheni me mësuesit tuaj. Ne duhet 

të durojmë dhe t’i dëgjojmë me dashuri; çdo gjë e dobishme që thuhet 

nga cilido, kushdo qoftë ai. Egoizmi ynë fsheh të metat tona, për ato 

janë më të dukshme tek të tjerët, prandaj ne duhet t’i dëgjojmë ata.  

Sillni ndërmend se ne jemi gjymtyrë të njëri-tjetrit, dhe gjithashtu 

jemi të detyruar të korrigjojmë njeri-tjetrin.  

Në qoftë se nuk i duroni të tjerët t’ju mësojnë, dhe nxeheni me ata, do 

të thotë se ju jeni krenar dhe, duket qartë që gabimi të cilin të tjerët ia 

u zbulojnë ju, realisht  qëndron në ju dhe ka nevojë që të korrigjohet.  

Vlerësoni maksimalisht dhe gjithnjë ruani butësinë dhe mirësinë e 

krishterë, paqen dhe dashurinë e përbashkët; shtypni me çdo mjet të 

mundshëm impulset e egoizmit, ligësinë, nervozizmit dhe 

shqetësimit. Mos u inatosni, mos u shqetësoni kur dikush ju thotë një 

të pavërtetë ose ju thotë gjëra që s’qëndrojnë, ose flet në mënyrë fyese 

ose me guxim zbulon ndonjë prej dobësive ose veseve tuaja, 

gabueshmërinë e të cilit, përmes egoizmit tuaj, ju nuk e vinit re.  

Gjithmonë reflektoni me qetësi të asaj çfarë tha kundërshtari yt, 

gjithashtu edhe për fjalët dhe sjelljen tuaj dhe nëse me një vlerësim të 

paanshëm të fjalëve dhe veprimeve ju i gjykoni si të drejta, atëherë 

lëreni ndërgjegjen tuaj të jetë në qetësi, dhe mos iu kushtoni 

vëmendje fjalëve të kundërshtarit tuaj, për më tepër qëndroni të qetë 

ose tregojini atij gabimin e tij me qetësi, butësi, me tërë mirësinë e 

shpirtit. 
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Nëse e gjeni veten në faj të asaj të cilës dikush tjetër ia u zbulon, 

atëherë, lëreni mënjanë egoizmin dhe krenarinë, kërkoni falje për 

gabimin tuaj, dhe përpiquni të korrigjoni veten në të ardhmen .  

Kur të tjerët na qortojnë me diçka, ajo nuk duhet të na nervozojë, as të 

mos na shtjer në dëshpërim; por ajo duhet të na përulë, ne të cilët 

jemi normalisht të padenjë, dhe duhet të na kthejë tek Perëndia me 

lutje të zjarrtë që Ai të na shërojë sëmundjet tona, dhe me hirin e Tij 

të na sigurojë atë që është e mirë për ne.  

Të nervozohesh kur qortohesh, dhe mbi të gjitha kur ne qortohemi 

për gabimet të cilat ne relativisht i kemi kryer, do të thotë t’i shtojmë 

të keqes një të keqe më të madhe, t’i shtojmë një vesi, një ves tjetër; do 

të thotë se ne jemi të sëmurë me verbërinë kokëforte të egoizmit, e 

cila nuk dëshiron të shohë anën e errët të saj, dhe na drejton drejt 

shkatërrimit të vetes tonë me anë të vullnetit tonë.  

Gjithashtu të dëshpërohesh kur qortohesh është diçka e pamend 

sepse me ndihmën e hirit të Perëndisë i Krishteri gjithmonë mund të 

ndryshojë për më mirë në qoftë se ai dëshiron ta bëjë këtë; dhe për 

këtë qëllim Zoti i lejon akuzuesit tanë që ne të hapim sytë tanë 

shpirtërorë dhe të shohim shëmtimin (shformimin) e veprave tona, 

dhe gjithashtu të korrigjojmë veten, prandaj nuk duhet të biem në 

dëshpërim. Dëshpërimi është vet një mëkat, dhe vepër e Djallit. 

Qortimi duhet të sjellë tek ne trishtim sipas Perëndisë i cili sjell 

pendim për shpëtim “dhe jo trishtimin e botës i cili shkakton vdekje.” 

 

4. NERVOZIZMI 

 

I krishteri nuk ka arsye të strehojë në zemrën e tij ndonjë mllef (mëri) 

çfarëdo qoftë kundrejt dikujt tjetër. Kjo mëri ashtu si çdo gjë tjetër e 

keqe është një vepër prej Djallit. I krishteri duhet të ketë vetëm 

dashuri në zemrën e tij; dhe përderisa dashuria nuk mendon për keq, 

ai nuk mund të ketë ndonjë mllef kundrejt të tjerëve.  

Ai i cili është i paduruar dhe nervoz nuk e njeh veten dhe natyrën 

njerëzore, dhe nuk meriton të mbajë emrin e të Krishterit. Kur them 

këtë unë gjykoj veten, sepse unë jam i pari ndër ata që vuajnë nga 

padurimi dhe nervozizmi.  
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Nervozizmi buron nga mungesa e vet njohjes, nga krenaria, dhe 

gjithashtu nga fakti se ne nuk marrim parasysh sa shumë është 

deformuar natyra jonë, dhe e njohim fare pak Jisuin e butë dhe të 

përulur.  

Egoizmi dhe krenaria jonë e shfaqin veten veçanërisht në padurim 

dhe nervozizëm, kur shumë prej nesh nuk pranojnë pakënaqësinë më 

të vogël të shkaktuar nga të tjerët, qëllimisht ose jo qëllimisht, ose 

ndonjë pengesë e qëllimshme ose jo, e vendosur në rrugën tonë.  

Ruhuni nga çdo shfaqje e krenarisë; ajo shfaqet në mënyrë të 

padukshme, veçanërisht kur ju nxeheni ose nervozoheni me të tjerët 

për arsye të dobëta.  

Ne nuk duhet të lejojmë veten tonë të nxehet ose të nervozohet nga 

asgjë, për shkak se në qoftë se ne nervozohemi ose nxehemi shpesh 

ne e shndërrojmë në zakon i cili është shumë i dëmshëm për ne, si 

nga ana morale ashtu dhe fizike, në anën tjetër nëse ne bëjmë të 

kundërtën ne e shndërrojmë në një ves (zakon) të mirë dhe përfitues 

duke dëgjuar çdo gjë me qetësi dhe durim.  

Shumë raste për nervozizëm mund të ndodhin në këtë jetë nëpërmjet 

pa përsosmërisë sonë, dhe nëse ne do të irritohemi në çdo rast të tillë 

ne nuk mund të jetojmë më tepër se disa muaj. 

 

 

5. LIGËSIA 

 

E vetmja gjë që e lavdëron Perëndinë më tepër është mirësia që i 

mbart të gjitha, dhe ajo që e hidhëron më tepër Perëndinë është 

ligësia.  

Frikësojuni ligësisë ashtu siç keni frikë nga zjarri; mos e pranoni në 

zemrën tuaj; ligësia është gjithmonë një e keqe, një pjellë e ferrit.  

Për fat të keq Djalli e strehon veten prapa nesh dhe e fsheh veten 

ndërsa ne jemi të verbër dhe mendimet që na vijnë çohen drejt 

veprave të tij, si të ishin të tonat.  

Kur shihni se dikush mbart të keqe kundrejt jush mos e konsideroni 

këtë të keqe si të vetën; ai është vetëm instrument pasiv i të Ligut, 

lajkat e të cilit ai ende nuk i ka njohur. Lutuni Perëndisë që armiku të 
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largohet prej tij, dhe që Zoti t’i ndriçojë sytë e shpirtit të tij, të 

errësuara nga frymëmarrja e fëlliqur prej frymës së keqe.  

Kur ligësia drejt një tjetri zë vend në shpirtin tuaj, besoni se kjo është 

një vepër prej Djallit; urrejeni atë dhe pjellën e tij dhe ligësia do të 

largohet prej jush. Mos e pranoni atë si diçka prej vetes tuaj dhe mos 

u ngushëlloni me të.  

Mos e lejoni Djallin të mbjellë armiqësi dhe ligësi në zemrën tuaj; mos 

i lejoni këto ndjesi të strehohen aty; në qoftë se i lejoni, edhe nëse nuk 

shprehet me fjalë, por duket vetëm në shikimin tuaj, mund të 

infektojë shpirtin e vëllait tuaj gjithashtu, sepse nuk ekziston gjë tjetër 

më ngjitëse (infektuese) sesa ligësia; mbi të gjitha ajo lehtësisht 

infekton ata të cilët kanë me bollëk prej saj të ruajtur në shpirtin e 

tyre dhe nxit shkëndijën e së keqes brenda tyre në flakë.  

Në qoftë se dikush ju ka fyer ju, mos mbartni ligësi, dhe kur ai që ju 

ka fyer ju sillet sikur s’ka ndodhur asgjë dhe ju flet, mos e lejoni 

shpirtin tuaj të priret drejt së keqes.  

Vazhdimisht urryesi i racës njerëzore na ofron pretekst njëri pas 

tjetrit për të urryer të afërmin tonë, kështu që ne mbajmë mëri me të 

tjerët, ne mbartim të keqen.  

Le të mos shkojmë pas hijes së tij; le të lëmë mënjanë gjithë 

armiqësitë, dhe të duam cilindo, sepse dashuria është prej Perëndisë.  

Nganjëherë ligësia hyn brenda shpirtit nën pretekstin e zellit për 

Perëndinë ose për të mirën e të afërmit tonë. Mos i zini besë një zelli 

të tillë; ai është i rremë dhe i pamatur; po më mirë jeni të zellshëm që 

të mos ketë asnjë ligësi brenda jush.  

Mos iu hapni rrugë ndjenjave të këqija në shpirtin tuaj por mposhtni 

dhe çrrënjosini me fuqinë e besimit dhe me dritën e mendjes dhe do 

të bëheni të sjellshëm dhe bujar. Ai i cili nuk mëson ti mposht ata do 

të jetë shpesh i trishtuar dhe melankolik, një barrë për veten e tij dhe 

të tjerët. Kur vijnë tek ju, detyrojeni veten të jeni të këndshëm dhe të 

gëzueshëm dhe ato do të zhduken si tymi. Këtë e them nga përvoja. 

 

Kap. 11 

JETA SHPIRTËRORE NË BOTË. 

 



 119 

1. Dashuria për Perëndinë dhe të Afërmin tonë. 

Sa më e pastër është zemra, aq më e madhe ajo bëhet; si rrjedhim ajo 

është në gjendje të gjejë hapësirë për shumë e shumë dashuri; sa më e 

mëkatshme është ajo; aq më e tkurrur ajo bëhet; si pasojë hapësira për 

dashuri është shumë e paktë – ajo  kufizohet nga një dashuri e rreme: 

egoizmi. 

Të duash Perëndinë me gjithë shpirt do të thotë të mos kesh asnjë 

dëshirë kundrejt gjërave të kësaj bote; do të thotë të përmbushësh 

vullnetin e Tij jo vullnetin tonë, në të gjithë gjërat. Të duash Zotin me 

tërë shpirtin do thotë gjithnjë të kesh mendjen tek Ai, të rrënjosësh 

shpirtin vetëm tek Ai; dhe të nënshtrosh vullnetin tënd tek vullneti i 

Tij në çdo rrethanë të jetës, si në gëzime ashtu dhe në hidhërime; të 

duash Perëndinë me gjithë fuqinë tënde do të thotë ta duash Atë në të 

tillë mënyrë aq sa asnjë fuqi kundërshtuese, as ndonjë rrethanë e 

jetës, të jetë në gjendje të na ndajë nga dashuria e Perëndisë; të duash 

Perëndinë me gjithë qenien tënde do të thotë të mendosh gjithnjë për 

Të, për mëshirën  e Tij, për vuajtjet  e Tij, Shenjtërinë, urtësinë, fuqinë 

dhe për Veprat e Tij, dhe të zmbrapsim veten nga çdo formë e 

mendimeve boshe dhe të këqija. Të duash Perëndinë do të thotë të 

duash drejtësinë me gjithë shpirtin tënd dhe të urresh të keqen, siç 

shkruhet: “Ti e do drejtësinë dhe urren të keqen”; të duash Perëndinë 

do të thotë të urresh vetveten; që do të thotë të urresh njeriun e vjetër, 

njeriun mishor. “Në qoftë se dikush vjen tek unë, dhe nuk urren 

veten e vet, ai nuk mund të jetë dishepulli im”. Të duash Zotin do të 

thotë të zbatosh porositë e Tij. “Ai që më do Mua, ai zbaton fjalët e 

Mia. Ai që nuk i zbaton fjalët e Mia nuk më do Mua”.  

Si mund të duam Perëndinë me gjithë zemrën tonë, me gjithë shpirtin 

tonë, dhe me gjithë fuqinë dhe qenien tonë?  

Me gjithë zemrën tonë do të thotë të pandarë, jo të ndash dashurinë 

ndërmjet Perëndisë dhe botës, apo ndërmjet Perëndisë dhe krijesave. 

Për shembull, nëse luteni, lutuni me një shpirt të pandarë, të mos e 

lejoni veten të shushatet (marroset); jini plotësisht në Perëndinë, në 

dashurinë e Tij me gjithë shpirtin tuaj; që do të thotë mos e doni Atë 

vetëm me pjesën e shpirtit tuaj; jo vetëm me mendjen tuaj; me gjithë 

fuqinë tuaj, jo vetëm me gjysmën e fuqisë suaj ose pjesërisht.  
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Kur ju zbatoni ndonjë prej urdhëresave të Tij, zbatojeni atë me zell, 

me mund dhe gjak, duke dhënë jetën për të në qoftë se është e 

domosdoshme, dhe jo me dembelizëm, me plogështi dhe në mënyrë 

të pavullnetshme.  

Dashuria për Perëndinë nis të shfaq veten, dhe të veprojë brenda 

nesh, kur ne fillojmë të duam të afërmin si veten tonë, dhe të mos e 

kursejmë veten ose diçka që na përket për të, duke qenë se ai është 

imazhi i Perëndisë: “Sepse  ai që nuk vëllain e vet të cilin e ka parë, si 

mund të dojë Perëndinë, të Cilin ai nuk e sheh”? 

Ne qëndrojmë përpara altarit të Perëndisë, përpara Pranisë së vet 

Dashurisë së trupëzuar; dhe ne nuk kemi dashuri për njëri – tjetrin. A 

nuk është për të ardhur keq? Dhe më keq akoma, a nuk duhet të 

shqetësohemi për të, a nuk duhet të kujdesemi për të. Por dashuria 

nuk vjen vet – ne duhet të përpiqemi për ta afruar atë me mund të 

jashtëzakonshëm.  

Ne jemi mësuar me veprat e Perëndisë dhe i vlerësojmë ato shumë 

pak; për shembull, nuk vlerësojmë ashtu si duhet madje as njeriun – 

veprën me të madhe dhe mrekullinë prej Hirit dhe plotfuqishmërisë 

së Perëndisë.  

Shihni çdo njeri, s’ka rëndësi nëse është ose jo pjesëtari i familjes suaj, 

ose i huaj për ju, përherë si diçka e re në botën e Perëndisë, si 

mrekullinë më të madhe të Perëndisë. Nderoni dhe respektoni çdo 

njeri si veten tuaj në mënyrë konstante, të pandryshueshme. 

Ai që është i pacipë ndaj njeriut është i pacipë ndaj Perëndisë, siç jemi 

shumë prej nesh. Respektoni tek njeriu imazhin e madhërueshëm, e 

paçmueshëm të Perëndisë, dhe tregohuni të duruar kundrejt 

mëkateve dhe gabimeve të njerëzve të rënë, në mënyrë që Perëndia të 

tregohet i duruar me gabimet dhe mëkatet tuaja; sepse kundërshtari i 

Perëndisë dhe i racës njerëzore, duke mos qenë në gjendje të shfrej të 

keqen e tij tek Perëndia, përpiqet ta shfrej atë tek imazhi i Tij, njeriu.  

Është e nevojshme që fjalët e mëposhtme të skaliten në zemrat tona: 

“Duaje të afërmin tënd porsi vetveten”. Këto fjalë duhet të drejtojnë 

zemrat tona kur takohemi me cilindo në çdo kohë, s’ka rëndësi nëse 

ai vjen tek ne ose ne shkojmë tek ai; nëse ne duhet të bëjmë ndonjë 

punë për të ose t’i japim atij diçka, ose thjesht të bisedojmë me të. 



 121 

Mbartni në zemrën tuaj fjalët “duaje si vetveten”, dhe bëni luftë të 

pandërprerë me veten për ruajtjen e këtyre fjalëve të gjalla të Zotit. 

Detyroni veten të doni të tjerët.  

Duaje çdo njeri porsi vetveten – që do të thotë, të mos dëshironi për 

të asgjë që nuk do ta dëshironit për veten; mendoni, ndjeni për të 

ashtu si do të mendonit dhe ndjenit për veten tuaj; mos dëshironi të 

shihni tek ai asgjë që nuk do dëshironit të shihnit në veten tuaj; mos 

lejoni kujtesën tuaj të mbaj gjallë ndonjë të keqe të bërë ndaj jush nga 

të tjerët, ashtu siç do të dëshironit që të keqen të bërë nga ju të 

harrohej nga të tjerët; mos imagjinoni qëllimisht në veten tuaj ose në 

të tjerët ndonjë të keqe ose të pamoralshme; besoni të tjerët të jenë 

dashamirës ashtu siç jeni ju, edhe nëse ju e shihni qartë se ata janë 

keqdashës; bëni për ta ashtu siç do bënit për veten tuaj dhe jo 

ndryshe, dhe ju do të gjeni në shpirtin tuaj bekim dhe paqe të madhe. 

“Ai që qëndron në dashuri qëndron në Perëndinë dhe Perëndia në 

të” (Joani 4:14). 

Të duash të afërmin porsi vetveten, do të thotë të bashkohesh me të 

në gëzimet dhe hidhërimet e tij, ta ushqesh, ta veshësh atë, nëse ai ka 

nevojë për ushqim dhe veshje; të thithësh, si të thuash të njëjtin ajër 

me të – t’i konsiderosh këto si të njëjta për veten tende, dhe  të mos i 

numërosh këto si virtyte ose si vepra të dashurisë për të afërmin tuaj, 

se mos bëheni krenar për to, “sepse ne jemi gjymtyrë të njëri – tjetrit”. 

Për të kuptuar nëse ju e doni të afërmin tuaj sipas Ungjillit, 

ekzaminoni veten kur të tjerët ju ofendojnë ju, ju përqeshin, ju shajnë, 

ose nuk ju respektojnë ashtu siç i respektoni ju, ose kur vartësit 

gabojnë dhe janë neglizhent. Në qoftë se ju nuk e prishni qetësinë në 

të tilla raste, nuk mbusheni me urrejtje, armiqësi, zemërim, në qoftë 

se vazhdoni t’i doni këta persona po aq sa më parë, atëherë ju e doni 

të afërmin tuaj sipas Ungjillit; por nëse ju nervozoheni, zemëroheni, 

shqetësoheni, atëherë ju nuk e doni sipas Ungjillit, “Në qoftë se ju 

doni vetëm të afërmit tuaj çfarë ndryshimi keni nga të tjerët”?. 

Perëndia është i duruar dhe i mëshirshëm ndaj jush; këtë ju e 

përjetoni shumë herë çdo ditë. Jini të duruar dhe të mëshirshëm ndaj 

vëllait tuaj, duke përmbushur fjalët e Apostullit që flet për dashurinë: 

“Dashuria është e durueshme, plot mirësi” (1kor. 13:4). 
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Ju dëshironi që Zoti t’ju gëzojë ju me anë të dashurisë së Tij; nga ana 

juaj gëzoni të tjerët nëpërmjet dashurisë, butësisë dhe mirësisë suaj. 

Gëzohuni në çdo mundësi të ofrimit të mirësisë suaj tek i afërmi juaj 

si një i Krishterë i vërtetë që përpiqet të grumbullojë sa më shumë 

vepra të mira të jetë e mundur, veçanërisht thesaret e dashurisë. Mos 

u gëzoni kur të tjerët ju tregojnë mirësi dhe dashuri por konsiderojeni 

veten jo të denjë për të; por gëzohuni kur iu jepet rasti të shfaqni 

dashuri tek të tjerët. Shfaqeni dashurinë thjesht, duke sjellë 

ndërmend se dashuria është Vet Perëndia. 

“Duaje të afërmin porsi vetveten”; sepse duke dashur të afërmin tuaj, 

ju doni veten tuaj, ndërsa duke urryer të afërmin tuaj, ju dëmtoni 

shpirtin tuaj mbi të gjitha, ju urreni vet shpirtin tuaj.  

Mos përçmoni asnjë njeri; s’ka rëndësi çfarë ose kush është ai; por 

silluni me respekt dhe mirësi ndaj kujtdo, mbi të gjitha ndaj të 

varfërve si njerëz që meritojnë ngushëllim, mëshirë dhe keqardhje; 

përndryshe ju do të plagosni keq shpirtin tuaj.  

Përçmimi (Përbuzja) ndaj krijesës prek Krijuesin; prandaj kurrë mos 

guxoni të thoni fjalë të tilla si “Unë nuk e pëlqej fytyrën e atij njeriu, 

ndonëse ai mund të jetë një njeri i mirë, sepse kjo është një urrejtje 

djallëzore për krijesën e Perëndisë. Kujtoni gjithnjë, se çdo njeri është 

imazhi i Perëndisë, dhe se e tërë lavdia e Tij është brenda tij, në 

shpirtin e tij. Njeriu shikon nga pamja; Perëndia sheh shpirtin.  

Krishti, Biri i Perëndisë nuk pati turp të na quante ne mëkatarët, 

vëllezër; prandaj mos kini turp të quani të varfrit, të panjohurit, 

njerëzit e thjeshtë vëllezërit tuaj, s’ka rëndësi nëse ata mund të jenë të 

afërmit tuaj sipas gjakut ose jo; mos u sillni me  krenari kundrejt tyre, 

mos i përbuzni ata, sepse ne jemi të gjithë vëllezër më Krishtin, të 

gjithë të lindur prej ujit dhe Frymës brenda Pagëzimores, si rrjedhim 

të gjithë fëmijët e Perëndisë, të gjithë të ushqyer me Trupin dhe 

Gjakun e Birit të Perëndisë; Misteret e Kishës celebrohen mbi të gjithë 

ne; ne të gjithë themi lutjen e Zotit. Në qoftë se unë përbuz ose urrej 

dikë, kjo tregon se unë në mënyrë të paligjshme lartësoj dhe dua 

veten time – që është trupi im. Zemra jonë vazhdimisht na lajkaton 

ne, në mënyrë të fshehtë ajo lartëson veten, duke ulur të tjerët. Por në 

mënyrë të vazhdueshme duhet të shohim mëkatet tona të panumërta, 
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për të gjykuar vetveten, të lotojmë për veten. Atëherë nuk do të kemi 

kohë të vërejmë gabimet e të tjerëve, dhe të dënojmë të afërmit tanë 

për to, ose t’i përbuzim ata; por ne duhet t’i vlerësojmë ata, sepse ata 

janë shumë herë më të mirë sesa ne në shumë gjëra.  

Duaje çdo njeri pavarësisht rënies së tij në mëkat. S’ka rëndësi  

mëkatet, kujtoni që njeriu është ende imazhi i Perëndisë. Dobësitë e të 

tjerëve na bëjnë përshtypje, por edhe ne nuk jemi pa to – ndoshta 

gjenden  më shumë tek ne se tek të tjerët. Të paktën për sa u takon 

mëkateve njerëzit janë të barabartë; “Sepse të gjithë mëkatuan dhe u 

privuan nga lavdia e Perëndisë”. (Romakëve 3:23). Prandaj, përveçse 

të duam të tjerët, ne duhet të durojmë të tjerët, dhe të falim të tjerët, 

me qëllim që edhe ne të mund të falemi. Prandaj, me gjithë shpirtin 

tuaj respektoni dhe doni tek çdo njeri imazhin e Perëndisë duke mos 

parë mëkatet e tij, sepse vetëm Perëndia është i shenjtë; vetëm 

Perëndia është pa mëkat; dhe shihni sesa shumë na do Ai, sa shumë 

ka bërë dhe bën për ne duke na ndëshkuar me plot mëshirë dhe duke 

na falur kaq me tepri (kaq shumë herë). Vlerësojeni gjithashtu njeriun 

pavarësisht mëkateve të tija, sepse ai gjithnjë mund të ndreqet.  

Dashuria e Perëndisë është kaq e madhe, kaq e pafund, aq sa përpara 

saj, të gjitha antipatitë, armiqësitë dhe urrejtjet njerëzore bëhen të 

parëndësishme (janë të pavlerë) dhe duken të venitura tërësisht. Kjo 

ndodh për shkak se dashuria e Perëndisë për ne është e pakufishme, 

dhe armiqësia njerëzore kaq e parëndësishme aq sa Zoti na dënoi ne 

të gjithëve të duam armiqtë tanë, të bekojmë ata që na mallkojmë, 

dhe të bëjmë mirë për ata që na persekutojnë. Ne banojmë në 

dashurinë e Perëndisë, atëherë çfarë vlere ka nëse njerëzit janë 

dashakeq kundrejt nesh? Çfarë mund të bëjnë ata kundër nesh kur 

Perëndia na do kaq shumë? 

Ne jemi errësuar nga veset tona dhe nuk e kuptojmë marrëzinë e 

llahtarshme  të sjelljes sonë, por kur Zoti na ndriçon me dritën e hirit 

të Tij, atëherë, si të zgjoheshim nga gjumi, ne kuptojmë qartazi këtë 

marrëzi të stërmadhe të ndjenjave, mendimeve, fjalëve dhe veprave 

tona; zemra jonë, e cila deri në këtë moment  ishte e ngurtësuar, 

zbutet; e keqja largohet, dhe zëvendësohet me mëshirën, mirësinë 

dhe bujarinë. Prandaj ne duhet gjithashtu të duam armiqtë tanë, siç 
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është shkruar “Duajini armiqtë tuaj, bekojini ata që ju mallkojnë dhe 

lutuni për ata që ju përndjekin”. 

 

 

 

 

 

 

3. QËNDRIMI YNË KUNDREJT MAKATEVE TË TË TJERËVE 

 

Mos e ngatërroni njeriun, imazhin e Perëndisë, me të keqen që është 

në të, sepse e keqja është vetëm aksidentale, një sëmundje, një iluzion 

prej Djallit; por qenia e tij, imazhi i Perëndisë, ende mbetet. 

Mëkatarë, vlerësoni njëri-tjetrin, dhe mos përbuzni ndonjë mëkatar, 

sepse ne të gjithë jemi mëkatarë, dhe Biri i Perëndisë erdhi të na 

shpëtojë, të na pastrojë dhe të na çojë të gjithëve drejt qiellit.  

Mos i shihni mëkatet e të tjerëve, dhe mos u sillni me armiqësi nga 

brenda ose nga jashtë, drejt atyre që mëkatojnë; por kujtoni mëkatet 

tuaja, dhe pendohuni me gjithë zemër (çiltërsisht), duke e 

konsideruar veten në realitet më të keqin se gjithë të tjerët.  

Lutuni me dashuri për ata që mëkatojnë, duke e ditur që ne të gjithë 

jemi të prirur drejt mëkatit. Kur vëllai juaj mëkaton kundrejt jush në 

çfarëdolloj mënyre, mos u zemëroni në të, por kërkoni të gjeni tek ai 

ato cilësi të mira të cilat padyshim ekzistojnë tek çdo njeri, dhe 

banojnë brenda tyre, duke i përbuzur fyerjet e tij kundër jush si 

mbeturinë që nuk ja vlen të merresh, si një iluzion prej Djallit.  

Çfarë do të ndodhte në qoftë se secili prej nesh do të vinte re të gjitha 

fyerjet e të afërmit të tij? Armiqësi dhe grindje e përhershme, sepse 

cili është pa mëkat? Prandaj ne u urdhëruam të falim ata që bëjnë faj 

kundër nesh, sepse në qoftë se Zoti do të konsideronte të gjitha 

mëkatet tona në mënyrë ekstreme, atëherë cili prej nesh mund t’i 

rezistonte drejtësisë së Tij? “Sepse në qoftë se do t’ua falni fajet të 

tjerëve atëherë edhe Ati juaj do t’ju falë ju”. 

Ju lehtësisht falni veten në qoftë se keni mëkatuar; falini dhe të tjerët 

po kaq lehtësisht. Nëpërmjet kësaj njihet dashuria. Madje dhe kjo 
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është pak për dashurinë; dashuria do armikun e saj, u bën mirë atyre 

të cilët e urrejnë Atë, bekon ata që e mallkojnë atë, dhe lutet për ata të 

cilët e përdorin atë me ligësi.  

Ju zemëroheni me të afërmin tuaj, dhe thoni për të se ai ka bërë këtë 

ose atë, dhe kështu të tjera. Çfarë punë keni ju me të? Ai mëkaton 

kundër Perëndisë, jo kundër jush. Perëndia është Gjykatësi, jo ju, dhe 

tek Perëndia ai do të japë llogari për veten e tij, jo tek ju. Kuptoni sa 

mëkatar që jeni vet, sa e vështirë është për ty të nënshtrosh mëkatet e 

tua, dhe të largohesh prej tyre, sa të dhënë jeni pas tyre, si ju kanë 

zënë në kurth. Vëllai juaj është njeri ashtu si ju; prandaj ju duhet të 

jeni tolerant ndaj tij, si ndaj një njeriu mëkatar të ngjashëm në të 

gjitha me ju, i dobët ashtu si ju. Duajeni, pra, si vetveten. “Këto gjëra 

po ju urdhëroj, të doni njëri-tjetrin”.  

Ju e urreni armikun tuaj? Ju jeni pa mend. Përse?  

Sepse në qoftë se armiku ju persekuton, ju gjithashtu persekutoni 

veten nga brenda më egërsisht kur ju thoni se ju e urreni armikun 

tuaj, kur ju e torturoni veten nga urrejtja ndaj tij; Duajeni armikun 

tuaj: Kjo është mençuri. 

Njeriu që mban mëri është një njeri i sëmurë: ne duhet ta kurojmë atë 

duke shtënë dashuri në zemrën e tij. Ne duhet ta trajtojmë atë me 

mirësi, t’i flasim me butësi. Dhe nëse e keqja nuk ka zënë rrënjë thellë 

brenda tij, por vetëm një mëri e përkohshme, ju do të shihni se si 

zemra e tij do të shkrihet nëpërmjet mirësisë dhe dashurisë suaj. Ju 

do të shihni se si e mira do të mposht të keqen.  

Mos e lejoni veten të nervozohet nga çfarëdo qoftë. Kujtoni që siç ju 

jeni të dobët, po kështu edhe i afërmi juaj, dhe se një dobësi fshihet 

nga tjetra. Është pa vlerë të fajësojmë të dobëtin dhe të mëkatshmin, 

në qoftë se ata pohojnë dobësinë e tyre; ne duhet të fajësojmë Djallin, 

i cili ka pushtetin e së keqes.  

Ai që bën ndonjë të keqe, që kënaq ndonjë pasion, është ndëshkuar 

mjaftueshëm nga e keqja që ai ka bërë, nga vesi që i ka shërbyer dhe 

mbi të gjitha nga fakti që ai është larguar nga Perëndia dhe Perëndia 

nga ai – prandaj do të ishte e papërgjegjshme, dhe çnjerëzore, të 

ushqesh mëri ndaj një njeriu të tillë; do të ishte njësoj sikur të 

fundosje një njeri që është duke u mbytur, ose të shtyjë një njeri në 
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zjarr që tashmë po digjej. Ndaj të tillë njerëzve, si ndaj dikujt që është 

duke vdekur, ne duhet të tregojmë më shumë dashuri si asnjë herë 

tjetër, dhe të lutemi me gjithë shpirt për të, duke mos e gjykuar, as 

duke mos u gëzuar me fatkeqësinë e tij. 

Gjërat nuk mund të rregullohen me anë të irritimit dhe nervozizmit, 

por përkundrazi, vetëm keqësohen akoma më tej. Prandaj duhet 

gjithnjë të ruajmë qetësinë, madje gjithmonë të tregojmë dashuri dhe 

respekt për njerëzit e sëmurë, për të afërmit tanë, miqtë dhe vartësit. 

Sepse njeriu nuk është Engjëll, dhe jeta jonë është e tillë saqë ne 

mëkatojmë çdo ditë, dhe në shumë raste në mënyrë të 

pavullnetshme, edhe kur ne nuk dëshirojmë të veprojmë kështu.  

Kur qortoni gabimet e vartësve tuaj, kini kujdes të mos i hapni rrugë 

irritimit, as mos u nervozoni as mos bërtisni; tregohuni të sjellshëm, 

të dashur dhe të qetë, dhe ruani dinjitetin tuaj. Në qoftë se vartësi që 

ju korrigjuat fyhet nga fjalët e tua, tregojini me butësi se ju nuk donit 

ta mërzisnit ose ta fyenit atë, që ju me pastërti i doni të mirën; bëjani 

të qartë se nuk është ai shkaku që u mërzitët, por trazira që ai 

shkaktoi. Mos e fyeni krenarinë dhe dinjitetin e tij duke lartësuar 

veten tuaj përpara tij dhe duke e ulur atë.  

Në qoftë se ju keni dobësinë e krenarisë, ju më mirë do bënit të linit 

dikë tjetër t’i korrigjonte, dhe ju të korrigjonit së pari veten tuaj. “O 

hipokrit, hiqe më parë trarin nga syri yt dhe pastaj shiko qartë për të 

nxjerrë lëmishten nga syri i vëllait tënd”(Mateu 7:5). Përndryshe ju 

vetëm do t’ia arrini të nervozoni vëllain tuaj dhe nuk do t’i bëni atij 

asnjë të mirë morale.  

Ju jeni i inatosur me të afërmin tuaj, ju e përbuzni atë, ju nuk 

dëshironi t’i flisni me butësi dhe dashuri, për një ose disa arsye? Por 

ju jeni më i keq se ai. “Mjek shëro veten”. Mësues, mëso veten. E 

keqja juaj është më e hidhur se gjithë të këqijat. Atëherë a është e 

mundur të korrigjohet e keqja me të keqe, ligësia me ligësi apo inati 

me inat? 

Kur keni një tra në syrin tuaj, si mund të hiqni lëmishten nga syri i 

tjetrit?  

E keqja korrigjohet me të mirë; mëkatet me dashuri, mirësi, butësi 

dhe durim. Pranoni veten si më të madhin e mëkatarëve ndër ata që 
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ju duken të jenë mëkatarë, ose janë realisht mëkatarë; konsiderojeni 

veten më të keq dhe më të ulët se gjithë të tjerët; nxirrni jashtë gjithë 

krenarinë dhe të keqen kundër vëllait tuaj, tërë zemërimin dhe 

natyrën e keqe, dhe vetëm atëherë provoni të kuroni të tjerët. Deri 

atëherë, mbuloni mëkatet e të tjerëve me anë të dashurisë toleruese. 

Në qoftë se je i inatosur me vëllain tënd për shkak të mëkateve të tij, 

madje dhe kur mendon që ato janë veçanërisht fyese atëherë kujto që 

vet ti nuk je pa mëkate fyese, megjithëse ato mund të jenë të 

ndryshme. Ju dëshironi që mëkatet tuaja të turpshme të mbulohen 

nga butësia e të tjerëve; kujtoni sa mirënjohës do të ishit ndaj tyre, se 

si  do t’i përqafonit ata për atë dashuri toleruese, se sa do ta 

lehtësonte barrën e rëndë e tillë dashuri, dhe do t’ju forconte 

dobësinë, do t’u forconte shpirtin tuaj duke besuar në mëshirën e 

Perëndisë. Atëherë ju duhet të dëshironi të njëjtin favor për vëllain 

tuaj që është gjymtyrë e Krishtit. “Duaje të afërmin tënd porsi 

vetvetja”. Edhe në qoftë se doni që mëkatet tuaja të falen ju duhet të 

falni mëkatet e vëllait tuaj kudër jush. “Por nëse ua falni njerëzve 

mëkatet, atëherë edhe Ati juaj Qiellor do t’ju falë ju; por nëse nuk ua 

falni të tjerëve mëkatet as Ati juaj nuk do t’ia u fal ju”.  

Mos u fyeni në qoftë se dikush flet ose sillet i pasinqertë ndaj jush; 

nga ana juaj ju gjithnjë flisni dhe silluni me çiltërsi.  

A nuk jeni dhe ju shpeshherë hipokrit? A luteni ju gjithnjë me çiltërsi 

dhe jo me hipokrizi? A nuk falsin buzët tuaja shpesh të vërteten, 

ndërsa zemra po gënjen? A ecni gjithnjë përpara Perëndisë me 

sinqeritet dhe thjeshtësi? Në qoftë se ju nuk jeni në rregull përpara 

Perëndisë dhe njerëzve, në qoftë se ju shpesh shtireni, shpesh jeni 

hipokrit, atëherë mos u zemëroni nëse të tjerët shtiren dhe janë 

hipokritë, me ju. 

 Bëhuni të butë me të tjerët që mëkatojnë në të njëjtën mënyrë siç 

mëkatoni dhe ju.  

Mos u nervozoni me ata që mëkatojnë, mos e bëni zakon të shihni 

çdo mëkat tek të tjerët, dhe t’i gjykoni ata. Cilido do të japë përgjigje 

tek Perëndia për veten e vet. Korrigjoni mëkatet tuaja dhe ndreqni 

shpirtin tuaj.  
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Kujtoni gjithmonë fjalët e lutjes së Zotit: “Dhe falna fajet tona ashtu si 

ne ua falim fajtorëve tanë”. Këto fjalë duhet të na sjellin gjithmonë 

ndërmend që ne vet gjatë gjithë kohës jemi shkelës të mëdhenj, 

mëkatarë të mëdhenj përpara Perëndisë, dhe të ndërgjegjshëm për 

këtë, ne duhet të jemi të përulur në thellësitë e zemrave tona, dhe të 

mos jemi të djallëzuar ndaj mëkateve të vëllezërve tanë; të cilët janë të 

dobët ashtu si ne; dhe ashtu siç ne nuk e gjykojmë veten me ashpërsi, 

ashtu nuk duhet t’i gjykojmë të tjerët me ashpërsi, sepse vëllezërit 

tanë janë gjymtyrët tona. “Dashuria nuk mendon për keq”. Të 

mendosh keq është një vepër prej Djallit; është Djalli brenda njeriut 

që e bën atë të mendojë keq. Prandaj mos mbartni asnjë ligësi brenda 

shpirtit tuaj drejt tjetrit, dhe mos mendoni të këqija që të mos 

bashkoheni me Djallin. Të keqen që ju e shihni ose e dyshoni kalojeni 

me të mirë. Unë nuk duhet të mendojë që dikush tjetër është i keq ose 

krenar në qoftë se unë nuk kam arsye të forta për të menduar kështu.  

Është mirë të mos fillojmë me fjalë qortuese në qoftë se dëgjojmë të 

këqija nga një person; por duhet të ruajmë qetësinë në lidhje me to, 

ose të flasim me fjalë dashurie dhe vullnet të mirë. Atëherë ne do të 

jemi të qetë në shpirt. Por po të nisim të flasim me fjalë antipatie dhe 

lakmie është shumë e dëmshme; ato shpeshherë shkaktojnë tek 

njerëzit nevrik dhe egoist të cilat ju ja drejtoni – një stuhi shpirtërore; 

ato shkaktojnë armiqësi, ato shkaktojnë përçarje. Ne duhet të kemi 

durim të Krishterë dhe urtësinë e gjarprit.  

Shpeshherë dinakëria e armikut na sulmon në të tillë mënyrë saqë 

kur ne shohim ndonjë mëkat ose ves tek vëllai ynë, ose në komunitet, 

zemra jonë mbushet me ngurtësi dhe ngurrim për të vepruar siç 

duhet, pra ta këshillojmë me dashuri.  

“Dashuria nuk gëzohet për padrejtësinë por gëzohet me të vërtetën”. 

Ne shpeshherë shohim veprime prej njerëzve të padrejta dhe të 

mëkatshme, dhe ne kemi një zakon të keq duke u dëfryer me të tilla 

veprime, dhe me paturpësi e shprehim këtë gëzim me anë të së 

qeshurës. Kjo është gabim, jo e krishterë, jo e hijshme, jobesimtare. 

Ajo tregon se ne nuk kemi dashuri të Krishterë për të afërmin në 

shpirtin tonë. Prandaj le ta çrrënjosim këtë ves, që të mos 

ndëshkohemi për veprim të padrejtë. 
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3.  VEPRAT E MIRA. 

 

Ne duhet të kuptojmë që është e pamundur të bësh vepra të mira pa 

përpjekje.  

“Kërkoni së pari mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e Tij dhe të 

gjitha këto gjëra do t’ju shtohen”. Si duhet të kërkojmë para se 

gjithash Mbretërinë e Perëndisë? Sipas mënyrës së mëposhtme: le të 

supozojmë që ju dëshironi të merreni me një biznes të kësaj bote; para 

se të veproni, fillimisht lutuni Zotit që Ai t’ju korrigjojë gjendjen e 

shpirtit tuaj, dhe më pas gjendjen aktuale të trupit tuaj, ose që Ai t’ju 

drejtojë mënyrën e jetës suaj në përputhje me urdhëresat e Tij; 

dëshirojeni këtë gjë me gjithë shpirtin tuaj dhe vazhdimisht 

përsëriteni këtë lutje. Zoti, duke parë dëshirën tuaj të sinqertë dhe 

përpjekjen tuaj për të ecur sipas Urdhëresave të Tij, i korrigjon të 

gjitha rrugët tuaja.  

Mënyra për të pasur sukses në çdo vepër të mirë.  

Kur ju luteni, në shtëpi, në mëngjes ose në mbrëmje, ose në Kishë, 

gjatë shërbesës Hyjnore lutuni brenda shpirtit tuaj ta kryeni këtë 

vepër të mirë të veçantë, dhe  dëshironi me gjithë shpirtin ta 

përmbushni atë për lavdi të Perëndisë.  

Zoti dhe Nëna e Tij e Tërëshenjtë do t’ju mësojë ju se si ta kryeni atë.  

Në gjithçka që ju bëni, në shtëpi dhe në punën tuaj, mos harroni që e 

tërë fuqia juaj, i tërë suksesi juaj, e tërë drita juaj janë në Krishtin dhe 

në Kryqin e Tij, prandaj, lutuni Zotit përpara fillimit të çdo pune, 

duke thënë, Jisu ndihmomë mua! Jisu më ndriço mua! Kështu që 

zemra juaj do të përkrahet dhe ngrohet nga besimi i gjallë dhe 

shpresa më Zotin, sepse  “Atij i përket fuqia dhe lavdia në jetë të 

jetëve”.  

Në qoftë se ju e doni të afërmin tuaj, atëherë i tërë qielli do t’ju dojë 

ju; në qoftë se ju jeni të bashkuar në frymë me të afërmit, atëherë ju 

do të bashkoheni me Perëndinë dhe me gjithë bashkësinë e Qiejve; në 

qoftë se ju jeni të mëshirshëm me të afërmin tuaj, atëherë Perëndia 
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dhe gjithë Engjëjt dhe Shenjtorët do të jenë të mëshirshëm me ju; në 

qoftë se luteni për të tjerët, atëherë i tërë Qielli do të ndërmjetësojë 

për ju. Zoti Perëndia ynë është i shenjtë, bëhuni dhe ju të shenjtë 

gjithashtu.  

Mohojini vetes kënaqësitë trupore me shpresën që, në vend të tyre, ju 

do të merrni kënaqësitë më të larta, shpirtërore, qiellore. Bëhuni mirë 

të gjithëve me shpresën që, sipas drejtësisë së Perëndisë, “me çfarë 

mase do të matni, me të njëjtën masë do të mateni dhe ju”; që të 

mirën që ju ia keni bërë të afërmit tuaj do të kthehet herët ose vonë 

tek ju, ashtu si dhe të keqen që ju i keni bërë do t’ju kthehet edhe ju 

herët ose vonë. Kujtoni që ne jemi një trup. Kujtoni që Perëndia është 

tërësisht i drejtë.  

 

4. LËMOSHA 

 

Çfarë do të thotë mirënjohja e gënjeshtërt ndaj Perëndisë? Mirënjohja 

është e rreme kur duke marrë prej Perëndisë dhurata të shumta, si 

materiale edhe shpirtërore, njerëzit e falënderojnë Perëndinë  për to 

me gojën e tyre, dhe i përdorin ato vetëm për interesin e tyre, duke 

mos i ndarë ato me të afërmit e tyre; kur ata i marrin dhe i fshehin ato 

në banka, në hajatet e tyre apo në biblioteka, dhe në këtë mënyrë 

privojnë shumë prej vëllezërve të tyre prej ndriçimit, prej mësimit, 

dhe prej shpëtimit ose ngushëllimit; ose prej ushqimit, pijes, veshjes 

ose strehimit. E tillë mirënjohje është e rreme dhe  e pafe. Ajo e 

falënderon Perëndinë me gojë, dhe në të njëjtën kohën tregon 

mosmirënjohje ekstreme ne vepra. Sa njerëz të tillë mosmirënjohës 

ekzistojnë!  

“Duaje të afërmin tënd porsi vetvetja”. Ne duhet t’i kemi të gjitha 

gjërat të përbashkëta. Ashtu si dielli, ajri, zjarri, uji dhe toka janë të 

përbashkëta për të gjithë ne, po kështu, ushqimi, paratë, librat dhe në 

përgjithësi, të gjitha dhuratat e Perëndisë duhet të ndahen së bashku; 

sepse ato janë dhënë për interesin e përbashkët. Ne nuk kemi asgjë 

prej vetes, gjithçka dhe çdo gjë i përket Perëndisë.  
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Kur unë i  shoh nga afër disa të varfër dhe bisedoj me ta, unë shoh se 

sa të butë, të dashur, të përulur, të thjeshtë, realisht të mirë, të varfër 

në trup, por sa të pasur në frymë ata janë.  

Ata më bëjnë mua – që jam i pashpirt, krenar, i keq, përbuzës, nevrik, 

tinëzar, i ngurtë drejt Perëndisë dhe njerëzve, i mbushur me lakmi 

dhe të keqe, të më vijë turp për veten. Ata janë miqtë e vërtetë të 

Perëndisë. Dhe armiku, i ndërgjegjshëm për thesaret e tyre 

shpirtërore, zgjon tek shërbëtorët e tij – krenarinë dhe përbuzjen – 

dhe mllefin kundrejt tyre, dhe dëshirojnë për t’i fshirë ata nga faqja e 

dheut, sikur ata të mos kenë asnjë të drejtë për të jetuar dhe ecur mbi 

këtë tokë.  

Miqtë e Perëndisë tim, vëllezërit e mi të varfër! Ju që jeni realisht të 

pasur në frymë, ndërsa unë jam një lypës i vërtetë, i mallkuar dhe i 

varfër. Ju jeni të denjë për respekt të sinqertë, që zotëroni bekimet e 

kësaj bote me bollëk, por ne jemi të varfër dhe të mjerë dhe në  nevojë 

për virtyte, dhe për dashurinë drejt Perëndisë dhe të afërmit tonë. 

Dashtë Zoti të na mësojë të përbuzim gjërat e jashtme, dhe të shohim 

drejt së brendshmes, të vlerësojmë të brendshmen dhe jo të jashtmen, 

dhe ta shohim këtë në marrëdhëniet me të pasurit dhe të 

pushtetshmit e kësaj bote.  

Nuk është e drejtë që të pasurit të grumbullojnë të ardhura për veten 

e tyre kur gjenden shumë njerëz të varfër në nevojë për jetesën, për 

veshje dhe strehime, këta duhet që ne gjithmonë t’i ndihmojmë, 

veçanërisht ata prej nesh që janë të pasur.  

Perëndia për hatrin tonë nuk kurseu as Birin e Tij të Vetëmlindur. Si 

mund që ne nuk ofrojmë për të afërmit tanë që janë në nevojë për 

pije, veshje ose para? Zoti iu jep shumë disave, dhe pak të tjerëve me 

qëllim që ne të sigurojmë për njëri tjetrin.  

Zoti kështu e ka rregulluar, që në qoftë se ne ndajmë me dëshirë 

dhuratat me bollëk me të tjerët, atëherë ato shërbejnë për të mirën 

tonë duke i hapur zemrat tek dashuria e të afërmit tonë, ndërsa 

përdorimi i tyre për interesat tona shërben për të shëndoshur trupin 

dhe humbur shpirtin. 

Tregoni maturi kur një njeri i varfër, që ka nevojë për ndihmën tuaj, e 

kërkon prej jush. Armiku do të përpiqet në atë kohë të ftohë zemrën 



 132 

tuaj, dhe ta mbushë atë me mospërfillje dhe madje me neveri, 

kundrejt atij që është në nevojë. Kapërcejeni këtë situatë; nxiteni 

zemrën ta dojë këtë njeri si gjymtyrë të Krishtit, si gjymtyrën  tuaj me 

qëllim që Krishti Zoti t’ju mbush me dashuri dhe çfarë do të kërkojë 

prej jush plotësojani kërkesën sipas mundësisë tuaj.  

“Jepini kujtdo që kërkon prej teje; dhe nëse dikush merr gjënë tënde 

mos kërko të ta kthejë” (Luka 6:30).  

Kur ju i jepni lëmoshë dikujt që ju lyp, dhe që në pamje të jashtme, 

nuk e meriton atë, ose nuk ka nevojë për të, si pasojë e saj zemra juaj 

s’duron dot për lëmoshën e dhënë, pendohuni për këtë; sepse 

dashuria e Perëndisë vazhdon të na dhurojë bekimet e Tij mbi ne, 

madje edhe kur ne kemi mjaftueshëm. Dashuria për të afërmin duhet 

t’ju thotë ju “Megjithëse ai ka diçka, përsëri unë do t’i dhurojë që të 

shtohet pasuria e tij (megjithëse në fakt disa të shkoqura as nuk do ta 

shtojnë as do ta pakësojnë pasurinë e tij). 

Perëndia më dhuron mua, atëherë unë përse nuk duhet t’ju dhurojë 

atyre që kanë nevojë? Unë them për nevojtarët, sepse kush do të 

zgjaste dorën pa pasur nevojë? Të gjithë ne jemi lypës, edhe dhuratat 

që ne kemi marrë nga Perëndia nuk janë për shkak të meritave tona 

por për shkak të zemërgjerësisë së Tij. Përse atëherë, duke pasur me 

bollëk, nuk dëshironi të jeni zemërgjerë ndaj vëllezërve tuaj? 

Megjithatë është e drejtë që ata që punojnë shumë duhet të kenë 

bollëk, dhe që përtacët duhet të pranojnë varfërinë dhe skamjen. 

Prandaj, në qoftë se ne e dimë që disa janë të varfër vetëm nëpërmjet 

përtacisë tyre, me këta njerëz ne nuk jemi të detyruar të ndajmë 

përfitimet e siguruara nëpërmjet punës sonë. “Ai që nuk punon” 

thotë Shën Pavli, “as nuk duhet të hajë”. 

Në qoftë se ju shijoni bekimet e kësaj bote në masë të plotë, dhe në 

qoftë se u jepni të varfërve, por kënaqni veten akoma më tepër, kjo do 

të thotë që ju bëni vepra të mira pa vetëmohimin më të vogël. Veprat 

tuaja të bamirësisë nuk mund të konsiderohen të mëdha.  

Dashuria për Perëndinë dhe të afërmin tonë, në gjendjen tonë të 

tanishme, është e pamundur pa vet-sakrifikim; ai që dëshiron të 

përmbush urdhërimin duhet ta përkushtojë veten tërësisht tek veprat 

e mëdha dhe vuajtjet për hir të atyre që ai i do.  
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“Por i riu kur i dëgjoi këto fjalë iku i trishtuar, sepse kishte shumë 

pasuri të mëdha” (Mateu19:22). Edhe ne gjithashtu shpeshherë 

trishtohemi, ligështohemi, në shpirt dhe trup, me një fjalë të vetme që 

kërkon një sakrificë për hir të mbretërisë qiellore, ndonëse ne 

tregoheshim trima pak më parë.  

Mbartni brenda zemrës suaj vazhdimisht fjalët “Krishti është 

dashuri”; dhe përpiquni t’i doni të gjithë, duke sakrifikuar për hir të 

dashurisë jo vetëm ato që i posedoni, por edhe veten gjithashtu.  

Ai që realisht bën bamirësi është ai që i ofron me gjithë shpirt, ai që i 

ofron me dashuri. I mëshirshëm është ai që bisedon me këdo me 

gjithë qenien e tij, dhe jo vetëm me mendje dhe me buzë; i cili dhuron 

me sinqeritet, dhe dhembshuri; ai që predikon fjalën e Perëndisë dhe 

i shërben Perëndisë me një zemër të vërtetë, dhe jo në mënyrë 

hipokrite – ai që i përqafon të gjithë, dhe i mbart të gjithë ne zemrën e 

tij me anë të dashurisë, pavarësisht nga çdo gjë e kësaj bote që mund 

të bëhet pengesë ndaj dashurisë ndërmjet tij dhe të afërmit; njeriu i 

tillë është realisht i mëshirshëm.  

Ata që japin bukë ose para tek të varfrit pa dhembshuri, me një sy të 

keq dhe një zemër të pakënaqur, veprojnë njësoj si të helmonin bukën 

ose lëmoshën e tyre, megjithëse helmi është një helm shpirtëror dhe i 

padukshëm.  

Ne duhet të japim me dashuri, duke treguar respektin për personin e 

të afërmit tonë, vullnetarisht dhe me gëzim; sepse është natyrale që 

dashuria duhet të gëzohet kur ofron ndihmë tek të dashurit.  

E pavlerë (e padenjë) është bamirësia e njeriut që e ofroi atë në 

mënyrë të pavullnetshme, sepse dhënia e lëmoshës nuk është prej tij, 

por dhuratë prej Perëndisë; vetëm prirja e zemrës së tij i përket atij.  

Sado bamirësi dhe lëmosha të ofrojmë për të varfrit nuk mund të 

zëvendësojnë dashurinë për të afërmit tonë në qoftë se nuk ekziston 

dashuria brenda shpirtit; prandaj kur bëjmë bamirësi, ne duhet të 

tregohemi të kujdesshëm që ajo të ofrohet me dashuri, me shpirt të 

sinqertë, vullnetarisht dhe jo nga ndjenja e mërzitjes. Pikërisht fjala 

bamirësi tregon që ajo duhet të jetë një akt prej shpirtit, dhe duhet të 

dhurohet me mëshirë (duke ndjerë keqardhje) për ata që janë në 
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nevojë, dhe me një ndjenjë pikëllimi për mëkatet tona sepse lëmoshat 

do të na pastrojnë prej mëkatit. 

Ai që bën bamirësi në mënyrë të pavullnetshme nuk i pranon 

mëkatet e tij, nuk ka mësuar të njoh veten. Bamirësia është, para së 

gjithash, një përfitim për ata që e bëjnë atë. Shpirt fisnik dhe të 

lartësuar ka ai njeri që plot mëshirë dhe bujari ndan dhuratat e tij me 

të gjithë, dhe është i lumtur kur i jepet rasti për të bërë mirë dhe sjellë 

kënaqësi tek të tjerët pa menduar se mund të shpërblehet. Shpirt 

fisnik dhe të lartësuar ka ai njeri që kurrë nuk është mospërfillës dhe 

arrogant drejt atyre që kanë nevojë për të dhe marrin prej bujarisë së 

tij, ai që nuk i neglizhon ata aspak, por i nderon ata ashtu siç i 

nderonte në fillim ose më tepër. Shpeshherë ndodh që ne lodhemi 

prej tyre, dhe i konsiderojmë si një hiç; ne shpeshherë e vendosim 

njeriun poshtë një kafshe të dashur apo madje një objekt të dashur.  

Është mirë gjithashtu t’ju japim të varfërve, jo vetëm me qëllim për të 

marrë mëshirë në ditën e frikshme të gjyqit, por edhe këtu në tokë ata 

që japin lëmoshë shpesh marrin mëshirë prej të tjerëve, dhe që për 

diçka që të tjerët duhet të paguajnë një shumë të madhe parash u 

jepet atyre falas. Në të vërtetë, a nuk është Dashuria e krijesës, Ati 

ynë Qiellor, që i shpërblen ata edhe në këtë botë, për t’i inkurajuar ata 

për të bërë vepra  bamirësie akoma më të mëdha.  

Lakmia është marrëzi për të Krishterët. Nëpërmjet Krishtit ne kemi 

marrë bekime pafundësisht të mëdha, të gjithë jemi bërë hyjnorë, të 

gjithë kemi mundësinë të bëhemi trashëgimtarë të Mbretërisë së 

Qiejve. Edhe gjithashtu Zoti na premton bekime të kësaj bote në qoftë 

se ne kërkojmë drejtësinë e Perëndisë dhe Mbretërinë e Tij. “Kërkoni 

së pari Mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e Tij dhe këto gjëra të 

tjera do të shtohen për ju” Dhe ne u urdhëruam gjithashtu të 

gëzohemi me atë çfarë kemi dhe të mos bëhemi lakmitarë. 

Kur zemra juaj mbushet me të keqe thuaji vetes:  

“Jeta ime është Krishti i dashur; Ai është pasuria, ushqimi, pija më e 

pashtershme”. Trupi ynë i verbër ëndërron të gjejë jetë në ushqim 

dhe në para, dhe mbart të keqe drejt atyre që e privojnë atë prej tyre. 

Por të jemi tërësisht të bindur se jeta juaj nuk konsiston tek ushqimi 
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dhe paraja, por tek dashuria e përbashkët (e ndërsjellë) për hir të 

dashurisë, dashurisë së Perëndisë. 

 

 

5. RENDITJA E JETËS SË PËRDITSHME 

 

Kujtoni që mbretëria e mendimit dhe fjalës i përket Perëndisë, ashtu 

si i gjithë universi, i dukshëm dhe i padukshëm. Ne nuk kemi asgjë 

prej vetes sonë  - madje as edhe një fjalë, madje as një mendim. 

Gjithçka është e Perëndisë. Nakatosuni me rregullin e përbashkët  të 

gjërave, ashtu si vet natyra formon një rregull të tërin. Mos bëni një 

jetë egoiste, një jetë të ndarë. 

Ashtu siç kemi marrë gjithçka nga Perëndia, jeni të gatshëm të jepni 

gjithçka mbrapsht tek Perëndia, në mënyrë që duke qenë besnik në 

gjërat e vogla, të mund të bëheni sundimtar mbi shumë gjëra.  

Përpiquni të kaloni një ditë të vetme sipas urdhëresave të Perëndisë 

dhe do të shihni dhe ndjeni se sa gjë e mirë është të përmbushësh 

vullnetin e Perëndisë, i cili për ne është jetë, bekim i përjetshëm.  

Ju interesoheni për opinionin e njerëzve, për lavdinë njerëzore; 

angazhohuni të shëroni këtë sëmundje të shpirtit tuaj. Mendoni dhe 

interesohuni për lavdinë e Perëndisë. Konsiderojeni çnderimin 

njerëzor si asgjë (hiç). Kur ju duhet të nderoni një të varfër ose një  të 

paedukuar apo një at ose nënë të pashkolluar, ose një të afërm, ose 

mik ose të njohur, përpara njerëzve të shquar dhe të arsimuar të kësaj 

bote, ose të mbroni të vërtetën në një komunitet që tallet me të, 

atëherë mendoni vetëm Perëndinë dhe Urdhërimet e Tij, dhe 

tregohuni të patundur në respektin tuaj për ta, pa frikë dhe turp; dhe 

të njëjtën gjë bëni në lidhje me mbrojtjen e të vërtetës së Perëndisë. 

Nuk ka nevojë të pyesim nëse ne duhet të shpërndajmë ose të 

përhapim lavdinë e Perëndisë, qoftë me të shkruar, ose me fjalë, apo 

me vepra të mira. Kjo është diçka që ne jemi të detyruar ta bëjmë 

sipas aftësisë dhe mundësisë tonë. Ne duhet t’i vëmë në përdorim 

tallandat tona.  

Puna dhe veprimtaria janë të detyrueshme për të gjithë.  
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Jeta pa veprimtari nuk mund të quhet jetë aspak, por diçka 

monstruoze – një parodi fanatizmi e jetës. Prandaj është detyrë e çdo 

njeriu vazhdimisht dhe me këmbëngulje të luftojë dembelizmin  e 

trupit. Perëndia ia urdhëron këtë çdo të Krishteri.  

Përpiquni me çdo mjet të kënaqni Atin tuaj Qiellor nëpërmjet jetës 

tuaj: domethënë, me anë të butësisë, përulësisë, mirësisë, bindjes, vet-

përmbajtjes, gjykimit të drejtë, dashurisë për paqen, durimit, 

mëshirës, miqësisë së sinqertë me njerëzit e denjë, mirësjelljes ndaj 

cilitdo, mikpritjes, thjeshtësisë së shpirtit dhe karakterit, dhe 

pastërtisë së mendimeve.  

Kontrolloni veset tuaja, veçanërisht në shtëpi, kur ata shfaqen 

lirshëm, si urithat në një tokë të zhveshur. Jashtë shtëpisë sonë, disa 

prej veseve (zakoneve) mbulohen zakonisht nga vese të tjera më të 

hijshëm, ndërsa në shtëpi mbulohen nga vese të tjera akoma më të 

rrezikshëm, ndërsa në shtëpi nuk ka mundësi të fshihen këta uritha të 

zinj që gërryejnë (gërmojnë) integritetin (ndershmërinë) e shpirtit.  

Flisni dhe bëni atë që është e drejtë pa mëdyshje, me guxim, dhe 

vendosmëri. Mos u bëni dyshues, të dobët, të druajtur, të 

pavendosur, të lëkundur. “Sepse Perëndia nuk na dha frymën e 

frikës, por frymën e fuqisë dhe dashurisë”. Perëndia ynë është 

Perëndi i fuqisë.  

Fatkeq është ai që është i nxituar ai do të përballet me shumë pengesa 

të bezdisshme dhe ai do të shfryj inat nga brenda; përmes dëshirës tij 

për nxitim ai do të irritohet shumë herë.  

Bisedat boshe, ose argëtimet me shaka të tepërta kur ju keni të ftuar, 

largojnë frymën e besimit, frikën e Perëndisë dhe dashurinë për 

Perëndinë. Të ftuarit janë si një kamzhik ndaj shpirtit të devotshëm. 

Sigurisht, ju duhet të kuptoni që unë iu referohem atyre të ftuarve që 

janë të dhënë pas shakave të tepërta. Ndërsa të ftuarit (mysafirët) 

seriozë, besimtar janë shumë ndryshe.  

Mund të ndodhi që të ketë shumë ligësi brenda shpirtit tuaj. Por 

bëjani të ditur vetëm Perëndisë, i Cili njeh gjithçka, i Cili e di të 

fshehtën e gjithsecilit, dhe Ai që nuk e shfaq papastërtinë tuaj tek të 

tjerët. 
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Tregojini Zotit që shpirti juaj është i mbushur me të keqe, dhe se jeta 

juaj po shkon drejt Ferrit; tregojini sëmundjen e shpirti tuaj Atit tuaj 

shpirtëror, me qëllim që ai t’ju mësojë dhe t’u drejtojë; por tek njerëzit 

që ju rrethojnë tregoni një qetësi dhe një pamje aspak dëshpëruese.  

 

 

 

6. USHTRIMI (PRAKTIKIMI) I PRANISË SË PERËNDISË NË 

JETËN E PËRDITSHME. 

 

Besoni që Perëndia iu sheh ju ashtu si besoni që dikush që qëndron 

përpara jush ju sheh ju, vetëm me këtë ndryshim, që Ati Qiellor sheh 

gjithçka që është brenda jush, gjithçka që ju jeni.  

Zoti është pranë gjithë njerëzve, por njerëzit vet janë larg Tij me 

zemrat e tyre, mendimet e tyre, qëllimet dhe preferencat e tyre, si me 

fjalë ashtu dhe me veprat e tyre, të cilat janë kundër ligjit të 

Perëndisë.  

Kur Perëndia është i pranishëm në tërë mendimet, dëshirat, qëllimet, 

prirjet, fjalët dhe veprat e një njeriu, atëherë do të thotë që Mbretëria 

e Perëndisë ka ardhur tek ai; atëherë ai sheh Perëndinë në gjithçka; 

atëherë kudoprania e Perëndisë është zbuluar qartësisht tek ai, dhe 

frika e vërtetë prej Perëndisë banon në shpirtin e tij; ai kërkon çdo 

moment t’i pëlqejë Perëndisë, dhe frikësohet çdo moment se mos ai 

mëkaton kundër Perëndisë i Cili i qëndron në të djathtën e tij.  

Në çdo gjë, në çdo moment përpiquni t’i pëlqeni Perëndisë, dhe të 

mendoni për shpëtimin e shpirtit tuaj nga mëkati dhe Djalli. 

Kur çoheni nga shtrati, bëni shenjën e Kryqit dhe thoni, Në Emrin e 

Atit, dhe Birit dhe të Shpirtit Shenjtë”, dhe shtoni, “Jepna o Zot këtë 

ditë pa ndonjë mëkat, dhe mësomë të bëj Vullnetin Tënd”.  

Ndërsa kur laheni thoni; “Spërkatmë me hisop dhe do të pastrohem, 

lajmë dhe do të bëhem më i bardhë se dëbora”, kur visheni, mendoni 

për pastërtinë e shpirtit, dhe lutuni Zotit duke thënë “Krijo zemër të 

pastër tek unë, O Perëndi”. Kur visheni me rroba të reja, mendoni për 

përtëritjen e shpirtit dhe thoni “Përtërit frymë të drejtë në thellësitë  e 

zemrës sime”  



 138 

Kur i hidhni tutje rrobat e vjetruara me neveri, mendoni gjithashtu 

me neveri më të madhe për të larguar njeriun e vjetër, mishor, dhe të 

mëkatshëm prej jush.  

Duke shijuar ëmbëlsinë e bukës, mendoni për Bukën e vërtetë e cila i 

jep jetën e përjetshme shpirtit, Trupin e Krishtit, dhe kini uri pas kësaj 

Buke – që do të thotë, dëshironi me gjithë shpirt të merrni prej saj sa 

më shpesh të jetë e mundur. Kur pini diçka, mendoni për pijen e 

vërtetë që shuan etjen e shpirtit që digjet nga veset – Gjaku 

jetëdhënës të Krishtit.  

Kur pushoni gjatë ditës, mendoni për pushimin e përjetshëm të 

përgatitur për ata që luftojnë pandërprerë me mëkatin, me frymërat e 

këqija, me padrejtësinë njerëzore dhe injorancën.  

Kur bini të flini në darkë, mendoni për gjumin e vdekjes, i cili herët 

ose vonë do të vi për të gjithë ne; dhe për atë errësirë të tmerrshme 

dhe të përjetshme brenda së cilës do të hidhen të gjithë mëkatarët e 

pa penduar.  

Kur lind dita, mendoni për atë ditë që nuk njeh natë, për atë ditë të 

shndritshme dhe të përjetshme, për ditën e mbretërisë së Qiejve, ku 

gëzimi do t’u dhurohet të gjithë atyre që janë përpjekur t’i pëlqejnë 

Perëndisë, ose ata që janë penduar përpara Perëndisë me gjithë 

shpirt, përgjatë kësaj jete.  

Kur ju ecni për diku, mendoni për drejtësinë e ecjes shpirtërore para 

Perëndisë, dhe thoni, “Stabilizoi hapat e mia sipas fjalëve të Tua dhe 

lejo që asnjë paudhësi të më sundojë.” (Psalmi 119:133). Kur ju bëni 

diçka, përpiquni ta bëni atë duke menduar për Perëndinë, Krijuesin, 

që i ka bërë të gjitha me anë të urtësisë së Tij të pafundme, hirit dhe 

fuqisë, dhe që na krijoi sipas ngjashmërisë dhe shëmbëlltyrës së Tij.  

Kur ju dhuroni para ose të mira materiale, mendoni për thesarin tonë 

të pashtershëm, prej të cilit rrjedhin të gjitha thesaret e shpirtit dhe 

trupit, burimin e pashtershëm të çdo bekimi, Perëndinë; falënderojeni 

atë me gjithë shpirtin tuaj, dhe mos i kyçni thesaret tuaja brenda 

vetes, as mos ia mbyllni hyrjen shpirtit tuaj drejt thesarit të 

paçmueshëm dhe të gjallë – Perëndisë; por ndani pjesën e pasurisë 

suaj me ata që janë të varfër, në nevojë – në mënyrë që nëpërmjet 

përkujdesjes suaj për vëllezërit në këtë jetë ju mund të vërtetoni 
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dashurinë dhe mirënjohjen ndaj Perëndisë, dhe për këtë do të 

shpërblehemi nga Ai në jetën që do të vijë, e cila është e përjetshme.  

Kur ju shihni shkëlqimin e arit, mos u joshni prej tij, por mendoni se 

si duhet të shkëlqejë shpirti juaj me virtytet e Krishtit. Kur ju shihni 

shkëlqimin e arit, mos u joshni prej tij, por kujtoni që shpirti juaj 

duhet pastruar ashtu si ari, me anë të zjarrit, dhe që Zoti dëshiron t’ju 

bëjë vet ju të shkëlqeni si dielli, në mbretërinë e përjetshme dhe 

rrezatuese të Atit të Tij; që atje ju do të shihni Birin e Drejtësisë, 

Perëndinë Trininë e Shenjtë, bashkë me Gjithmonë të Virgjërën dhe të 

përmbibekuarën Nënën e Perëndisë, dhe të gjithë Engjëjt dhe 

Shenjtorët, të mbushur me dritën e pashprehur.  

Perëndia është më pranë se çdo njeri në çdo kohë. Prandaj ne duhet të 

vendosim Perëndinë përpara nesh, në të djathtën tonë dhe aty ta 

shohim Atë; ne duhet të jemi të fortë, në mënyrë që të mos  

mëkatojmë ne duhet të sistemojmë drejt veten që asgjë të mos na 

largojë Perëndinë nga mendimet dhe zemrat tona, që asgjë të mos e 

fsheh Atë prej nesh, që asgjë të mos na largojë nga Zoti ynë i 

tërëdashur, por që ne çdo orë, çdo minutë t’i përkasim Atij, dhe të 

jemi përjetësisht bashkë me të, ashtu si Ai është përjetësisht me ne, 

ashtu si Ai vazhdimisht kujdeset për ne dhe na ruan. 

 

 

 

7. PËRDORIMI I DUHUR I INTELEKTIT.  

  

E vërteta është themeli i gjithçkaje që është krijuar. Prandaj le të jetë e 

vërteta themeli i gjithë punëve tuaja, të jashtme dhe të brendshme 

dhe – mbi të gjitha themeli i lutjeve tuaja. Le të mbështetet gjithë jeta 

juaj, - të gjitha mendimet tuaja, të gjitha dëshirat – të gjitha veprat 

mbi të vërtetën.  

Si duhet t’i shohim dhuratat e intelektit, ndjenjës, dhe lirisë?  

Me anë të intelektit ne duhet të mësojmë të njohim Perëndinë në 

veprat e krijimit të Tij, zbulesës dhe providencës dhe fatet e njerëzve; 

me anë të zemrës ne duhet të ndjejmë dashurinë e Perëndisë dhe 

paqen Qiellore, dhe duhet të duam të afërmin tonë, të jemi pranë tij 
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në gëzime dhe në hidhërime në sëmundje, në varfëri ose pasuri; ne 

duhet të përdorim lirinë si një mjet, si një instrument për të bërë mirë 

sa më shumë të  jetë e mundur, dhe për të perfeksionuar veten tonë 

me çdo virtyt. Kujtoni që intelekti është shërbëtori i shpirtit, i cili 

është jeta jonë; në qoftë se ai e drejton shpirtin tek e vërteta, paqja, 

gëzimi dhe jeta atëherë ai përmbush qëllimin e tij, ai është i vërtetë, 

por në qoftë se ai e drejton shpirton tek dyshimi, shqetësimi, 

mundimi, dëshpërimi, errësira, atëherë ai nuk e përmbush qëllimin e 

tij, dhe është tërësisht i gabuar. 

Në qoftë se shpirti ndjen paqe, gëzim dhe çlodhje nga besimi në çdo 

gjë, kjo është e mjaftueshme, sepse shpirti pohon të vërtetën e tij me 

anë të jetës tij.  

Mos shikoni pamjen e jashtme të personit, por shihni shpirtin e tij, 

mos shihni rrobat (veshjet e bukura) të një personi (trupi është veshje 

e përkohshme e shpirtit) por shihni personin që është mbuluar me të.  

Mos admironi madhësinë e shtëpisë, por shihni njeriun që banon 

brenda saj, dhe çfarë ai është; përndryshe ju do të ofendoni imazhin e 

Perëndisë tek njeriu, do të fyeni Mbretin duke adhuruar shërbëtorin e 

tij.  

Kur ju shihni një grua ose vajzë të bukur ose një djalë ose burrë 

simpatik, lartësojini mendimet tuaja përnjëherë tek bukuria më e 

shenjtë, krijuesi i çdo bukurie qiellore dhe tokësore, vet Perëndinë; 

lavdërojeni Atë që ka krijuar të tillë bukuri edhe në këtë tokë. 

Mrekullohuni në bukurinë e imazhit të Perëndisë tek njeriu, i cili 

shkëlqen edhe në gjendjen tonë të rënë; imagjinoni sesi do të jetë 

imazhi ynë kur të shndritë në Mbretërinë e Atit tonë, në qoftë se ne 

bëhemi të denjë për të; përfytyroni sesi duhet të jetë bukuria e 

Shenjtorëve të Perëndisë, e Engjëjve të shenjtë, e vet Nënës së 

Perëndisë, stolisur me lavdinë hyjnore; përfytyroni mirësinë e 

pashprehshme të pamjes së Perëndisë të cilën ne do ta shohim, dhe 

mos u tërhiqni thjesht nga bukuria e përkohshme. 

Muzika; mos u tërhiqni nga tingujt melodioz të një instrumenti ose  të 

një zëri; por nga efekti që jep në shpirtin tuaj;  në qoftë se tingujt 

krijojnë brenda shpirtit tuaj ndjenja që janë të qeta, të pastra, të 

shenjta, atëherë dëgjojini ato, dhe ushqejeni shpirtin tuaj me to; por 
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në qoftë se e çojnë shpirtin tuaj drejt epshit, zemërimit, ose drejt disa 

mllefeve të tjera, atëherë pushoni së dëgjuari, dhe largojeni si trupin 

edhe shpirtin nga e tillë muzikë.  

Gjithë dijen tuaj në lidhje me besimin ose fenë ruajeni gjithnjë të 

freskët, duke i dhënë të njëjtën rëndësi dhe interes.  

Ju dëshironi të shprehni me fjalë të pakapshmen; por a mund që ju të 

kuptoni se si hidhërimet e brendshme pushtojnë shpirtin tuaj, dhe a 

mund të gjeni, përveçse në Zotin, mënyrën për t’i larguar ato? 

Mësoni së pari me zemrën tuaj, se si të çlironi veten nga hidhërimet, 

sesi të siguroni paqen në shpirtin tuaj, dhe pastaj, në qoftë se është e 

nevojshme filozofoni mbi të pashprehurat, sepse nëse nuk jeni në 

gjendje të bëni gjërat e vogla si mund të mendoni për të mëdhatë? 

Është jashtëzakonisht e rrezikshme të zhvilloni, - të arsimoni – vetëm 

arsyen, intelektin, dhe të injoroni shpirtin. Ne duhet, mbi të gjitha, të 

kujdesemi për shpirtin, sepse shpirti është jeta. Prandaj është e 

domosdoshme të pastrojmë këtë burim të jetës, në mënyrë që ai të 

drejtojë të gjitha mendimet, dëshirat dhe prirjet gjatë gjithë jetës sonë.  

Dëshira për edukimin shpirtëror, për zhvillimin dhe korrigjimin e 

shpirti, është një mijë herë më e mirë se dëshira për edukimin 

mendor; sepse njeriu i paarsimuar nga ana intelektuale është në 

errësirë, dhe meriton privilegj dhe mëshirë, ndërsa një njeri i 

arsimuar i dhënë pas veseve të tij, me gjithë dijen e tij, dhe me 

njohurinë e vullnetit të Perëndisë, është një njeri - shpirti i të cilit 

është i ngurtësuar, dhe i pajetë tek Perëndia; sepse ai nuk i zbaton 

parimet që ka mësuar; ai nuk përmbush vullnetin e Perëndisë, por e 

shkel atë me guxim dhe pafytyrësi më të madhe sesa ai i paarsimuari.  

Thjeshtësia e shpirtit të njeriut të paarsimuar, butësia e tij, mirësia, 

përulësia, dhe durimi modest janë më të dashura tek Perëndia sesa 

gjithë dija jonë, se të gjitha lustrat e jashtme, se të gjitha shprehitë e 

bukura, se të gjitha lutjet tona të gjata, se të gjitha fjalimet ose 

predikimet e zgjuara. Prandaj, respektoni dëshirën e thjeshtë për 

edukim, që është: thjeshtësia, mirësia, durimi dhe virtyte të tjera. Të 

paarsimuarit janë foshnjë më Krishtin, tek të cilët Zoti shpeshherë 

zbulon Misteret e Tij. 
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8. VUAJTJET. 

 

 Vuajtjet janë një mësues i madh; ato na tregojnë ne dobësitë tona, 

veset, dhe nevojën për pendim; ato pastrojnë shpirtin dhe e 

kthjellojnë atë, (e bëjnë esëll), si nga dehja; ato zbresin hirin, ato 

zbusin shpirtin e ngurtësuar, ato na frymëzojnë për të urryer 

mëkatin, dhe na forcojnë në besim, shpresë dhe në virtyt.  

Në kohë pushimi, rehatie dhe qetësimi trupi gjallërohet, ndërsa kur 

ne mërzitemi, ose lodhemi, ai gjunjëzohet; prandaj Ati Qiellor, në 

urtësinë dhe mëshirën e Tij, e ekspozon trupin dhe shpirtin tonë ndaj 

sëmundjeve dhe fatkeqësive të rënda, dhe që ne jo vetëm duhet t’i 

durojmë ato me qetësi, por duhet të gëzohemi më to, madje më tepër 

se me qetësinë dhe çlodhjen shpirtërore dhe shëndetin trupor. Sepse 

gjendja shpirtërore e njeriut që nuk është i ekspozuar ndaj vuajtjeve 

dhe sëmundjeve shpirtërore, duhet të jetë padyshim e keqe, 

veçanërisht në qoftë se ai ka mjaft bekime të kësaj bote; të gjitha llojet 

e mëkatit dhe veset prodhohen në mënyrë të pakuptueshme brenda 

shpirtit të tij, dhe kështu që ai është i ekspozuar ndaj vdekjes 

shpirtërore.  

Në qoftë se ju vet nuk i ndjeni dhe vuani kurthet e Djallit, ju nuk do 

të njihni dhe nuk do të vlerësoni siç duhet, përfitimet e dhuruara tek 

ju nga Shpirti i  Shenjtë Perëndi. Duke mos njohur frymën që sjell 

shkatërrim, ju nuk do të njihni Frymën që dhuron jetë. Vetëm 

nëpërmjet kontrasteve të drejtpërdrejta të së mirës dhe së keqes të 

jetës dhe vdekjes, ne mund të njohim në mënyrë të qartë dhe të 

kuptojmë njërën dhe tjetrën. Në qoftë se ju nuk jeni të ekspozuar ndaj 

vuajtjeve, ndaj rrezikut të vdekjes trupore ose shpirtërore, ju nuk 

mund të njihni realisht Zotin, Dhuruesin e jetës, i cili na shpëton nga 

këto vuajtje dhe nga vdekja e përjetshme, vdekja shpirtërore.  

A nuk duhet që i Krishteri që kërkon paqe dhe gëzim të përjetshëm 

në Qiejt, të durojë me kurajë dhe me gëzim të gjitha vuajtjet, 

sëmundjet, padrejtësinë, çdo gjë të pakëndshme këtu në këtë botë? 

Në të vërtetë ai duhet. Përndryshe cili do të jetë kuptimi i çlodhjes 
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dhe paqes së ardhshme? Çfarë paqe dhe çlodhje do të ketë për atë që 

ka pasur tashmë paqe dhe çlodhje në këtë jetë, pa pësuar apo duruar 

asgjë?  

Ku do të ishte drejtësia e Perëndisë? Vetëm nëpërmjet shumë 

vuajtjeve mund të hyjmë në mbretërinë e Perëndisë.  

I krishteri i vërtetë duhet të dëshirojë për vuajtjet e jashtme, trupore, 

të kësaj bote, sepse ato forcojnë shpirtin e tij.  

Ai as nuk duhet të murmurijë ndaj tyre. Si mund të murmurijë ndaj 

asaj që është dobiprurëse ndaj shpirtit të tij të pavdekshëm, madje 

edhe nëse mënyrat janë shumë të neveritshme ndaj personit të tij 

mishor?  

Trupi ynë brengoset kur ai ekspozohet ndaj ndonjë sëmundje; ndërsa 

kur është me shëndet të mirë, dhe shijon kënaqësitë trupore ai kërcen 

nga gëzimi dhe del nga vetja. Ne nuk duhet t’i japim rëndësi 

ndjenjave të rreme (mashtruese) të trupit, dhe në përgjithësi, duhet të 

refuzojmë me përçmim çdo argëtim dhe gëzim trupor; ne duhet të 

durojmë me gjakftohtësi hidhërimet dhe sëmundjet e trupit, të 

marrim kurojë dhe  të vendosim besimin tonë tek Perëndia.  

Mos u dëshpëroni kur tundoheni, kur ndjeni dhimbje ose sëmureni 

rëndë, ose nga pengesat që ngre armiku; e gjithë kjo është një qortim 

dhe ndëshkim prej Zotit të drejtë, për të na pastruar, për të na 

korrigjuar, për të djegur gjembaçet prej veseve trupore. 

 

Mos u ankoni në qoftë se nganjëherë ju vuani shumë. Mos mendoni 

për vuajtjen, por për pasojat e bekuara prej këtij ndëshkimi, dhe 

shëndetin e shpirtit. Çfarë nuk do të bënit për shëndetin e trupit tuaj? 

Akoma më tepër ju duhet të duroni gjithçka për shëndetin dhe 

shpëtimin e shpirtit tuaj që jeton përjetësisht.  

“U bëftë dëshira Jote”. Për shembull, kur ju dëshironi, dhe me çdo 

mjet përpiqeni, për të qenë mirë dhe të shëndetshëm, dhe akoma 

mbeteni të sëmurë, atëherë thoni, u bëftë dëshira Jote. Kur ju 

ndërmerrni përsipër të bëni diçka, dhe premtimi juaj nuk realizohet, 

thoni, U bëftë dëshira Jote. Kur ju u bëni mirë të tjerëve, dhe ata ia u 

shpërblejnë me të keqe, thoni u bëftë dëshira Juaj. Ose kur ju doni të 

flini, dhe nuk mund t’ju zërë gjumi thoni “u bëftë dëshira Juaj”. Në 
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përgjithësi mos u zëmëroni kur diçka nuk kryhet sipas dëshirës suaj, 

por mësohuni të nënshtroheni në gjithçka tek vullneti i Atit tuaj 

Qiellor. Ju nuk dëshironi të keni tundim, dhe armiku çdo  ditë iu 

sulmon, provokon dhe ju mërzit me çdo mënyrë të mundshme, mos 

u inatosni, por thoni, “u bëftë dëshira Jote”. 

Nuk është shumë e vështirë për të thënë me gjithë shpirt “u bëftë 

dëshira Jote”. Është vështirë për ta thënë atë me gjithë shpirt kur vet 

ne jemi shkaku i disa fatkeqësive, sepse ne atëherë mendojmë që nuk 

është vullneti i Perëndisë, por vullneti ynë, që na ka katandisur ne 

këtë gjendje, pavarësisht se asgjë nuk mund të ndodhë pa dëshirën e 

Perëndisë.  

Është me të vërtetë shumë e vështirë që të besosh që është dëshira e 

Perëndisë që ne duhet të vuajmë, kur shpirti e di si nga besimi dhe 

nga përvoja që Perëndia është bekimi ynë; prandaj është e vështirë të 

themi në fatkeqësi, “u bëftë dëshira Jote”. Por kur është e vështirë për 

gjendjen tonë të rënë të pranoj dëshirën e Perëndisë mbi ne, ajo 

dëshirë e Perëndisë pa të cilën asgjë nuk ndodh, atëherë është tamam 

koha t’i nënshtrohemi me përulësi ndaj saj, dhe të ofrojmë tek 

Perëndia theroren tonë më të çmueshme – lutjen e përzemërt, jo 

vetëm në kohë rehatie dhe lumturie, por gjithashtu në vuajtje dhe 

fatkeqësi. Pikërisht atëherë ne duhet të nënshtrojmë urtësinë tonë të 

kotë dhe të mëkatshme tek urtësia e përsosur e Perëndisë, sepse 

mendimet e Perëndisë janë aq larg mendimeve tona aq sa qielli nga 

toka.  

Perëndia provon (teston) prirjet e mëkatshme të shpirtrave tanë, në 

mënyra të ndryshme, me qëllim që të zbulojë tek secila, pjesët e 

dobëta, të sëmura të shpirtit dhe për të mësuar secilin prej nesh të 

korrigjojë vetveten.  

Tek shumë prej tyre, një shpatë do të përshkojë përmes shpirtrave të 

tyre, që mendimet e shpirtrave të tyre të zbulohen.  

Mos iu frikësoni konfliktit, mos ia mbathni prej tij, aty ku nuk ka 

betejë, nuk ekziston virtyti; aty ku besimi dhe dashuria nuk tundohen 

(shtiren në ngasje), askush nuk mund të jetë i sigurt nëse ato realisht 

ekzistojnë.  
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Ato testohen dhe zbulohen në fatkeqësi, domethënë, në vështirësi 

dhe rrethana të rënda, të jashtme ose të brendshme, në sëmundje, 

shqetësime dhe në privime. 

Shumë njerëz thonë se besojnë tek Perëndia; por kur vjen ndonjë 

fatkeqësi ose tundim, ata zbehen dhe dëshpërohen, shpeshherë ata 

fillojnë të murmurisin. Dhe ku është besimi i tyre? 

Kjo duhet të jetë pikërisht koha për t’iu nënshtruar dëshirës së 

Perëndisë, dhe për të bekuar emrin e Zotit. Përndryshe është evidente 

se ata besojnë tek Perëndia vetëm në çaste lumturie, dhe e mohojnë 

Atë në momente fatkeqësie.  

Duke murmuritur dhe pa dëshirë, të vakët dhe blasfemues kundër 

Zotit, ne mbartim prirjet mizore të shpirtit tonë, duke mos kuptuar 

përfitimin që mund lindte duke i duruar ato me qetësi dhe me bindje. 

Ne nuk dëshirojmë të shohim që shpirti ynë është bërë i vrazhdë dhe 

i infektuar nga vese të ndryshme; që janë – krenaria, dinakëria, 

djallëzia dhe kurorë shkelja; dhe që ai nuk mund të pastrohet dhe të 

bëhet i përulur,  dhe të bëhet i mirë, dhe t’i nënshtrohet Perëndisë. 

 

9. SËMUNDJA  

 

Kur trupi juaj vuan nga sëmundja, kujtoni që ai është armiku më i 

madh i shpëtimit tuaj që vuan, që është dobësuar nga këto vuajtje, 

dhe i duron ato me trimëri në emrin e Zotit Jisu Krisht,  i Cili për 

hatrin tonë duroi Kryqin dhe vuajti vdekjen; gjithashtu kujtoni që të 

gjitha sëmundjet tona janë ndëshkim prej Perëndisë për mëkatet; ato 

na pastrojnë, ato na pajtojnë me Perëndinë, dhe na drejtojnë përsëri 

tek dashuria e Tij.  

Në sytë tanë, sëmundjet shfaqen vetëm si të dhimbshme, të 

pakëndshme, me të vërtetë të tmerrshme. Ndodh rrallë që dikush 

prej nesh gjatë kohës së sëmundjes pasqyron tek vetja përfitimin që 

sëmundja e tij sjell tek shpirti i tij; por në Providencën e 

tërëmëshirshme dhe të tërëditur të Perëndisë, asnjë sëmundje e vetme 

nuk mbetet pa ndonjë përfitim për shpirtin tonë. Sëmundja në dorën 

e Providencës është si një ilaç i hidhur për shpirtin, që kuron veset e 

tij, zakonet e tij të këqija, dëshirat e tij të këqija. Asnjë sëmundje e 



 146 

vetme dërguar tek ne nuk do të kthehet bosh. Ne duhet të kemi 

parasysh dobinë prej sëmundjeve, që ne t’i durojmë ato më me lehtësi 

dhe më me qetësi. 

Ju jeni i sëmurë, dhe sëmundja juaj është shumë e dhimbshme; ju jeni 

i trishtuar dhe i dëshpëruar; ju turbulloheni dhe tronditeni me anë të 

mendimeve; njëri më i errët se tjetri; shpirti dhe buzët tuaja janë gati 

të murmurisin dhe të blasfemojnë kundër Perëndisë. Dëgjoni 

këshillën time të sinqertë. Durojeni sëmundjen tuaj me trimëri, dhe jo 

vetëm që nuk duhet të bini në dëshpërim, por përkundrazi gëzohuni, 

në sëmundjen tuaj. Ju mund të më pyesni si mund të gëzohemi kur 

torturohem nga sëmundja? Gëzohuni, ju them, se Zoti iu ka dërguar 

këtë ndëshkim të përkohshëm, për të pastruar shpirtin tuaj nga 

mëkatet. “Sepse atë që Zoti e do, Ai e ndëshkon”. 

Kur ju jeni i sëmurë, gëzohuni me faktin që ju nuk po kënaqni ato 

vese që ju do t’i kënaqnit po të ishit me shëndet të mirë; gëzohuni që 

ju po duroni Kryqin e sëmundjes dhe që ju po ecni në rrugën e 

ngushtë dhe të dhimbshme që të çon drejt Mbretërisë së Qiejve.  

Kujtoni që gjatë sëmundjes tuaj vetë Zoti është bashkë me ju – “Unë 

jam pranë atij që është në mundime”. – Ju që besoni kur jeni mirë, 

kini kujdes që të mos largoheni nga Perëndia në kohë fatkeqësish, 

por, ashtu si Martirët e Shenjtë qëndroni konstant në besim, shpresë 

dhe dashuri.  

Ju i luteni Zotit që ju ta doni Atë me një dashuri të fortë si vdekja, ose 

deri në vdekje. Supozoni tani që Zoti ju dërgon një sëmundje të 

tmerrshme saqë mund t’ju çojë deri afër vdekjes. Atëherë, mos 

murmurisni, por durojeni atë me trimëri, duke falënderuar Zotin, 

dhe kjo do të tregojë që dashuria juaj për Perëndinë është e fortë si 

vdekja. Dhe gjatë spazmave më të këqija të sëmundjes tuaj besoni në 

Perëndinë, sepse Ai ka pushtet t’ju shpëtojë ju, jo vetëm nga dhimbja, 

por dhe nga vdekja.  

Kur, mposhteni nga sëmundja, ju ndjeheni pa qejf, dhe lutja juaj 

bëhet e ftohtë, e mbushur me dëshpërim, për mos u dekurajoni, mos 

u dëshpëroni, sepse Zoti e di që ju jeni të sëmurë. Luftoni kundër 

sëmundjes tuaj, lutuni me aq fuqi sa keni, dhe Zoti nuk do të përbuzë 

dobësinë e trupit dhe shpirtit tuaj.  
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Në sëmundje dhe vuajtje, dhe gjatë dobësisë trupore në përgjithësi, 

një njeri nuk mund të digjet në fillim me besim dhe dashuri për 

Perëndinë, sepse në sëmundje dhe dhimbje shpirti vuan, ndërsa 

besimi dhe dashuria kërkojnë një shpirt të qetë, një shpirt të 

fuqishëm. Prandaj ne nuk duhet të hidhërohemi shumë në qoftë se 

përgjatë sëmundjes, dhe dhimbjes ne nuk mund të besojmë në 

Perëndinë, ta duam Atë, ose t’i lutemi Atij me zjarr ashtu siç ne 

duhet.  

Zoti i tërëmëshirshëm, duke na ndëshkuar ne, na fal më vonë 

nëpërmjet mëshirës së përjetshme. Nganjëherë, një njeri i sëmurë 

vuan një kohë të gjatë nga sëmundja e tij, ashtu si nga një tiran i keq; 

por gjatë kësaj sëmundje shpirti i tij pastrohet ashtu si ari; dhe bëhet i 

denjë për paqen dhe bekimin e përjetshëm.  

 

 

 

Kap. 12 

GJËRAT E FUNDIT 

1. VDEKJA. 

 Cila është gjëja më e tmerrshme tek njeriu? Vdekja? Po, vdekja. 

Askush prej nesh nuk mund të mos imagjinojë pa tmerr se si ai do të 

marrë frymë për herë të fundit.  

Por, vëllezër, mos u frikësoni, dhe mos u shqetësoni jashtë mase. Me 

vdekjen e Tij Jisu Krishti mposhti vdekjen tonë, dhe me anë të 

Ngjalljes së Tij Ai vendosi themelin për ringjalljen tonë. Çdo javë, çdo 

të Diel, ne kremtojmë me Krishtin e Ngjallur, ringjalljen tonë të 

ardhshme prej së vdekurish, dhe fillojmë që më parë jetën e 

përjetshme, në krahasim me të cilën kjo jetë e përkohshme është e 

shkurtër, një rrugë e ngushtë dhe shumë e mundimshme.  

Për të Krishterin e vërtetë, vdekja s’është gjë tjetër veçse një gjumë 

deri në ditën e ringjalljes, ose një lindje në një jetë të re. Dhe duke 

kremtuar çdo javë Ngjalljen e Krishtit, dhe bashkë me të ngjalljen 

tonë prej së vdekurish le të mësojmë vazhdimisht të zhdukim 

mëkatin, dhe të largohemi me shpirtrat tanë nga veprat e këqija që 

shkaktojnë humbjen, të pasurojmë veten me virtyte, dhe të mos 
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trishtohemi për vdekjen. Le të mësojmë të përballemi me vdekjen pa 

pasur frikë, sepse nëpërmjet Krishtit të ngjallur ajo e humbi tmerrin e 

saj.  

Nganjëherë kur keni shume vuajtje ju dëshironi të vdisni. Është e 

lehtë të vdesësh – ajo nuk do shumë mundim; por a jeni të gatshëm 

për vdekjen? Kujtoni që pas vdekjes do të pasojë gjykimi për tërë 

jetën tuaj. Ju nuk jeni të gatshëm për vdekjen, dhe nëse ajo do të 

vinte, ju do dridheshit i tëri. Prandaj mos i shpenzoni fjalët. Mos 

thoni se është më mirë të vdesësh; por lutuni se si mund të 

përgatiteni për vdekjen në një mënyrë të Krishterë. Me anë të besimit, 

me anë të veprave të mira, dhe me anë të durimit me trimëri të çfarë 

do lloj gjëje që ju ndodh, në këtë mënyrë do të jesh në gjendje të 

përballesh me vdekjen pa pasur frikë, paqësisht, dhe pa pasur turp, jo 

si një ligj i ashpër i natyrës, por si një thirrje Atërore prej Atit të 

shenjtë, Qiellor dhe të bekuar në Mbretërinë e Tij të përjetshme. Për 

njeriun, jeta tokësore, jeta brenda trupit, shërben vetëm për të na 

përgatitur ne për jetën e përjetshme, që do të fillojë pas vdekjes së 

trupit. Prandaj ne duhet, pa humbur kohë, ta shfrytëzojmë këtë jetë të 

tanishme për të përgatitur veten për jetën tjetër që do të vij; edhe 

ashtu sikurse gjatë ditëve të javës ne punojmë për këtë jetë, po kështu 

të Dielave dhe Ditëve të tjera të shenjta ne duhet të punojmë tërësisht 

për Zotin Perëndinë tonë.  

Një i Krishterë i vërtetë kështu vepron në këtë jetë që ai të mund të 

përgatit veten për jetën që vjen. Ai nuk mendon se çfarë  do të thotë 

për veprat e tij këtu në këtë botë, por mendon se çfarë përgjigje do të 

japë në Qiejt; ai i bën të qartë vetvetes se ai është gjithmonë në 

praninë e Perëndisë, të Engjëjve dhe të Shenjtorëve, dhe mbart në 

mendje që një ditë ai do të japë llogari për mendimet e tij, fjalët dhe 

veprat.  

Mëkat të madh bëjnë ata njerëz që neglizhojnë të arsimojnë veten 

shpirtërisht për jetën e përjetshme që do të vij. Si mund të harrojmë 

fatin tonë final? Si është e mundur të jesh kaq mosmirënjohës ndaj 

Krijuesit, që na krijoi ne sipas shëmbëlltyrës dhe imazhit të Tij, që na 

shpengoi me anën e Kryqit, dhe hapi për ne portat e Mbretërisë së 
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Qiejve? Si është e mundur që shumë prej nesh bëhen si ato kafshët? 

Le t’i ngremë lart zemrat tona! 

Një e vërtetë e tmerrshme. Mëkatarët e pa penduar pas vdekjes 

humbasin çdo mundësi të ndryshimit për mirë, dhe si rrjedhojë ata 

hidhen në mundimet e përjetshme. Kjo vërtetohet nëpërmjet gjendjes 

aktuale të disa mëkatarëve, dhe nëpërmjet natyrës së vet mëkatit – ta 

mbaj njeriun si të burgosurin e tij, dhe t’i mbyll çdo rrugë – dalje.  

Por, për hir të Zotit, çfarë mund të bëjë Perëndia për mëkatarët e pa 

penduar? Sepse natyra e mëkatit u ka errësuar shpirtrat dhe i mban 

të lidhur këmbë e duar. Sepse vendi ku vepron hiri është këtu në 

tokë: pas vdekjes veprojnë vetëm lutjet e Kishës, dhe këto lutje janë të 

efektshme vetëm për mëkatarët e penduar – që do të thotë për ata që 

janë në gjendje të pranojnë mëshirën e Perëndisë, që janë në gjendje të 

përfitojnë nga lutjet e Kishës, me anë të dritës prej veprave të mira që 

i morën me vete në këtë jetë. Mëkatarët e pa penduar padyshim janë 

të humbur. 

 

 

 

2. JETA E PËRJETSHME ME PERËNDINË 

 

Dita është simbol i natyrës së përkohshme të jetës së kësaj bote; 

mesdita vjen shpejt pas mëngjesit, dhe ajo pasohet nga mbrëmja, dhe 

me ardhjen e natës e tërë dita shkon. Po kështu shkon dhe vet jeta. 

Fillimisht fëmijëria, ashtu si mëngjesi herët; më pas adoleshenca dhe 

burrëria, ashtu si dita dhe pasdita, dhe së fundmi pleqëria në qoftë se 

Zoti na e dhuron; pas kësaj, e paevitueshmja, vdekja. Konsiderojeni 

çdo gjë në këtë botë si një hije e shpejtë dhe mos i kushtoni rëndësi; 

asgjë në këtë botë mos e konsideroni si të madhe, dhe mos i varni 

shpresat në asgjë të kësaj bote. Kapuni vetëm pas Perëndisë së 

përjetshme, të padukshëm të tërë ditur.“Ndërsa ne nuk i drejtojmë 

sytë ndaj gjërave që duken, por ndaj gjërave që nuk shihen, sepse 

gjërat që duken janë për një kohë, kurse ato që nuk shihen janë të 

përjetshme” (2 Kor.4:18).  
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Tek ajo gjë që njeriu jepet, tek ajo që ai dëshiron, atë ka për të gjetur. 

Në qoftë se ai do gjërat e kësaj bote ai do të gjejë gjërat e kësaj bote, 

dhe këto gjëra do të banojnë në shpirtin e tij; në qoftë se ai dëshiron 

gjërat qiellore, ai ka për të gjetur gjërat qiellore dhe ato do të banojnë 

në shpirtin e tij,  dhe do të japin jetë.  

Çfarë shenje e dallon njeriun që është pranë Zotit? Njeriu që është 

pranë Zotit shpesh kthehet tek Ai me besim dhe dashuri; shpeshherë 

ai shqipton Emrin e Tij të Ëmbël; shpeshherë i drejtohet Atij për 

ndihmë; shpeshherë  drejton sytë e tij tek Ai; mendimet dhe zemrën 

drejt Tij. Krishti Zoti në mënyrë të natyrshme e zbulon Vetveten në 

buzët e tij dhe në shikimin e tij, sepse pa Krishtin ai bëhet i dobët, i 

trishtuar.  

Njeriu që është larg Krishtit kthen mendimet e tij drejt Krishtit shumë 

rrallë, edhe atëherë jo me besim dhe dashuri të sinqertë, por vetëm 

kur ka nevojë, dhe si tek dikush që është pak i njohur për të, me të 

cilin ai nuk gjen kënaqësi, dhe nuk e tërheq atë.  

Ata që janë pranë Krishtit jo vetëm që e mbartin Atë në mendje dhe 

zemër; ata jetojnë më Të; për ata Ai është frymëmarrja, ushqimi, pija, 

banesa, - gjithçka. “Shpirti im ngjitet pas Teje”. Dhe me këtë ata gjejnë 

lumturi që s’mund të shprehet me fjalë. Këto janë shenjat për atë njeri 

që është pranë Krishtit.  

Ata që nuk kanë gjetur Krishtin jetojnë në këtë botë pa besim të çiltër; 

ata mendojnë dhe kujdesen më tepër për gjërat e kësaj bote; dhe 

vazhdojnë kështu, ndërsa koha perëndon, derisa në fund vjen ora e 

tmerrshme, në të cilën mbaron gara e tyre, dhe koha e tyre pushon 

kur fuqia e mëkateve të tyre do të bjerë mbi ta dhe do t’i rrokullisë 

përjetësisht.  

Edhe këtu unë prehem në Krishtin dhe me Krishtin; si të mos e besoj 

që prehja e përjetshme në Të më pret mua pas vdekjes, pas betejës 

kundër armiqve të kësaj bote? 

Këtu në këtë jetë pa Krishtin unë ndjehem i shtypur dhe në mundim; 

si të mos e besoj që do të jetë akoma më e trishtueshme të jesh pa 

Krishtin atje, kur Ai do të më largojë nga sytë e Tij? Kështu që gjendja 

e tanishme paralajmëron të ardhmen, e cila do të jetë një vazhdimësi 

e gjendjes së tanishme të brendshme, vetëm në një shkallë ndryshe; 
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sepse për të drejtët ajo do të shndërrohet në plotësi të lavdisë së 

përjetshme; ndërsa për mëkatarët e pa penduar në mundim të 

përjetshëm.  

Bashkimi ynë me Perëndinë në botën e ardhshme do të jetë për ne 

burim drite, paqeje, gëzimi dhe lumturie. Gjatë lutjes, kur shpirti ynë 

është përqendruar plotësisht tek Perëndia, dhe është bashkuar me Të, 

ne ndihemi të lumtur, të qetë, të gëzuar, njësoj si fëmijët e vegjël që 

prehen në gjirin e nënës; madje më tepër do të thosha, ne përjetojmë 

një gjendje të pashprehshme me fjalët. “Zot, është mirë që ne jemi 

këtu” (Mateu17:4). 

Meqenëse Perëndia është burim i pashtershëm, ne mund të 

bashkohemi me Të vetëm nëpërmjet besimit të gjallë dhe dashurisë së 

vërtetë në mënyrë që të mbushet prej Tij me çdo bekim shpirtëror.  

Ky bashkim është i mundur në çdo kohë dhe në çdo vend, vetëm në 

qoftë se shpirtrat tanë janë përherë bashkë me Të, dhe jo me Djallin 

dhe kotësinë e kësaj bote. Kjo është arsyeja se përse midis njerëzve të 

drejtë ne shpesh gjejmë Profetë dhe Shenjtorë mrekullibërës dhe të 

mbushur me urtësinë shpirtërore, “sepse Zoti, Perëndia i tyre është i 

shenjtë”. 

Ashtu si mendimi është pranë jush, ashtu si besimi është, po kështu 

është Perëndia pranë jush, dhe sa më i gjallë dhe sa më i palëkundur 

është mendimi juaj rreth Perëndisë, aq më i gjallë dhe më i patundur 

është besimi juaj, dhe pranimi i dobësive tuaja, dhe nevoja juaj për 

Perëndinë, po kaq pranë do të jetë Perëndia tek ju. Ju nuk mund të 

jetonit asnjë çast pa Perëndinë, dhe në fakt ju jetoni çdo moment 

nëpërmjet Tij: “Sepse nëpërmjet Tij ne jetojmë, veprojmë dhe kemi 

marrë ekzistencën”. Ai që bashkohet me Zotin nëpërmjet lutjes së 

besimit dhe veprave të dashurisë bëhet një frymë më Zotin, dhe 

prandaj ai mbushet, sipas masës së besimit dhe dashurisë tij, me 

urtësinë dhe fuqinë shpirtërore; ai merr nga Ai të gjitha gjërat që të 

çojnë drejt shpëtimit, dhe vet ai bëhet i mëshirshëm dhe përdëllyes 

ndaj të tjerëve, është i mbushur me urtësinë shpirtërore dhe i 

përforcuar në besim dhe virtyt.  

Qëllimi i jetës sonë është të bashkohemi vetëm me Perëndinë, dhe 

mëkati e pengon plotësisht këtë; prandaj largohuni mëkatit siç do të 
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largoheshit nga një armik i tmerrshëm. Prandaj le të kuptojmë fatin 

tonë; le të sjellim gjithmonë ndërmend se Zoti ynë na thërret të 

bashkohemi me Të. Perëndia është i gjithë-përsosur, dhe ju 

gjithashtu, sipas aftësisë, sipas besimit dhe dashurisë suaj, do të 

bëheni pjesëmarrës i përsosmërisë së Tij hyjnore. Në bashkimin e 

shpirtit tuaj me Perëndinë, mos mendoni asgjë të pamundur ose të 

vështirë për t’u përmbushur, “sepse me Perëndinë të gjitha gjërat janë 

të mundura” – jo vetëm gjërat që ju mund të bëni, mendoni, por 

gjithashtu edhe ato të cilat ju nuk mund t’i perceptoni, ose të cilët ju i 

mendoni si të pamundura.  

Tani ne çohemi dhe rrëzohemi, në besim dhe në virtyt, por ne 

shpresojmë për një kohë dhe gjendje ku ne nuk do të biem më, kur ne 

do të arrijmë të njëjtën gjendje si ajo e Engjëjve, të cilët tashëm nuk 

janë të ekspozuar tek mëkati, dhe kur ne do të vendosemi në 

shenjtëri. Ndërkohë luftoni kundër mëkatit, dhe shpresoni që do të vi 

koha e fitores përfundimtare mbi mëkatin dhe mbi vdekjen, pjellën e 

mëkatit. “Armiku i fundit që do të shkatërrohet është vdekja” 

Tani ne kërkojmë lumturinë e përhershme, dhe nuk e gjejmë atë. 

Kënaqësitë që ne trillojmë nuk zgjatin; ato janë të rreme, boshe, dhe 

rezistojnë për një kohë të shkurtër; por në qoftë se i krishteri ecën 

sipas thirrjes së tij, atëherë ai do të trashëgojë një lumturi e cila është e 

vërtetë dhe e përjetshme, dhe që do  t’i japi kënaqësi të plotë shpirtit 

të tij.  

E gjithë lumturia e kësaj bote zhduket vetvetiu, dhe nëpërmjet 

peripecive të jetës; ndërsa lumturia e përjetshme nuk do të ketë kurrë 

fund, kurrë nuk do të zhduket. Prandaj a nuk duhet që të përbuzim 

të gjitha kënaqësitë e kësaj bote kalimtare, dhe të përpiqemi me gjithë 

shpirtin tonë për të arritur gëzimet shpirtërore dhe të përjetshme?  

Të gjitha gjërat e tanishme s’janë gjë tjetër veçse hije e së ardhmes. 

Drita e tanishme për shembull, është hije e dritës së parrëfyeshme. 

Lumturia e  kësaj bote është një hije e dobët e asaj lumturie të 

ardhshme që është e pashprehshme dhe e përjetshme; zjarri një hije e 

dobët e zjarrit të Gehenas, i cili do të djeg mëkatarët gjatë gjithë 

kohës; gëzimi i kësaj bote është një hije e gëzimit të ardhshëm të 

papërshkrueshëm. 
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Shkallët  e lumturisë dhe vuajtjes në botën tjetër do të jenë të 

ndryshme. Kjo dëshmohet nga gjendja aktuale e shpirtrave të 

njerëzve të ndryshëm. Sa më i thjeshtë, sa më i mirë, dhe sa më pak 

egoist është njeriu, aq më i bekuar është ai së brendshmi; sa më 

arrogant, egoist dhe i keq është njeriu aq më i mjerë (i trishtuar) është 

ai; sa më i vendosur është besimi i tij dhe sa më e madhe është 

dashuria e tij, aq më i bekuar është ai; sa më i zbehtë është besimi dhe 

dashuria e tij, aq më i pafuqishëm dhe i dobët ai ndjehet.  

Pra, ata që kanë pas ose aspak besim, janë më fatkeqit ndër njerëzit. 

Me anë të kësaj ne duhet të kuptojmë se çfarë do të thotë mundim i 

përjetshëm dhe çfarë do të thotë lumturi e përjetshme.      

 

 

Përktheu: Robert Pelushi 

      

     

 

  

 

 

 


