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Hyrje

Këtë letër e shkroi Pali kishës së Romës, të cilën nuk e kishte
themeluar e as nuk e kishte vizituar. Siç duket, qëllimi i letrës
ishte:

1. Për t’iu prezantuar kësaj kishe dhe t’i paraqesë një mbrojtje
(apologi) të ungjillit që predikonte, pasi dëshiron ta përdorë
Romën si trampolinë për punë të metejshme misionare në
Spanjë, dhe pse dëshiron që të krishterët në Romë ta ndihmojnë
financiarisht në këtë ndërmarrje.

2. Për t’i parandaluar judaizantët dhe për të kundërshtuar
thashëtemet se predikonte një ungjill antinomian (d.m.th. pa
detyrim moral)

3. Për ta nxitur bashkimin midis çifutëve dhe joçifutëve të
kthyer duke nxitur që të dyja anët të bënin lëshime ndaj njëra-
tjetrës. Joçifutëve duhej t’u tregoheshin vendin: ata duhet ta
kuptojnë se pa çifutët, s’do të kishte asnjë ungjill (lajm të mirë,
sihariq), kurse çifutët (e kthyer) duhet ta kuptojnë se nuk kishin të
drejtë t’i ngarkojnë vëllazërit e tyre joçifutë me legalizmin rabinik.
Në vitin 49 të gjithë çifutët ishin dëbuar nga Roma – duke
përfshirë edhe çifutët e kthyer në krishterim – kështu që kisha
ishte bërë kryesisht joçifute. Vetëm më vonë, me ardhjen në fuqi
të Neronit (më 54), çifutëve iu dha leje të ktheheshin në Romë.

Del qartë se letra drejtuar romakëve nuk është traktat i
shkruar në zbrazëti. Madje edhe pjesët teoretike i referohen
situatës së kishës në Rome. Duket qartë se Pali shqetësohej
për disa zhvillime në Romë, por pasi nuk ishte themelues i kësaj
kishe, u desh të jetë diplomatik në mënyrën e tij t’u drejtohej
besimtarëve atje.

Data dhe vend shkrimi: Letrën e shkroi Pali mundësisht
gjatë dimrit të viteve 56/57 kur banonte në shtëpinë e një
besimtari në Korint. Udhëtimi misioni i tij i tretë po i afrohej
fundit, dhe për tre muaj ishte myafirë te Gaji (Vap 20,3). Ia diktoi
letrën e tij Tertiut, sekretarit të tij. Në tetë kapitujt e parë, pas një
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përshendetjeje hyrese, Pali e shtjellon bazën doktrinore të ungjillit
të tij. Teksti i tij kryesor është i drejti (d.m.th. i shfajësuari) me
besim do të jetojë. Kjo shërben si tregues në mëkat dhe në
vdekje që karakterizojnë botën fetare si dhe botën pagane, si
dhe në ofertën e Zotit për merrjen e pafajësisë dhe jetën e
përjetshme nëpërmjet Krishtit (Mesisë), e cila vuloset nga
dhurata e Shpirtit të tij. Ai merret edhe me hollësi me mësimin e
tij për shfajësinë (justifikimin) e besimtarit, pasi këtë mësim e
kanë keqkuptuar armiqtë e tij si liri për të bërë një jetë të
shthurur. Gjithashtu merret me mësimin për shenjtërim. Kapitulli i
shtatë pasqyron përvojën e tij si çifut i devotshëm, në përpjekjet
e tij të kota për t’i pëlqyer Zotit. Kapitulli i tetë pasqyron një të
krishterë, d.m.th. përvojën e Palit pas kthimit në fe, i cili është
rilindur me anë të Shpirtit të shenjtë. Në kapitjt 9-11 Pali merret
me mësimin për paracaktimin e besimtarëve për shpëtim si dhe
për shpëtimin përfundimtar të kombit izraelit. Në pjesën e dytë
Pali merret me zbatimin e pasojave të nënkuptuara të ungjillit në
kuadër të bashkësisë së krishterë si dhe të shoqërisë pagane.
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KOMENTAR

I. PËRSHËNDETJE DHE LUTJE (1, 1-15)

1-7. Pali zyrtarisht prezantohet me kishat në Romë, sepse ky është

kontakti i parë i drejtpërdrejtë që ai ka pasur me ta. Ai jep letrat

kredenciale të tij dhe tregon përqendrimin e Jezu Krishtit në ungjillin e

Zotit për botën.

1. Ai nuk punon vetë, por si shërbëtor në dispozicion të Mbretit dhe

Zotit të tij. Shërbëtori (fjalë për fjalë ‘skllav’) ka DhV shoqatat e një

shërbim i mbretëror të shtetit (psh. 2 Mbr 22, 12) dhe të përkushtimit ndaj

adhurimit dhe shërbimit të Perëndisë (psh. Ps 113, 1). Detyra apostolike e

Palit nuk është një karrierë e zgjedhur e tij, por përgjigjja e tij ndaj thirrjes

së Perëndisë, i cili e ka veçuar atë siç ishte Jeremia si lajmëtar i tij (krhs.

Gal. 1, 15; Jer. 1, 5).

2-4. Se ungjilli është i Zotit është vërtetuar në atë që nuk ka qenë një

risi njerëzore, por realizimi i premtimeve e të DhV. Vepra e fuqishme’ i

Zotit në ringjalljen e Jezusit nga të vdekurit gjithashtu vërtetoi ungjillin.

Këto vargje i bëjnë jehonë një rrëfimi të hershëm të besimit, të cilit Pali iu

referua gjithashtu në predikimin e tij në Antiokinë Pisidiane (Vap 13, 23,

32.).

3. Ungjilli ka të bëjë me Birin e tij, Zotin tonë Jezus Mesinë; për sa i

përket njerëzimit të tij ai lindi një pasardhës të Davidit; por sa i përket

hyjnisë së tij, ai u tregua me fuqi të madhe për të qenë Biri i Perëndisë

duke u ringjall nga vdekja. Me këtë Pal do të thotë jo vetëm Mesia, por

Perëndi Biri, Mesia hyjnor.

5. Në Ps. 2 iu premtua Mesisë jo vetëm nderimet mbretërore, por

sundimin mbretëror në skajet e tokës (krhs. 10, 12). Prandaj, Zoti e

kishte porositur Palin (ne jemi si redaksia ‘ne’) që të punojë në të gjithë

botën për të fituar besnikëri ndaj autoritetit të Krishtit, dhe e kishte pajisur

atë me hir të mundshëm që i përshtatej për detyrën e tij (krhs. Efes. v  4,

7.). Objektivi ishte bindja që rrjedhin nga besimi, për t’i bërë johebrenjtë

së pari besimtarë, dhe më pas bindjen.

6. Ky mandat në mbarë botën shpjegon interesin dhe autoritetin e Palit

mbi vetë romakët. Kur Zoti lëshon thirrjen e tij, Ai pretendon një njeri si

zotërim të Krishtit dhe e emëron atë në një fat të shpëtimit (krhs. Is. 42, 6;
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43, 1). 7. Si njerëzit e Perëndisë në DhV, ata janë vendosur brenda rrethit

intim të dashurisë së Zotit. Quhen shenjtorë (gr. klitois hagiois) i bën

jehonë një termi të përdorur në Izrael – ‘kuvendi i shenjtë’ (gr. klete
hagia, Dalja 12, 16; Le 23; Nr. 28 , 25). Një letër e zakonshme në

shekullin I pas Kr. filloi ‘A. te B. përshëndetjet ‘(gr. hairein). Të krishterët

i dhanë kësaj hapjeje konvencionale një kthesë delikate shpirtërore duke

zëvendësuar hirin (gr. haris). Kësaj përshëndetje të bazuar në johebrenj,

Pali i shton përshëndetjen hebraike të paqes (heb. shalom). Kjo thirrje e

bukur e bekimit hyjnor mund të jetë një jehonë e betimit Aaronik të Nr. 6,

24 ‘Vini re se si ky monoteist i lindur dhe i edukuar mund ta vendosë

Jezusin pa mëdyshje në atë anë të realitetit që ne e quajmë hyjnor’.

8-15. Pas kësaj hyrjeje zyrtare, Pali, në një shënim më personal, rrëfen

lutjet e tij. Ishte e zakonshme në një letër të ndiqja përshëndetjen e hapjes

me një lutje drejtuar një perëndie. Në një letër të krishterë, Perëndia i

vërtetë, i arritur përmes Jezu Krishtit, zuri vendin ku perënditë e tjera

përgjithësisht mashtroheshin. Lutja e Palit u shënua nga falënderimet,

këmbëngulja, njohja e sovranitetit të Zotit dhe dëshira për të qenë një

kanal hiri për të tjerët.

8. Lajmet për ekzistencën e besimtarëve në Romë ishin përhapur në

çdo kishë të Perandorisë Romake.

9 rr. Si pjesë e veprës së krishterë që shprehu adhurimin shpirtëror të

Palit ndaj Zotit (shërbimi është gr. latreuo, krhs. gr. latreia, ‘adhurim’, në

12, 1), ai dëshiroi të vizitojë ata (krhs. 15, 23), por deri më tani Zoti e

kishte mbajtur diku tjetër (Vap 19, 21). Arrestimi, gjyqi, dy vjet që jetonte

në burg dhe transporti i anijeve duhej të ndërhynin përpara se të përgjigjej

lutjes së tij.

12. Pali e korrigjon me takt për ta bërë të qartë se ai nuk do të vijë ta

zotërojë mbi ta, por të marrë si dhe të japë (krhs. 2 Kor. 1, 24). Ky varg

u bë i vërtetë për Palin, shiko Vap 28, 15-114 Në Romë Pali shpresonte

të merrej me ungjillizim, si dhe në shërbimin ndaj kishave. Mandati i tij

apostolik e kishte pajisur me një ndjenjë të detyrimit misionar në mbarë

botën (krhs. 1 Kor. 9, 16; Vap 9, 15) i cili, ndërsa kapërcente të gjitha

llojet e qytetërimit dhe shkallët e kulturës, natyrisht shtrihej në Romën

kozmopolite, ku mund të gjendeshin përfaqësues të të gjitha këtyre

llojeve. Grekët janë ata që kishin përvetësuar qytetërimin ndërkombëtar
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helenistik, të dalluar nga jo-grekët, të cilët vazhduan të ruanin gjuhën dhe

kulturën e tyre kombëtare. Nga ana tjetër, në rr. 16 një term fetar që

përdornin johebrenjtë. Të mençur dhe të marrë janë njerëz të arsimuar

dhe të paarsimuar.

II. TEMA DHE TEKSTI I UNGJILLIT (1, 16-18a)

16. Pali duhet të ketë ndalur këtu dhe të ketë menduar. Romë – cilat

mendime të madhështisë, fuqisë dhe madje edhe krenarisë së fjalës duhet

të kenë ngjallur te Pali, qytetari romak! Por ungjilli i Krishtit jo vetëm që

ishte i barabartë, por eklipsoi arritjet e Romës. Edhe ishte diçka për të

qenë krenar, sepse ishte mjeti i Zotit po aq dinamik sa ringjallja (krhs. rr.

4) për të shpëtuar cilindo në botë që ia beson vetes Atij (shiko shënimin

mbi besimin në 3, 22), një ofertë e bërë për herë të parë hebreut, pastaj

johebrenjve. Ungjilli nuk njeh kufij, përveç se kufijtë e besimit.

1,7. Një drejtësi (d.m.th. gjendje juridike e drejtë) nga Zoti ... i zbuluar

vazhdimisht në predikimin e ungjillit, është një term kompleks (shiko

shënimin më poshtë). Shkurtimisht, është mënyra e drejtë e Zotit për t’i

vënë njerëzit në rregull me vetë. Nga ana e njeriut është ‘bazuar në besim

dhe drejtuar besimit’ Pali e merr Hab. 2, 4 si teksti i tij temë, ‘I shpalluri
të pafajshëm do të jetojë prej fesë’. Në kuptimin e tij parësor, teksti

ishte një siguri që përkundër kërcënimit të pushtimit dhe trazirave njeriu,

jeta e të cilit ishte në përputhje me vullnetin e Zotit, do të ruhej dhe

përparohej nën dorën e mirë të Zotit, për shkak të besnikërisë së tij të

fortë ndaj Zotit. Në përmbushjen e re në epokën e Krishtit çështjet janë

ngritur në një nivel tjetër. Ka një luftë hyjnore kundër mëkatit. Besnikëria

zhvendoset në thelbin e saj të besimit dhe lidhet ngushtë me ‘të drejtin’.

Jeta e premtuar është vetë jeta e Krishtit të ringjallur.

18. Ungjilli jo vetëm që zbulon drejtësinë e Zotit (d.m.th. veprimi në

përputhje me Ligjin). Gjithashtu, vdekja e Jezu Krishtit në Kryq është

zbulimi i zemërimit të Zotit nga qielli (Karl Bart). Zemërimi i Zotit zakonisht

merret si zbatim i gjykimit të Zotit në historinë njerëzore. Por paralelizmi i

zbulohet në rr. 17 jep të kuptojë një referencë të dyfishtë për përmbajtjen

e ungjillit, dhe në përputhje me rrethanat disa prej tyre kanë shpjeguar

zemërimin për sa i përket shpalljes së gjykimit që do të vijë në ungjillin

apostolik. Por 3, 25 dhe 8, 3 tregojnë një lidhje të ngushtë midis Kryqit



8

dhe zemërimit të Zotit ose dënimit të mëkatit. Në DhV ‘drejtësia’ dhe

‘zemërimi’ gjenden si dy anët e një monedhe. Kur ‘drejtësia’ është

ndërhyrja e Zotit në emër të popullit të tij të shtypur, ‘zemërimi’ është një

aspekt plotësues i të njëjtit proces, të njëjtën ndërhyrje siç përjetohet nga

shtypësit e armikut (Isa. 59, 16-18; 63, 1-6) – Nëse drejtësia drejtohet

drejt rivendosjes së njeriut, ajo drejtohet kundër mëkatit (shiko shënimin

në fund të kap. 5) – e gjithë pabesia dhe ligësia – dhe merr formën e

zemërimit. Për aq sa mëkati është një forcë që kontrollon jetën e një

njeriu, zemërimi duhet të drejtohet ndaj atij njeriu derisa të shpëtojë nga

fuqia e tij. Në Kryq, Zoti ndërhyri nga parajsa dhe ‘dënoi’ ose e mundi

‘mëkatin’ me vdekjen e Birit të tij të mishëruar (8, 3). Përveç Krishtit,

njerëzit janë të dënuar të plotësojnë zemërimin e Zotit në ditën e gjykimit

(2, 5), sepse është ligësia e tyre që i vendos ata në kundërshtim me

Perëndinë dhe parandalon të vërtetën e tij shpirtërore dhe morale të

ndikojë në jetën e tyre. Por paraprakisht ‘zjarri i zemërimit u ndez mbi

Golgotha’ (Barth). Gjykimi i fundit ishte parashikuar në Calvary. Mëkati u

gjykua dhe çlirimi u vu në dispozicion të besimtarit. Ai mbrohet nga

zemërimi i Zotit nga fuqia propocionuese e të Kryqëzuarit (3, 25).

SHENIM PËR DREJTËSI Drejtësia është përkufizuar nga William

Manson si ‘një mënyrë shpëtimi e cila bën drejtësi ndaj realitetit moral të

marrëdhënieve të Zotit me njerëzit, ndërsa në të njëjtën kohë mundëson

rikthimin e njerëzve në marrëdhëniet e duhura me Zotin’. Ky përkufizim i

fjalës është larg nga ato që do të gjendeshin në një fjalor anglisht. Kjo për

shkak se rrënjët e saj gjenden thellë në Shkrimet Hebraike, shtrati i farës

së shpalljes së DhR. Në DhV ‘i drejtë’ është kryesisht një term i përdorur

në gjykatë që do të thotë ‘në të qartë’, ‘në të djathtë’. I referohet vendimit

të gjykatësit mbi një njeri në gjykim. Jer. 3, 11 raporton aktgjykimin e

Zotit, ‘Izraeli e ka justifikuar veten më shumë se Judën’  do të thotë që

Izraeli ‘është më i drejtë’. ‘Drejtësia’ gjithashtu mund të zbatohej për një

gjykatës. Roli i një gjykatësi në paditë hebraike ishte shpesh për të

mbrojtur të shtypurit kundër shtypësve të tyre, për të mbrojtur dhe

shfajësuar kundër trajtimit të gabuar. Ai ishte ‘i drejtë’ për aq sa arriti në

ndihmë të të viktimizuarve.



9

Në Lk. 18, 6 është hezitimi i gjykatësit për të gjykuar çështjen e

vejushës së gabuar që i jep atij epitetin të padrejtë ’.

Termi ‘i drejtë’ erdhi në kohën e duhur për të patur një gamë më të

gjerë aplikimesh sesa gjykata juridike. Ajo zhvilloi gjithashtu një

domethënie morale, me sa duket njeriu i pafajshëm i ndihmuar nga

gjykatësi kundër kundërshtarëve të tij e mori këtë aktgjykim sepse ai më

parë kishte vepruar në një mënyrë të drejtë morale. Por përdorimet legale

dhe morale të fjalës nuk janë sinonime. Kur gjykatësi liroi një burrë dhe e

bëri atë juridikisht ‘të drejtë’, ai nuk e bëri atë moralisht të drejtë.

Si referencë për Jer. 3, 11 ka treguar, ideja e ‘drejtësisë’ u zbatua në

marrëdhëniet midis Zotit dhe njeriut. Zoti ka, si të thuash, një gjykatë

ligjore për të dënuar keqbërjen dhe një gjykatë apeli për të kthyer

mbrapsht vendimin e gjyqtarëve të korruptuar të popullit të tij. Drejtësia e

Zotit është edhe shenjtëria e tij morale dhe veprimtaria e tij shpëtuese në

emër të Izraelit. ‘Drejtësi’ u bë pjesë e fjalorit të besëlidhjes midis Zotit

dhe popullit të tij. Në Zan 15, 6 ‘drejtësia’ është marrëdhënia e drejtë e

Abrahamit me Perëndinë bazuar në miratimin e tij. Patriarku ishte jo vetëm

‘kishte të drejtë’ para Zotit gjykatësi i tij, por gjithashtu ishte ‘në rregull

me’ besëlidhjen e tij – Zotin. Ai kishte një qëndrim të favorshëm të

pranimit me Perëndinë. Marrëdhënia e besëlidhjes do të thoshte që

izraelitët mund t’i drejtoheshin Perëndisë për ndihmë, ashtu si në një

traktat të lashtë një mbret vasal mund të apelonte te eprori i tij nëse

sulmohej. Kur të huajt pushtuan, Izraeli mund t’i drejtohej gjykatës

suprem për ndihmë. Ky apel u bë edhe kur Izraeli e kishte thyer anën e saj

të besëlidhjes dhe nuk ishte më rreptësisht e ligjshme të pretendonte

‘drejtësinë’ e Zotit – por Zoti ndërhyri për të mbrojtur njerëzit e tij të

padenjë! Mënyra ishte shtruar për DhR ku Zoti u zbulon ‘drejtësi’ atyre

plotësisht jashtë marrëdhënies së besëlidhjes në përmbushje të

premtimeve të tij të këndshme. Në Gjq. 5, 11 Veprimtaria e Zotit për të

mbrojtur Izraelin kundër kananenjve quhet ‘të drejta’ ose ‘vepra të drejta’

të tij. ‘Drejtësia’ e tij në këtë kuptim është ndërhyrja e tij në luftë.

Gjykatësi ekzekuton gjykimin e tij si Luftëtar; gjykata juridike është fusha

e betejës. Në « drejtësinë » e romakëve është fitorja shpëtuese e Zotit

ndaj mëkatit, armikut të njeriut, si dhe një atribut moral i Zotit dhe njeriut,

dhe pranimi i njeriut nga Zoti. Në kryqin dhe ringjalljen e Jezu Krishtit
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Perëndia ka vepruar me drejtësi morale dhe shpëtuese; Ai i ka ofruar

njeriut dhuratën e drejtësisë së pranimit me qëllimin që njeriu të vazhdojë

të jetojë një jetë me drejtësi morale.

III. UNGJILLII PËR BOTËN,

‘’’I shpalluri të pafajshëm do të jetojë prej fesë’’ (1, 18b- 8,39) Pali

shpjegon doktrinën e ungjillit të tij për sa i përket Hab. 2, 4, duke

shpalosur rëndësinë e saj për epokën e re të krishterë. Zoti me vdekjen e

Krishtit i ka vënë njerëzit në rregull me Vetë, nëse ata do ta vendosin veten

me anë të besimit në duart e tij. Njeriu i drejtë me besim ndan jetën e

Krishtit të ringjallur dhe të lartësuar tani pjesërisht dhe botën tjetër

plotësisht.

i. ‘Besimi i drejtë. (1, 18b – 5,11)

Apostulli nxjerr në pah rëndësinë e krishterë të gjysmës së parë të

tekstit. Fjalët që lidhen me drejtësinë ndodhin 36 herë në këtë pjesë dhe

fjalët që lidhen me besimin ndodhin 29 herë. Kalimi është i përshkuar nga

një atmosferë gjyqësore. Njerëzit janë fajtorë në gjykatën e Zotit, por në

saj të Zotit në Krishtin një verdikt i favorshëm është siguruar. Fuqia e

gjuhës ligjore është që njerëzit që u dëbuan nga Zoti, viktima të mëkatit të

tyre, mund të pajtohen me Perëndinë falë Krisht dhe të çlirohen nga

pasojat e kobshme të mëkatit.

Si referencë për Jer. 3, 11 ka treguar, ideja e ‘drejtësisë’ u zbatua në

marrëdhëniet midis Zotit dhe njeriut. Zoti ka, si të thuash, një gjykatë

ligjore për të dënuar keqbërjen dhe një gjykatë apeli për të kthyer

mbrapsht vendimin e gjyqtarëve të korruptuar të popullit të tij. Drejtësia e

Zotit është edhe shenjtëria e tij morale dhe veprimtaria e tij shpëtuese në

emër të Izraelit. ‘Drejtësi’ u bë pjesë e fjalorit të besëlidhjes midis Zotit

dhe popullit të tij. Në Zan 15, 6 ‘drejtësia’ është marrëdhënia e drejtë e

Abrahamit me Perëndinë bazuar në miratimin e tij. Patriarku ishte jo vetëm

‘në rregull’ para Zotit, gjykatësi i tij, por gjithashtu ishte ‘në rregull me’

besëlidhjen e tij – Zotin. Ai kishte një gjendje të favorshme të pranimit me

Perëndinë. Marrëdhënia e besëlidhjes do të thoshte që izraelitët mund t’i

drejtoheshin Perëndisë për ndihmë, ashtu si në një traktat të lashtë një

mbret vasal mund të apelonte te eprori i tij nëse sulmohej. Kur të huajt

pushtuan, Izraeli mund t’i drejtohej gjykatës suprem për ndihmë. Ky apel
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u bë edhe kur Izraeli e kishte thyer anën e saj të besëlidhjes dhe nuk ishte

më rreptësisht e ligjshme të pretendonte ‘drejtësinë’ e Zotit – por Zoti

ndërhyri për të mbrojtur njerëzit e tij të padenjë! Mënyra ishte shtruar për

DhR ku Zoti u zbulon ‘drejtësi’ atyre plotësisht jashtë marrëdhënies së

besëlidhjes në përmbushje të premtimeve të tij të këndshme. Në Gjq. 5,

11 veprimtaria e Zotit për të mbrojtur Izraelin kundër kananasve quhet ‘të

drejta’ ose ‘vepra të drejta’ të tij. ‘Drejtësia’ e tij në këtë kuptim është

ndërhyrja e tij në luftë. Gjykatësi ekzekuton gjykimin e tij si Luftëtar;

gjykata juridike është fusha e betejës. Në « drejtësinë » e romakëve është

fitorja shpëtuese e Zotit ndaj mëkatit, armikut të njeriut, si dhe një atribut

moral i Zotit dhe njeriut, dhe pranimi i njeriut nga Zoti. Në kryqin dhe

ringjalljen e Jezu Krishtit Perëndia ka vepruar në përputhje me drejtësinë e

tij morale dhe shpëtuese; Ai i ka ofruar njeriut dhuratën e gjendjes së

drejtë juridike me qëllimin që njeriu të vazhdojë të jetojë një jetë me

drejtësi morale.

 (a) Dështimi i botës (1, 18b-3, 20) Shpëtimi i Zotit përmirësohet duke

ngritur së pari një mbulesë të errët të dështimit njerëzor dhe më pas duke

vendosur kundër tij shkëlqimin e hirit hyjnor. Pali vërteton pse në ditën e

gjykimit zemërimi i Zotit duhet të bjerë mbi botën e hebrenjve dhe të

johebrenjve përpara se të paraqesë alternativen e drejtësisë (një qëndrim

të drejtë) me anë të besimit (në Mesia dhe punën e tij të mbaruar) në

Krishtin.

Dështimi i botës pagane (1, 18b-32) Pali është duke folur së pari për

njerëzimin në përgjithësi në rr. 18, por ndërsa ai vazhdon, ai ka

johebrenjtë posaçërisht në pamje. Ai peshon shoqërinë helenistike të

ditëve të tij dhe e gjen atë pa shfejësim. Kudo është kaosi. Kafshët janë

bërë perëndi, burri është bërë grua, gabimi është bërë i drejtë. Natyra pa

Zotin e vërtetë është bërë e panatyrshme. Krijuesi është refuzuar dhe

krijimi është në kaos, për apostullin këto dy fakte janë shkak dhe efekt.

19 rr. Mungesa e së vërtetës nuk është faji i Zotit, ajo është shtypur

qëllimisht. ‘Nuk ka mbrojtje të mundshme’ për jo hebreun. Zoti ka treguar

mjaftueshëm të Vetë në botën natyrore që njerëzit të mos jenë në gjendje

të shfajësohet. Bota natyrore është një dritare përmes së cilës Zoti i ka



12

treguar vetvetes një pjesë të vetes, përmes së cilës njeriu duke menduar

mund të ‘shohë’ fuqinë e tij të padukshme dhe ‘hyjninë’

Pjesa tjetër e kapitullit është e përbërë nga tre seksione paralele të

grupuara rreth frazës që Zoti u dha atyre, e cila është bllokuar solemnisht

në rr. 24, 26, 28. 27-24. Për shkak se ata nuk e lavdëruan (d.m.th.

falënderojnë dhe adhurojnë Atë) Atë, fati i tyre ishte degradimi seksual i

trupave të tyre. Duke kundërshtuar provat para tyre (krhs. Vap 14, 17),

njerëzit zëvendësuan idetë iracionale për Zotin për një përdorim të drejtë

të arsyes (krhs. 20). Pali po i bën jehonë LXX të Jer. 2, 5; 10, 14, ku të

kota dhe budallenj zbatohen për idhujtarët. Ata e degraduan Zotin në

nivelin e gjërave të krijuara. Ps. 106, 20 është në mendjen e apostullit në

fillim të V. 23. Ky është Izraeli përsëri. Edhe bota johebrenj nuk i

konsideroi veprat e tij (Ps. 106, 7, 13). Edhe ata u futën në idhujtari, duke

adhuruar shumë mashtrime. Ndërsa Zoti ua dorëzoi Izraelin kombeve (Ps.

106, 41, LXX paredoken), kështu që Zoti i dorëzoi (gr. paredoken)

johebrenjtë për fatin e tyre. Përvoja e Izraelit ishte pasqyruar dhe

zmadhuar në botën johebrenj. Sjellja e gabuar nuk ishte thjesht pasojë e

adhurimit të gabuar, por një dënim hyjnor për të, megjithëse nuk ishte

ndëshkimi i plotë për mëkatin e tyre (krhs. 3, 25), ndarja përfundimtare

nga Zoti që është ‘vdekja’ (rr. 32 , krhs. 6, 23) ose zemërimi i Zotit në

ditën e gjykimit (2, 5, 8). Zoti i bëri të korrnin të lashtat që kishin mbjellë

vetë.

25-27. Për shkak se ata shkëmbenin Zotin e vërtetë për perëndi të

rreme, me anë të ndëshkimit të përkohshëm ata shkëmbyen marrëdhënie

seksuale natyrore për homoseksualitetin. 2,5. Pali shpërthen nga

atmosfera e urryer e vesit dhe idhujtarisë në ajrin e pastër të një

doxologjie.

27. Perversioni është idhujtaria e tyre, gr. plane (fjfj. ‘bredh’) shpesh

përdoret kaq në LXX. Dënimi është më saktësisht “dënim

korrespondues” ose “paga e përshtatshme”, dënimi i përshtatshëm krimit.

28. Për shkak se ata nuk e menduan të vlefshëm (gr. edokimasan) ta

pranonin Zotin, fati i tyre ishte një mendje e papërshtatshme (gr.

adokimon). Themimi që ata paguanin për të refuzuar Zotin ishte të bëhej

refuzues moral.
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29-31. Një katalog i rastësishëm i mëkateve të personalitetit dhe

marrëdhënieve personale.

32. Kjo është kulmi i mëkatit. Të pranosh ftohtë dhe objektivisht për

mëkatet e të tjerëve është më keq sesa të dorëzohesh në tundimin e

vetvetes në vapën e momentit. Kjo vlen sot për polemikat martesë

homoseksuale. Johebrenjtë kishin ngulitur në mënyrë të pashpjegueshme

ndërgjegjen e tyre (krhs. 2, 15), kështu që e keqja u pranua sikur të ishte

e mirë. Të gjithë këta duhet të presin dënimin me vdekje në ditën e

gjykimit.

Dështimi i hebrenjve (2, 1-3, 20)

Pali kthehet në mënyrë të hollësishme për të provuar edhe hebrenjtë të

pambrojtur, së pari në gjuhën e mbuluar me vello, më vonë haptas me ‘një

“Ti je njeriu”, disi pas mënyrës së shëmbëlltyrës së Nathan për Davidin.

rr. 1 Çifuti qëndroi në vlerësimin e tij për një lartësi më të lartë se ajo e

njerëzimit në përgjithësi. Por fjalët “O njeri” kishin për qëllim të mos

lejojnë atë pretendim ‘. Gjykatësi i dëshiruar vetë është futur në bankën e

të akuzuarve – dhe i dënuar – me të njëjtën akuzë si johebrenjtë. Ekziston

i njëjti model i përvojës, njohuri dhe injorim i qëllimshëm. hebrenjtë,

përfshirë edhe Palin që më parë e ka ndjerë këtë tronditje të dështimit, e

dinë gjykimin e Zotit për keqbërësit nga ligji, mishërimin e njohurive ‘(rr.

20).

rr. 3. Përpjekja e një hebreu për të mbuluar mëkatin e tij me

mospranim nuk do ta shmangë ndëshkimin e tij. Në fund të vargut ‘ju jeni

emfatik’, ‘ju, më shumë se ata’.

rr. 4 Është abuzuar me mirësinë e Zotit për të gjykuar gjykimin, nuk e

ka detyruar hebreun të pendohet, por shërbeu për të provokuar prezumim

të paqartë. Pasuria e hirit, kur pakësohet kështu, shndërrohet në pasuri të

zemërimit, i cili do të paguhet në ditën e gjykimit.

6. Çifuti nuk mund t’u shpëtojë provave të Shkrimeve të tij. Se

aktgjykimi do të bazohet në sjelljen aktuale dhe jo në idealet e larta ose

epërsinë teorike Fjala e Zotit tashmë e ka bërë të qartë (Ps. 62, 12; Fu.

24, 12 janë bërë jehonë).

7. Jeta e përjetshme – jeta në epokën që do të vijë pas ditës së

gjykimit (5, 9, krhs. Gal. 6, 8) – do t’u jepet vetëm atyre që përgatiten për
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të me një jetë të mirë të qëndrueshme e cila synon lavdi, ose duke shijuar

praninë rrezatuese të Perëndisë (krhs. 5, 2) dhe nder, ‘e bërë mirë’ e Zotit

(krhs. Gjn 12, 26; 1 Pjt. 1, 7) dhe pavdekësinë, të cilën e bën të mundur

Krishti (2Tim 1, 10; 1 Kor. 15, 53). Përdorimi i këtij fjalori nga Pali diku

tjetër, e bën të qartë se kjo bekim është për njeriun me besim të drejtë.

‘Oh, është një gjë e gjallë, krijuese, aktive, e fuqishme e këtij besimi!

Kështu që është e pamundur që ajo të mos prodhojë vepra të mira në

mënyrë të qëndrueshme ’(Luther). “Është vetëm besimi që justifikon, por

besimi që justifikon nuk mund të jetë kurrë vetëm”. I krishteri nuk është i

përjashtuar nga një provë veprash (14, 10 .; 2 Kor. 5, 10; Gjn 5, 29). ‘Të

drejtët do të shpërblehen jo për shkak të veprave të tyre. Punët e mira

janë për ta prova e përkatësisë së tyre në atë klasë të cilit për hir të

Krishtit u është dhënë mirësia “, krhs. 8, 13.

rr. 8. Ata që ‘shtypin të vërtetën me ligësinë e tyre’ (1, 18) do të

ndeshen me zemërimin e Perëndisë. NEB ka ‘qeverisur nga ambicia

egoiste’ për të kërkuar vetveten, gr. eritheia është ‘ambicia e cila nuk ka

konceptim të shërbimit dhe qëllimet e vetme të së cilës janë fitimi dhe

fuqia’

rr. 9-11. Ndoshta është domethënëse që fjalët greke për telashe dhe

shqetësim ndodhin tre herë në LXX të Lp. 28, 53 në një mallkim për ata

që shkelin ligjin e besëlidhjes. Pali po i kujton hebreut atë që ai tashmë e

dinte, por donte ta harronte. Nëse përparësia e lashtë e privilegjit e

hebrenjve llogaritte për asgjë, kjo do të thoshte përparësi e përgjegjësisë

(krhs. Am. 3, 2). Parimet e gjykimit të Zotit janë të njëjta për të gjithë. Në

fund të fundit, ‘Zoti nuk ka të preferuarat’. Gr. prosopolempsia
(favorizmi) gjendet vetëm në shkrimet e krishtera. Ajo bazohet në

përkthimin LXX të një fraza hebraike ‘ngre fytyrën ’. Fillimisht ajo ishte

përdorur për të pranuar me favor një sexhde të furnizuar duke ngritur

mjekrën e tij me duar. Më vonë shprehja për favorizim u bë idiomë për

favorizimin.

12-16. V. 11 zgjerohet, hebrenjtë dhe johebrenjtë qëndrojnë në një

pozitë të barabartë. Ligji nuk është një hijeshi që mund të garantojë

imunitetin e hebrenjve, por vetë linjën e gjykimit të tij. Pali po sulmon

bashkë hebrenjtë e tij në tokën e tyre, duke kundërshtuar një parim

popullor të judaizmit me një tjetër. Parimi i bërjes së veprave të ligjit, i
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sjellë deri në përfundimin e tij logjik, heq dorë nga privilegji që rrjedh nga

posedimi i ligjit. Ajo gjithashtu arrin në një kriter me të cilin të dy hebrenjtë

dhe johebrenjtë do të gjykohen së bashku. Sepse hebreu vetëm që të

dëgjojë ligjin që lexohet në sinagogë të shtunën, nga e shtuna, nuk i bën

mirë. Dhe, edhe pse johebrenjtë nuk ishin të bekuar me një zbulesë të

ligjit, si Izraeli në Sinai, megjithatë ato ndonjëherë bëjnë një vetëdije

natyrale për standardet e tij. ‘Kur kombet nderojnë prindërit e tij, ai bën

diçka që është e mirë dhe në përputhje me ligjin. Në një kohë tjetër ai

shkel ligjin, por kjo nuk është pika e Palit.

15. Ndërgjegjja është këtu vetëdija morale e një njeriu me anë të së

cilës është bërë një vepër, ai e shqipton atë të drejtë ose të gabuar. ‘Është

‘një fakultet juridik pas veprimit, jo një fakultet legjislativ më parë’.

Kështu përveç sjelljes instiktive të johebrenjve ka edhe një dëshmitar

tjetër për faktin se ai i njeh standardet e Zotit, megjithëse në mënyrë të

papërsosur. Klauzola e fundit është me sa duket një përkufizim i

mëtejshëm i veprimtarisë së ndërgjegjes.

16. Në ditën e gjykimit, Zoti do të nxjerrë sekretet në skenë, si akuzat

mendore të ndërgjegjes johebrenike, ashtu edhe realitetin që qëndron pas

pretendimeve hebraike. Një pjesë e ungjillit të Palit ishte që gjykimi që do

të vinte do të ishte në duart e Jezu Krishtit duke vepruar si gjykatës për

Perëndinë Atë (Vap 17, 31). Vargu nuk do të përshkojë butë në atë të

mëparshëm; ndoshta shkon me rr. 13, dhe rr. 14 janë në kllapa.

17-24. Ligji, mburrja e tyre është thyer. I ashtuquajturi hebre kishte një

ajër superior ndaj tij, të cilin Pali mund ta përshkruante lehtë sepse dikur

kishte qenë i tiji.

17. Ai ‘mbështetej’ me ligësi në ligj (krhs. Mik. 3, 11). Marrëdhënia e

tij me Perëndinë e bëri atë të murmuritet.

18-20. Ai i dinte të gjitha. Ai priste që pjesa tjetër e botës t’i përkulem

atij. Ata duhej të vinin tek ai për të përfituar nga dallimi dhe mësimi i tij

moral. Ata ishin të verbër, ‘të paditur’, të pamend, foshnje, por jo ai,

sepse ai kishte ligjin. Frazat në rr. 19 ‘mund të ketë qenë fraza të

përdorura nga “Komiteti i Misionit të Jashtëm” të Judaizmit Pharisaik’.

rr. 21 Një zhgënjim i qëllimshëm. Pali citon shkeljet flagrante të ligjit të

hebrenjve, të cilat padyshim që ishin të njohura. Ata nuk u bindën idealeve
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të tyre, dhe për këtë arsye nuk kishin arsye për vetëkënaqje të

kontrabandës.

rr. 21 Por, i përgatitur ashtu siç do t’i udhëzoni të tjerët, a i mësoni

ndonjëherë vetes ndonjë gjë? Ju predikoni kundër vjedhjes, për shembull,

por a jeni të sigurt për ndershmërinë tuaj? Ju e mohoni praktikën e

tradhtisë bashkëshortore, por a jeni të sigurt për pastërtinë tuaj? Ju

mashtroni idhujtari, por bëni tregti me arin që është vjedhur nga tempujt

paganë! Edo njeri e di se sa krenarë jeni me Ligjin, por kjo do të thotë një

çnderim proporcional me Perëndinë kur njerëzit e dinë që ju e shkelni atë!

A nuk e dini se vetë emri i Zotit është mallkuar midis johebrenjve për

shkak të sjelljes së hebrenjve? (Romakëve 2,22-24).

rr. 23. Edhe ata njerëz që tundnin kokën mbi Zotin duke paguar

johebrenjtë, po bënin të njëjtën gjë.

rr. 24. Is. 52, 5, siç duket në LXX, përmbledh situatën.

25-29. Rrethprerja nuk është siguri. Te një hebre mesatar, shenja e

rrethprerjes, shenja e tij dalluese, e përjashtoi atë nga gjykimi me siguri si

shenjën e ylberit. Por Pali tregon dobishmërinë e tij nëse nuk mbahen

detyrimet e besëlidhjes të pandara. ‘Nëse e zbatoni ligjin, ju jeni

praktikisht duke mos parrethprerë veten’. ‘Dëgjuesit e Zotit pa Zotin

mund të krahasohen me një udhëtar që mbetet në këmbë nën drejtimin në

vend që të lëvizë në drejtimin në të cilin e drejton. Shenja kryesore është

bërë e pakuptimtë ‘ (Barth).

26. Duke kundërshtuar argumentin, Pali pretendon se një fqinj i

parrethprerë që i zbaton këto detyrime është rrethpritur praktikisht, një

anëtar i Izraelit të Perëndisë (Gal. 6, 16), dhe do të trajtohet si i tillë në

ditën e gjykimit. Apostulli i ka në mendje të krishterët johebrenj, si

krahasimi me shfaqjet 8, 4. 27. krhs. Mt. 12, 41 për mendimin. 28, 29.

Të jesh hebre ‘nuk varet nga riti, raca ose kodi i shkruar, por nga një

qëndrim i zemrës. Pali është duke përsëritur një mësim që DhV shpesh ka

mësuar (psh. Lp. 10, 16; Jer. 4, 4). A ishin këto edhe fjalët e Shtjefnit

(Vap 7, 51) që tingëllonin akoma në veshët e Palit? Një çifut i vërtetë

është ai që jeton deri në kuptimin e emrit të tij duke i pëlqyer Perëndisë

dhe duke fituar lavdërimet e tij, jo të fqinjit të tij (krhs. Mt 6, 1; Gjn 12,

43). Çifuti (gr. Ioudaios) vjen nga fjala Juda, e cila është e lidhur me’

lavdërimin ‘e hodahut në Zan 29, 35; 49, 8.
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3, 1-8. Protestat hebraike heshtin. Gjatë udhëtimeve të tij misionare,

Pali duhet të ketë takuar shumë heckler hebrenj në sinagogë dhe në

sheshin e tregut. Nga përvojat e tij ai këtu i përgjigjet disa reagimeve

hebraike ndaj ungjillit të tij.

1. A nuk e mohon këtë dënim të hebrenjve që ata kanë ndonjë privilegj

racor?

2. Në të vërtetë jo, në një kuptim jo kursimtar ata kanë shumë, siç janë

të besuarit e premtimeve të Zotit DhV. Pali synonte të vazhdonte të

përmendte privilegje të tjera, siç janë ato të listuara në 9, 4, Por i pari e

drejton atë në një kundërshtim tjetër.

3. Sipas Palit, disa prej hebrenjve (në të vërtetë, por Pali po bën

bamirësi; krhs. 11, 17) kanë qenë besimtarë të këqij dhe e kanë lëshuar

Zotin. A nuk do të thotë kjo se nuk ka të ardhme për njerëzit e Zotit dhe

se Ai do të detyrohet t’i braktisë ata dhe t’i lëshojë ata?

4. Pali dridhet në blasfemi. Në fund të fundit Zoti do t’i mbajë

premtimet e tij për ta, ai do të argumentojë në kap. 11. Në vend që

besnikëria e Zotit të shfuqizohet, mund të ndodhë e kundërta, Zoti mund

ta bëjë fjalën e tij të bëhet e vërtetë dhe në të njëjtën kohë mund të

vërtetohet thënia e dalë nga Psalmisti nga përvoja e hidhur (Ps. 116, 11).

thyej fjalën e tij sepse besnikëria e Zotit do të përmirësohej. Pali citon Ps.

51, 4 në mbështetje. Ai e ka në mendje tërë vargun (krhs. 11, 26),

Kundër teje, vetëm ti, kam mëkatuar. – , në mënyrë që të dëshmoheni si

të drejtë .... Zoti e përdori vrasjen dhe tradhëtinë e Davidit për të

përlëvduar Vetë. Me qëllim hyjnor ‘mëkati i njeriut nxjerr në një dritë më

të qartë drejtësinë dhe shenjtërinë e Zotit’.

5. Por, mund të kundërshtohet, nëse gabimi njerëzor tregon drejtësinë

e Zotit në lehtësim më të madh (gr. synistesin, krhs. 5, 8), Nëse më e

keqja në njeri sjell më të mirën në Zot, mëkati i njeriut me siguri shërben

një qëllim të dobishëm në planin e Zotit. Atëherë, çfarë dhome ka për

përgjegjësi dhe përgjegjësi njerëzore? A nuk duhet vallë Zoti me

ndershmëri ta njohë këtë shërbim dhe t’i japë njeriut besim për të në vend

që ta dënojë atë me zemërim në ditën e gjykimit (2, 5, 8)? gr. epifereni
ndoshta duhet të përkthehet jo duke sjellë, por ‘shqiptim’, krhs. përdorimi

i tij mjeko-ligjor në Jude 9. Pali kërkon falje që madje citoi këtë implikim

se Zoti është i padrejtë dhe i gabueshëm. Përdorimi i një argumenti
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njerëzor do të thotë ‘të argumentosh sikur Zoti të ishte njeri’. 6. Se Zoti

do të gjykonte botën ishte një bazë e zakonshme për Palin dhe kritikun e

tij hebrenj. Pali përpiqet ta kontrollojë kundërshtarin e tij me një implikim

të qartë të këtij fakti, një Perëndi i tillë duhet të japë ‘gjykim të drejtë’ (2,

5). A nuk do të veprojë ashtu si duhet gjyqtari i gjithë tokës? (Zan. 18,

25) mund të ketë qenë në pjesën e prapme të mendjes së Palit.

7. Kundërshtari – dhe mbase Pali vetë – nuk është i kënaqur dhe e

shtrëngon mendimin e tij. Çfarë të drejte ka Zoti ta gjykojë si mëkatar

nëse gënjen? Për përfundimin logjik të pretendimit të Palit është se një

njeri mund të gënjejë lavdinë e Zotit, duke parë që Zoti e përdor

gënjeshtrën e tij për të hedhur të vërtetën e tij në lehtësim më të mprehtë.

8. Ai vazhdon, “që nga fundi – lavdia e Zotit – është e mirë, a nuk i

justifikon dot mjetet, i cili në këtë rast është mëkati im?”. Pali është

akuzuar se e ka nënkuptuar këtë duke dhënë mësime për hirin e

Perëndisë. A nuk thotë ai ‘Ku u rrit mëkati, hiri u rrit gjithnjë e më shumë’

(5, 20)? Dhe a nuk mendoi ai që një kryqëzim të ishte mjeti i shpëtimit?

Pali përballet me këtë kundërshtim që ungjilli i tij ngjall imoralitet në Ch. 6,

një pikë më e përshtatshme në trenin e tij të argumenteve. Në këtë

moment ai thjesht këput një reagim në neveri.

9-20. DhV konfirmon dështimin hebre. Akuzat e Palit kanë qenë në

përmasa universale. Hebrenjtë dhe johebrenjtë janë nën gishtin e mëkatit.

Megjithë privilegjet e tyre historike, hebrenjtë nuk mund të kërkojnë

përjashtim nga veprimet e ligjit moral të Zotit. 10-18. Kjo aktakuzë ka

autoritetin e Shkrimit pas tij. DhV afirmon mëkatin e popullit të Zotit si dhe

premtimet për shpëtimin e tyre (2). Pali mund të jetë duke përdorur një

koleksion ekzistues të teksteve DhV, të përpiluara fillimisht për të treguar

se e gjithë qenia e njeriut ka të përbashkët në të keqen (fyt, gjuhë, buzë,

gojë, këmbë, sy). Një varg vargje nga Psalmet dhe Isaia nuk tregojnë

thjesht se si mund të jetë njeriu, por si mund të jetë një çifut, pasi çifuti që

ka për qëllim të lexojë DhV nuk mund me ndërgjegje të mirë t’i heqë këto

vargje si duke iu referuar vetëm ‘johebrenjve mëkatarë “. 19. Ligji në

shfaqjen e tij të parë do të thotë DhV, si në 1 Kor. 14, 21. Një titull më i

gjatë është përdorur në rr. 21. Tani jo vetëm johebrenjtë por edhe

hebrenjtë gjithashtu janë gjykuar në gjykatën e Zotit dhe janë treguar të

pambrojtur. Ky dënim ishte në përputhje me qëllimet e Zotit të hirit

përfundimtar (krhs. 11, 32).
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20. Ps. 143, 2, i cituar këtu, është një parim i përhershëm. Askush nuk

do të jetë në gjendje të kalojë shqyrtimin e Zotit në ditën e gjykimit i cili

supozon se sjellja e tij përputhet me standardet e Perëndisë të zbuluara në

ligj. Përkundrazi, në përvojën e Palit, siç do të shpjegojë në 7, 7-25, të

njohësh standardet e Zotit është të realizosh pamjaftueshmërinë e vetvetes

të pashpresë. ‘Isshtë skaji i drejtë i ligjit që na tregon se sa të shtrembër

jemi’ (Phillips).

(b) Drejtësia (një gjendje juridike e drejtë) me anë të besimit (në Mesia

dhe punën e tij të mbaruar) (3, 21 – 4, 25).

5. Por, mund të kundërshtohet, nëse gabimi njerëzor tregon drejtësinë

e Zotit në lehtësim më të madh (gr. synistesin, krhs. 5, 8), Nëse më e

keqja në njeri sjell më të mirën në Zot, mëkati i njeriut me siguri shërben

një qëllim të dobishëm në planin e Zotit. Atëherë, çfarë dhome ka për

përgjegjësi dhe përgjegjësi njerëzore? A nuk duhet vallë Zoti me

ndershmëri ta njohë këtë shërbim dhe t’i japë njeriut besim për të në vend

që ta dënojë atë me zemërim në ditën e gjykimit (2, 5, 8)? gr. epifereni

ndoshta duhet të përkthehet jo duke sjellë, por ‘shqiptim’, krhs. përdorimi

i tij mjeko-ligjor në Jude 9. Pali kërkon falje që madje citoi këtë implikim

se Zoti është i padrejtë dhe i gabueshëm. Përdorimi i një argumenti

njerëzor do të thotë ‘të argumentosh sikur Zoti të ishte njeri’.

6. Se Zoti do të gjykonte botën ishte një bazë e zakonshme për Palin

dhe kritikun e tij hebrenj. Pali përpiqet ta kontrollojë kundërshtarin e tij

me një implikim të qartë të këtij fakti, një Perëndi i tillë duhet të japë

‘gjykim të drejtë’ (2, 5). A nuk do të veprojë ashtu si duhet gjyqtari i gjithë

tokës? (Zan. 18, 25) mund të ketë qenë në pjesën e prapme të mendjes

së Palit.

7. Kundërshtari – dhe mbase Pali vetë – nuk është i kënaqur dhe e

shtrëngon mendimin e tij. Rightfarë të drejte ka Zoti ta gjykojë si mëkatar

nëse gënjen? Për përfundimin logjik të pretendimit të Palit është se një

njeri mund të gënjejë lavdinë e Zotit, duke parë që Zoti e përdor

gënjeshtrën e tij për të hedhur të vërtetën e tij në lehtësim më të mprehtë.

8. Ai vazhdon, “që nga fundi – lavdia e Zotit – është e mirë, a nuk i

justifikon dot mjetet, i cili në këtë rast është mëkati im?” . Pali është

akuzuar se e ka nënkuptuar këtë duke dhënë mësime për hirin e

Perëndisë. A nuk thotë ai ‘Ku u rrit mëkati, hiri u rrit gjithnjë e më shumë’
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(5, 20)? Dhe a nuk mendoi ai që një kryqëzim të ishte mjeti i shpëtimit?

Pali përballet me këtë kundërshtim që ungjilli i tij ngjall imoralitet në Ch. 6,

një pikë më e përshtatshme në trenin e tij të argumenteve. Në këtë

moment ai thjesht këput një reagim në neveri.

9-20. DhV konfirmon dështimin hebre. Akuzat e Palit kanë qenë në

përmasa universale. Jewifutët dhe Gentianët janë nën gishtin e mëkatit.

Megjithë privilegjet e tyre historike, hebrenjtë nuk mund të kërkojnë

përjashtim nga veprimet e ligjit moral të Zotit.

10-18. Kjo aktakuzë ka autoritetin e Shkrimit pas tij. DhV afirmon

mëkatin e popullit të Zotit si dhe premtimet për shpëtimin e tyre (2). Pali

mund të jetë duke përdorur një koleksion ekzistues të teksteve DhV, të

përpiluara fillimisht për të treguar se e gjithë qenia e njeriut ka të

përbashkët në të keqen (fyt, gjuhë, buzë, gojë, këmbë, sy). Një varg

vargje nga Psalmet dhe Isaia nuk tregojnë thjesht se si mund të jetë njeriu,

por si mund të jetë një çifut, pasi çifuti që ka për qëllim të lexojë DhV nuk

mund me ndërgjegje të mirë t’i heqë këto vargje si duke iu referuar vetëm

‘johebrenjve mëkatarë “. 19. Ligji në shfaqjen e tij të parë do të thotë

DhV, si në 1 Kor. 14, 21. Një titull më i gjatë është përdorur në rr. 21.

Tani jo vetëm johebrenjtë por edhe hebrenjtë gjithashtu janë gjykuar në

gjykatën e Zotit dhe janë treguar të pambrojtur. Ky dënim ishte në

përputhje me qëllimet e Zotit të hirit përfundimtar (krhs. 11, 32).

20. Ps. 143, 2, i cituar këtu, është një parim i përhershëm. Askush nuk

do të jetë në gjendje të kalojë shqyrtimin e Zotit në ditën e gjykimit i cili

supozon se sjellja e tij përputhet me standardet e Perëndisë të zbuluara në

ligj. Përkundrazi, në përvojën e Palit, siç do të shpjegojë në 7, 7-25, të

njohësh standardet e Zotit është të realizosh pamjaftueshmërinë e vetvetes

të pashpresë. ‘Është skaji i drejtë i ligjit që na tregon se sa të shtrembër

jemi’ (Phillips).

(b) Drejtësia (një gjendje juridike e drejtë) me anë të besimit (në Mesia

dhe punën e tij të mbaruar) (3, 21 – 4, 25)

Dhurata e drejtësisë e Zotit (një gjendje juridike e drejtë) me anë të

besimit (në Mesinë dhe punën e tij të përfunduar) (3, 21-31) Analiza e

njerëzimit ka zbuluar shenja të dështimit të dëshpëruar. Aktgjykimi i ditës

së gjykimit është një përfundim i paracaktuar. A nuk ka shpresë? David në
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Ps. 143 e dinte mundësinë e vetme, të hidhte veten, të padrejtë siç ishte,

mbi premtimet e Zotit për shpëtimin. Para se të luteshin që Perëndia të

mos gjykonte me të, ai kishte bërë apel, Në besnikërinë dhe drejtësinë

tënde hyr në lehtësimin tim. Për këtë shpresë, Pali tani kthehet në rr. 21,

pasi citon Ps. 143, 2 në rr. 20. Apeli është përgjigjur për njerëzimin. Një

drejtësi nga Zoti ... është bërë e njohur. Ai personalisht ka marrë përsipër

t’i rregullojë njerëzit drejt Vetë (shiko 1, 17). Ka ndodhur tani, duke fshirë

të kaluarën dhe përuruar një epokë të re me perspektiva të reja. Për Palin

dhe për çdo besimtar të gjithë ekspozimin e mëparshëm të dështimit dhe

zemërimin që vjen është vetëm një “atëherë”, diçka që qëndron pas tij. Në

pjesën tjetër të këtij paragrafi, Pali vazhdon të përcaktojë drejtësinë e re

për sa i përket kanalit, urdhrit, qëllimit, kostos, bazës, pasojave hyjnore

dhe implikimeve njerëzore. Sa i përket kanalit të tij, shpëtimi i drejtësisë i

vjen njeriut përveç ligjit. Nuk varet nga bërja më e mirë e dikujt për t’iu

përmbajtur standardeve të ligjit moral të Zotit, siç mësoi Judaizmi (rabinë).

Garancia për të është në DhV (shiko rr. 19). Megjithëse shkurton parimet

e Judaizmit, trashëgimtari bashkëkohor i DhV, megjithatë ka dëshmi të

qarta në Shkrime se kjo është me të vërtetë dhe vetëm se si funksionon

Zoti, si ch. 4 do të tregojë.

22 Kanali i saj i vetëm është besimi tek Jezu Krishti. Besimi është e

kundërta e vetë-besimit. ‘Është ‘një veprim që është mohimi i gjithë

veprimtarisë’, një veprim i angazhimit të jetës, duke ia besuar vetes Jezu

Krishtin, kryetarin e punës shpëtuese të Zotit. Shtrirja është universale,

duke përqafuar në mënyrë të paanshme çdo çifut ose pagan që

angazhohet për besim. Një ofertë universale e shpëtimit përputhet me

universalitetin e dëshmuar tashmë të mëkatit. Lavdia e Zotit këtu i

referohet pasqyrimit të qenies rrezatuese të Zotit tek njeriu, farefisnisë

morale dhe shpirtërore ndaj tij me të cilën Adami u krijua si imazhi i Zotit.

Imazhi është disfiguruar për fat të keq tek njeriu i rënë. Vetëm në Krishtin,

Njeriu i Dytë dhe Imazhi më i madh i Zotit, mund të fillojë punën e

rivendosjes së figurës (2 Kor. 3, 18; krhs. 5, 2; 8, 30).

24. Sa i përket kostos, marrja e duhur me Zotin nuk i kushton njeriu

asgjë, por ishte shumë e kushtueshme për Perëndinë. Vetë Zoti në hirin e

tij ose një dashuri bujare, të pamerituar nga puna e Krishtit për

‘shpërblesë’ (Moffatt) e bleu besimtarin nga tregu i skllevërve të mëkatit
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(krhs. 6, 6, 17; 7, r4). Shëlbimi gjithashtu lë të kuptohet se Dalja i popullit

të Perëndisë në Krisht (krhs. 9, 17; Lp. 7, 8; Is. 51, 11). Subjekti logjik i

arsyetuar është ‘të gjithë ata që besojnë’ në rr. 22; fjalët ndërhyrëse

merren më së miri si kllapa.

25 rr. Baza hyjnore e vendosjes së njerëzve të drejtë është flijimi i

Krishtit. Zoti e profetizoi si antidot të mëkatit njerëzor. Por Ai ishte më

shumë, Ai u bë jo vetëm një flijim i shlyerjes, por – “mjeti i përhapjes” ose

“vendi i përhapjes”. Ndërsa dëbimi  merret me mëkatin njerëzor, përhapja

merret edhe me zemërimin, reagimin hyjnor ndaj mëkatit. Deri më tani,

kërcënimi i zemërimit të Zotit ishte varur mbi kokat e njerëzve, gati të

bjerë si shpata e Damokles. Në Krishtin kërcënimi zhduket, sepse ajo

zbriti mbi Të (1, 18). Këtu është një ‘një koment teologjik mbi kuptimin e

britmës nga kryqi, “Zoti im, Zoti im, pse më ke braktisur?” Në Krishtin,

Perëndinë e dashurisë (5, 8) vetë siguroi mjetet për të shkaktuar

zemërimin e tij mbi mëkatin e njeriut në atë mënyrë që njeriu të shpëtohet..

Fjala greke hilasterion do të thotë ‘vend i mëshirës’, mbulesa e arkës dhe

vendi i perëndimit, në Heb. 9, 5. Ndoshta këtu është menduar edhe një

referencë ceremoniale dhe Pali ka në mend ritet e Ditës së Pajtimit (Le

16), i cili arriti kulmin në spërkatjen e selisë së mëshirës me gjakun e

flijimit. Krishti është vendi i mëshirës dhe Krishti viktimë sakrifikuese.

Subjektivisht propiticioni realizohet përmes mediumit të besimit, me anë të

të cilit individi e pretendon atë për veten e tij. Objektivisht ajo arrihet në

sajë të gjakut të Krishtit të derdhur në një vdekje sakrifikuese. Pasoja

hyjnore e njerëzve në vendosjen e Zotit drejt në këtë mënyrë është se Ai e

mbështet drejtësinë e tij. Pali tani po nxjerr në pah një aspekt specifik

drejtësie, drejtësi morale të Perëndisë. Ai shpesh duhet të ketë dëgjuar

ungjillin e tij të kritikuar në qarqet hebreje me arsyetimin se kjo bëri një

tallje të drejtësisë së Zotit. Disa nga kjo kritikë që pikëpamja e krishterë

për Zotin është imorale është reflektuar më herët në këtë kapitull.

Nocionet e të krishterëve që një Zot moral (a) kishte bërë një ekzekutim

të mallkuar mjetet e jetës së bekuar (Gal. 3, 13) dhe (b) pranuar

mëkatarët, ishin qartë paragjykuese, argumentoi Jude. Pali përgjigjet se

(a) DhV dhe Judaism nuk shkojnë aq larg.

Të marra si zbulimi i plotë dhe i fundit i Zotit, ata, dhe jo Kryqi, janë

një skandal.



23

Theshtë vetëm Zoti i Kryqit që sqaron drejtësinë e tij. Në vetëkënaqësi

në dukje, Zoti i kishte lënë mëkatët e bëra më parë të pandëshkuara të

hebrenjve (2, 4) dhe johebrenjve (1, 24; Vap 17, 30), por Ai e kishte

bërë këtë vetëm sepse syri i tij ishte mbi Kryq. Tani Ai kishte vepruar

sipas karakterit dhe kishte marrë me qira qiejt (1, 18) në një shfaqje të

neverisë së tij ndaj dhe ndëshkimit të mëkatit. Viewshtë kuptim vetëm

pikëpamja e krishterë e Zotit dhe mëkatit. (b) Zoti tani mund të marrë për

herë të parë mëkatarin e penduar pa paragjykuar drejtësinë e tij morale

sepse pranimi varet nga besimi në Jezusin. Përkthejeni, ‘Ai është i drejtë

edhe kur justifikon. – . ‘ (H. Kor. G. Moule. gr. Kai – dhe – është këtu

ndajfolje). ‘Duke përvetësuar vetveten homazhet e bëra për madhështinë

e Zotit nga i Kryqëzuari, besimtari vetë është kryqëzuar ashtu siç ishin në

sytë e Zotit, vendoset rendi moral dhe gjykimi mund të marrë fund me një

veprim të shfuqizimit’.

27-31. Implikimet njerëzore të veprimtarisë justifikuese të Zotit janë

trefish.

(a) Pretendimet e vetë-mjaftueshme janë të pavlefshme nga parimi i

besimit të vetë-efektshëm. ‘E gjithë çështja është tani në një aeroplan

tjetër – duke besuar në vend që të arrihet’ (Phillips). ‘Mirësia e

vetvetishme, e vetë-mjaftueshme, e cila justifikon vetveten nuk mund të

jetë një e mirë, sepse efekti i saj është të krijojë pavarësinë morale të

njeriut nga Zoti; pra është shprehje e egoizmit të njeriut dhe është në vetë

natyrën e tij një rebelim kundër burimit të të gjitha të mirave “.

(b) Prandaj raca njerëzore është vendosur në një nivel të përbashkët,

hebrenjtë dhe Xhehennemi takohen në Kryq (krhs. Ef. 2). Ekziston vetëm

një Zot është pjesë e fesë Shema ose Hebraike, bazuar në Lp. 6, 4 Nga

një artikull i besimit hebre Pali nxjerr përfundimin se si Zot i të gjithëve Ai

do t’i trajtojë të gjithë në të njëjtin parim ditën e gjykimit. Nga (gr. ek si në

rr. 26 dhe  17) dhe përmes (gr. dia si në rr. 22, 25) janë ndryshime për

shkak të stilit.

(c) Ligji është vendosur ‘në një vend më të fortë’. Ose “vendoseni në

vendin e duhur”. Përkundër qëndrimit të Palit ndaj ligjit në rr. 21, 28

detyrimet e tij morale përmbushen përfundimisht në jetën e krishterë, si kr.

6, 8 sqaroni.
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Drejtësia (një gjendje juridike e drejtë) me anë të besimit (në Mesinë

dhe punën e tij të përfunduar) një parim hyjnor (4, 1-25)

Ky kapitull zgjeron pretendimin e bërë në 3, 21 se drejtësia (një

gjendje juridike e drejtë) me anë të besimit (në Mesinë dhe punën e tij të

mbaruar) ka urdhër biblik, dhe shpjegon pohimet e bëra në 3, 29 që Zoti i

pranon të dy Hebrenjtë dhe johebrenjtë, por vetëm në bazë të besimit.

Pali e konsideroi të arsyeshme që Zoti kurrë nuk do të ishte i rremë ndaj

parimeve themelore të zbulesës së tij. Zoti qëndron i njëjtë dhe Fjala e tij

është gjithnjë bashkëkohore (krhs. rr. 23). Duhet të ketë një unitet

thelbësor midis shpalljeve të vjetra dhe atyre të reja të Zotit. Drejtësia (një

gjendje juridike e drejtë) me anë të besimit (në Mesia dhe punën e tij të

mbaruar) në fakt nuk është asgjë e re, por baza mbi të cilën Zoti u takua

me vetë themeluesit e Izraelit. Apostulli është rastësisht i goditur në rrënjët

e krenarisë kombëtare dhe shpirtërore të Judaizmit. Ai merr si tekstin e tij

Zan 15, 6, i cili jep shkurtimisht marrëdhëniet midis Zotit dhe Abrahamit

në tregimet e Zan. Ky kapitull i tërë është një analizë e kujdesshme e këtij

teksti dhe implikimet e tij. Në dritën e tij, Pali jep katër përgjigje në

pyetjen e rr. 1.

(a) Abrahami u drejtua me Perëndinë me anë të besimit, e jo me vepra.

Se vetë teksti e bën të qartë (2-8).

(b) Ai u drejtua me Perëndinë me anë të besimit, e jo me rrethprerje.

Kështu mëson pozicionin e tekstit, duke ardhur ashtu si ndodh para Zan

17 (9-12).

(c) Ai u drejtua me Perëndinë me anë të besimit, dhe jo me ligj. Kjo

përsëri është e qartë nga pozicioni i tekstit, i cili vjen shumë më herët në

Pentateuch sesa tregimi në Dalja i dhënies së ligjit (13-17a).

(d) Konteksti i Zan 15, 6 përcakton besimin e Abrahamit si besim në

premtimin e jetës së Zotit (17b-25). Gjatë secilës përgjigje, Pali tregon se

ekziston një parim në fjalë i cili është i rëndësishëm për ungjillin.

1-8. Abrahami kishte drejtësi (një gjendje gjyqësore të drejtë) me anë

të besimit (në Mesia dhe punën e tij të mbaruar). Në mendjen e tij, Pali po

grindet me hebrenjtë e tjerë. Siç vepruan hebrenjtë më vonë, ata ndoshta

përmendën Zan 26, 5 për të mbështetur pretendimin e tyre se ishte bindja

e Abrahamit ndaj ligjit, që e bëri atë të pranueshëm për Perëndinë.



25

3. Por Shkrimi jep një përgjigje të ndryshme. Drejtësia këtu dhe në

Zan. Është, 6 është ‘një marrëdhënie e drejtë me Perëndinë e dhënë nga

një ndjenjë hyjnore e aprovimit’. Is. 41, 8 e përmbledh atë në fjalën mik,

siç e pa Jakobi kur lidhi dy vargje (Jak. 2, 23). Krediti ka rrënjë të tjera

DhV përveç tekstit të cituar. Përdoret për të përshkruar gjykimin ose

vlerësimin e priftërinjve si përfaqësues të Zotit me anë të të cilave ata

aprovuan ose refuzuan një ofertë të Izraelit (p.sh. ua kreditoi atyre ose jo,

Lev 8, 18; 17, 4). Kështu që këtu dhe në librin e Zan i referohet një

vlerësimi hyjnor, i cili edhe pse mund të bie ndesh me një vlerësim njerëzor

nuk është në asnjë mënyrë fiktive (krhs. 2, 26). Fjala ishte gjithashtu një

term aktual tregtar për të kredituar diçka në llogarinë e dikujt. Nuk është

jashtë bujarisë që një punëdhënës krediton stafin e tij me pagat e tyre, ata

kanë një kërkesë për shpërblim.

5. Por marrëdhënia midis njeriut dhe Zotit nuk bën pjesë në kategorinë

e kërkesave për punë dhe paga. Duart e zbrazura të shtrira në besim janë

gjithçka që njeriu duhet t’i tregojë Perëndisë. Një marrëdhënie e drejtë e

bazuar në hir, paguhet në llogarinë e besimtarit, siç ishin, ai është i pranuar,

i lig edhe pse ka qenë. 6-8. Zoti e pranon të pabesët? Po, Pali mund ta

provojë atë. Duke përdorur një parim rabbinik krahasues të interpretimit,

ai përkufizon Zan 15, 6 në aspektin e Ps. 32, 1, Ku shfaqet përsëri ideja,

kreditimi-drejtësi do të thotë të moskreditosh mëkatin. Imputimi i

drejtësisë = moskuptimi i mëkatit.

9-12. Besimi justifikon, jo rrethprerjen. Pasi ka konstatuar se

mosrespektimi i mëkatit në falje është i njëjtë me sa i përket të drejtit, Pali

tani mund të zbatojë bekimin e Ps. 32 për njeriun që konsiderohet i drejtë.

Por a është përjashtuar johebrenjtë nga kjo kategori? Në përgjigje, Pali

përsëri merr përvojën e Abrahamit si modeli i marrëdhënieve të Zotit me

njeriun. Zan 15 vjen para Zan 17, pranimi i tij në bazë të besimit i parapriu

rrethprerjes së tij. Rendi është i rëndësishëm, nënkupton që rrethprerja

kurrë nuk ishte menduar të shfrytëzohej si një rit automatik, i cili mund të

predispozonte Zotin të pranonte një njeri. Në rrethprerje, Zoti thjesht

konfirmonte dhe shtonte nënshkrimin e tij në shqiptimin e tij të mëparshëm,

i cili bazohej në besimin personal të Abrahamit në Vetë. Abrahami ishte një

Gentile virtual në Zan 15. Pasardhësit e tij shpirtërorë janë pra (a)
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Johebrenjtë që besojnë ashtu si bëri Abraham dhe (b) vetëm ata hebrenj

që ecin në gjurmët e besimit të Abrahamit.

13-17a. Besimi justifikon, jo ligjin. Premtimi i Zan 17, 4 për Abrahamin

me besim të drejtë, se pasardhja e tij do të gjendej në botë, në mënyrë të

konsiderueshme antezoi dhënien e ligjit. Ligji është një shprehje e shkurtër

e ngarkuar me përmbajtje të thellë psikologjike. Këtu aq shpesh duhet të

njohësh njeriun përpara se të mund të dihet kuptimi i fjalëve të tij.

Qëndrimi i Palit ndaj ligjit është i ngjyrosur nga përvoja e tij brenda

Judaizmit (rabinë). Ajo që ishte themeluar fillimisht mbi aktin e hirshëm të

shëlbimit të Perëndisë (Dalja 20, 2) përfundimisht ishte bërë baza e

pretendimeve njerëzore ndaj Perëndisë. ‘Shpjegimet’ e shtuara e

shndërruan atë në një barrë që shkatërroi një çifut të ndërgjegjshëm si

Pali, një ngarkesë i bëri të gjitha më të rënda nga humbja e spontanitetit, e

gëzimit dhe e ndjenjës së iniciativës së hirshme të Zotit. Pali sulmon ligjin

për legalizmin me të cilin ishte bërë sinonim. hebrenjtë e kishin zvarritur

dhe e çoroditën atë në një organ të arritjeve njerëzore. Premtimi i tillë i

Zotit nuk mund të vinte. Ligji është ‘një grumbull i klinkerëve që shënojnë

një mrekulli të zjarrtë që ka ndodhur, një krater i djegur që shpalos vendin

ku ka folur Zoti,. – një kanal i thatë i cili në një gjeneratë të kaluar dhe në

kushte të ndryshme ishte mbushur me ujin e gjallë të besimit dhe të

perceptimit të qartë ‘(Barth).

15. Ligji nuk mund të bekojë, vetëm të dënojë, shiko 3, 20 n .; 5, 13

16. Premtimi ishte një çështje hiri nga ana e Zotit dhe besimi ndaj

njeriut. Kështu ishte i pavarur nga ligji. Perëndia ishte duke e sqaruar

paraprakisht që trashëgimtarët e tij nuk do të kufizoheshin vetëm tek

hebrenjtë (krhs. Gal. 3, 8).

17. Në të vërtetë, Zoti e bëri atë baba të shumë johebrenjve, siç

deklaron Zan 17, 5 (et. gr. ethne doo të thotë “johebrenj”, si dhe

kombeve). Abrahamit iu caktua ‘roli i një ndërmjetësi të bekimit në planin

e shpëtimit të Zotit për të gjitha familjet e tokës’).

17b-25. Besimi i Abrahamit krahasohet me

Besimi i krishterë. Premtimi i rr. 17a iu dha Abrahamit ndërsa ai

qëndroi para Perëndisë. Konteksti i Zan 15, 6 lidh besimin e Abrahamit

me premtimin e Zotit për Isakun. Gruaja e tij dhe vdekja e tij seksuale

(19; Zan. 18, 11) Përjashtuan besimin në vetvete dhe e drejtuan atë te
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Perëndia, i cili mund të rinovojë jetën dhe të lëshojë thirrjen e tij krijuese

(krhs. Is. 41, 4 dhe... në Zan. 1).

18. Shpresa e tij bazuar në besimin e premtimit të Zotit të prerë drejt

grurit të pritjes natyrore. ‘Ne jemi në gjendje të dëgjojmë “Po” të tij,

ndërsa bota sipër dhe poshtë tij i thërret “Jo” “(Karl Barth). Kështu e

drejtoi shikimin e Abrahamit deri tek yjet që studionin qiellin e natës.

19. NIV me të drejtë ndjek RV-në duke mos harruar ‘jo’, të cilën disa

MSS antike i shtuan në tekst (si në AV, ‘ai e konsideronte jo trupin e tij’).

‘Besimi nuk do të thotë të mbyllësh sytë nga faktet. Besimi nuk ka farefisni

me vetë-mashtrim optimist ‘(Nygren). Ishte një rabinë që thoshte se një

centenar është ‘sikur të kishte vdekur dhe të ikte’.

20. Pali nuk i pranon gabimet e përkohshme të Abrahamit nga Zan 16,

2; 17, 17 qoftë sepse mendimet e tij janë të përqendruara në Zan 15 ose

sepse dyshimet e Abrahamit ishin jetëshkurtra.

21 Ishte hedhja e Abrahamit mbi premtimin e Zotit dhe fuqinë e tij për

ta mbajtur atë nën të cilën Zoti e pranoi si të drejtë me Vetë.

23 Dhe është e njëjta gjë edhe sot! Besimi i krishterë është besimi i

Abrahamit përsëri, besimi në të njëjtin Dhurues të jetës së mrekullueshme,

i cili tani ka demonstruar fuqinë e tij në mrekullinë e ringjalljes.

25. Vargu lexohet si një rresht i poezisë semite. Jezusi, Zoti ynë. Ai. – .

është ndoshta një citat nga një rrëfim besimi i përdorur në adhurimin e

kishave palestineze. Gjysma e parë i bën jehonë Is. 53. Pali përdor

kuotimin për të përmbledhur dhe mbështetur krahasimin e tij të besimit të

Abrahamit dhe të të krishterit sepse lidh arsyetimin me jetën e ringjallur të

Jezuit. Ringjallja e tij është baza e arsyetimit të besimtarit (më mirë,

hakmarrja). Ringjallja e justifikuar (përligjur) Krishtin (i Tim. 3, 16; krhs.

Rom. 1, 4), Duke e provuar Atë që nuk i nënshtrohet personalisht

zemërimit të Zotit, dhe këtë gjendje e ndajnë ata që janë tek Ai.

(c) Gëzimet e drejtësisë (një gjendje juridike e drejtë) me anë të

besimit (në Mesia dhe punën e tij të mbaruar) (5, 1-11) Besimi i drejtë ...

është shpjeguar. Para se të shkoni në forcën e krishterë të. – . Do të

jetojë, dhe në procesin e kalimit në të, Pali ngre zemrën e tij në një

shpërthim gëzimi dhe falënderimi për implikimet e drejtësisë (një qëndrim

të drejtë) me anë të besimit (në Mesinë dhe punën e tij të mbaruar) (krhs.

8, 3 1; ti, 33). justifikimi është për të jo thjesht një doktrinë për ta
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përcaktuar dhe mbrojtur, ai e ka gjetur atë një kupë bekimi që përshkon

në tërë jetën e tij.

1. Ekziston një mbështetje e fortë për ‘le të kemi’ në dorëshkrime dhe

versione. Por një deklaratë e faktit të siguruar lexon më natyrshëm këtu

sesa një apel. Fakti që të dy format foljore u shqiptuan në të njëjtën

mënyrë në helenistik dhe më vonë greqisht shpjegon variacionin tekstual.

Paqja nuk është këtu një ndjenjë e brendshme por marrëdhënia e pajtimit

me Zotin. I krishteri nuk është më në kampin e armikut. Përmes vdekjes

së shlyerjes së Krishtit, Zoti tani merret me të si një mik (krhs. RR. 10).

2. Krishti na ka vënë në një pozicion të ri me Perëndinë, duke

vendosur këmbët tona fort mbi shkëmbin e hirit. Ekziston perspektiva që

një ditë të shijojmë plotësinë e pranisë së Zotit. Lavdia është shkëlqimi

rrezatues i pranisë së Zotit, lavdia e tij Shekinah. Të krishterët tashmë

kanë privilegjin të ndajnë rivendosjen (krhs. 3, 23) të kësaj shkëlqese

rrezatuese në këmbë (8, 30) dhe në rritje progresive (2 Kor. 3, 18), por

përfundimi i procesit nuk ka ardhur akoma (Fil. 3, 21; 1 Gjn 3, 2).

3 rr. Këto bekime janë realitete që nuk i përkasin vetëm një bote

shpirtërore të shkëputur, por janë të rëndësishme për botën konkrete të

çështjeve njerëzore. Gëzimi për të qenë i drejtë me Perëndinë i mundëson

një burri të marrë përsipër vuajtjet e tij, të bëra për hir të Krishtit (krhs.

Hab. 3, 17 +). Në të vërtetë ai e zbulon se e ndihmon atë në rrugën e tij.

Zoti e ka projektuar atë për të prodhuar me anë të një reagimi zinxhir

cilësitë e qëndrueshmërisë, karakterit të shkëlqyeshëm (gr. dokime –

diçka e provuar) dhe shpresë e bindur. ‘Jemi rraskapitur nga bota dhe

bëhemi më të aftë të perceptojmë dhe vlerësojmë atë që është parajsore.

Kështu që shpresa e cila tashmë është tek ne bëhet më e qartë dhe më e

ndritshme ‘(J. N. Darby).

5. Shkrimi dëshmon frytin e caktuar të shpresës te Zoti, aludim i bëhet

LXX i Ps. 22, 5. Baza përfundimtare e shpresës së të krishterit nuk

qëndron në reagimin e tij ndaj persekutimit, megjithëse kjo mund ta

forcojë atë, por në Vetë Zoti si një Perëndi që e ka provuar dashurinë e

tij. Bekimi kryesor i derdhur me Shpirtin e tij (një jehonë e Jl 2, 28) është

një ndjenjë e dashurisë së tij (krhs. 15, 30). Kur një herë Shpirti ka bërë

dashurinë e tij të Kalvarit, dërrmuese e vërtetë për një njeri në përvojë të



29

brendshme, ai është i detyruar të mendojë më shumë, nëse Zoti më do aq

shumë sa ajo, ai do të më dojë deri në fund.

6-8. Shkalla e dashurisë së Zotit tregohet në atë që nuk kishte asgjë të

admirueshme apo bukuroshe për njeriun që mund ta evokonte atë. Vetë-

sakrifica njerëzore kërkon vlera të brendshme në objektin e saj, qoftë një

drejtësi skrupuloze ose mirësi dashamirëse. Dashuria e Perëndisë, e

zbuluar në vdekjen e Krishtit, çuditërisht nuk bën aspak kërkesa

paraprake. Zoti ka vërtetuar se sa mirë Ai na do, dashuria e tij

përforcohet (gr. synistisin, krhs. 3, 5) Meqenëse u është treguar

dobësive, për mëkatarët e devotshëm, kur Ai u fut në histori në momentin

thelbësor, Koha e tij e caktuar për përurimin e një epoke të re të hirit.

rr. 9  Meqenëse Zoti tashmë ka bërë kaq shumë, Atij mund t’i besohet

t’i vendosë prekjet përfundimtare të veprës së tij (krhs. Fil 1, 6). E

kaluara garanton të ardhmen. Pranimi përmes vdekjes së Krishtit (krhs. 3,

25) mban me vete një siguri se Ai më në fund do të shpëtojë nga zemërimi

i ditës së gjykimit kur të ndëshkohen mëkatarët (krhs. 2, 5; 1 Sel. 5, 9).

Pajtimi na siguron lumturinë e ardhshme të jetës së përjetshme. Jeta e

ringjallur dhe e lartësuar e Krishtit është një garanci shtesë, ‘Jeta e tij është

një premtim dhe siguri për jetën e të gjithë popullit të tij’. Krhs. 6, 8; Gjn

14, 19. “Jezusi vdiq dhe Jezusi u ringjall” – këto janë të vërtetat që

përmbajnë gjithçka për ne. E gjithë kjo që mund të bëjë një Shpëtimtar që

vdes dhe një i gjallë është i yni ’.

ii. Pali përsëri i rikthen lexuesit në tokë lexuesit e tij (krhs. rr. 3). Frytet

e justifikimit nuk qëndrojnë të gjitha në të ardhmen me asnjë mënyrë.

Krishti në vendosjen e marrëdhënieve miqësore me Perëndinë, Ati i tij ka

dhënë diçka që na bën të gëzohemi këtu dhe tani në Vetë Zot.

ii. Do të jetojë ‘(5,12 – 8, 39)

Tani Pali kthehet në gjysmën e dytë të tekstit të tij me temë. Premtimi i

jetës është treguar për të gjetur përmbushjen e tij në Krishtin dhe në

Frymë. Life Jeta ’dhe live live’ ndodhin 25 herë në këtë seksion dhe vetëm

tre herë në pjesën paraprake. ‘Vdes’, ‘vdekje’, etj ndodhin 37 herë këtu

dhe vetëm gjashtë herë më parë (pesë në 5, 6).
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(a) Jeta në Krishtin (5, 12 – 7, 6)

Së pari Pali shpalos parimin e jetës në Krishtin dhe më pas ai bën një

kërkesë të trefishtë për kryerjen praktike të asaj që nënkupton.

Solidariteti në Krishtin (5, 12-21)

Ashtu si seksioni i parë kryesor kundërshtoi pashpresën e njeriut me

dhuratën e Zotit të drejtësisë (një qëndrim të drejtë) me anë të besimit (në

Mesinë dhe punën e tij të mbaruar), kështu që tani jeta në Krishtin

përfundon kundër vdekjes në Adam. Adami ishte një model, duke

parathënë kundërpartinë e tij të ardhshme, të dy janë koka dhe

përfaqësues gjithëpërfshirës të krijimit njerëzor, Adam i të epokuarve dhe i

Krishtit i ri (1 Kor. 15, 45, 2 Kor. 5, 17). Por Krishti konsiderohet jo

vetëm si Njeriu i Dytë, por edhe si Shërbëtori pësimtar. Rr. 19 është një

aluzion i drejtpërdrejtë për Isainë. 53, 11. I gjithë seksioni mund të

konsiderohet si një ndërlidhës i Zan 3 dhe Is. 53, 11 me Hab. 2, 4. Idetë e

drejtësisë, arsyetimit, shumë dhe bindjes vijnë nga Is. 53, ajo (shiko rr.

19). Mendimi i jetës vjen nga Hab. 2, 4. Temat e kundërta të mëkatit,

fyerjes, dënimit, mosbindjes dhe vdekjes sugjerohen jo vetëm nga

kontrasti me konceptet pozitive, por edhe nga tregimi në Zan 3 të Adamit

që hante frutin e ndaluar, përkundër kërcënimit të Zotit për vdekje – Këto

janë idetë kryesore të kësaj pjese. Pali ka mwnduar për burimet e tij të

DhV dhe i ka endur ato me fillin bashkues të veprës së Krishtit. Puna e

Shërbëtorit-Njeriut i cili me anë të bindjes së tij solli drejtësi dhe jetë

njerëzimit të ri tek Ai është përmirësuar duke e vendosur atë kundër

sfondit të errët të dështimit të Adamit dhe rezultateve të tij fatale për racën

e Adamit.

Prandaj nuk duhet të presim që të gjejë në këto rrethe një doktrinë të

qartë të prerë të mëkatit origjinal. Qëllimi është të theksojmë punën e Zotit

për rikthimin në Krisht, dhe gjithçka tjetër është në varësi të këtij qëllimi.

Ekziston shumë mister në lidhje me natyrën dhe shtrirjen e marrëdhënieve

tona korporative me Adamin, të cilat teologët sistematikë janë përpjekur

të shpjegojnë në mënyra të ndryshme. Një specialist ka krahasuar me

ndihmë nocionin psikologjik të një “mendje racore të pandërgjegjshme” të

përgjithshme, të cilën secili individ hyn në jetë, e trashëgon, me kujtimet e

tij racore, nxitjet, frenimet dhe ndjenjën e fajit. Nga kjo trashëgimi ai nuk
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mund të ndahet vetvetiu – nuk mund të arrijë një egoizëm të vetë-

përmbajtur; ai është i lidhur me garën dhe garën me të. ‘ Që nga hyrja e

mëkatit ‘çdo njeri që lind në botë ... gjen një situatë të kompromentuar

duke e përballur atë gjeneratë dhe secili vepër individuale në atë mënyrë

që forca e brendshme e individëve dhe brezave në ngritje të forcohet,

devijohet dhe herë pas here shkatërrohej “.

rr. 12. Fjalia lihet e papërfunduar. Do të duhej të kishte vazhduar

logjikisht ‘kështu që përmes një Njeriu drejtësia hyri në botë dhe përmes

jetës së drejtësisë’. Por Pali e ndërpret ndërtimin krahasues dhe nuk

kthehet në mendimin e tij kryesor deri në rr. 18 Adami hapi derën për të

mëkatuar dhe e la të humbasë në botën e njerëzve. Mëkati i tij shënoi

pushtimin nga një forcë e keqe. Pasi ajo kishte ndezur një shkëndijë fatale

në një njeri, ajo u përhap si zjarri i egër përmes racës njerëzore. Mëkati u

referohet mëkateve të vërteta (krhs. 3, 23) që shihen si një shprehje

individuale dhe miratim i veprimit përfaqësues të Adamit. ‘Mëkatet

individuale janë, si të thuash, vetëm shpërthimet e këtij mëkati për gjithnjë

flluskim në thellësi’ (Emil Brunner). Vdekja nuk është thjesht fizike por

shenjë e zhdukjes së jetës shpirtërore të njeriut. Në mënyrë që mendimi

kryesor të bëhet i qartë rr. 18 do të konsiderohet para vjershës

prindërore. 13-17.

18. Rrethi është një formulë e përmbledhur pa folje në greqisht. Plani

dy-pjesësh i Zotit për epokën e vjetër në Adam dhe për epokën e re në

Krishtin kishte mjete, shtrirje dhe rezultat në të dy rastet. Mjeti ishte (një)

një shkelje – pothuajse bie ’që nga gr. paraptoma është fjalë për fjalë një

‘rënie anash’ – dhe (b) një akt drejtësie. Krahas me veprimin e gabuar të

Adamit ngrihet Kryqi ku Krishti përmbushi plotësisht vullnetin e Zotit.

Shtrirja ishte dhe është i gjithë njerëzimi. Fraza kufizuese në rr. 17 jep të

kuptojë që në rastin e dytë ajo është e kufizuar vetëm për ata që pranojnë

ofertën e shpëtimit të Zotit. Të supozosh se Pali mësoi shpëtimin univerzal

të të gjithë individëve është të injorosh realizmin të cilin vitet e përvojës

misionare duhet ta kenë futur tek ai. Çdo gjë në Adam , çdo gjë në

Krishtin’ është menduar. Rezultati i planit të dyfishtë të Zotit, ishte (a)

dënimi i mëkatit dhe (b) shfajësim përjetë, një gjykim i favorshëm që çon

në jetën e përjetshme.
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19. Dhe ashtu si të gjithë njerëzit u bënë mëkatarë si rezultat i një

veprimi të mosbindjes së një njeriu, në të njëjtën mënyrë ata do të vihen të

gjithë (besimtarët) në rregull me Zotin si rezultat i një veprimi të bindjes së

një njeriu.

Është e qartë nga ky varg që ajo që bie në sy nuk është jeta e përsosur

e Krishtit (e cila ishte jeta e bindjes) por, më saktësisht, vdekja e tij në

kryq, besimi në të cilin shfajëson individin. Disa e kanë interpretuar këtë

rreth që do të thotë se jeta e përsosur e Krishtit i llogaritet mëkatarit, por

kjo është ide rabinike që u bë pjesë e teologjisë mesjetare dhe e cila

Kalvini nuk arriti të reformonte.

Gjysma e dytë është një citat i Isaisë. 53, 11 me foljen e dhënë në

pasive sepse në themel të tërë fragmentit është mendimi i ekzekutimit të

Perëndisë të planit të tij dhe jo të arritjeve të Birit vetvetiu. Tensioni i

ardhshëm i referohet ditës së gjykimit që paralajmëron përfundimin e

epokës së re në Krishtin (krhs. 6, 5). Njerëzimi i ri në Krishtin do të

përbëhet i drejtë, në të drejtë, ‘i pranueshëm për Zotin’. Shumë (gr. hoi
poloi) është një idiomë hebraike për masën e njerëzve. Pali e kishte

përkthyer në rr. 18 në idiomën greke si “të gjithë”. Bindja është ndoshta

një parafrazë e fjalës hebraike që dihet në Isa. 53, 11. Studimi modern

hebraik sugjeron që në të vërtetë ajo do të thoshte ‘poshtërim’,

‘nënshtrim’. Fil. 2, 8 thekson gjithashtu bindjen e Krishtit në rolin e tij të

Shërbëtorit.

rr. 13 Pali ndiqet nga të gjithë mëkatarët. Të flasim për mëkatin pasi

Adami dhe para se Moisiu të ngrejë një problem. Nëse mëkati

përkufizohet si thyerje e vetëdijshme e standardit moral të Zotit, si mund ta

cilësojë Zoti dënimin me vdekje kur ai standard nuk ishte i njohur në

periudhën midis Adamit dhe Moisiut? Pali po përdor përfaqësimin e DhV

të historisë së njerëzimit. Ai e lë pa përgjigje vështirësinë e tij teologjike

(krhs. 2, 12 ku ai i përgjigjet asaj në lidhje me ligjin natyror). Fakti është

se njerëzit vdiqën para se të jepej ligji i Moisiut, edhe pse mëkatet e tyre

nuk ishin si ai i Adamit, i cili qëllimisht theu një rregull të njohur.

15-17. Modeli nënkupton ngjashmërinë, dhe Pali duhet të tregojë me

kujdes se ka kontrast në karakterin dhe rezultatin e ndikimit të Adamit dhe

Krishtit. Puna e Krishtit është një fuqi e lavdishme për të mirë, e kundërta

e vrasjes masive të mjeruar që lindte nga mëkati i Adamit. Zoti ka
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ndërhyrë për të penguar procesin e zgjerimit të mëkatit. Tek Adami një

mëkat pati një efekt dënues; në Krishtin falen shumë shkelje. Në vend që

të jeni nënshtetas i Mbretit Vdekja, perspektiva e njerëzve është të jetoni

si mbretërit. Ata mund të marrin pjesë në Mbretërinë Mesianike, nëse

vetëm ata pranojnë dhuratën e drejtësisë së Zotit (kjo është, një gjendje

juridike e drejtë bazuar në punën e përfunduar të Krishtit në kryq).

20. Pali po flet nga përvoja personale (krhs. 4, 13). Ai kishte zbuluar

se ligji, i futur në epokën e vjetër të Adamit, kishte një efekt në përputhje

me epokën e tij; e bëri njeriun të kuptojë mëkatin e një njeriu dhe në të

vërtetë shkaktoi një reagim të mëkatit, pasi 7, 7 shpjegon. ‘Ligji nuk është

thjesht një reagent me të cilin mund të zbulohet prania e mëkatit; është një

katalizator i cili ndihmon apo edhe fillon veprimin e mëkatit ndaj njeriut ‘.

‘Është futur në anën ’(gr. pareisilthen) me rolin vartës të një pajisje shtesë

që punon në anën e Adamit të rënë. Ligji ishte mënyra e Zotit për ta çuar

mëkatin në kokë (1 Kor. 15, 56) përpara se Ai të shkelte virulencën e tij

me hir të fortë.

21. Mbreti Sin është rrëzuar së bashku me vdekjen, instrumentin e

tiranisë së tij. Hiri është tani në fron dhe do të shpërndajë jetën e epokës

për të ardhur tek ata të bërë të drejtë me Perëndinë nga puna e Krishtit.

NATYRA E MËKATIT
Pali nuk e konceptoi mëkatin thjesht si një veprim ose qëndrim në

kundërshtim me vullnetin e Perëndisë. Një studim i fjalorit të përdorur në

shoqërim me të tregon qartë se ai e personifikoi atë. Mëkati është një

mbret (5, 21; 6, 12), pronar skllav (psh. 6, 6), është i vdekur ose i gjallë

(7, 8). Mëkati është një fuqi e jashtme e huaj për natyrën e vërtetë të

njeriut ashtu siç e kishte menduar Zoti. Është një armik që ka pushtuar një

njeri, ka pushtuar ‘mishin’ e tij dhe e mban rob (7, 23). Bota përveç

Krishtit është nën kontrollin e mëkatit (3, 9). Puna e Krishtit ishte të

sulmonte mëkatin në tokën e vet dhe ta mposhtte atë (8, 3). Burri në

Krisht hyn në këtë fitore dhe shpëtohet nga tirania e mëkatit (6, 18; 7,

24). Por është e qartë nga argumentet e Palit në kk. 6-8 që i krishteri nuk

është bërë moralisht i përsosur në shndërrim. Puna e Krishtit për çlirimin

personal është një realitet për të krishterin, por është në një plan të

ndryshëm të realitetit nga çështjet morale të jetës së përditshme.
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Megjithatë, ajo duhet të gjejë homologun e saj në jetën e të krishterit. Pali

argumenton se për shkak se mëkati është hedhur një herë e përgjithmonë

në një plan të realitetit, ai nuk duhet të mbretërojë në planin moral të

mendimit dhe sjelljes njerëzore. Në këtë jetë mëkati po përpiqet të

riafirmojë autoritetin e tij të vjetër, por të krishterët nxiten të mbyllin dyert

kundër tij, sepse nuk ka të drejtë të hyjë përsëri.

Të jetosh jetën në Krishtin (6, 1 – 7, 6)

Njeriu me besim të drejtë është sjellë brenda rrethit të njerëzimit të ri,

të kryesuar nga, dhe përmbledhur, Jezu Krishtin. Bashkimi me Krishtin

është për Palin ‘spiranca e etikës së tij’ (J. S. Stewart). Për këtë veprim

nuk është thjesht një formalitet, por në mënyrë implicite kërkon një

ndryshim përkatës moral. Pali shpjegon pse ndërsa sulmon kundër

sulmeve një përfundim të gabuar nga mësimet e tij për hirin hyjnor (krhs.

3, 8), të nxjerrë si nga legalistët hebrenj, ashtu edhe nga të krishterët

antinomë. Zoti është padyshim madhështor në hirin e tij (5, 20), por të

konkludosh nga kjo se mëkati nuk ka më rëndësi dhe se hiri i tij mund të

shfrytëzohet për skajet e liga është një përshkim i së vërtetës. Bashkimi

me Krishtin bën thirrje për një jetë të re morale. Pali e godet këtë shtëpi

me tre goditje të rënda. (a) I krishteri është një me Krishtin në vdekje ndaj

mëkatit (6, 1-14). (b) Në Krishtin të krishterët janë shërbëtorë të drejtë të

Zotit (6, 15-23). (c) Kisha është e angazhuar për Krishtin në një bashkim

të ri martese (7, 1-6).

1-14. Të krishterët janë bërë një me Krishtin në raportin e tij me

mëkatin. Pra, Pali argumenton në një seri argumentesh deduktive dhe

induktive të cilat tani mbivendosen, tani sulmojnë problemin nga një kënd i

ri dhe tani zbulojnë supozimet e mëparshme. Do të jetë më e lehtë të

konsideroni fragmentin si një e tërë sesa vargje me vargje. Si gjithmonë,

pika fillestare është Kryqi. Krishti vdiq në lidhje me mëkatin, Ai kaloi

jashtë mjedisit të mëkatit. Vdekja e tij hoqi mundësinë e takimit të tij

gjithnjë, sepse ishte një herë e mirë, një pushim i pastër. Ngjallja e tij me

fuqinë madhështore të Atit të tij (4, lavdi, krhs. Lp. 5, 24) shënon lirinë e

tij të përhershme nga instrumenti i mëkatit të tiranisë (krhs. 5, 21). E gjithë

kjo është personalisht e rëndësishme për të krishterin, sepse ai është në

Krishtin Jezus, i cili ka përfaqësuar popullin e tij dhe i ka përfshirë ata vetë
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(k. Koncepti i trupit të Krishtit). Që një njeri të jetë në Krishtin nënkupton

që ai ishte atje në Golgotha   dhe në varrin e kopshtit. Ajo që është e

vërtetë për Krishtin është e vërtetë për të krishterin. Për të personalisht

vdekja e Krishtit shënoi fundin e epokës së vjetër dhe ringjalljen e tij

përurimin e epokës së re. Zoti e tejkalon kohën dhe në kthim e merr një

njeri përsëri në Pas Krishtit 33. Kur ai përfshihet në Krishtin në

profesionin e besimit, atij i jepet një pjesë personale në ngjarjet e mëdha

të punës së Krishtit dhe transferohet nga ekzistenca e tij e vjetër në një

aeroplan të ri të jetës – Në Kishën e hershme, kur pagëzimi në përgjithësi

ndiqej fort mbi thembrat e një njeriu duke pranuar ungjillin, pagëzimin dhe

përtëritjen hyjnore pas besimit, natyrisht, mund të vlerësohej si e jashtme

dhe e brendshme e së njëjtës gjë. Pagëzimi përmes zhytjes është një imazh

dramatik i asaj që Zoti ka bërë me një njeri. Pali apelon për këtë

shëmbëlltyrë të shpëtimit të miratuar. Le të shohim prapa, thotë ai, dhe të

shohim se çfarë Zoti ka bërë në jetën tonë. Pagëzimi ynë ishte dëshmia e

jashtme që Ai na përfshiu besimtarët në Krishtin. Të qenit i zhytur në ujë

do të thotë që Ai na shoqëroi me Të në vdekjen e tij. Prandaj edhe ne

vdiqëm për sa i përket mëkatit, duke lëvizur jashtë dhe përtej epokës së

vjetër. Atëherë, si mund të jemi – njerëz të vdekur dhe të varrosur – të

kthehemi në jetën e vjetër – ‘të marrim përsëri frymë ajrin e tij’ duke

vazhduar mëkatin? Do të ishte një kontradiktë në terma. Zoti bëri që të

ndahej në kryqëzimin e Krishtit Adamit tonë, vetë siç ishim në Adam (6

vjeç, vetë plak, lit. ‘Plak’), nga këndvështrimi ynë i ri ‘njeriu që dikur

ishim’ është zhvendosur në një epokë të tejkaluar – Në vdekjen e Krishtit

ne u justifikuam  (7, i çliruar), nga mëkati, i liruar nga ndjekja e tij. Synimi i

Zotit ishte të ndryshonim sjelljen tonë (rr. 6, krhs. rr. 4; 8, 4 për klauzola

të tjera praktike të qëllimit), për të vënë jashtë veprimit trupin e mëkatit,

trupin për aq sa është bërë armik- territori i okupuar. Trupi në punë shpreh

personalitetin, dhe kështu bëhet fjalë për personalitetin në veprim (këtu ka

lidhje të ngushta me psikologjinë hebraike). Pali mund të ketë vazhduar të

thotë se ne u ringjallëm me Krishtin në pagëzim (Kol. 2, 12; krhs. Ef. 2,

6), por ai qëllimisht thyen paralelizmin për të theksuar se jeta e re nuk

është thjesht një fat realizues por një përpjekje e vazhdueshme.

Përkundrazi ai flet për të ardhmen. Ashtu si vdekja dhe varrosja e Krishtit

ishin pararendësit e ringjalljes së tij, kështu edhe pjesa jonë jetike në
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ngjarjet e mëparshme garanton ringjalljen tonë të ardhshme (krhs. 2 Kor.

4, 14; Fil. 3, 21). Epoka e re në plotësinë e saj qëndron në të ardhmen,

dhe e vjetra po vazhdon akoma rrjedhën e saj; në një aeroplan tjetër

epoka e re është projektuar përpara dhe e vjetra tashmë ka përfunduar.

Për të krishterin dy epokat mbivendosen. Pjesëmarrja e tij e së kaluarës

në fund të epokës së vjetër, dhe pjesëmarrja e tij në të ardhmen në fillimin

e së ri janë të dy treguesit e detyrimit të tij të tanishëm të sillet në përputhje

me epokën e re dhe jo të vjetrën (4, live lit. ‘ecja’ është një idiomë biblike

për sjellje).

ii. Njeriu në Krishtin duhet të marrë parasysh faktin se ai ka ndarë në

thyerjen e tij të qartë me mëkatin në vdekjen e tij dhe jetën e ringjallur të

drejtuar nga Zoti, dhe të sillet vetë në përputhje me rrethanat.

rr. 12 Sjellja e të krishterit nuk duhet të jetë karakteristikë e regjimit të

vjetër të mëkatit (5, 21). Personaliteti i tij kishte qenë prej kohësh territor i

okupuar nga armiku, dhe në të vërtetë jo vetëm që është i dënuar të vuajë

pasojat fatale të okupimit të tij para ringjalljes (8, 11), por vazhdon të ketë

në të edhe elemente subversive që nxisin rebelimin. Por Zoti e ka

vendosur flamurin e tij duke fluturuar mbi trup dhe e ka pretenduar atë si

territorin e tij. Le të mos luftojë atëherë i krishteri për të mbajtur mëkatin

në fuqi. Le të mos vazhdojë më si të vjetrat (gr. paristanete, aktual

imperative) duke i bërë aftësitë e tij mëkatare si armë (kështu që gr. hopla
nënkupton diku tjetër, jo instrumente) të ligësisë. Përkundrazi, le t’i kthejë

ato në armë të të drejtës së të jetuarit dhe të bëjë një fillim të ri (gr.

mbrojtja) duke i vënë veten dhe ata në dispozicion të Zotit.

rr.14. Mjeshtëria e mëkatit është thyer për mirë, sepse epoka në të

cilën ligji mbizotëronte duke demaskuar mëkatin (5, 20) ka mbaruar, dhe

tani mbizotëron hiri (5, 21).

15-23. Një Mjeshtër i ri e ka zëvendësuar mëkatin. Bashkimi me

Krishtin e ka bërë Kishën shërbëtor të drejtë të Zotit. Pali ka akoma në

mendjen e tij mendimin e Krishtit si Shërbëtori i drejtë dhe i bindur i

Perëndisë. Njerëzit në Krishtin lëvizin në një atmosferë të re bindjeje dhe

drejtësie (5, 18) Dhe janë vetë shërbëtorët e Zotit. Prandaj, ‘shërbëtorët’

janë më të mirë se skllevërit gjatë gjithë këtij pasazhi (gr. douloi, krhs.

skllavi i Krishtit si Shërbëtor pësimtar, Fil. 2, 7). Janë këto koncepte që i

përkasin hirit në epokën e re (krhs. 5, 15) Dhe janë mbrojtje kundër



37

interpretimit të tij në aspektin e indiferencës ndaj dobësisë morale, siç

mund të sugjeronte kontrasti i saj me ligjin. Mëkati ishte një mjeshtër në

epokën e vjetër të Adamit dhe kërkoi një jetë të turpshme të cilën premtoi

ta shlyente me vdekje. Vepra shpëtuese e Krishtit që çon në jetën e

përjetshme (krhs. 5, 19, 21) kërkon nga të krishterët të drejtën të jetojnë

si rezultate të saj. E gjithë pasazhi është zbatimi i 5, 12 deri në jetën

morale të të krishterit.

15. Pali do të trajtojë të njëjtën pyetje (krhs. rr. 1) nga një kënd tjetër.

16. Liria e njeriut është e kufizuar. Ose ai e vë veten në dispozicion të

mëkatit dhe bëhet shërbëtori i tij, dhe përfundimisht vdes; ose përndryshe

ai i kushtohet bindjes së ngjashme me Krishtin ndaj Zotit me rezultatin që

ai – jo vetëm që hyn në jetë, por edhe bën atë që është e drejtë morale.

17 Për të krishterët është përjashtuar mundësia e parë, që nga

paraqitja e tyre vullnetare një autoriteti të ri, forma ose ‘modeli’ i bindjes,

mësimi moral i krishterë (krhs. Tit. 2, 1). Pali do të japë detaje të këtij

mësimi në kapitujt 12 Ka pasur një ndryshim të pronësisë.

19. Një ndjesë për përshkrimin e marrëdhënies midis Zotit dhe një të

krishteri në terma të tillë të papërpunuar, njerëzor (krhs. 8, 15). Mungesa

e ndjeshmërisë morale kërkon që implikimet e tij morale të tregohen të

jenë kaq imponuese dhe të padhirueshme. Koha ka kaluar kur aftësitë e

tyre mund të vihen në dispozicion të zakoneve të ndyra dhe të

pakontrolluara që çojnë në ‘anarki morale’ (NEB). Tani, në epokën e re

të Krishtit, ata do t’i kushtohen jetesës së drejtë që është baza e

shenjtërisë. 20 Ndërgjegjet e lexuesve mbështesin argumentin e

shkrimtarit, tani për tani ata skuqen në imoralitetin e jetës së tyre të vjetër,

kur drejtësia nuk kishte juridiksion mbi ta. Dhe sa e padobishme ishte,

duke çuar vetëm në vdekje. 22. Jeta e të krishterëve do të pasqyrojë

ndryshimin e pronësisë. Ato duhet të prodhojnë sjellje morale që bëjnë

shenjtëri dhe përgatiten për jetën në epokën që do të vijë. 23. Mëkatarët

mund të presin që të vdesin – kjo është paga e drejtë që mëkati paguan

shërbëtorët e saj. Shërbëtorët e Perëndisë kanë perspektivën e sigurt të

jetës sepse janë në Krishtin; megjithatë ata nuk mund ta fitojnë atë, por

vetëm e marrin atë si një falas.

7, 1-6. Mëkati është si një parazit, nuk është pjesë e vetes sime të

vërtetë. Ekziston një pyetje interesante që lind në lidhje me këtë, dhe kjo
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është interpretimi i kapitullit 7. romakëve? A lidhet ajo me përvojën e Palit

para konvertimit (Augustine, Origen), ose me përvojën e krishterë pas

kthimit në fe (Luther, Kalvin)? Ne e konsiderojmë këtë si përvojën e Palit

para konvertimit, dhe këtu dhe pse,

1. Shpirti i Shenjtë përmendet vetëm te Romakët 8.

2. Imazhi që përshkruan Pali është një fotografi e humbjes së plotë, jo

fitores së pjesshme dhe humbjes së pjesshme.

Përndryshe mund të thoshim, kjo është ajo që ndodh kur lini Shpirtin e

Shenjtë nga pamja.

Një Bashkëshort i ri ka zëvendësuar ligjin. Kisha ka qenë e bashkuar

me Krishtin në martesë. Apeli i tretë për të krishterët për t’u bërë ato që

janë në Krishtin, vërtitet rreth një metafore të re, asaj të një bashkimi të

frytshëm martese. Të krishterët përbëjnë një të ve, e cila është martuar

përsëri. Martesa e parë, e palumtur, me pasardhësit e saj të jetesës së

keqe, u dha fund. Martesa e re kërkon pasardhje të përshtatshme – jetë

të mirë. Martesa, në të cilën dy bëhen ‘një mish’, është një ilustrim i

natyrshëm i përfshirjes në Krishtin dhe përdoret diku tjetër në DhR (psh. 1

Kor. 6, 16; Ef. 5, 29). Ai i ka rrënjët në DhV ku njerëzit e Zotit, të lidhur

me besëlidhjen e Zotit të tyre, përfaqësohen si gruaja e tij (p.sh. Hos. 2;

Jer. 2). Martesa vlerësohet si nënshtrim i gruas ndaj burrit si mjeshtër.

Burri i parë ishte ligji – një pamje e vizatuar nga gjendja e të qenurit ‘nën

(kontrollin) e ligjit’ në epokën e vjetër (6, 14). Në Krishtin Pali i kishte

shpëtuar përfshirjes së tij me ligjin dhe kështu me mëkatin, ligji

bashkëpunëtor i padashur i të cilit ishte. Fakti mbart me vete edhe

detyrime të forta morale.

1. Ligji nuk është ndoshta koncepti i përgjithshëm i ligjit por ligji moral

dhe shoqëror i zbuluar në DhV që kish marrë përsipër kisha.

2 Lirimi i vdekjes nga ligji i martesës, një e ve është plotësisht e lirë të

martohet përsëri.

4. Në një kuptim të ri vdekja ka liruar të krishterët nga ligji. Ilustrimi i

ligjit të martesës është një shëmbëlltyrë (jo një alegori e detajuar) e

marrëdhënies së tyre me ligjin. Ka ndodhur një vdekje dhe kështu janë

prishur lidhjet që lidhin njerëzit nënshtrim ndaj ligjit. Vdekja është ajo e

trupit të kryqëzuar të Krishtit në të cilin ata ishin të përfaqësuar. Njësia e

tyre pasuese me Zotin e tyre të ringjallur është një bashkim figurativ i ri
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martesor me Të që bën thirrje për pasardhës kushtuar Zotit. 5. Në

epokën e natyrës mëkatare (mg. ‘Mish’) ligji kishte qenë mjeti për të

evokuar ndjenja dhe impulse mëkatare që vepronin në aftësitë njerëzore

dhe prodhonin pasardhës vdekjeprurës. Mishi në DhV është shpesh njeri

në dobësinë e tij kundër Zotit të gjithëfuqishëm; në DhR është shpesh

natyra njerëzore, dobësia e së cilës tregohet në dorëzimin e saj të

vazhdueshëm dhe të pashmangshëm ndaj mëkatit. Këtu ajo i referohet

jetës parakristiane (krhs. 8, 9).

6. Duke vdekur në tiraninë e ligjit, të krishterët kanë një sferë të re

shërbimi – mënyrën e re të Shpirtit. Dy frazat e fundit janë praktikisht një

kapërcim tek pjesa tjetër.

(b) Jeta sipas Shpirtit (7, 7 – 8, 30)

Me titullin në fund të 7, 6, Pali arrin aplikacionin e dytë të ... Do të

jetojë (Hab. 2, 4) në jetën e krishterë. Si në pjesën e Besimit të Drejtë, ai

së pari diskuton të kundërtën e pikës së tij të synuar në mënyrë që të

nxjerrë në pah domosdoshmërinë dhe lavdinë e dhuratës së Shpirtit të

Shenjtë nga Zoti.

Letra vret (7, 7-25)

Pali analizon nga një këndvështrim të krishterë përvojën e tij të së

kaluarës në lidhje me ligjin, si një standard objektiv të cilin ai e dinte se

ishte i drejtë, por të cilin ai nuk mund ta arrinte, sado shumë që e provoi.

Synimi shkoi në një rrugë, aksioni shkoi në një tjetër. Disa kanë gjetur

vështirësi në squar këtë llogari të dështimit me Phil. 3, 6. Por atje Pali po

teston jetën e tij kundër disa standardeve të përcaktuara të sjelljes së

jashtme të mbajtura nga kritikët e tij Judaizues dhe i sfidon ata të tregojnë

ndonjë dështim të tij për t’i realizuar ato. Këtu ai heton në dështimet e

brendshme për të cilat vetëm Zoti dhe ai ishte i vetëdijshëm, dështime që

tani u rritën nga njohuritë e tij të tanishme të krishtera. ‘Kuptimi i vërtetë i

mëkatit nuk u zbulua në këmbët e Gamalielit, por në rrëzë të Kryqit’.

7. Duke bërë referenca nënçmuese për ligjin, Pali tani e sqaron se nuk

është në të njëjtën mënyrë me mëkatin. Por ajo e kishte futur atë në mëkat

duke e provokuar të shijonte ëmbëlsinë e frutave të ndaluara. ‘Ligji thotë,

Mos ecni mbi bar, mëkati thotë menjëherë, Do të ecni në bar, nëse më

pëlqen’. I njohur në shfaqjen e tij të parë i referohet përfshirjes dhe
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përvojës sesa vetëdijes. Është e rëndësishme që një urdhërim që mundi

Palin ishte i dhjeti, ai që ka të bëjë me një qëndrim të brendshëm dhe jo të

jashtëm me të cilin krahasohet lehtë. Lakmimi në greqisht është një fjalë e

gjerë që përfshin të gjitha llojet e dëshirës së gabuar.

8. Mëkati e përdori urdhërimin si një pikënisje nga e cila për të filluar

sulmin e tij ndaj tij. Ligji solli përgjegjësi për veprimet e gabuara dhe i dha

mëkatit një fuqi aktive (krhs. 4, 15; 5, 13).

9. Pali kishte gëzuar një fëmijëri të lumtur, të pakujdesshëm, të

pakufizuar nga ligji dhe kështu nga mëkati. Duke folur relativisht, kjo ishte

jeta. ‘Por krejt papritur u takova me Moisiun, duke mbajtur në dorë ligjin

e Perëndisë’ – Përvoja e djalërisë së Spurgeon ishte me sa duket edhe

Pali. Në epokën trembëdhjetë ai ndoqi praktikën hebraike dhe u bë një

bar mitswa, lit. ‘biri i urdhërimit’. Ai u prit në komunitet dhe konsiderohej

që nga atëherë si përgjegjës moral. Atëherë ishte që mëkati u shfaq në

jetë, joaktiv jo më. Një adoleshent i ndjeshëm, Pali zbuloi se tensionet e

brendshme të burrërisë në rritje dhe përgjegjësitë e reja që ligji i vuri mbi

të, pa u kombinuar në mënyrë tragjike. Ai ishte i mbushur me mjerim dhe u

ndje i dëbuar nga Zoti.

10. Në përvojën e tij, udhëzuesi i synuar për jetën (Le 18, 5) e

udhëhoqi atë gabimisht të humbur (krhs. NEB).

11. Mashtrimi është një aludim për Zan 3, mëkati kishte të njëjtin rol si

tunduesi në Eden (krhs. 2 Kor. 11, 3) dhe e mashtroi duke përdorur për

qëllimet e veta ligjin, për të gjitha gjërat. Ligji nuk vërtetoi ilaçin për të

keqen, siç mësuan rabitë, por një ngacmues nga i cili u zhvillua një alergji

fatale.

12 rr. Pali duhet të insistojë përsëri se ligji është me origjinë hyjnore

dhe standardi i shpallur i moralit. Nuk ishte kjo gjë e mirë që Pali e gjeti

fatal, por mëkat, të cilin ligji i ekspozoi me ngjyrat e tij të vërteta.

14. Prej këtu e deri në fund të kapitullit, Pali përdor aktualitetin e

tensionuar, duke e rigjallëruar emocionalisht jetën e tij si farisenj Saul. Nuk

ka nevojë të supozohet se kriza e konvertimit ka ndërhyrë në mes 13 dhe

14. Vargu fillon me ‘për’, duke dhënë arsyen e efektit të keq të ligjit të

mirë mbi të. Arsyeja ishte brenda, ai ishte shitur si skllav në kontrollin e

mëkatit (krhs. 6, 17) Sepse ishte bërë nga ‘mishi’ i dobët (pa frymëzim, gr.

sarkinos) i cili ishte dorëzuar në mëkat (shih rr. 5; 8, 3).
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15-20. Ai jetoi një ekzistencë të Jekyll dhe Hyde, me Z. Hyde si vetë

mbizotërues. Ai dha pëlqimin e plotë teorik ndaj ligjit, por u detyrua të

veprojë kundër gjykimit të tij më të mirë nga mëkati i cili ishte ‘mashtrim’

në mishin e tij. Në rastin e tij nuk ishte thjesht se ai e njihte vullnetin e Zotit

dhe aprovoi atë që është e shkëlqyeshme, megjithatë nuk e bëri atë (2,

17). Ai e dinte dhe e aprovoi dhe synoi ta bënte, por nuk mundi. Për aq sa

ai e konsideron veten si veten e tij më të mirë, ai që nga adoleshenca (jo

më, kr. 9) U bë thjesht stuko në duart e mëkatit që e kontrollonte

plotësisht. Për aq sa identiteti i tij ishte ai i vetvetes së tij të ulët, ai ishte i

keq përmes dhe përmes.

21-23. Pali e kishte njohur ankthin e konfliktit të hidhur që e rrëmbeu

dhe e shkëputi. Në jetën e tij të integruar ishin dy ligje ose në luftë.

Fakultetet dhe fuqitë e tij ishin territor i okupuar nga armiku. Mëkati i

kishte pushtuar ata dhe po luftonte për të vulosur çdo përpjekje për

rezistencë – dhe të kishte sukses përsëri dhe përsëri.

24. Duke kujtuar në mënyrë të gjallë emocionet e tij, si në një makth,

Pali dëshpërimisht bërtet për ndihmë nga çdo burim. Personaliteti i tij i

mbizotëruar nga mëkati (krhs. 6, 6) po duron një vdekje të gjallë (krhs. rr.

9 v).

25. Një britmë tjetër nga zemra, këtë herë lehtësim dhe triumf. Ai e di

se apeli i tij është përgjigjur, dhe falënderon Atë që erdhi në shpëtimin e tij,

Perëndinë që ka dhënë fitoren përmes Jezu Krishtit (krhs. 1 Kor. 15, 57).

Pastaj, emocionet e tij të rraskapitura, Pali përmbledhin pa mëshirë jetën e

tij të ndarë sipas ligjit. Pa ndihmën e Krishtit (unë vetë, Moffatt ‘la

vetveten’), përpjekjet e tij më të mira të bëra vetë të sinqerta për të

respektuar ligjin, por natyra e tij mëkatare e tërhoqi atë për t’i dorëzuar

mëkatit. 8, 1 do t’i japë një kundërshtari përkatës thirrjes së tij të

lehtësimit.

Shpirti i bën të gjallë (8, 1-30)

Judaizmi mësoi se Shpirti i Shenjtë ishte tërhequr dhe do të rivendosej

vetëm kur të fillonte epoka që do të vinte, atëherë Jl 2, 28 do të

përmbushej. Kisha e dinte që ajo ishte përmbushur, epoka e pritur që do

të vinte ishte përuruar. Është e vërtetë që në shkëlqimin e saj të plotë ende

qëndron në të ardhmen, por në Shpirtin e derdhur fuqia dhe jeta e epokës
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së plotë që do të vijë parashikohet. Ai është premtim dhe parathënie e së

ardhmes dhe vë brenda kapjes së Kishës një potencial të ri, për të cilin ata

jo vetëm që mund, por edhe duhet të përfitojnë.

1-4. Pali tashmë ka trajtuar zgjidhjen e Zotit për dënimin e mëkatit

(kryqit) në kapitullin 5. Tani ai merret me zgjidhjen e Zotit për fuqinë e

mëkatit (bindja ndaj Shpirtit të Shenjtë). d.m.th nuk kemi më asnjë

detyrim të jetojmë nën fuqinë e mëkatit.

Baza e veprës së Shpirtit është Kryqi. Nuk ka një ndarje kaq të qartë

siç sugjerojnë ndarja e kapitujve dhe titulli i seksionit tonë. Kontrasti i qetë

i 7, 25b dhe 8, 1 është një zbritje e dyfishtë nga kontrasti emocional i 7,

24 dhe 7, 25a. Të dy 7, 25b dhe 8, 1 fillojnë me gr. ara (kështu, pra);

atëherë në 7, 25 (gr. oun) tregon një tranzicion. Unë vetë jam përputhur

me ata që janë në Jezu Krishtin. Zoti e mori atë vetë për të përfunduar në

parim zotërimin e vazhdueshëm të mëkatit mbi njeriun. Zoti në Krishtin e

nënshtroi mëkatin, duke bërë atë që ligji ishte i pafuqishëm për të bërë

sepse kishte një material kaq të dobët për të punuar – natyrën mëkatare.

Natyra njerëzore e kishte lëshuar ligjin duke rënë nën magjinë e mëkatit.

Biri para-ekzistues (pra dërgimi nënkupton) Biri u bë njeri dhe pushtoi

armikun e njeriut në sferën e vet. Ngjashmëria e një njeriu mëkatar (gr.

‘mish’) nuk e mohon njerëzimin e vërtetë të Krishtit; ajo pohon mëkatin e

tij personal. ‘Mishi’ nuk mund të përdoret këtu vetvetiu (kontrasti është 3)

sepse ishte përdorur në kontekst në një sens imoral. Perëndia e bëri një

flijim për mëkatin. Mund të ketë një referencë për Is. 53, 10, ku e njëjta

frazë përdoret në LXX, Ai ishte Shërbëtori pësimtar që u bë një flijim

shlyese. Në kryq Jezusi thithi më të keqen që mund të bënte mëkati dhe e

kulloi atë nga fuqia e saj. Kështu, Zoti ekzekutoi një fjali dënimi kundër

armikut dhe e mposhti mëkatin (shiko shënimin e bashkangjitur në 15, 17).

Tani, në epokën e re të inauguruar nga veprimtaria e fuqishme e Perëndisë,

mëkati ka humbur kontrollin e tij mbi njeriun në Krishtin (krhs. 6, 7; 7,

25b). Skllavëria ndaj mëkatit dhe vdekja ishte një shenjë e epokës së

vjetër të Adamit, së cilës ai i përkiste më parë. Në Krishtin ai e gjen veten

të lëshuar dhe të vënë nën një autoritet të ri, atë të Shpirtit të jetës (shiko

shënimin për mëkatin në fund të kap. 5). Qëllimi i Zotit ishte përmbushja e

kërkesave të drejta të ligjit në sjellje që i përshtaten sferës së re të Shpirtit
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dhe jo regjimit të vjetër të natyrës mëkatare. Grindja e Palit nuk ishte me

ligjin si moral (krhs. 7, 12, 14) por me formën e tij të degraduar si

legalitet. ‘Pali si një çifut (rabinik) kishte menduar se njerëzit duhet ta

zbatojnë ligjin në mënyrë që të shpëtohen. Si i krishterë ai pa që njerëzit

duhet të shpëtohen në mënyrë që të mund ta zbatojnë ligjin.

5-13. Shpirti është në kontrast me mishin. (shih Gal. 5, 19-23 për

ekspozimin e mëtejshëm të këtij kontrasti.). Njerëzit në epokën e re duhet

të jetojnë ndryshe nga ato të vjetra.

5-8. Mendja për çdo rast përfaqëson gr. phronema e cila, larg nga

kontrastimi me veprimin, është një qëndrim themelor ndaj jetës që

përcakton sjelljen. Pikëpamja e diktuar nga njeriu mëkatar ndahet nga

Zoti në një vdekje të gjallë sepse lufton kundër Zotit të jetës në mosbindje

të pashmangshme ndaj ligjit të tij, si ch. 7 ka përshkruar. Shpirti bën

interesa dhe qëllime të reja, të cilat janë sekreti i jetës së vërtetë dhe

harmonisë me Perëndinë.

rr. 9 Të krishterët nuk duhet të bien në sy me sugjerimet e natyrës

mëkatare sepse ata e kanë lënë epokën e saj prapa dhe tani janë në

epokën e Shpirtit. Testi vendimtar i përkatësisë së Krishtit është posedimi i

Shpirtit që është i demonstrueshëm (krhs. Vap 10, 45), duke u verifikuar

nga dëshmia e fryteve të tij. Shpirti i Perëndisë, Shpirti i Krishtit dhe

Krishti përdoren në mënyrë të ndërsjellë, Shpirti është agjenti i Atit për ta

forcuar praninë e Birit tek i krishter. Shpirti u jep jetë të shfajësuarve

(krhs. 5, 21), megjithëse mëkati e ka bërë të pashmangshme që trupat që

shprehin personalitetet e tyre një ditë do të vdesin. Vdekja është një

shprehje e gjallë për ‘dënuar të vdesë’.

11. Por ringjallja e Jezuit është një garanci e ringjalljes së ardhshme të

trupit të të krishterit. Shpirti më pas do ta përfundojë procesin e tij të

ringjalljes.

12 I krishteri është i detyruar t’u rezistojë tendencave të natyrës

mëkatare, të cilat çojnë në vdekje përfundimtare. Nëse ndonjë njeri i

pranuar në mirëbesim në një kishë vazhdon në një nivel të ulët jetese, Pali

mohon kategorikisht se një njeri i tillë i përket vërtetë Krishtit ose do të

arrijë në jetën e përjetshme (krhs. rr. 9; 2, 7) – Jeta në epokën e

konsumuar që do të vijë është një perspektivë vetëm për ata që
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shkatërrojnë veprimet (imorale) të personaliteteve të tyre të cilat janë

mësuar kështu me mënyrat e këqija të vjetra (krhs. 6, 6).

14-17. Shpirti siguron birësinë. krhs. Gal. 4, 4-7. 14. Ngjashmëria

praktike e Zotit, e cila vjen me përgjigje të gatshme për kontrollin e

Shpirtit të tij, është dëshmi e të qenit bij të Zotit. Si babai, si bir ’është

mendimi, si në Mt. 5, 45.

15 rr. Shpirti i birësisë është Shpirti i Birit (Gal. 4, 6) transferuar tek të

krishteri, Ai i mundëson atij që ta shikojë Zotin me sytë e Krishtit dhe i

bën në vete përgjigjen e tij të veçantë të Birit ndaj Atit (krhs. Mk 14, 36).

Abba është ‘Babai’ në Aramaisht ose babi në Hebraisht modern; Babai
përfaqëson ekuivalente greke. Klithma kaloi dy gjuhë në fjalorin adhurues

të Kishës, dhe këtu vlerësohet si dëshmi se Shpirti është në punë. Vetë

bindja e të krishterit për birësi mbështetet nga Shpirti që evokon këtë

klithmë në adhurimin e kishës (krhs. Gal. 4, 6; 1 Kor. 12, 3). Shpirti nuk

është ai që mban kushtet e frikshme, servile të epokës së vjetër, por jep

besimin se Zoti është një Atë personal. Duke iu referuar birësisë Pali nuk

aludon vetëm për zakonin helenistik të birësimit, por pa dyshim ka në

mendje paralele të DhV (krhs. 9, 4; Zan.15, 2; Dal 2, 10; 1 Mbr. 28, 6;

Is. 1, 2). ‘Djali’ ose ‘djemtë’ ishte një titull i DhV i popullit të Perëndisë; i

kaloi Krishtit i cili përmblodhi fatin e tyre në vetë (Ho. 11, 1; Mt 2, 15),

dhe kështu i kaloi Kishës në Të.

17. Fëmijët kanë perspektivën e një trashëgimie, kështu është me të

krishterët. Ata, si Krishti dhe me Krishtin, janë trashëgimtarë të Perëndisë

(krhs. Mt 21, 38; 25, 34). Por përpara se të ndanin lavdinë e tij, ata duhet

të përgatiten së pari për të jetuar në vuajtjet e tij (krhs. 2 Tim. 2, 11).

Identifikimi me Krishtin e kryqëzuar me anë të besimit (6, 3) nuk është

zëvendësim i identifikimit në nivelin e përvojës praktike (krhs. 2 Kor. 1, 5;

4, 10; Fil. 3, 10). Shikuar në këtë dritë, vështirësitë e jetës së tanishme

nuk bien në kundërshtim, por përkundrazi përforcojnë perspektivën e

lavdisë në epokën e konsumuar që do të vijë.

18-15. Shpirti siguron lavdinë e ardhshme.

18. Krhs. 2 Kor. 4, 17. Vështirësia e tanishme nuk e bëri Palin të

pengohej, por u zbeh në një parëndësi krahasuese – aq e vërtetë për të

ishte epoka e paparë që do të vinte.
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19-23. Ishte posedim i Shpirtit që e bëri të vërtetë, sepse Ai është

frytet e tij të parë, një prerje shiriti ekzemplar dhe solli si provë të sigurt se

një fushë e tërë e duajve të tillë po presin të korren. Kur epoka e re të vijë

plotësisht, ajo do ta zbulojë Kishën në dritën e tyre të vërtetë si bij të

Perëndisë, në të gjitha aspektet si Biri i lartësuar (krhs. Kol. 3, 4; 1 Gjn 3,

2). Ai gjithashtu do të transformojë botën e natyrës, duke përmbushur

premtimet mesianike të DhV për një tokë të ripërtërirë (psh. Is. 35). Në

Rënien në mëkat, Perëndia e skllavëroi natyrën në zhgënjim dhe kalbje

(zhgënjimi i bën jehonë refrenit të predikuesve), por i tillë nuk do të ishte

gjendja e tij e përhershme, sepse Zoti edhe atëherë e parashikonte

emancipimin e tij. Ndërsa pjesa tjetër e krijimit u tërhoq në mënyrë të

pashmangshme me njeriun (Zan. 3, 17), udhëheqësi i saj (Ps. 8, 6), kështu

që ai do të rritet me të. Natyra varet nga madhërimi i Kishës nga Zoti. Në

idiomën poetike ajo e ngul qafën (pritjet e etshme, gr. apokaradokia),

duke pritur këtë sinjal të rikthimit të vet; është në punë për lindjen e

krijimit të ri. ‘Nuk është asgjë më pak se një ligj universal që vuajtja

shënon rrugën drejt lavdisë’. Kisha për aq sa ata janë fizikisht pjesë e

botës materiale ndajnë dhimbjet e shumta të natyrës, por edhe ata mezi

presin të çlirohen nga pabarazia, deri te përtëritja e trupave të tyre në

mënyrë që ato të jenë si ajo e Birit të ringjallur dhe të lartësuar (krhs. Fil.

3, 21).

24 ‘Ne u shpëtuam me këtë shpresë’. Shpëtimi i dhënë gjatë kthimit në

fe kishte nënkuptim në të premtime që akoma nuk janë përmbushur.

Përvoja e kundërt mund të bombardojë tani shqisat e besimtarit, por nuk

mund ta zhvlerësojë në mënyrë të arsyeshme shpresën e tij të lavdishme,

sepse përmbushja e saj në thelb qëndron në të ardhmen (krhs. 2 Kor. 4,

18). Ne duhet të japim Zotit kohë për të realizuar planin e tij.

26-27. Shpirti ndërhyn.

26. Në të njëjtën mënyrë lidhjet ‘rënkim’ (gr. stenazomen) të rr. 23 me

rënkime (gr. stenagmois). Shpirti nuk i përçmon shprehje të tilla të

dobëta, por i bën ata mjetet e lutjes së tij për interesat e Kishës para Zotit;

kështu Ai i kthen belat në llogari të mira. Ndërlikohen ndjenjat e

papërshtatshme dhe dëshira të konceptuara në mënyrë të paqartë,

ndonjëherë mund të jenë personat më të afërt për t’u shprehur drejt Zotit,
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sepse ‘ne nuk mund të themi se çfarë është me të vërtetë më e mirë për

ne’ dhe nevojat që ne shprehin në lutje shpesh janë më pak nevoja – Por

rënkimet bëhen zëri i Shpirtit në ndërmjetësim (krhs.  15).

27. Zoti, duke shqyrtuar tërë përbërjen e vetëdijshme dhe të

pavetëdijshme të çdo njeriu (një mendim DhV, krhs. 1 Sam. 16, 7; 1 Mbr

8, 39; Ps. 139, 1; Jer. 17,10 ), kupton se çfarë nënkupton Shpirti nga

memecët e tij psherëtin thellë brenda sepse është qëllimi i tij për njerëzit e

tij që Shpirti është duke lutur të realizohet.

28-30. Shpirti kryen planin e Zotit. Shpirti është aktive jo vetëm

përmes mendjes së pavetëdijshme ose gjysmë të ndërgjegjshme, por në të

gjithë gamën e përvojave të jetës. Ai po bashkëpunon me të krishterin në

të gjitha gjërat për të sjellë një fund të mirë.

Rr. 29 shpjegon fundin e mirë (për t’u konformuar ...) dhe 5, 3

mendimi i përgjithshëm. Lexoni ‘në çdo gjë që ai punon për mirë’. Teksti

ka ndjekur disa autoritete antike që i shtojnë Zotit si temë të foljes, por në

greqishten theos (Zoti) lexon në mënyrë të panatyrshme pas tonit theon,

të njëjtin emër në një rast tjetër. Por shtesa është dëshmi se folja

vlerësohej se kishte një kryefjalë personale. Tema e seksionit jep të

kuptohet që Shpirti është kryefjalë e nënkuptuar. Ata që e duan atë është

një shprehje DhV për pasuesit e Perëndisë që e hedhin veten me gjithë

zemër në shërbimin e tij dhe e identifikojnë veten me qëllimet e tij (psh.

Dal 20, 6; Gjq 5, 31; Dan. 9, 4). Shpirti bashkëpunon me të tilla sepse ata

janë thirrur nga Zoti dhe kanë caktuar një rol në qëllimet e tij shëlbuese

(krhs. 1, 6). Plani i përjetshëm i Zotit ishte të krijonte për vetë një familje

të modeluar nga Biri i tij unik. Para se të fillonte bota (Efes. 1, 4) ai e synoi

këtë fat për ata që Ai kishte bërë (paraprakisht) objektet e kujdesit dhe

shqetësimit të tij personal (parathënë, krhs. Zan. 18, 19; Jer. 1, 5; Am. 3,

2). Shpirti është përgjegjëse për transformimin gradual moral, të cilin ata

po kalojnë tani në tokë.

30. Të gjitha hapat në qëllimet e Zotit që janë realizuar tani kanë qenë

duke çuar deri në fund të shprehura në rr. 29. Pasi kishte vendosur kohë

më parë se kush do të emëronte për këtë fat, Ai i thirri ata, i vuri ata në

rregull me vetë dhe i ndriçoi me lavdinë e tij (krhs. 2 Kor. 3, 18; 4, 6). Pali

mund të jetë duke i bërë jehonë LXX-it të Isait. 45, 25, ku justifikohen

‘dhe lavdia ‘ndodhin së bashku duke përshkruar një veprim të vetëm.
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(c) Jeta ngadhënjimtare (8, 31-39)

Në një kulm të madh frymëzuar nga zbatimi i qëllimeve të tij, Pali ngre

zemrën e tij në një pohim lirik të sigurisë dhe triumfit. Kalimi është paralel

me 5, 1-11. Të dy janë tërheqje inkurajuese nga e vërteta doktrinore e

mëparshme. Të dy theksojnë dashurinë e Zotit për të lejuar që Biri i tij të

vdesë, vdekja, jeta e ringjallur dhe e lartësuar e Krishtit, qenia e Zotit në

anën tonë, qëndrimi i krishterë ndaj fatkeqësisë dhe e kaluara të jetë një

garanci e së ardhmes.

31. Reagimi i të krishterit ndaj të gjitha të vërtetave të mësipërme është

së pari një ndjenjë e një sigurie të plotë. Zoti është me mua; unë nuk do të

kem frikë (Ps. 18, 6) është në mendjen e Palit.

32. Një aludim për LXX të Zan 22, 16. Apostulli e konsideron

dorëzimin e pashërueshëm por të dhimbshëm të Abrahamit nga Isaku si

një ilustrim të asaj që i thoshte Zotit të hiqte dorë nga Biri i tij deri në

vdekje. Dhurata më e madhe mban një premtim për të gjitha dhuratat më

të vogla, Ai është ‘të gjitha dhuratat e tjera të bashkuara.

rr. 32 A nuk kërcënon mëkati? Jo, nevoja e zgjedhur e Zotit nuk ka

frikë nga ndonjë gisht akuzues në ditën e gjykimit, pasi Zoti ka trajtuar

mëkatin e tyre. Is. 50, 7-9 është një premtim që Pali pretendon për

Kishën. Vetë Gjykatësi, Jezus Mesia (krhs. 2, 16), nuk do ta dënojë,

duke parë që është Ai që kryen veprimet e fuqishme të shpëtimit të

vdekjes dhe të ringjalljes, i cili tani qëndron triumfues si Mbreti i popullit të

tij (Ps. 110,1) – Shërbëtori i lartësuar atje vazhdon punën e tij të

ndërhyrjes (Is. 53, 12).

rr. 35. A nuk është kërcënim armiku? Jo, dashuria e tij kurrë nuk do të

heqë dorë nga vetja e tij, çfarëdo lloj tensioni dhe presioni të sjellë mbi to.

Pali shkruan nga përvoja si një që e ka njohur veten e tij të fortë, të

patundshme të dashurisë së Krishtit në këto kriza (2 Kor. 11, 23).

rr. 36. Në të vërtetë, ato nuk janë pengesa për qëllimet e Zotit, por

mënyra e tij e caktuar për popullin e tij, pasi Shkrimi e bën të qartë në Ps.

44, 22. Vini re kontrastin midis kontekstit origjinal të ankesës dëshpëruese

dhe toneve të triumfit të apostullit, Krishti dhe shpresa e parajsës

transformuan qëndrimin e shërbëtorëve të Perëndisë ndaj një mjedisi

armiqësor.
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rr. 37. Larg qoftë të jemi viktimë e rrethanave, Pali dhe të gjithë ata që

qëndrojnë me të u jepen ‘fitore dërrmuese’ përmes Krishtit, dashuria e të

cilit ishte ‘e fortë si vdekja’ (gr. aorist agapsantosan – tregon Kryqin).

rr. 38. Vdekja nuk mund të ndahet sepse është ‘gëlltitur në fitore’ (1

Kor. 15, 54) dhe as jeta sepse, për gjithë sëmundjen dhe prishjen e saj,

ajo është akoma skena e shërbimit të krishterë (Fil. 1, 20) – Zoti i dashur

ruan dhe udhëzon nëpër të gjitha rastet e panjohura të së tashmes dhe të

ardhmes. Engjëjt dhe demonët, dhe fuqitë gjithashtu, forcat armiqësore

ose potencialisht armiqësore prapa universit material, u janë hequr fuqia e

tyre për të dëmtuar me fitoren e Krishtit (Kol. 2, 14; 1 Pjt. 3, 22).

Lartësia dhe thellësia në greqishten heleniste ishin terma astrologjikë për

pikat më të larta dhe më të ulëta të arritura nga një yll. Ishte një besim i

përhapur bashkëkohor se jeta e njerëzve ishte fati nga pozicionet e yjeve

si fuqi shpirtërore. Asnjë fuqi shpirtërore nuk mund të na ndajë nga Zoti.

Pali pohon se të gjitha frikërat e tilla janë të pabaza për të krishterin.

Krijimi ka nënkuptuar në të ngushëllimin që nuk ka asnjë faktor ose forcë

në univers që nuk është nën kontrollin e Zotit që e bëri atë – dhe Ai është

në anën tonë. E vërteta që Zoti është krijues i të gjithave i jep siguri të

shtuar të shëlbuarve (krhs. Is. 40, 28 ; 42, 6; 44, 24).

IV. UNGJILLI PËR BOTËN SIPAS PLANIT TË PERËNDISË
(9, 1 – 11, 36) Klithma e triumfit prej 8, 31 ka vdekur dhe në heshtjen

pasuese një hije tjetër bie në mendjen e Palit, duke kërkuar që pjesa tjetër

të shpërndahet nga drita e Perëndisë në Krishtin. Pse nuk kishin ardhur

hebrenjtë të binin në mbretërinë e tij? Pse vetë njerëzit e Krishtit nuk e

kishin mirëpritur Atë kur u kthye në shtëpi (Gjn 15, 11)? Pse misioni i

krishterë për hebrenjtë u tërhoq kaq keq? Në DhV u duk se Izraeli do të

ishte organi misionar që ungjillëzon botën. Në përvojën e tanishme,

përgjigjja hebraike ndaj Mesisë së tyre ishte një parodi e mjerueshme e

asaj që ishte premtuar. Ishte një zhgënjim i hidhur, por ishte më shumë,

hapi derën për të gjitha llojet e dyshimeve. ‘A do ta zhdukë besnikërinë e

tyre mungesa e besimit të tyre?’ (3, 3). Nëse Zoti e lëshon Izraelin si një

gjë të tillë .... ‘Aspak’ (3, 4), Pali nuk mund ta pranonte atë premisë, le të

nxjerrë përfundimin se Ai mund ta lësh Kishën. Por ishte një problem që

kishte djegur thellë në mendjen e Palit me vite, veçanërisht pasi buronte
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drejtpërdrejt nga përvoja e tij misionare. Ai e kishte parë sinagogën të

hedhë poshtë përsëri ungjillin. Por problemi ishte më i madh se ai,

meqenëse gjithçka ishte nën kontrollin e Zotit, vetë Pali ishte përfshirë

personalisht në sjelljen e refuzimit të Perëndisë për hebrenjtë. Cila ishte

strategjia pas taktikës së Zotit? Pasi të hetojë në DhV ku Zoti kishte

zbuluar disa nga planet e tij, Pali arrin në bindjet e kapitujve 9-11, bindje

të bazuara si në reflektime mbi përvojën e tij misionare ashtu edhe në

njohurinë e tij për DhV.

Këto kapituj nuk janë produkt i një teologu sistematik, por të një

mendimi misionar të pjekur me zë të lartë dhe interpretimin e fakteve nga

parimet biblike. Pali donte të thoshte të merren seriozisht 11, 33 Ai nuk

pretendoi të dinte përgjigjen e plotë nga fillimi deri te fundi. Por ai

pretendoi se kishte gjetur të dhëna të rëndësishme të cilat ishin të

mjaftueshme për njeriun të dinte për modelet e paprekshme të Zotit. Është

e rëndësishme të kuptoni këndveshtimin nga i cili po shkruante Pali. Ai nuk

kishte ndërmend t’u përgjigjej atyre që pyetën ose ishin kurioz për të

vërtetat e sovranitetit hyjnor dhe zgjedhjes dhe përgjegjësisë njerëzore

dhe pajtueshmërinë e tyre. Përkundrazi, ai po interpreton situatën

misionare të shekullit të parë në terma të cilat i ndau me bashkëkohësit e

tij të krishterë dhe hebrenj. Ai me ta kishte marrë përsipër pikëpamjen e

DhV dhe nuk i shkoi ndërmend që ta merrte në pyetje. Kritikët e tij

hebrenj u tërbuan vetëm me zbatimin e tij të dokeve të DhV, dhe jo në

vetë doktrinat.

Pali gjeti tre të dhëna të ndryshme që ndihmuan për të zgjidhur

problemin e tij. E para është një numër i precedentëve DhV dhe

premtimeve për kontroll hyjnor mbi historinë e popullit të Zotit për qëllimet

e tij të caktuar. Ai theksoi sovranitetin e Zotit në mënyrë që të hidhte në

vëmendje nocionin hebrenj se Zoti duhej t’i shpëtonte ata, të lidhur me

lidhjet e ligjit, rrethprerjen dhe veprat e mira. Pali thekson me ngulm se

Zoti është i lirë dhe i hirshëm. Krah për krah me çelësin e parë ai vendos

një të dytë pa u përpjekur të katrorojë të dy. Hebrenjtë nuk kanë pranuar

të shkojnë në rrugën e Zotit dhe, për aq kohë sa ata nuk besojnë (në

Jezusin dhe mjaftueshmërinë e veprës së tij në kryq), e vënë veten jashtë

mundësive të shpëtimit të Zotit. Shenja e tretë, përsëri e pakordinuar me

ato të mëparshme, është besnikëria e Zotit. Atij që nuk e prish kurrë një
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premtim, mund t’i besohet ta sjellë Izraelin në shpëtim. Taktikat e tanishme

të Zotit mund të jenë pro-johebre dhe antiçifute, por strategjia e tij e

përgjithshme është për përfitimin përfundimtar të hebrenjve dhe pasurimin

e Kishës.

i). Refuzimi tragjik i Mesisë nga hebrenjtë (9, 1-3)

1 rr. Pali ka zemër të thyer që pjesa më e madhe e bashkë-hebrenjve

të tij ende qëndrojnë jashtë mbretërisë së Perëndisë. Ai shpreh solemnisht

sinqeritetin e pikëllimit të tij.

3. Fjalët e tij këtu janë ‘të nxehta me dashuri dhe të egra me gjithë

keqardhje’. Aq sa të forta janë ndjenjat e tij, sa të ishte e mundur, ai do të

bëhej anatemë (gr. për të mallkuar, krhs. Lp. 7, 26) dhe do të copëtohej

bashkimi i tij me Krishtin nëse njerëzit e tij të dashur mund të zinin vendin

e tij. Shërbëtori këtu zbulon se sa thellë ka thithur frymën vetëmohuese të

Shërbëtorit të Zotit të tij (krhs. 1 Gjn 3, 16). 4 1. Çfarë antiklimike për një

trashëgimi kaq të lavdishme është reagimi i tanishëm armiqësor i hebrenjve

për qëllimet e Zotit! Me birësim, si djem krahasohen 8, 15; Dal. 4, 22.

Lavdia është lavdia e Shekinasë, lokalizimit të pranisë së tij në një mënyrë

unike brenda Izraelit (krhs. Dalja 24, 16; 29, 43). Besëlidhjet (krhs. Ef. 2,

12) janë besëlidhja themelore e bërë me Abrahamin dhe amplifikimet dhe

konfirmimet e saj të mëvonshme në historinë e Izraelit. Adhurimi është

ritual i hollësishëm i tendës së shenjtë dhe tempullit. Me premtimet krhs. 1,

2; 3, 2; 4, 13. Në fund të tekstit është një paraqitje më e natyrshme nga

pikëpamja e sintaksës sesa kufijtë. Përballë mohimit të përgjithshëm hebre

që Jezusi ishte Mesia, Pali nxitet të reagojë për të kërkuar njohjen e tij të

tij në terma më të fortë se sa ai priret të përdorë diku tjetër.

ii). Plani aktual i Zotit për hebrenjtë dhe johebrenjtë (9, 6-10, 21)

Qëllimet e Zotit janë zbuluar (9, 6-29)

6-13. DhV jep dëshmi të një procesi paraprak të ngushtimit për

qëllimet e Zotit dhe është në këtë dritë që situata e tanishme të shpjegohet.

Refuzimi i Krishtit nga shumica e hebrenjve nuk vjen si befasi për Zotin,

dhe për mendimet e dyta nuk ka nevojë për Kishën, pasi është në

përputhje me një parim hyjnor. Zoti me të vërtetë po e përmbush fjalën e

tij. Ashtu si në historinë e hershme të Izraelit, zakoni i tij ishte që të zgjidhte
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vetëm një degë të pemës së familjes për qëllimet e tij të veçanta, kështu që

është krijuar që në fillim Kisha duhet të përmbajë vetëm një numër të

caktuar hebrenjsh. As gjaku, as sjellja nuk e kualifikojnë një çifut për

pranimin hyjnor. 6-9. Pali argumenton përsëri (krhs. 2, 25) Që pikëpamja

e hebrenjve për veten e tyre si një komb i zgjedhur automatikisht është e

vërtetë, por kjo nuk do të thotë se çdo çifut do të shpëtohet. Slogani i tyre

i sigurimit ‘Ne e kemi Abrahamin si babanë tonë “(d.m.th. ne jemi hebrenj.

Lk 3, 8; Gjn 8, 33, 39) është historikisht i paqartë, pasi linja e zgjedhur

anashkaloi djalin e tij Ismaelin sipas Zan 21, 12. Zgjedhja e Zotit nuk

varet nga një proces trashëgues, por me premtimin e tij personal, siç

vërteton Zan 18, 10. Në mendjen e Palit premtimi është antitetik për t’iu

përmbajtur ligjit (4, 13). 10-13. As nga ana tjetër, zgjedhja e Zotit nuk

mund të varet nga veprat, mbi çdo pretendim të supozuar me të cilin njeriu

mund të kërkojë me arrogancë një vend në qëllimet e shëlbimit të Zotit.

Perëndia nuk priti të shihte si do të dilnin Jakobi dhe Esau para se të

zgjidhte njërën prej tyre (Zan 25, 23; Mal. 1, 2). Thirrja e tij ishte çështja

vendimtare, pavarësisht nga meritat individuale apo zhvlerësimi. Pali po

kthehet në sulmin e tij mbi arsyetimin e judaizmit (rabinik) të Judës me

vepra (kapitujt 2, 3).

14-29. Hebreu jo-i krishterë nuk mund t’i diktojë Perëndisë për këtë

çështje. hebrenjtë menduan se ata duhet të lihen përkohësisht si një komb,

në mënyrë që të përfshijnë johebrenjtë në mbretërinë e tij, Pali u veton

mundësinë që dikush mund ta akuzojë Zotin për padrejtësi dhe të

mendojë ta detyrojë Atë të bëjë ndryshe. Ai jep tre arsye. (a) Shkrimi

zbulon parimin e vullnetit të lirë të Zotit (15-18). (b) Do të ishte e

barabartë me pretendimin se ishin të barabartë të Zotit në vend të krijesës

së Zotit (19-24). (c) Shkrimi zbulon premtimin e shumë gjërave që kanë

ndodhur – kufizimi i Zotit të popullit të tij në një mbetje hebreje dhe

shtrirja e popullit të tij për të përfshirë johebrenjtë (25-29). (a) 15-18.

Zoti është i lirë. 11,5 Dal. 33, 19 nënkupton që hiri i Zotit nuk mund të

detyrohet në një zakon të krijimit të njeriut. Kur Zoti u pajtua që t’ia

zbulonte vetveten Moisiut, nuk ishte sepse madje Moisiu kishte ndonjë

kërkesë ndaj Zotit për shërbimin e tij. Kjo nënkuptohej si një parim për të

ardhmen (vullnetin) si dhe për Moisiun.
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17. Dalja. 9, 16 tregon se Zoti është gjithashtu i lirë të përdorë

instrumente që me sa duket kundërshtojnë qëllimet e tij, por përdorimi i të

cilit do ta shfajësojë atë dhe do të çojë përfundimisht në bekimin

mbarëbotëror. Ndërsa Pali më vonë e bën të qartë (rr. 22; 11, 7), ai e

sheh hebrenjtë bashkëkohorë në rolin e faraonit. Dalja është riaktivizuar

në historinë e krishterë me Izraelin duke luajtur pjesën e faraonit.

Kundërshtimi dhe përndjekja e tyre kanë shërbyer vetëm për të

promovuar qëllimet e Zotit (krhs. 11, 12; Vap 8, 1, 4).

18. Hebrenjtë mund të mos i konsiderojnë johebrenjtë të jenë jashtë të

zbehtë dhe vetë të kenë një pretendim të pakontrollueshëm për hirin e

Zotit. Ashtu siç Zoti e kishte lejuar faraonin të ngurtësohej kundër fjalës së

tij (krhs. Dalja 8, 32; 9, 12), ashtu ai kishte vepruar me hebrenjtë. (b) 19-

24. Njeriu është krijesë e Zotit.

19-21. Pali ka kumbuar në veshët e tij një përfundim të nxjerrë në

diskutimin aktual nga një kundërshtar hebraik, si nga Jobi në librin e Jobit

9, 10, Mënyrat e Zotit janë thjesht një fatalizëm imorale (krhs. 3, 5, 7).

Këtë përfundim Pali e hedh poshtë, por ai pret derisa kap. 10 për t’iu

përgjigjur (krhs. 3, 8). Por, si Zofar në librin e Jobi 11, 7, ai është i

tronditur nga kundërshtari i tij duke shtrënguar kështu shpatullat e tij te

Zoti transcendent dhe duke u përpjekur të ‘fjalëve bandide’   me Të. Pali

proteston në gjuhën e DhV, njeriu nuk është gjë tjetër veçse produkt i

duarve të potierit. Pra, DhV thekson vazhdimisht, p.sh. në Zan. 2, 7 ku

formuar (Heb. jocur) është veprimtaria e një poçari (Heb. jocir).

Ekziston një jehonë e qartë tek Is. 29, 16 në 20 dhe të Jer. 18, 6 në 21.

Mjeshtri hyjnor mund ta vinte gungën e tij të njerëzimit në çdo përdorim

providencial për të cilin ka nevojë, pa kërkuar më parë lejen e njeriut.

22-24. Zoti e kishte demonstruar fuqinë e tij duke i shkëputur

hebrenjtë jobesimtarë nga trashëgimia e tyre dhe Ai kishte deklaruar një

dënim kundër tyre (krhs. Mt 10, 14; Vap 13, 46, 51). Zgjedhja duhet të

thotë ‘sepse Ai zgjodhi’ jo, megjithëse. – .’pamja e krahasimit me faraonin

(krhs. rr. 17). Ata e kishin treguar veten e tyre ‘të përshtatshëm vetëm për

shkatërrimin’, ‘të pjekur dhe të gatshëm për t’u shkatërruar’, megjithatë

Zoti nuk i kishte shkatërruar ata, por e mbështetur me ngurtësinë e tyre në

zemër, në mënyrë që ata të ishin objekt mësimesh të zemërimit të tij. (krhs.

2, 4, ku durimi i tij i atribuohet mirësisë së tij, të dy idetë janë plotësuese).
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Krahas këtij gjykimi të ashpër, dhe të forcuar prej tij, ishin marrëdhëniet e

lavdishme të hirit të Perëndisë me Kishën. 10, 1 dhe 11 tregojnë se

fshehtë në mendjen e Palit është shpresa se objektet (gr., anije) të

zemërimit (një frazë e huazuar nga LXX e Jer. 50, 25) përfundimisht do të

riformuloheshin kur të përmbusheshin qëllimet e tanishme të Zotit (krhs.

Jer. 18, 4, 8; 2 Tim. 2, 20).

(c) 25-29. Kjo është profecia e vërtetë. 25 Pali citon Ho. 2, 23; Është

10 si llogaritje se Kisha, instrumenti i zgjedhur për qëllimet e Zotit, do të

përbëhej kryesisht nga johebrenjtë. DhV zbulon planin e Zotit që

johebrenjtë të bëheshin populli i tij, i dashuri i tij, djemtë e tij. Krhs. Ps.

87;. 19, 25. Vendi do të thotë për Palin, tërë botën johebrenj. 27-29. Së

dyti, mësimet e Isaisë për palicën në Is. 10, 22 ; tregohet përpara për

situatën aktuale, kur një pakicë hebraike formoi bërthamën e Kishës. Nuk

ishte se asgjë kishte shkuar keq në ekzekutimin e planit të Zotit, për atë

DhV jep siguri.

Reagimet hebrenj dhe johebrenj ndaj ungjillit (9, 30-10, 21)

Plani i Zotit është përqendruar në një ungjill universal të drejtësisë (një

qëndrim të drejtë) me anë të besimit (në Mesia dhe veprën e tij të

mbaruar) (krhs. Is 16, 3, 21). Johebrenjtë janë në Kishë thjesht sepse e

kanë pranuar atë ungjill. Pjesa më e madhe e hebrenjve janë në këtë

moment jashtë Kishës thjesht sepse ata e kanë refuzuar atë. Referenca në

DhV vërteton vlefshmërinë e këtij vlerësimi. Më parë Pali ka analizuar

situatën bashkëkohore përsa i përket kontrollit të përgjithshëm të

Perëndisë. Tani ai në mënyrë paradoksale por pandërprerë pohon

përgjegjësinë e zgjedhjes së njeriut kur përballet me ungjillin. ‘Nëse kemi

të bëjmë me dy kontrata kategorike të matshme, të dy në të njëjtin nivel,

ne duhet të hedhim poshtë kundërshtimin, pasi një pohim përfundimtar dhe

mohimi i tij përfundimtar nuk mund të jenë të vërteta; por çështja qëndron

ndryshe kur kemi të bëjmë me misteret interspheruese të njeriut dhe

hyjnores. Ndërgjegjja pohon lirinë e njeriut dhe beson lirinë e Perëndisë,

Shkrimet i pohojnë të dy; dhe Pali e mbështet çështjen e tij në Shkrime ‘.

Së pari Pali jep shkurtimisht shpjegimin njerëzor të situatës në 30-33;

pastaj në ch. 10 ai zhvillon tezën e tij në gjatësi më të madhe.
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30-33. Pozicioni i hebrenjve është faji i tyre. Për fat të keq është

ironike që qëllimi të cilin hebrenjtë i kanë humbur johebrenjtë kanë arritur

pa provuar hebrenjtë kishin shkuar në një mënyrë të gabuar në lidhje me

të. Ata kërkuan të dilnin në rregull me Perëndinë me veprat e tyre, duke e

mbështetur shpresën e shpëtimit mbi ligjin, të cilin ata nuk mund ta mbanin.

Johebrenjtë tani në Kishë nuk kishin bërë asnjë përpjekje të tillë, por

pranuan besnikërinë e gatshme të ofruar nga Zoti përmes veprës së

Kryqit. Për hebrenjtë një Mesia i kryqëzuar ishte një pengesë (1 Kor. 1,

23), por për ata që lexojnë DhV me sy të krishterë, kjo nuk është befasi

që nga Isa. 8, 14 parashikon vetë këtë situatë. Krishti është Guri, siç

pretendoi vetë Ai (Mt. 21, 42; krhs. Vap 4, 11). Ështe Is. 28, 16, cituar

nga LXX, paraqet mësim pozitiv për Gurin, Me siguri Zoti do ta shpëtojë

njeriun që e bën atë objekt të besimit të tij. Pali po citon nga një koleksion

i citateve DhV që ekzistojnë në Kishën e hershme (krhs. 1 Pjt. 2, 6).

10, 1-4. Refuzimi i drejtësisë hebre (një gjendje juridike e drejtë) me

anë të besimit (në Mesia dhe veprën e tij të mbaruar) është një tragjedi.

Pali riafirmon (krhs. 9, 1) dëshirën e tij që nuk prish (9, 22) por shpëtimi

mund të jetë pjesa e hebrenjve. Sinqeriteti i tyre i dukshëm është i gabuar.

‘Pas këtyre rretheve nuk është e vështirë të dallosh vetë luftën e Palit për

të gjetur shpëtimin’. Ata nuk mund të kuptojnë se Krishti ka përuruar

drejtësinë (një qëndrim të drejtë) me anë të besimit (në Mesinë dhe

veprën e tij të mbaruar), e cila parashikon përfundimi i përpjekjes për t’u

vënë në rregull me Perëndinë me anë të ligjit (Gal. 3, 23).

5-13. Ungjilli i drejtësisë (një gjendje juridike e drejtë) me anë të

besimit (në Mesia dhe punën e tij të mbaruar) arrihet lehtësisht dhe është

në dispozicion universal.

5. Drejtësia ligjore kërkon suksesin gjatë gjithë jetës në luftën morale si

parakushtin e saj për jetën e përjetshme (Le 18, 5, Pali nënkupton në

mënyrë implicite me të Hab. 2, 4, siç tregon Gal. 3, 11).

6-8. Por DhV gjithashtu dëshmon për ungjillin e drejtësisë (një qëndrim

të drejtë) me anë të besimit (në Mesinë dhe veprën e tij të mbaruar). Lp.

30, 12 + ,, me theksin e saj në iniciativën e hirit hyjnor dhe me pranimin e

përulur të fjalës së profilizuar të Zotit, mund të zbatohet për ungjillin.

Ndryshimi për të zbritur në thellësi ndikohet nga Ps. 107, 26, gr. humnera
mund t’i referohet si detit ashtu edhe botës së vdekurve. Ungjilli i
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drejtësisë me anë të besimit në Jezusin nuk është diçka që të përpiqet dhe

të tendoset pas përpjekjeve mbinjerëzore, por është afër, gati për një njeri

që të marrë në gojën e tij dhe në zemrën e tij. Është një lajm për diçka të

bërë tashmë nga Krishti, Ai ka ndërmarrë iniciativën dhe ka ardhur te

njeriu; Ai ka pushtuar mëkatin dhe vdekjen dhe është ringjallur

ngadhëjimtar.

9 Njeriu duhet të besojë dhe të rrëfejë vetëm për të shpëtuar. Rrëfimi

vjen përpara se besoni se përputhet me gojën e rendit ... zemër në citat.

Vargu tjetër ka rendin logjik. Shpëtimi varet nga pohimi i jashtëm që

përputhet me bindjen e brendshme. Jezui është Zoti ishte rrëfimi më i

hershëm i besimit (krhs. rr. 13; 1 Kor. 12, 3); kjo mund t’i referohet

përdorimit të saj në pagëzim. Të besosh në ringjallje (krhs. 4, 24) nuk

është thjesht pëlqim intelektual, por përfshin kuptimin shkatërrues që Zoti

ka ndërhyrë në mënyrë të mrekullueshme dhe përuruar mbretërimin

mesianik (krhs. Is. 4; 6, 11). Pas një realizimi të tillë, askush nuk mund të

jetë më i njëjti siç ishte më parë.

11-13. Is. 28,

16 citohet përsëri për të konfirmuar se shpëtimi i besimtarit është i

garantuar. Tani Pali merr hua, kushdo  (gr. pas) nga Jl 2, 32 (cituar në 13)

dhe e shton atë këtu për të sjellë implikimet. Nëse mbajtja e ligjit do të

ishte kushti i shpëtimit, shpëtimi do të ishte thjesht një shqetësim hebre;

pasi besimi është kriteri, ai është i disponueshëm për cilindo, hebrenj apo

johebrenj (krhs. 3, 22). Zotit të ringjallur i është dhënë një sundim

universal, dhe ‘ai ka mjaft dhe të kursejë’   për këdo që i drejtohet Atij

për shpëtim (krhs. Efes. 4, 8). Tani që Shpirti ka përuruar mbretërinë e

Krishtit mbi tokë (krhs. Jl 2, 28), oferta universale e JI 2, 32 është në

veprim. Në tekstin e DhV Zoti përfaqëson Zotin, Heb. emër për Zotin.

Këtu, si shpesh në DhR, është ri-interpretuar për Krishtin (krhs. 1 Kor. 1,

2; Vap 3, 21, 36) pasi që Perëndia i kishte dhënë Atë emrin e tij, emrin që

është mbi çdo emër “(Fil. 2 , 9) do të thotë që Ati i ka rikthyer Jezusit të

drejtat dhe privilegjet e tij si Perëndi Biri.

14-21. Zoti u ka dhënë hebrenjve çdo mundësi. Ai ka bërë gjithçka që

është e mundur për t’ua përvetësuar ungjillin atyre, por ata nuk janë

përgjigjur me besim. 14 Hendeku midis ungjillit të Zotit dhe përvetësimit të

tij nga një njeri duhet të mbulohet nga një zinxhir, katër lidhjet e të cilit janë
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apostujt, predikimet, dëgjimi dhe besimi. Zoti u dërgoi atyre (gr.

apostalosin) apostujt. Is.. 52, 7 citohet si autorizimi hyjnor i misionit të

tyre.

16. Një rresht ngjitur, Isa. 53, 1, është hedhur në buzët e apostujve,

pasi raporti i tyre se bërja e mesazhit të dëgjuar – për Shërbëtorin

pësimtar – është takuar me pak përgjigje të besimit nga hebrenjtë e tjerë

që e dëgjuan. hebrenjtë theu lidhjen e fundit në zinxhir.

18. Por nëse nuk do të besonin, kjo nuk do të ishte sepse ata nuk

kishin mundësinë ta dëgjonin. Nënvizohet se faji nuk është nga ana e Zotit,

Ai i ka lënë hebrenjtë të dëgjojnë ungjillin. Ps. 19, 4 është e vërtetë për

dëshminë apostolike, ajo ka depërtuar në çdo cep të perandorisë romake.

19-21. Moisiu dhe Isaia kanë përgjigjen pse hebrenjtë nuk e pranuan

ungjillin. Lp. 32, 21 zbuloi se johebrenjtë pa kuptueshmëri (krhs. 2, 20),

një jo-komb (krhs. 9, 25), do ta kuptonin. Pra, vështirësia për të kuptuar

nuk ishte problemi. Is. 65, 1 zbulon pengesën e vërtetë për të qenë

mosbindja e hebrenjve ndaj thirrjeve të përsëritura të Zotit, kështu që Zoti

u desh të kthehej në vend të johebrenjve (krhs. Lk 14, 16-24). Ndërsa

kjo është e vërtetë në nivelin njerëzor, ajo ishte pjesë e planit të Zotit që

në fillim.

iii). Plani i ardhshëm i Zotit për hebrenjtë dhe johebrenjtë (11, 1-

32)

Gjendja aktuale e punëve nuk ka qenë e përhershme. Pali mori

seriozisht zgjedhjen e Zotit për hebrenjtë dhe premtimet e tij për ta dhe

nuk mund të argëtonte idenë se ata do të ishin përgjithësisht të përjashtuar

nga arritja e atyre premtimeve. Kur ‘numri i plotë’ i johebrenjve ishte

përfshirë në Kishë, atëherë, dhe vetëm atëherë, do të ishte radha e

hebrenjve në tërësi – jo një grusht i thjeshtë si tani – ta pranojnë Jezusin si

Zot dhe kështu të zbulojnë karakter i fshehur tani si i zgjedhuri i Zotit.

Mendjet e tyre të paragjykuara, të mbyllura do të hapeshin drejt së

vërtetës së ungjillit, ashtu si dikur të kishte qenë i tiji, dhe më pas do të

realizohej punimi përfundimtar i ‘një njeriu të ri’ në Krishtin (Efes. 2, 15).

Kjo shpresë ishte forca shtytëse e ungjillizmit në mbarë botën e Palit,

sepse në fund të fundit do të ishte në favor të hebrenjve. Ungjillizimi i plotë

i johebrenjve do të shkaktojë shpëtimin e Izraelit. Është domethënëse që
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Pali nuk pohoi, sipas disave, që DhV premtimet për Izraelin i kishin kaluar

automatikisht tërësisht në Kishën kryesisht johebrenj, sepse një pamje e

tillë do të prishte zgjedhjen e Zotit. Megjithatë, ai nuk e shkëputi Kishën

nga premtimet e Izraelit, kjo do të mohonte unitetin e ullirit, dhe do të

shpërfillte vazhdimësinë e DhV të Perëndisë me Kishën, e cila për Palin

përfundimisht do të përbënte “numrin e plotë” e johebrenjve plus pjesa më

e madhe e hebrenjve. Deri atëherë Kisha do të ishte e njëanshme dhe e

paplotë dhe qëllimet e Zotit midis njerëzve ende nuk ishin përmbushur. Për

të vërtetuar se Zoti nuk e ka braktisur Izraelin, Pali argumenton se

kundërshtimi i tyre është i pjesshëm dhe i përkohshëm. Për momentin, një

pakicë po ruhet (1-10). Përfundimisht, Zoti do ta shpëtojë pjesën tjetër,

kur të ketë mbledhur të krishterët johebrenj (11-32).

1-10. Tani një pakicë e Izraelit është duke u shpëtuar. 1-5. Shkrimi i

bën jehonë dhe përsëri jehonojnë me parimin e sigurt që po citon Pali,

Perëndia nuk e hodhi poshtë popullin e tij pasi e kishte humbur një kujdes

dhe shqetësim të tillë ndaj tyre (Ps. 94, 14; 1 Sam. 12, 22; Jer. 31, 37;

33, 24) – 10, 20 nuk mund të jetë fjala e fundit e Zotit, sepse Ai nuk është

i paqëndrueshëm. Besnikëria e tij ndaj premtimeve të besëlidhjes mund të

mos shfrytëzohet nga supozimi arrogant, por është një burim i besueshëm i

sigurisë për besimtarin e përulur. Pali e konsideron veten si një shenjë ose

një shembull të besnikërisë së Perëndisë ndaj popullit të tij. Nëse Izraeli

do të refuzohej, ai vetë nuk do të kishte shpëtuar. Por Pali nuk është një i

mbijetuar i vetmuar. Ai gjen një paralele historike në 1 Mbr. 19 ku Elia u

sigurua se ai nuk mbeti vetëm, pavarësisht kundërshtimit të kaq shumë

izraelitëve për besimin e vërtetë. Ndërsa atëherë Zoti kishte ruajtur 7,000

ndjekës, një pjesë të kombit, kështu që tani ekziston një mbetje hebre-

kristiane, e zgjedhur me anë të hirit (krhs. 9, 6, 27-29).

6. Hiri sipas vetë përcaktimit të tij është e kundërta e veprave, hebre i

bërë nga vetja debarohet automatikisht nga pak besnikë.

7. Izraeli si një i tërë nuk ka arritur shpëtimin, por prej tij është

shpëtuar pakica e zgjedhur, ndërsa shumica janë bërë të pandjeshëm për

ungjillin për momentin (krhs. 9, 18).

8. Shkrimi po gjen një aplikim të freskët. Sipas Isaisë, Zoti i ka dërguar

shumicën e hebrenjve në një mashtrim paralizues. 29, 10. Gjendja e tyre e
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tanishme është ajo e njerëzve të verbër dhe të shurdhër, siç

përshkruheshin Izraeli i vjetër në Lp. 29, 4.

9 Mallkimi i psalmistit është realizuar (Ps. 69, 23 LXX). Vëzhgimet e

tyre shumë fetare, si zëvendësuese për Krishtin, i çojnë vetëm hebrenjtë të

humbur. ‘Fotografia e një plaku të verbër, të zhveshur, të përkulur në

epokë dhe pangopësi ... është një përfaqësim shumë padhurueshëm i një

populli në një gjendje të pleqërisë fetare’.

11-32. Përfundimisht, Izraeli në tërësi do të shpëtohet pasi të jetë

krijuar kuota e plotë e të krishterëve johebrenj,

11-15. Izraeli ka ngecur vetëm në Gur (9, 32), duke mos u shembur

krejt. Zoti nuk i ka hequr. Mosbesimi i shumicës së hebrenjve ka qenë

mjet i përkohshëm i Zotit deri në fund që ungjilli duhet t’u vijë johebrenjve.

sepse shkelja mund të përkthehet greqisht ‘gabim’ ose ‘hap i rremë’.

Pranimi i ungjillit nga johebrenjtë i bëri hebrenjtë ziliqarë (krhs. Vap 13,

44) – dhe ashtu siç është krijuar. Arsyeja pse Pali e bëri pjesën më të

madhe të shërbimit të tij të paganëve ishte se ajo përmbushi qëllimin e

shpallur të Zotit (Lp. 32, 21 cituar në 10, 19), që ishte për të provokuar

popullin e tij jo thjesht për indinjatë xheloze, por në rastin e disave për

emulacion, në një dëshirë pozitive për të ndarë bekimet që u paraqiten të

krishterëve johebrenj. Puna e tij misionare drejtuar paganëve nuk ishte

vetëm për hir të johebrenjve, Pali i siguron ata në pritje të sulmit të tij të

mëvonshëm mbi kokëfortësinë dhe përçmimin e tyre për hebrenjtë.

Apostullimi i tij drejtuar johebrenjve ishte veçse një mënyrë e përhapur

për të arritur hebrenjtë. Duke argumentuar nga më i madhi tek më i vogël

si në 5, 9, Pali pretendon se nëse rënia e Izraelit ka rezultuar në aq shumë

të mira, sa pasuri më të mëdha mund të priten kur ato të rikthehen! Kthimi

i tyre në favor të Zotit do të nënkuptojë fluksin e gjakut të ri në Kishë nga

kockat pothuaj e vdekura  (krhs. Ez. 37, 1-10).

16. Çfarë garancie ka që hebrenjtë do të luajnë një rol kaq të

lavdishëm? Përgjigjja qëndron në historinë e lashtë fetare të Izraelit. Ka

një shenjtëri natyrore në Izrael, e pajisur nga Zoti. Duke zbuluar në

mënyrë të sinjalizuar veten e tij paraardhësve të tyre (krhs. rr. 28) në

veprimet dhe premtimet e tij të fuqishme, Perëndia kishte vendosur një

model në të cilin Izraeli do t’i bindej përsëri në kohën e duhur. ‘Kur të

bëhet shenja e bukës së parë, do të shenjtërohet e tërë grupi me të’, dhe
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patriarkët e Izraelit ishin si bukë e parë. Pali ka Nr. 15, 20 në mend.

Paraardhësit e Izraelit u kanë lënë pasardhësve të tyre një trashëgimi të

pasurisë shpirtërore, të cilën ata një ditë do ta pretendojnë dhe e përdorin.

Në njëfarë kuptimi, rabinët kishin të drejtë për zgjedhjen e Izraelit, ata

gabuan në mbajtjen e një doktrine të veprave dhe duke mos i nënshtruar

vullnetit të Zotit duke e njohur Jezusin si Mesinë, rruga e vetme e bekimit

të Zotit.

17-24. Ilustrimi i rrënjëve dhe degëve në rr. 16 është zhvilluar në një

alegori kopshtare që përshkruan planin e Zotit për të tashmen dhe të

ardhmen. Nocioni vjen nga Jer. 11, 16 ku Izraeli është krahasuar me një

ullinj, dikur ka fruta të bukura, por tani të shkatërruar nga mëkati dhe nga

dënimi, degët e tij do të prishen. Pali e gjen gjendjen aktuale të shpjeguar

në këtë varg. Pema është populli i Zotit. Degët e saj janë hebrenj të gjallë.

Tani disa nga degët, hebrenjtë jobesimtarë, janë shkurtuar dhe të vetmet

degë natyrore të mbetura janë mbetja besimtare e Izraelit. Por Kopshtari

hyjnor ka rimbushur pemën me një fidanë të egër ulliri. Shndërrimet

johebrenj në krishterim përmbajnë një prerje nga një kaçub oleasteri e

futur në stokun e ullirit të kultivuar. Në librat e lashtë të kopshtarisë ka

prova që herë pas here kjo praktikë e çuditshme ndiqej në besimin se një

pjesë e oleasterit do të gjallëronte një pemë të vjetër. Por praktika

normale ishte të përdorësh një pjesë të ullirit me cilësi të mirë. Shumë e

pazakonta është pa dyshim një pjesë e synuar e alegorisë. Zoti ka vepruar

në hir që tejkalon zakonin dhe pritjen e njeriut. Por Kopshtari ende nuk e

ka mbaruar punën e tij. Degët natyrore që janë hequr një ditë do të

shartohen përsëri, posa të pushojnë së vazhduari të mos besojnë. Tani

kanë mbetur vetëm disa degë hebraike (krhs. rr. 17) në shoqëri me një

xhungë të madhe të egër të marrë nga bota johebrenj, ata janë të gjithë

atje për shkak të besimit të tyre të përbashkët, besimit në Zotin që e ka

zbuluar veten përmes Jezu Krishtit. Një ditë të krishterët hebrenj dhe

johebrenj do të bashkohen në pemë nga masa e hebrenjve renegatë, të

cilët do të vijnë të ndajnë besimin e tyre dhe do të rikthehen si anëtarë

aktivë të popullit të Perëndisë.

Pali e jep këtë shpjegim në kontekstin e një paralajmërimi, në të cilin ai

tashmë ka lënë të kuptohet në rr. 13 Padyshim që ishte një paragjykim

antifaktik midis të kthyerve johebrenj. Johebrenjtë ishin duke mësuar të
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rrëzonin pretendimet krenare të judaizmit, madje edhe kundër-pretendime

më të larta për privilegjet e tyre dhe privimin e hebrenjve. Në sytë e tyre

nuk ishte pa dyshim një gjë e turpshme të jesh një hebre, një anëtar i racës

që kishte refuzuar Mesinë e tyre. Ata merituan të gjitha goditjet që morën.

Zoti duhej të vinte te johebrenjtë përpara se të arrinte ndonjë kënaqësi

(krhs. 10, 20). Pali mërzit këtë qëndrim jo të shëndetshëm të përbuzjes,

ishte mentaliteti i llojit më të keq të hebrenjve përsëri. Ai u kujton atyre

borxhin e tyre ndaj trashëgimisë hebreje. ‘Në një kuptim, hebreu i kthyer

në fe është qenia e vetme normale njerëzore në botë. Atij, në radhë të

parë, premtimet u bënë dhe ai i ka përfituar prej tyre. Ai e quan

Abrahamin babanë e tij me të drejtë trashëgimore, si dhe me mirësjellje

hyjnore. Ai ka marrë të gjithë planprogramin mësimor në rregull, ashtu siç

u vendos .... onedokush tjetër është, nga një këndvështrim, një rast i

veçantë, i trajtuar në kushte emergjente ‘. Pali paralajmëron të krishterët

johebrenj se fati i hebrenjve mund të jetë i tyre, përveç nëse ata vazhdojnë

në mirësinë e Zotit (krhs. 2, 4v; 8, 13; 1 Kor. 10, 12). Zoti mund t’i

hollojë degët përsëri. Fati i hebrenjve duhet të ngjallë tek të krishterët

johebrenj jo arrogancë, por besim dhe respekt të përulur për një Zot që

nuk duhet të trumbetohet. Mjerë për të krishterin ‘për të cilin hiri nuk

është më hiri në ditën e njëqindtë ose të mijtë ashtu siç ishte në të parën’

(Godet).

25-32. Plani i Zotit është në dy faza.

Faza e parë është refuzimi i shumicës së hebrenjve në mënyrë që Zoti

të përbëjë numrin e plotë, të cilin vetëm Ai e di, për të krishterët

johebrenj.

26. Faza e dytë, të cilën Ai do ta vërë në veprim sapo të përfundojë e

para, është një mister, një plan i fshehtë i Zotit të cilin mendjet njerëzore

nuk do ta kishin goditur përveç shpalljes. I gjithë Izraeli do të shpëtohet,

sjellë në bekimet e krishtera në të cilat tani kanë hyrë vetëm një mbetje e

hebrenjve. I gjithë Izraeli do të thotë hebrenjtë si një tërësi kolektive, jo

çdo hebre i vetëm. Shprehja është qartë e kundërta me një pjesë të

Izraelit, dhe Izraeli vazhdimisht u referohet hebrenjve në kapitujt 9-11.

26. Dhe kështu i gjithë Izraeli do të shpëtohet. Është e pamundur të

argëtosh një ekzeksion që e merr Izraelin këtu në një kuptim tjetër nga

Izraeli në rr. 25 (verbëria pjesërisht i ka ndodhur Izraelit). Për argumentin
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që thotë se Pali nuk thotë dhe atëherë por dhe kështu i gjithë Izraeli do të

shpëtohet (sikur mbledhja e plotë e kombeve të ishte në vetvete shpëtimi i

të gjithë Izraelit) duhet të mjaftonte për të treguar të mirënjohurit përdorimi

i gr. houtos (kështu) në një kuptim të përkohshëm. Shprehja e tërë Izraelit

nënkupton qartë jo çdo hebre të vetëm, por Izraelin në tërësi.

Kështu që i gjithë Izraeli ka një pjesë në epokën që do të vijë, thotë

traktati Mishna e Sanhedrinit dhe vazhdon menjëherë të emërojë ata

izraelitë që nuk kanë asnjë pjesë në të.

Mjaft interesante që LXX lexon për hir të Sionit dhe jo jashtë Sionit.

Pali duket se e barazon këtë me ardhjen e dytë të Mesisë. (Vap 3,19-21;

2 Kor 3,16).

Zoti i ishte zotuar Izraelit përherë e përgjithmonë (vazhdimi i pahijshëm

i fragmentit DhV nuk është pa dyshim edhe në mendjen e Palit, krhs. 3,

4). Plani i tij ishte që Jezusi, çliruesi (krhs. 1 Sel. 1, 10), së pari të

caktohej me dëshmitarët e tij nga Jeruzalemi deri në skajin e tokës (krhs.

Vap 1, 8; Mt. 28, 19) dhe pastaj përfundimisht kthehuni te njerëzit e tij

dhe kthejeni mosbesimin e tyre në besim. Fjalët përfundimtare janë nga Is.

27, 9, Zoti i kishte premtuar kështu. Ai do ta falte lirisht refuzimin e

Krishtit nga hebrenjtë.

28 Aktualisht, masa e hebrenjve jobesimtarë kanë një karakter të

dyfishtë në sytë e Zotit. Ata janë objektet e përkohshme të pakënaqësisë

së tij, duke kundërshtuar dhe kundërshtuar ungjillin. Kjo ishte menduar

për përfitimin e johebrenjve në mënyrë që ata të kenë mundësinë e

pranimit të tij (krhs. rr. 11). Por njëkohësisht ato janë objektet e zgjedhjes

së tij – dashuria si trashëgimtare e Izraelit të lavdishëm të të vjetërve (krhs.

rr. 16), Pasi Zoti i pandryshueshëm nuk merr mbrapsht një dhuratë ose

nuk anulon një thirrje.

30 Tani i krishteri pagan kishte kaluar nga rebelimi në falje; kështu do

të bënte një çifut një ditë. Ndërsa për johebrenjtë, e tashmja është një

përmbysje e së kaluarës, kështu që për hebrenjtë e ardhmja do të jetë një

përmbysje e së tashmes. Tani hebreu po u shërben johebrenjve si mjetin e

faljes së Zotit ndaj këtij të fundit; johebreu është t’i shërbejë hebreut si

mjetin e faljes së hebreut.
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32. Perëndia hoqi dorë nga një klasë njeriu, johebrenjtë, për të

rebeluar si paraprak për ta falur tani; kështu që Zoti tani po trajton klasën

tjetër, hebrenjtë, në përgatitje për t’u dhënë atyre më pas falje.

i Falënderimi i mençurisë së Zotit (11, 33-36)

Diskutimi i Palit shpërndahet në adhurim, sepse ‘teologjia është

doxologji ose nuk është asgjë’ (E. Staufer). Përkthyesi i qëllimeve të Zotit

ndaj njeriut është i detyruar të shpërthejë në lavdi spontane Zotit, ‘Sa i

madh je!’ Ai ka parë qëllimet e Zotit për hirin e pasur (pasurinë) dhe

mençurinë që shtrihet nga horizonti në horizont, por qartësisht ekziston

akoma një univers i gjerë i vullnetit hyjnor nën dhe më gjerë, jashtë syrit të

njeriut. Is. 40, 13 dhe Jobi 41, 11 janë dëshmi të transcendencës dhe

iniciativës së hirshme të Zotit. Sa e kotë është çdo përpjekje nga ana e një

njeriu të vogël, hebre apo edhe johebre, të mendojë se Ai i konsideron

njerëzit si këshilltarët e tij për t’i thënë Atij se çfarë të bëjë, ose që ata

ndonjëherë mund të fitojnë pranim me Zotin me meritë. Sepse Zoti është

‘Burimi, Udhëzuesi dhe Qëllimi i gjithçkaje që është’ .

V. UNGJILLI NË VEPRIM (12, 1 – 15, 13)

Ungjilli ka dy anë – një anë besimtare dhe një anë të sjelljes “, siç citon

A. M. Hunter. Isshtë në anën e dytë që Pali tani kthehet. Më parë në

kapitujt 6-8 ai kishte parashtruar parimin e përgjithshëm të ‘risisë së jetës’

të kërkuar nga i krishteri. Këtu ai analizon kërkesën e Zotit në një seri

detyrash që shkojnë në pjesën më të madhe të jetës dhe gjithashtu të

paraqitura nga parimet e analogjisë për të mbuluar çdo situatë.

1. Sjellja në kishë dhe në botë (12, 1-21)

Një jetë e re e vetë-përkushtimit (12, 1-2)

1. Adhurimi i 11, 33 shndërrohet në një thirrje për adhurim në kuptimin

më të gjerë si përgjigje ndaj mëshirës së Zotit. Nisma hyjnore dhe reagimi

njerëzor janë modeli në DhV dhe DhR. Rituali DhV i përcaktuar si

medium i një pjese të bindjes së Izraelit ndaj Perëndisë që i kishte

shëlbuar ata duhet të gjejë një homolog në Kishë. Personalitetet e tyre në

të gjitha manifestimet e tyre (krhs. 6, 6) Duhet të sakrifikohen të gjalla si

një ofertë e tërë që plotëson kërkesat morale të Zotit. Të jetuarit ka të
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gjitha shoqërimet e jetës së ringjalljes që është me të vërtetë jeta, e cila u

shpjegua në kapitujt 5-8. Shpirtërore (gr. logiken) rrjedh nga ‘fjala’ (gr.

logos) Dhe kështu këtu do të thotë ‘figurative, metaforike’ siç dallohet nga

adhurimi material i ritualit të DhV, d.m.th. ‘adhurimi i ofruar nga mendja

dhe zemra’.

2. ‘Epoka e vjetër’ (gr. aion, bota) është akoma duke kaluar kursin e

saj në një kuptim, por në një kuptim tjetër tashmë ka ndërruar jetë (krhs.

6, 4, 5, 8). Rabitë ishin në kontrast të ‘kësaj epoke’ me ‘epokën e

ardhshme’. Për të krishterin që ka hyrë në epokë të vijnë kongreset e

vjetra dhe zakonet në modë rreth tij janë të vjetra. Përkundrazi, tërë

qëndrimi i tij ndaj jetës duhet të përtërihet (krhs. 6, 4), të modelohet

përsëri në linjat e statusit të tij të ri dhe të orientohet drejt Zotit. Qëllimi i tij

duhet të jetë të ushtrojë gjykim të shëndoshë shpirtëror në çdo hap, në

çdo situatë për të zbuluar vullnetin e Zotit. Kjo frazë mjaft e shëndoshë

vendos zgjidhjen e vetvetes në praktikë në atë që është e mirë për

Perëndinë dhe për të afërmin e tij, çfarë është personalisht e këndshme

për Perëndinë dhe cili është përgjigja ideale për një situatë (krhs. Efes. 5,

9 +).

Bashkërendimi në kishë (3-8)

Pali bën përpjekje për shkak të autoritetit të tij apostolik për të

zhvilluar bashkëpunimin dhe harmoninë në kishën lokale. Një frymë kjo

botëkërkuese e vetvetes dhe konkurrencës nuk duhet të mbështesë kokën

e shëmtuar. Një vështrim i ekzagjeruar i rëndësisë së vetë një personi

duhet t’i japë një vlerësim të arsyeshëm pozitës së dikujt. Besimi i të

krishterëve, ose ungjilli për të cilin ata besojnë (krhs. rr. 6) është standardi

me të cilin duhet të matin veten e tyre. “Ata atëherë dhe vetëm atëherë

arrijnë një vlerësim të matur dhe të ndjeshëm të vetvetes, pasi, në mënyrë

të barabartë me miqtë e tyre, të dy mëkatarët u zbuluan në ngjyrat e tyre

të vërteta me gjykimin e Kryqit dhe gjithashtu objektet e mëshirës së

pamerituar dhe triumfuese të Zotit në Jezu Krishtin”. Nga ai burim, i

krishteri mëson gjithashtu se ai është në Krishtin, një frazë që nënkupton

solidaritetin e korporatës, ai është në trupin e Krishtit. Për pasojë, si

gjymtyrë ai është përgjegjës për të dhënë një kontribut specifik në

mirëqenien e të gjithë kishës, dhe as nuk duhet të lërë pas dore funksionin
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e tij, sikur të ishte i tepërt, as të uzurponte funksionet e të tjerëve, sikur të

ishte menduar të bënte gjithçka (krhs. 1 Kor. 12, 12 +). Zoti ka ndarë

funksione të ndryshme për gjymtyrët e ndryshme shpirtërore në trupin e

Krishtit, dhe Pali thekson se kredia i përket Dhënësit dhe jo të talentuarve.

Ai vazhdon të numërojë disa nga ato funksione (krhs. Një listë të

ndryshme në 1 Kor. 12, 4) Dhe mënyrën në të cilën ato do të kryhen.

Gama e gjerë e listës ‘tregon qartë se Pali nuk bëri asnjë dallim kaq të

fortë dhe të shpejtë midis ministrive klerike dhe laike siç u shfaqën më

vonë në Kishë’ Profeti, ‘syri i Kishës për të marrë zbulesa të reja’, duhet

të kontrollojë ato që ai thotë kundër besimit të krishterë për të parë që ata

pajtohen (krhs. 1 Kor. 14, 29; 1 Gjn 4, 1) – Një njeri i pajisur për

shërbim praktik (krhs. 1 Pjt. 4, 11) ose një mësues ose një predikues

duhet që secili të kufizohet në punën e tij dhe të mos mendojë se mund të

bëjë një detyrë të tjetrit dhe / ose të lërë pas dore vet. Kur dikush u jep

fondeve të krishtera, kjo është një punë shpirtërore që duhet të bëhet me

gjithë zemër, jo me ngurrim ose në një mënyrë të egër. Një përkrahës i një

projekti të krishterë (udhëheqja, gr. proistamenos, të cilën Arndt dhe

Gingrich e përcaktojnë këtu si ‘shqetësohuni, kujdesuni, jepni ndihmë’;

‘ndihmë’ në 16, 2 është gr. prostatis, emër i njohur) nuk duhet bisht në

indiferentizëm. ‘Vizitori i sëmurë’ duhet ta bëjë veten të dashur ose vizita e

tij do të harxhohet. Në këshillën e mirë të Palit është, bëni punën tuaj dhe

nënkuptoni atë që bëni.

Dashuri në veprim (9-21)

Duke u kthyer në pyetje më të gjera mbi qëndrimet dhe marrëdhëniet

personale në kishë dhe jashtë saj, apostulli këshillon dashuri të sinqertë që

merr sugjerimin e saj nga dashuria e Zotit në Krishtin dhe që është shumë

më e mira për njerëzit e tjerë. Ajo duhet të udhëhiqet jo nga ndjenja apo

kënaqësia, por nga standardet më të larta morale. Implikimet e tij të

shumëfishta përfshijnë prekje të butësisë së dashur dhe rivalitetit të

ndërsjellë për të treguar respekt.

 ii. Qëndrimi i qëndrueshëm i të krishterit duhet të jetë një entuziazëm,

një zell i ngrohtë që Shpirti promovon (krhs. Vap 18, 25; Apok. 3, 15),

dhe përkushtimin e çdo veprimtarie për Krishtin si Zot (krhs. Kol. 3, 23v

).
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12. Kisha duhet të shënohet nga një ton i sigurt i frymëzuar jo nga

mendimi i dëshiruar por nga realiteti i fortë i shpresës së krishterë. Kjo do

të rezultojë në një refuzim të guximshëm për t’iu nënshtruar presioneve të

pafavorshme. Por si mbahet? Duke lutur këmbëngulje që mban rregullisht

kontakte me Perëndinë.

13. Punët e mëtejshme të dashurisë ndaj të krishterëve të tjerë janë

lehtësimi i nevojës materiale dhe hapja e shtëpisë për vizitorët e krishterë

në lokalitet (krhs. Vap 16, 15; 1 Pjt. 4, 9). 14. Kisha e hershme padyshim

e vlerësoi Predikimin në Mal,   Pali këtu u bën jehonë fjalëve të Mjeshtrit

të tij (Mt. 5, 44; Lk. 6, 28). Një reagim natyror ndaj përndjekësve duhet

të kapërcehet duke thirrur një bekim mbi ta, kjo është mënyra e re e

dashurisë.

15. Gjendja natyrore e një personi duhet t’i japë vendin një simpatie të

gatshme me përvojat e të tjerëve.

16.  ‘Kini kujdes të barabartë për njëri-tjetrin’. Kjo qenie e aktivizuar

nga një ndjenjë e zakonshme dhe e kuptuar mirë e lejimit dhe mirësisë së

ndërsjellë’. përjashton çdo sistem kastesh dhe bën thirrje për një

gatishmëri për t’u përzier në mënyrë të pavetëdijshme me skllevërit dhe të

tjerët të ulët në shkallët sociale (krhs. Phm. 16) – Fu. 3, 7, cituar këtu,

paralajmëron kundër kotësisë që është baza e snobizmit. 17-21. Pali

përdor një parim ngjitur (Fu. 3, 4, cituar nga LXX) për t’i nxitur të

krishterët të mos u sigurojnë fqinjëve të tyre paganë shkak të drejtë për

kritikë. Një mënyrë është mos-hakmarrja dhe ky parim apostulli tani

shtjellon. Kisha e hershme, e vendosur pasi ata ishin në komunitete

natyrisht të dyshimta ose armiqësore, kishte nevojë për koka të mençura

dhe të ftohta. Duhen dy për të mbajtur paqen, por i krishteri nuk duhet të

jetë përgjegjës për prishjen e tij. Është reagimi natyror për t’u hakmarrë,

një reagim i bazuar pjesërisht të paktën në një instinkt për lojë të

ndershme. Por, me siguri mund t’i lihet Zotit përfundimisht të bëjë

drejtësinë, në ditën e gjykimit (krhs. 2, 5, 8).

Lp. 32, 35 pretendon hakmarrjen si e drejtë e Zotit dhe jo e njeriut.

Por ekziston një mënyrë pozitive në të cilën mund të reagojë i krishteri.

Shkrimi e jep atë me një ironi të gjallë (Fu. 25, 21). Një dëshirë për

hakmarrje vetëm sa do ta përkeqësonte situatën dhe do të krijonte një

rreth të mbrapshtë, por ekziston një mundësi e vërtetë që shlyerja e
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armiqësisë së palës tjetër me dashamirësi të papritur dhe ‘trajtimi i tij si

dikush në nevojë’ (Barth) do ta bëjë atë të digjet me goditje të fajin dhe

pendimin dhe të kuptojë gabimin e rrugëve të tij; dhe kështu shkelja do të

shërohet dhe ‘hakmarrja do të shndërrohet në fitoren e dashurisë’.

ii. Kisha dhe shteti (13, 1-7)

Si pjesë e ‘sakrificave të gjalla’ që do të ofrojë i krishteri (12, 1) Pali

përcakton se cili duhet të jetë qëndrimi i tij i përgjithshëm ndaj shtetit.

Apostulli ‘ndan në njëfarë mase qëndrimin mirënjohës të krahinave që

njohën në perandori kujdestarin e paqes, parimin e rendit kundrejt kaosit,

ngatërresën e rendit dhe drejtësisë’. Pamja e krishterë është e kushtëzuar

nga marrëdhënia midis Zotit dhe shtetit. Zoti nuk është thjesht Zoti ‘fetar’,

në kujdesin e tij providencial përfshihen kontrolli i kombeve dhe ruajtja e

rendit civil brenda tyre. DhV i kishte mësuar Palit se është Zoti që vendos

sundimtarë civilë dhe se autoriteti i tyre është deleguar prej tij (psh. Jer.

27, 5; Dan. 2,21, 37v; 4,17). Perëndia është po aq Perëndi i Neros sa Ai

ishte fuqia që qëndron pas Kirit (Is. 45, 1). Nga kjo e vërtetë e

sovranitetit hyjnor rrjedh detyrimi i secilit të krishterë për bindje civile. Në

përgjithësi, t’u nënshtrohesh autoriteteve civile nuk është veçse një mënyrë

indirekte për t’i bindur vetë Zotit. Në fund të fundit, çështja nuk është në

një kuptim jo “as Zoti, as shteti”, as “Zoti dhe shteti” por “Zoti përmes

shtetit”. Ky është një parim i përgjithshëm dhe themelor; nuk është lehtë të

lihet mënjanë, por mund të komplikohet nga rrethana specifike që krijojnë

një konflikt besnikërie, siç veprojnë Vap 4, 19 v .; 5, 29; Apok. 13. Mbi

çdo njeri varet perspektiva e kthjelltë se ai do t’i përgjigjet Zotit për

sjelljen e tij civile dhe do të ndëshkohet prej tij për kundërvajtje civile.

rr. 3 Një arsye e dytë për bindjen civile (sepse është paralel me atë në

rr. 1) është aksioma e përgjithshme që shteti i mbështet standardet morale

(të paktën në një nivel të caktuar). Në këtë drejtim, i krishteri duhet të

shohë instinktivisht qeverinë jo si një armik, por si një aleat dhe ndihmës

ndaj përpjekjeve të veta morale. Në fakt pushteti civil është shërbëtori i

Zotit, duke e bërë punën e Zotit pozitivisht dhe negativisht duke inkurajuar

virtyt dhe duke dekurajuar vesin. Me të të bëjnë mirë krhs. 8, 28 v, kjo

është një nga mënyrat providenciale me të cilat Zoti realizon qëllimin e tij

për të krishterin. Sundimtari civil është i autorizuar të shkaktojë ndëshkim
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ndaj keqbërësit, siç tregohet nga e drejta e tij për të përdorur shpatën për

mirëmbajtjen e rendit civil. Nënkuptohet se shteti ka një fuqi të dhënë nga

Zoti, megjithëse të aftë për abuzim, të jetës dhe vdekjes mbi nënshtetasit e

saj. ‘Nëpërmjet shtetit ndodh një manifestim i pjesshëm, parashikues, i

përkohshëm i zemërimit të Zotit kundër mëkatit’.

rr. 5. Motivi për bindjen civile vjen jo vetëm nga një dëshirë për të

shmangur zemërimin e Zotit, qoftë në formën e tij të përkohshme (rr. 4)

ose në formën e fundit (krhs. rr. 2), por edhe nga vetëdija që i krishteri ka

për vartësinë e shteti Zotit.

rr. 6 Për më tepër, është kjo vetëdije që justifikon pagimin e taksave të

të krishterit tek autoritetet, ‘është si shërbëtorët e Zotit (dhe, si rrjedhim,

ata që pretendimi i të cilëve nuk duhet të refuzohen ose shmangen) ata

janë zënë me zell me këtë gjë, përkatësisht çështja e haraçit ‘. Padyshim

që ka një referencë këtu për thënien e Zotit tonë (Mk 12, 17). ‘I krishteri

është i detyruar t’ia paguajë detyrimet e tij shtetit, sepse, si përfitues i tij, ai

i detyrohet disa pagesa në këmbim të mbrojtjes dhe lehtësive që ofron,

dhe për shkak se asnjë shtet nuk mund të funksionojë pa burime dhe për

këtë arsye një refuzim themelor për pagimin e taksave do të ishte një “Jo”

themelor për shtetin si i tillë “. Taksat janë taksat direkte, haraçi i ungjijve,

ndërsa të ardhurat janë një taksë indirekte për mallrat. Duhet mbajtur

mend se Pali është këtu duke përcaktuar detyrimet politike të të krishterit

në një shtet autoritar. Detyrimet e tij në një demokraci, ku çdo qytetar ka

një përgjegjësi, megjithëse një pjesë të vogël në qeveri, nuk kufizohen

domosdoshmërisht me detyrimet e parashikuara në këtë pasazh.

iii. Motivet për sjelljen e krishterë (13, 8-14)

Pali shton dy motive për mirësinë. E para është dashuria, dhe e dyta

është përfundimi i epokës së re. Të dy janë të lidhura në mënyrë implicite.

Dashuria për Palin është bekimi suprem i Shpirtit që derdhet në ditët e

fundit në pritje të epokës mesianike në plotësinë e saj (krhs. 5, 5). 8-10.

Detyrat politike, ekonomike të të krishterit (rr. 7, gr. opheilas) çojnë në

taksat e tij shoqërore (borxhi është gr. opheilete). Ai ka një detyrim të tillë

– dashurinë. ‘Borxhi i dashurisë është i përhershëm, dhe ne kurrë nuk

dalim prej tij; sepse e paguajmë atë çdo ditë dhe gjithsesi ia kemi borxh

“(Origen). Pali i bën jehonë miratimit të Levit të zotit të tij. 19, 18 si
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përmbledhje e ligjit (Lk. 10, 26; krhs. Mt 22, 40) për sa u përket

detyrave njerëzore. Dashuria synon maksimumin për të tjerët. Ai që e do

një tjetër do të zvogëlohet nga dëmtimi i tij në çfarëdo mënyre, dhe kështu

nga thyerja e atyre prej dhjetë urdhërimeve që i referohen trajtimit të fqinjit

të tij. Është dashuria që mban ligjin; dhe ligji është elementi kryesor i

dashurisë. Kjo dashuri nuk është një emocion i krijuar, por një qëndrim

aktiv, i vazhdueshëm i nxitur nga Shpirti, me anë të së cilës dashuria e Zotit

në Krishtin, pasi ishte derdhur dikur në zemrën e të krishterit, vazhdon

gjatë gjithë jetës së tij dhe përtej tij për çdo njeri që takon.

11-14. Epoka që do të vijë fillon me ‘ditën e Zotit’ (1 Th. 5, 2); në

përputhje me rrethanat kjo epokë (krhs. 12, 2) mund të konsiderohet si

nata e mëparshme. Dita dhe nata janë gjithashtu fjalë natyrale për të

drejtën dhe të gabuarin. Pali aludon himnin e pagëzimit që citon në Ef. 5,

14 dhe i nxit të krishterët të fshijnë gjumin nga sytë e tyre, të jetojnë tani

në dritën e ditës së ardhshme, të ngrihen dhe të bëjnë vepra të mira (krhs.

Gjn 3, 19; 1 Gjn 1, 7; 2 , 8). Shpëtimi është përmbushja e premtimit të

nënkuptuar në shpëtimin fillestar (8, 24). Qëndrimi i Kishës së hershme

ishte të prisnin kthimin e Krishtit në jetën e tyre; në të vërtetë, vetëm

kështu besimi i krishterë mund të ushtrojë ndonjë stimulim moral (krhs. Lk

12, 36). Drita dhe errësira gjithashtu bartin shoqata lufte në botën

bashkëkohore hebraike. Një prej rrotullave – sekti i Detit të Vdekur

përshkruan luftën midis ‘bijve të dritës’ dhe ‘bijve të errësirës’. Pali këtu e

përdor këtë imazh të përzier që ishte ‘në ajër’, siç bëri edhe në I Th. 5, 8.

Nata është koha për orgji, etj. Dhe është mbulesë për çdo veprim të

turpshëm; por tani nata ka mbaruar për të krishterin që jeton në ditën e

ringjalljes së Krishtit (krhs. Efes. 5, 8, ‘Zoti’ është një titull i ringjalljes) i

cili përcakton një model të ri të korrektësisë morale. Mendimi për ta

veshur Krishtin është një pagëzim (krhs. Gal. 3, 27). Në të vërtetë, këto

vargje tingëllojnë me zë të lartë sa 6, 1 me thirrjen për të jetuar nën

pasojat e pagëzimit. I konvertuari i ri që zhvesh rrobat e tij para pagëzimit

dhe vishet përsëri pas tij, po miraton vetë një kërkesë simbolike për të

dhuruar zakone të reja që shprehin Krishtin, ‘Vish karakterin e Zotit Jezu

Krisht’. DhV kishte përgatitur mënyrën për të krahasuar një status të ri

dhe një lloj të ri të jetës me një veshje të re (Is. 59, 17; 61, 10; Zah. 3, 4).

Gal. 5, 16-24 është komenti i vetë Palit për dy klauzolat e fundit.
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i Harmonia e korporatave dhe bindjet personale (14, 11-15, 13)

Pali kthehet nga këshillimi i përgjithshëm moral në këshilla për trajtimin

e situatave specifike që rrjedhin nga diversiteti njerëzor. Askund nuk është

njohuri e tij e drejtpërdrejtë për problemet e marrëdhënieve personale të

shfaqura më shumë sesa këtu. Individi mban brenda tij një sërë bindjesh të

lindura nga përvoja e kaluar dhe ndikimi i personaliteteve të tjera mbi të

tij. Ai është i prirur t’i konsiderojë mendimet e tij në mënyrë sakranike dhe

të racionalizojë parimet prej tyre. Një dëshirë për vetë justifikim mund ta

shtyjë atë të shohë me përçmim ata që nuk përputhen me pikëpamjet e tij

dhe t’i shkruajnë si të paarsyeshëm dhe të patolerueshëm. Edhe një grup

individësh me prejardhje dhe interesa të ngjashme ka të ngjarë të ndahet

nga ky lloj reagimi. Rreziku rri vazhdimisht në derën e një kishe, atje baza

e bashkimit nuk është ngjashmëria e interesave dhe as tërheqja e

ndërsjellë, por një përgjigje individuale ndaj ofertës së Zotit të shpëtimit të

bërë për njerëzit e të gjitha llojeve (1, 14). Ndryshimet e imëta së shpejti

mund të shpërthehen në çështje madhore në këto rrethana. Për të

parandaluar një situatë të tillë, zhvillimi i apostullit këtu u jep këshilla

kritikëve dhe kritikuesve. Ai duket se nuk ka në mendje probleme për të

rrethuar kishat romake, por për të shkruar nga përvoja e mëparshme e

problemeve në bashkësi të tjera, në mënyrë që të paralajmërojë romakët

për rreziqet që ka të ngjarë të shfaqen. Së pari, kur një i krishterë mendon

se një tjetër është fajtor në një praktikë që nuk mbulohet qartë nga traditat

morale të kaluara në Kishë nga apostujt (1 Sel. 4, 1) ai duhet të ngulë

impulsin e tij për të ndërhyrë dhe të jetë tolerant (14, 1-12). Së dyti, kur

një i krishterë konsiderohet nga të tjerët si faj, dëshira e tij duhet të jetë që

të mos i dëmtojë ata; ai duhet të jetë i përgatitur të bëjë lëshime sesa të

jetë shkaku i telasheve në kishë (14, 13-15, 6). Së treti, Pali shton stimuj

më të gjerë për unitet (15, 7-13).

1-12. Një i krishterë individual është përgjegjës vetëm për Zotin. Në

Korint, nga ku po shkruante Pali, atij iu desh të merrej me çështjen e

ngrënies së mishit, dhe pikërisht në këtë situatë ai ai me siguri i referohet

këtu për të ilustruar mësimet e tij. Lexoni 1 Kor. 8-11 për sfondin e

problemit dhe një diskutim më të plotë. Problemi lindi nga fakti se therja e

kafshëve në botën helenistike ishte e lidhur ngushtë me ritualizmin fetar, siç

ishte në judaizëm (krhs. Lev 17). Shanset ishin që një i përbashkët i blerë
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në treg të ishte kushtuar perëndive pagane. Disa të krishterë me

ndërgjegje të butë preferuan të ishin vegjetarianë; të tjerët arsyetuan

çështjen dhe përfunduan se nuk kishte asgjë të keqe në ngrënien e mishit.

Vetë Pali ndau plotësisht konkluzionet e këtij grupi të fundit (krhs. Kol. 2,

20; Pali nuk ka dënuar jo të drejtën e një individi për të ndjekur

ndërgjegjen e tij, por një përpjekje për të detyruar një kompani të

krishterë për t’u pajtuar, ose tjetër). Por zemra e tij u doli të tjerëve në

mirëkuptim simpatik. Përzierja e hebrenjve dhe johebrenjve në një kishë

dha një problem tjetër. Ishte një që apostulli ishte takuar në Galatia (Gal.

4, 10), por në formën më të mprehtë të një përpjekjeje për të siguruar një

pretendim njerëzor mbi shpëtimin. Çifuti i krishterë ose proselyte kishin

qenë zakon të konsideronin ditë të caktuara si të shenjta, siç janë e shtuna

e përjavshëm dhe Dita e përvitshme e Pajtimit. Në ndërgjegjen e tij ishte

rrënjosur që të mos i respektonte ato ishte e gabuar. Nga ana tjetër, një

ish-pagan mund të nxirrte një rast pa mend për të vërtetuar se praktika të

tilla nuk ishin më të nevojshme (krhs. Kol 2, 16).

Sipas të gjitha ndryshimeve të tilla të mendimit, reagimi natyror është të

kërkohet të krijoni njëtrajtshmëri – sipas mendimit të vetë! Pali e dënon

këtë qëndrim dhe jep udhëzime për të krishterin që mendon se një tjetër

është në gabim. Në njeriun skrupuloz, sfondi dhe përbërja psikologjike

janë kombinuar për të prodhuar një reagim të neverisë emocionale ndaj

sjelljes që të krishterët e tjerë e gjykojnë të padjelmueshëm. Një njeri i

tillë është sigurisht i dobët dhe nuk i ka kuptuar implikimet e plota të

besimit të tij. Por çdo përpjekje e shpejtë me forcë për ta ‘edukuar’ atë

do të përfundonte në katastrofë, siç e kuptoi Pali me mençuri. Në

përputhje me rrethanat, ai nuk merr hapin logjik për të porositur

konformitetin. Në vend të kësaj ai këshillon, njeriu tjetër le të jetë. Parimi

që ai shton është përgjegjësia personale e të krishterit ndaj Zotit dhe

Mjeshtrit të tij. Ai është Zoti, sepse është Zoti që e ka pranuar atë në

miqësi me të; dhe kështu të tjerët janë të detyruar ta pranojnë atë

gjithashtu, jo t’i japin supin e ftohtë. Ai është shërbëtori i Krishtit (krhs. rr.

9) dhe përgjegjës ndaj tij. Nuk është asgjë më pak se të shfytëzoni

autoritetin sovran të Krishtit mbi një bashkë-të krishterë që dikush ta

kritikojë atë për një ndryshim të mendimit, për më pak skrupuloz të

shikoni më shumë në mënyrë më skrupuloze, dhe për më skrupulozët të
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gjykoni më pak skrupuj. Shoqëria e krishterë nuk nënkupton një të drejtë

për të drejtuar jetën e njerëzve të tjerë për ta, vetëm Krishti mund – dhe

do – të përmbushë një të drejtë të tillë. Tundimit për të kritikuar dikë tjetër

duhet t’i rezistohet. Përkundrazi, njeriu duhet të rishqyrtojë pikëpamjet e

veta, në rast se ato bazohen në një përshtatje egoiste dhe përfitim

personal, dhe në një ushtrim gjykimi shpirtëror të vijë sa më shumë i

informuar dhe i përgjegjshëm një bindje, ashtu siç është i aftë

psikologjikisht. Cilindo përfundim të bëhet, njeriu duhet ta shenjtërojë atë

dhe punën e tij për Zotin, sepse e gjithë jeta do t’i kushtohet Atij si “një

flijim i gjallë” (12, 1). Çfarëdo që të bëjë një i krishterë është të jetë

veprimi i tij personal i adhurimit ndaj Krishtit dhe falënderimi ndaj Zotit.

‘Ju nuk jeni juaji’ (1 Kor. 6, 19). Doktrina që Krishti i ringjallur është Zot

dhe gjykatës i të gjithëve (Vap 17, 31) gjen një aplikim këtu. Krishti

ballafaqohet me të krishterin në çdo hap, në jetë dhe gjithashtu në vdekje;

ai është i tij për të mirë dhe gjithçka. Në përputhje me rrethanat, detyra e

të krishterit nuk është që të gjejë faj me sjelljen e fqinjit të tij, kur bëhet

fjalë për një ndryshim të mendimit – një gjykim i tillë në mënyrë të

pandërgjegjshme ka efektin e miratimit të sjelljes së tij si të lavdërueshëm

– por ta lërë verdiktin te Zoti i cili do t’i gjykojë të gjithë njerëzit në

Gjykatën e tij  dhe pranoni vetë lavdërimet. Cf. 2 Kor. 5, sepse ku selia e

gjykimit është e Krishtit. Tek 2, 16 thuhet që Zoti të gjykojë përmes

Krishtit ose t’i delegojë gjykimin Atij. Pali lëkundet lehtësisht midis Zotit

dhe Krishtit, ka disa raste në këtë pasazh. Në citimin e lirë nga LXX të Is.

45, 23, apostulli mund ta interpretojë Zotin si duke iu referuar Krishtit

(krhs. Fil. 2, 10; krahaso jetesën me jetën e kthyer në rr. 9 dhe kontrastin

e Zotit dhe Zotit në rr. 6).

14, 13-15, 6. Tani Pali ndryshon anët dhe nuk këshillon kritikët, por të

kritikuarit. Më parë ai u drejtohej të dyve ‘të fortë’ dhe ‘të dobët’, por

tani ai veçon personin jo skrupuloz me të cilin krishteri skrupuloz gjen faj.

Janë bërë dy pika, (a) shenjtëria e ndërgjegjes dhe (b) përgjegjësia për të

mos penguar përparimin e krishterë të tjetrit. Qëndrimi i konsideruar i

apostullit ‘si i krishterë’ është ai i jo-skrupujve, në përputhje me mësimet e

vetë Krishtit në Mk 7, 14, Por ai mund të vlerësojë problemin që ka pala

tjetër dhe nxit simpatinë për ta – nëse skrupulozët janë të gabuar nga një

këndvështrim objektiv, absolut, ata kanë subjektivisht të drejtë – dhe kjo
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është më e rëndësishme sesa e kuptojnë ‘të fortët’. Të dobëtit kanë

ndërgjegje për çfarëdo qoftë, dhe detyra e dikujt është gjithmonë t’i

bindemi ndërgjegjes së dikujt, edhe nëse të tjerët e konsiderojnë atë një

cilësi paragjykuese mbi një gjellë. Besimi në 23 është subjektiv, një

‘bindje’ e fortë e asaj që është e drejtë dhe vullneti i Zotit për veten e tij.

Duhet të respektojë bindjet e veta personale; të veprosh pavarësisht nga

një ndërgjegje e trazuar, do të thotë të mëkatosh kundër Perëndisë. ‘Nëse

dyshoni, jo’ nuk është thjesht një parim i sigurt për t’u ndjekur, por një

parim jetësor për çështjet e ndërgjegjes. Një mësues ndihmon duke

krahasuar thëniet që i atribuohen Zotit tonë në një dorëshkrim të Lk. 6, 4,

‘Në të njëjtën ditë, duke parë dikë që punon ditën e shtunë, i tha atij, “O

njeri, nëse e di se çfarë po bën, i bekuar je, por nëse nuk e di, je i

mallkuar ti dhe shkelës i ligjit”.’ Pika e dytë që ‘të fortët’ të mbajnë në

mend kur ndihen të prirur të kundërshtojnë dhe të injorojnë kritikat ndaj

‘të dobëtit’ janë pasojat e sjelljes së tyre të ndriçuar. Dashuria ka

përparësi mbi dijen. Nëse ‘të fortët’ nuk kujdesen për ndjeshmërinë e ‘të

dobëtve’ por fluturojnë hapur përballë tyre, cili do të jetë rezultati? A do të

jenë ‘të dobëtit’ të dëshpëruar, të rrënuar, për shembull nga udhëheqja e

tyre për të vepruar kundër ndërgjegjes së tyre? A do të zhvishen dhe do të

zbriten në shpinë si rezultat i shembullit të ‘të fortit’, i cili për ta është

mëkat? Nëse po, humbja e përgjithshme është padyshim shumë, shumë

më e madhe se fitimi neto. Nuk ia vlen ndarja dhe çarmatimi në kishë. Pali

nxit, shqyrtoni rezultatet afatgjata të ndjekjes pa mend të asaj që është e

dobishme për ju. Në raste (një specialist thekson se të hash, pije janë

infinitivë aoristë që i referohen raste të veçanta) një politikë e

vegjetarianizmit, teetotalizmit dhe çdo abstenimi tjetër që dikush

personalisht mund të mendojë se i panevojshëm është më mirë sesa të

shkaktosh dikë tjetër në shoqëri një kthim shpirtëror. Një thirrje e tillë

është larg nga Shpirti i dashurisë që po vdes nga Krishti. “Ata që takohen

në rrëzë të Kryqit, zbulojnë se ata janë vëllezër shpirtërorë të gjakut dhe

duhet të veprojnë si të tillë”. – Është një çështje e përparësive, gjërat me

vlerë në mbretërinë e Zotit janë gjëra shpirtërore, dhe ‘të fortët’ janë

lartësimi i të ngrënit dhe pirja mbi ta nëse hanë dhe pinë në dëmin

shpirtëror të disa prej kolegëve të tyre dhe pra përfundimisht të

bashkësisë së krishterë në tërësi. Pali ka të ngjarë të aludojë edhe një herë
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(krhs. 12, 14) për Predikimin në Mal (Mt. 6, 31) 15, 1 I krishteri nuk

është një njësi e vetvetishme, veprimet e tij mund të kenë pasoja ndaj

fqinjit të tij. Prandaj, ai duhet të motivohet nga e mira e tij, në mënyrë që

të rritet dhe të përparojë. ‘Të kënaqësh fqinjin tim nuk është dobët për të

përmbushur dëshirat e tij, por të veprosh me qëllim të përfitimit të tij të

qëndrueshëm’. Të dobëtit janë psikologjikisht të paaftë për të bërë

lëshime, por mundi dhe nevoja e fortë.

3. ‘Pse duhet?’ – Pali e parashikon pyetjen duke treguar shembullin e

Krishtit. Ai e përmbushi Ps. 69, 9 në kuptimin e tij më të thellë të

mundshëm si mishërim i të sëmurit të drejtë. Teksti është siç ishte zëri i tij

duke i folur Atit të tij. Nëse i bënë armiqtë e Perëndisë armiqtë e tij e

morën Atë në Kryq, a nuk duhet që i krishteri ta fusë veten për kit dhe të

afërm të tij shpirtëror duke i ndihmuar ata të mbajnë barrën e tyre?

4. Pali shkëputet për të nxitur lexuesit e tij gjithnjë të jenë vigjilentë për

mesazhin personal të DhV, pasi që është menduar në mënyrë të shprehur

qartë për ta. Leximi i tij do ta mbajë shpresën e të krishterit të

padobishëm dhe të ndritshëm dhe do të konfirmojë realitetin e të fshehtës

hyjnore. Është nga Shkrimet që ai do të nxisë dhe do të mbetet i vërtetë.

5. Një lutje përmbyllëse për unitet në kishë. DhV inkurajon dhe

vazhdon sepse prapa saj është Zoti, burimi i këtyre cilësive. Le të ndiqet

shembulli vetë-mohues i Krishtit, në mënyrë që çështjet dytësore të mos

pengojnë, mund të sigurohet një mjedis harmonik për adhurimin e

Perëndisë të bashkuar të kishës.

15, 7-13. Pali e bën thirrjen e tij për unitet në një bazë më të gjerë.

Thelbësore e fërkimit në kishat e hershme duhet të ketë qenë prania e

hebrenjve dhe johebrenjve së bashku. I krishteri hebre do të duhej të

luftonte fort kundër tundimit të snobizmit fetar. Të krishterët johebrenj do

të prisnin ta konsideronin hebreun dhe traditat e tij si një varje nga e

kaluara e vjetër (krhs. 11, 18, 25). Kundër këtyre reagimeve natyrore,

Pali përsëri e bën shembullin e Krishtit kriter të krishterë. Të flasësh një

koleg të krishterë do të jesh jashtë hapit me Krishtin, i cili e ka pranuar atë

si dhe veten. Johebrenjtë në Kishë që përbuzin hebrenjtë duhet të kujtojnë

që vetë Krishti iu nënshtrua të bëhej hebre (Gal. 4, 4) dhe mori

trashëgiminë hebreje të premtimeve mesianike (krhs. 9, 4). Çifuti në kishë

që përçmon bashkëbesimtarin e tij johebre si ndërveprues dhe një i



74

krishterë i shkallës së dytë duhet të kujtojë se Krishti erdhi edhe për vetë

qëllimin e futjes së johebrenjve në Kishë. Në të dyja këto qëllime, Zoti po

tregonte të vërtetën e tij në bërjen e fjalës së tij. Që dyshimet të mos

mbesin në mendjen e hebrenjve, Pali i kujton atij se pranimi i johebrenjve

është në përputhje me traditat e tij dhe ishte parashikuar në DhV, burimi i

planeve të Perëndisë. Ps. 18, 49 është marrë si fjalët e Krishtit para

mishëruar tek Ati i tij (krhs. Heb. 2, 11), Duke premtuar se Ai do t’i çojë

lavditë e johebrenjve te Perëndia. Ftesat e Lp. 32, 43 (LXX) dhe të Ps.

117, 1 dhe premtimi mesianik i Is. 11, të (LXX) të gjithë presin

pjesëmarrjen e paganëve në adhurimin e Kishës (krhs. rr. 6) dhe të

zotërojnë shpresën e krishterë po aq të vlefshme sa të krishterët hebrenj.

Pas kësaj shprese është një Perëndi që e frymëzon atë në mënyrë të

barabartë në çifutë dhe johebrenjtë. Lutja e Palit është për perspektivat e

duhura; ai tërhiqet përsëri te fjalori i 14, 17. Cilësitë shpirtërore të

lartësohen në bashkësinë e krishterë në vend të mosmarrëveshjeve për

çështjet materiale dhe njerëzore. Nëse shpresa, gëzimi, paqja, një qëndrim

i vazhdueshëm i besimit dhe fuqia e Shpirtit të Shenjtë mbushin vizionin e

popullit të Perëndisë dhe drejtojnë gjykimin e tyre, atëherë çështjet

dytësore do të bien në vendin e tyre të duhur dhe do të shikohen në

rregull.

VI. PLANET MISIONARE E PALIT (15, 14-33)
14-16. Pali së pari kërkon me takt falje për letrën e tij (krhs. 1, 12).

Dhe më pas e justifikon atë. Ai pendohet nëse është dukur se po merr liri

në disa pika (psh. 6, 19; 11, 25; 14, 4). Ai është plotësisht i vetëdijshëm

për ekuilibrin e pjekur – kuptimin e fortë të së vërtetës doktrinore dhe

veprimet e tij me zemër të ngrohtë – që mund të gjenden në kishat

romake. Por ai ka shkruar për të rifreskuar kujtesën e tyre. Dhe ai

pretendon të drejtën t’i udhëzojë ata në bazë të apostullimit të tij (krhs. 1,

6; 12, 3). Ai nuk është asgjë më pak se agjent i Krishtit në botën

johebrenj, dhe madje edhe prifti i Zotit për t’i ofruar Atij një flijim të

përbërë nga të kthyerve johebrenj të fituar në ungjill dhe të ushqyer në

besim (krhs. Fil. 2, 17). Kjo është një aplikim specifik i priftërisë për të

gjithë besimtarët, me anë të së cilës e gjithë puna e krishterë shihet si

sakrificë. 17-21. Pali rishikon punën dhe politikën e tij të kaluar. Frazat që
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ai ka përdorur mund të jenë me zë të lartë, por ato janë plotësisht të

justifikuara nga rezultatet. Ai nuk dëshiron të marrë ndonjë kredi për

punën e njerëzve të tjerë, si disa ‘kryeapostuj’ me të cilët ka hasur (2 Kor.

10, 13; 11, 4). Procesi i kaluar i punës së tij është dëshmia e mandatit të

tij apostolik. Por nuk është arritja e tij personale, por vepra e Krishtit

përmes tij. Predikimi dhe mësimi i tij, udhëtimi i tij dhe bëmat e

qëndrueshmërisë (krhs. 2 Kor. 11, 23), mrekullitë e tij (krhs. Vap 14, 8; 2

Kor. 12, 12), efektiviteti i tij i sjellë nga Shpirti i Shenjtë – të gjitha këto

përforcojnë pretendimet e tij apostolike, nëse romakët kanë ndonjë aftësi

ose rezervë rreth tij. Zona e tij e punës misionare ka qenë e gjerë, krahinat

perëndimore të Perandorisë Romake nga Jeruzalemi në provincën e

Ilirikut, në bregdetin lindor të Adriatikut. Kufiri i fundit i referohet udhëtimit

të tij më të fundit të regjistruar në Vap 20, 2, pas përshkrimit të paqartë të

Lukës, siç duket, qëndron puna e bërë më tej në perëndim sesa

Maqedonia. Pali kishte ungjillizuar gjysmën e botës romake me metodën e

tij për të vizituar qendrat kryesore dhe duke lënë të kthyerve për të

predikuar ungjillin në rajonet përreth. Kishte zona që ai nuk i kishte

vizituar, por kjo ishte sepse ato ishin mbuluar tashmë nga misionarë të tjerë

pionierë. Is. 52, 15 (LXX) përfaqëson një parim në shpalljen e ungjillit të

Shërbëtorit që rregullon politikën e Palit (2 Kor. 10, 13), Detyra e tij është

të hapë territorin e virgjër.

22-32. Apostulli përshkruan planet e tij të së ardhmes. Tani ai është i

lirë të vizitojë Romën, një ambicie që ai ka pasur për shumë vite. Vap 19,

21 dhe 2 Kor. 10, 16 janë dëshmi se ai tashmë kishte një mision

perëndimor në mendje dy vjet ose më parë. Mund të ketë qenë Priscilla

dhe Aquila që i kishin sugjeruar atij rreth shtatë vjet më parë (Vap 18, 2).

Ideja e tij ishte të bënte punë pionierësh në Spanjë, pasi në Itali kishte

tashmë të krishterë. Por ai do të thërriste në Romë në rrugë, dhe me të

vërtetë kërkoi lavdërimin dhe mbështetjen e tyre në misionin spanjoll. E

tillë është forca e “që të më ndihmoni në udhëtimin tim”, krhs. përdorimi i

foljes në Vap 15, 3; Tit. 3, 13; 3 Jn 6. Roma ishte baza e tij e

operacioneve. Ai me sa duket shpresonte që kishat romake do të

kontribuonin në shpenzime, do të siguronin asistentë dhe përgjithësisht do

të mbështesin fushatën e tij perëndimore. Kjo mund të shpjegojë

pjesërisht pse Pali e përcakton me kujdes predikimin e tij misionar në këtë
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letër, siç sugjeron njè specialist. Para se të dilte për në perëndim, apostulli

kishte një gabim, ai së pari duhet të marrë në Jeruzalem të ardhurat e një

koleksioni për të varfrit në kishën atje. Jakovi, Pjetri dhe Gjoni i kishin

kërkuar Palit ‘të kujtojnë të varfrit’ në këtë mënyrë, në këmbim të njohjes

së veprës së tij misionare midis johebrenjve (Gal. 2, 10). Që atëherë

marrëdhëniet e Palit me kishat e Judesë ishin përkeqësuar, por megjithatë

ai kishte inkurajuar kishat e Greqisë, e cila ishte e ndarë në dy provincat

romake të Maqedonisë dhe të Akaisë, për të kontribuar në një fond

lehtësimi. Në të vërtetë, kishat e Azisë dhe Galatisë kontribuan gjithashtu,

si Vap 20, 4; 1 Kor. 16, 1. Ata ishin pajtuar me dëshirë për thirrjet e tij të

zjarrta (1 Kor. 16, 1; 2 Kor. 8, 9). Në të vërtetë, ishte e drejtë që ata të

paguanin me ndihmë materiale ata që u kishin dhënë bekime shpirtërore.

Kur biznesi i fondit ishte nënshkruar dhe zgjidhur (kështu do të thotë

‘vulosur’ (28), Pali kishte ndërmend të vizitonte Romën gjatë rrugës për

në Spanjë. Ai është i sigurt se do të sjellë në Romë një bekim të veçantë

nga Krishti. Por Pali nuk mund ta heqë mendjen e tij të ardhshme në

Jeruzalem dhe ai duhet të kthehet në të. Kushtet e forta me të cilat ai

lakmon lutjet e romakëve tregojnë se sa i shqetësuar është për këtë.

Dashuria e Shpirtit është ‘dashuria që Shpirti frymëzon’. Ky zbulim i

mendimeve të brendshme të Palit hedh shumë dritë mbi ‘narrativën e

Veprave 20 Edhe para udhëtimit ai është shumë i vetëdijshëm se po ecën

në një grumbull luanësh. Fati i Shtjefnit u shtyp në mënyrë të pashlyeshme

në mendjen e Palit. Ai e dinte, pa dyshim, që zyrtarët e shqetësuar të

sinagogës kishin raportuar dëmin që i kishte pësuar judaizmi në duart e

Palit (Vap 21, 28). Tani Pali ishte për të vizituar selinë dhe hebrenjtë do të

kishin një shans unik për të marrë duart e tij mbi të. Por ai kishte një

shqetësim tjetër, a do ta pranonte kisha Jeruzalemit gjestin e tij të unitetit

dhe miqësisë? Në sytë e tyre, Pali e kishte hedhur poshtë çështjen e

krishterë keq me politikat joshile (Vap 21, 20). A mund të kenë shoqëri

me një vëlla të tillë? A nuk ishin paratë që ai i dha ryshfet për t’i detyruar

ata që të dënojnë sjelljet e tij? Po aq sa ishin, a nuk duhet të qëndrojnë të

fortë për të vërtetën dhe të shmangin tundimin? Të tilla mund të jenë

reagimet e tyre. Në fakt ata pranuan paratë, por kërkuan prova të

ortodoksisë së Palit. Jakovi në siklet duhej t’i jepte vendin presionit të

‘morieve’ (pra Fjalët e Urta 21, 20) dhe ta bënte Palin t’i nënshtrohej një
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testi të shëndoshë. Mes gjithë këtyre mendimeve të rrezikut dhe përçarjes,

Pali i drejtohet Zotit të paqes dhe ndërsa ai i lexon lexuesit e tij tek Ai pa

dyshim se ai gjithashtu hedh veten ndaj tij në një lutje të heshtur.

VII. MESAZHET MBI MBROJTJEN (16, 1-27)

1-2. Pali prezanton një zonjë që me sa duket ishte bartëse e letrës dhe

e lavdëron atë për kujdesin e krishterë të romakëve. Febe i përkiste

kishës në portin e Korintit, Kenhreut. Është e pasigurt nëse gr. diakonos
është një term zyrtar, dhjamësi, ose një më i përgjithshëm, shërbëtor. Dihet

shumë pak për krijimin e kishave të hershme për një vendim përfundimtar

(krhs. Fil. 1,1; I Tim. 3, 11).

3-16. Apostulli i dërgon përshëndetjet e tij të dashura për ata që njeh

në Romë. Shumica e tyre nuk përmenden diku tjetër në DhR, por prapa

përmendjes së emrave padyshim qëndron një pasuri e personalitetit,

shërbimit dhe shoqërisë së ngrohtë.

3. Priska (Një variant grek më zyrtar i emrit Priskilla) dhe Akuila ishin

partnerë jo vetëm në martesë, por edhe në tregtinë e lëkurës (shih Vap 18,

3). Pasi dekreti i Klaudit i kishte dëbuar hebrenjtë nga Roma në 49 pas

J.Kr, ata kishin ardhur në Korint (Vap 18, 2). Nga atje ata ishin

shpërngulur në Efes (Vap 18, 18) Dhe në të vërtetë kishin vizituar

gjerësisht duke kombinuar biznesin me shërbimin e krishterë (krhs. Të

gjitha kishat). Tani, urdhri me sa duket ishte anuluar, ata ishin kthyer në

kryeqytetin perandorak.

4. Asnjë detaj nuk dihet për këtë rast, mund të ketë qenë ai i Vap 19,

23

5. Ata hapën shtëpinë e tyre për mbledhje të krishtera. Kisha e

përmendur këtu ishte padyshim vetëm një pjesë e numrit të përgjithshëm

të të krishterëve në Romë.

rr. 14 duket se u referohen dy kishave të tjera shtëpiake në Romë. Me

sa duket ka pasur të paktën tre kisha atje, dhe ndoshta më shumë.

7. Andronik dhe Junia duhet të kenë qenë i njëjtit grup hebrenjsh

helenistikë në kishën e Jeruzalemit si Shtjefni (Vap 6, t). Ata kishin bërë

punë të dalluara si misionarë të porositur, apostujt përdoren në një kuptim

më të gjerë se Të Dymbëdhjetët, si në Vap 14, 4, 14; 1 Kor. 15, 5

8. Ampliat ishte një emër i zakonshëm skllav romak. Në katakombët

ka një varr të gdhendur në mënyrë të përsosur me këtë emër në varrezat e
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Domitilla, kushëriri i Domiani, një perandor i mëvonshëm. Nëse i referohet

personit të përmendur këtu, me siguri pasqyron vlerësimin e lartë në të

cilin ai u mbajt nga bashkë-të krishterët e tij.

10, 11 «Në shtëpi» referenca është për një staf skllevër ose ish

skllevër. Narcisi mund të jetë liridoshësi i famshëm që ishte këshilltar i

Perandorit Klaudia dhe luajti një pjesë të madhe në intrigat politike të ditës

së tij. Ai kishte kryer vetëvrasje pak para se të shkruhej kjo letër, dhe

familja e tij e skllevërve do t’i kalonte perandorit, me gjasë me emrin

dallues të Narkisiani. Një specialist sugjeroi që këta Narkisiani ishin ndër

‘shenjtorët e familjes së Cezarit’ në Fil. 4, 22.

12. Trifena dhe Tryfoza përgjithësisht supozohet se kanë qenë motra. A

ka zgjuarsi delikate këtu? Të dy emrat janë të lidhur me fjala gr. trifav
jetoni me luks, jetoni një jetë lehtësie ’. Pali ndoshta është duke luajtur në

prejardhjen, sigurisht që këta nuk u kanë jetuar emrave të tyre!

13. Ruf ishte shumë i mundshëm një djalë i Simonit nga Kirena që

mbante kryqin (Mk 15, 21), veçanërisht nëse Ungjilli i Markut u shkrua

nga Roma ashtu siç tregon tradita. A ishte në kohën e vështirë të Vap 9,

28 që Pali u prit në shtëpinë e Rufit dhe u kujdes nga nëna e tij, përpara se

familja të transferohej në Romë?

16. Pali mund të ketë qenë i autorizuar të kalojë përshëndetjet e të

gjitha kishave nga përfaqësuesit e tyre, nëse ata tani do të ishin në Korint

duke pritur të niseshin për në Jeruzalem me fondin (krhs. Vap 20, 4).

Puthja e shenjtë me sa duket ishte një tipar i shoqërisë komunitare të

krishterë; në këtë rast do të jepej pjesërisht në emrin e Palit.

17-20. Pali në mënyrë të guximshme fut në përshëndetjet e tij një

paralajmërim kundër shqetësuesve të paqes (krhs. Gal. 6, 11-16; 1 Kor.

16, 22). A janë ata antinomë ose judaizues? Shprehjet që Pali i përdor

edhe kostum, por ka më shumë të ngjarë që ai kishte judaizues në

mendjen e tij. Ai ishte shumë i mundshëm akoma duke vrarë gjatë vizitës

së tij të ardhshme në kishën e Jeruzalemit dhe mendja i kaloi shkatërrimit

që ilirët e tyre kishin shkaktuar tashmë në qarqet e tij. Ai nuk ankohet për

hebrenjtë helenistikë që gjenden në kisha në shoqëri me johebrenjtë, por

për të huajt nga Judeja që e kishin ndjekur përreth në Antioki (Vap 15, 1),

Galatia dhe Korinti (2 Kor. 11) në përpjekje për të kundërshtuar
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lirshmërinë e tij ‘(krhs. Gal. 2, 4). Ata ndoshta mund të paraqiten në

Romë. Phil. 1, 17 me siguri do të thotë që ata ishin aty disa vjet më vonë.

18. Vetë oreksi i tyre është fjalë për fjalë “barku i tyre” dhe mund t’i

referohet ose manisë së tyre me ushqim të pastër dhe të papastër ose në

punën e tyre për qëllimet e tyre (orekset). Ata paraqitën një rast tërheqës,

të besueshëm i cili mund të bindë padëshiruar.

19. Pali i nxit romakët që të respektojnë reputacionin e tyre të bindjes

duke zhvilluar gjykimin e tyre moral në mënyrë që të jenë në gjendje të

përballojnë këtë sulm të ri. Ai duket se po citon me qëllim paralajmërimin

e Zotit tonë (Mt 10, 16).

20. Nëse ata janë të zellshëm në këtë mënyrë, telashet së shpejti do të

zgjidhen. hebrenjtë janë duke punuar për Satanin (2 Kor. 11, 15).

Por vetë Zoti do të punojë përmes përpjekjeve të romakëve dhe

shpejt të rivendosë paqen që e karakterizon atë dhe të cilën ai i dhuron të

tij. Duket se ekziston një aluzion tek Zan 3, 15.

21-23. Pas vargjeve përmbyllëse në fund të rr. 20, rrethet e mbetura

janë një shkrim postimi.

21. A ishte Jasoni pritësi i Palit në Selanik (Vap 17, 5)? Sosipater

duket si një formë më e gjatë e Sopatrit, berean i cili ishte gati të

udhëtonte në Jeruzalem me Palin (Vap 20, 4).

22. Pali duhet të ketë thënë me mirësjellje për amanuencën e tij,

‘Shtoni përshëndetjet tuaja, Terti’.

23. Gaj me sa duket është Gaj i 1 Cor. 1, 14, të cilin Pali e kishte

pagëzuar. Pali po qëndronte me të dhe me të vërtetë dera e tij ishte

gjithnjë e hapur për çdo udhëtar të krishterë. Erast kishte një post me

ndikim si një zyrtar i rëndësishëm komunal. Emri i tij është gjetur në një

trotuar të cilin ia dhuroi Korintit.

Rr. 24 është hequr me të drejtë si jo origjinal.

25-27. Pali mbyllet me një doxologji të gjatë, duke përmbledhur

mendimet kryesore të letrës. Perëndia e kishte mbajtur veten e tij planin e

tij të shpëtimit, por tani Ai kishte vepruar më në fund, dhe e kishte zbuluar

atë në veprën e Jezu Krishtit. Pali ishte porositur me këtë ungjill nga vetë

Zoti dhe ishte udhëzuar që ta bënte të njohur planin hyjnor në të gjithë

botën, duke i porositur njerëzit të besonin dhe të bindeshin (krhs. Is 5)

Zotit të vetëm. Mbështetja e tij në këtë punë ishin Shkrimet e DhV (krhs.
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3, 21), tani të zhbllokuar nga çelësi i Jezu Krishtit dhe që shihet se ishte

manifesti i planit të mençur të Zotit. Për Kishën e tashmja është pika mbi

të cilën imponohet e gjithë përjetësia. Planifikimi i epokave të përjetshme

(e gjatë, gr. aioniois) ka shpërthyer në kohë, koha e tanishme. Zoti i

përjetshëm (gr. aionion) ua zbulon vetë njerëzve përmes Krishtit të gjallë.

Është privilegji i Kishës për të marrë pjesë në lëvdatat e përjetshme të

Zotit (gr. eis tous aionas ton aionin, ‘përgjithmonë).

[Shënim, Kjo doxologji paraqitet në tekstin bizantin pas ch. 14 dhe në

papirus 46 pas ch. 15; kjo ndoshta tregon për qarkullimin e hershëm të

botimeve më të shkurtra të Letrës. Në këtë temë, si dhe për pyetjen nëse

përshëndetjet e ch. 16 i përkisnin një kopje të destinuar për kishën e

Efesit (e cila është dhënë në mënyrë të veçantë nga rrethet 3-5).


