
1

LETRAR T DREJTUAR SELANIKASVE

KOMENTARI

Agim Rama

Rruga e Paqes

2021



2



3

LETRA E PARË DREJTUAR SELANIKASVE

HYRJE

Këtë letër e shkroi Pali, ka të ndjarë gjatë udhëtimit të tij të
dytë më 50, pasi e kishte themeluar kishën në Salonik, udhëtoi
për në Korint, nga do ta ketë shkruar letrën e tij gjatë dimrit që
erdhi pas, me Silën dhe Timoteun pranë tij.

Pali e vështron kohën që kishte kaluar me ta. Pastaj jep një
varg udhëzimesh praktike lidhur me jetën e besimtarit, por theksi
i tij kryesor është eshatologjik. Selanikasit sigurisht
shqetësohehin për bashkëbesimtarët që vdiqën se mos do t’i
ikte ngjarja madhështore (kthimi i Krishtit dhe ringjallja). Pali i
qetëson ata duke u treguar se kur të kthehet Krishti, do ta
shoqërojnë edhe besimtarët e vdekur, kështu që edhe ata do të
marrin pjesë në këtë ngjarje madhështore dhe do të ringjallen, do
të bashkohen me bashkëbesimtarët e tjerë dhe do të paraqiten
se bashku me Krishtin në qiell në sy të të gjithë banorëve të
botës. Pasi kjo ngjarje, kur të ndodhet, do to jetë e papritur dhe
pa paralajmërim, ata duhet të rrinin gjithnjë të gatshëm.
Megjithatë kjo nuk do të thotë se ata duhet t’i lënë punët e tyre
duke u sjellë kotë në pritje të kësaj ngjarjeje.
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KOMENTARI

Përshëndetje hyrëse
1. Pali, Silvani dhe Timoteu ia drejtojnë këtë letër kishës në Selanik, e
cila i takon Perëndisë Atë dhe Zotit, Jezus Mesisë.

Paqe dhe hir me ju!

 1,1 Përshëndetja e hyrje
Pali emëron veten dhe dy miqtë që ishin ndarë me të në

themelimin e kishës në Selanik dhe që tani ishin me të. Sila, ose
‘Silvani ‘(forma më e gjatë me të njëjtin emër), ishte anëtar hebre
i kishës së Jeruzalemit dhe qytetar romak (shih Vap. 15,22-31).
Timoteu ishte bashkuar me Palin dhe Silin kur ata kaluan nëpër
Listër në Azinë e Vogël në fillim të punës së tyre misionare (Vap.
16,1-5). Pavarësisht nga përdorimi i formës “ne” në pjesën më të
madhe të letrës (kontrasti 2,18; 3,5; 5,27), përgjithësisht
mendohet se Pali vetë ishte autori i vërtetë që shkruante në
emër të grupit të misionarëve.

Kisha ishte një grup i vogël besimtarësh që u takuan në një
shtëpi ose ndoshta në disa shtëpi. Pali shpesh thotë se të
krishterët janë ‘në Krishtin’ ose ‘në Zotin’ ose bëjnë disa gjëra
‘në të’. Kjo shprehje do të thotë se ata janë në një marrëdhënie
të ngushtë me Jezusin dhe se sjellja e tyre përcaktohet nga ai si
Zoti i tyre i kryqëzuar dhe i ringjallur. Këtu Pali shton emrin e
Perëndisë Atë (Krhs. 2 Sel. 1,1), duke treguar se të krishterët
janë gjithashtu të lidhur ngushtë me të dhe qëndrojnë nën
autoritetin e tij. Mënyra spontane në të cilën emri i Atit dhe
Jezusit së bashku tregon se si Pali e pa Jezusin si Birin që ndau
me Atin si burim bekimesh shpirtërore.

Hiri dhe paqja vijnë nga Ati dhe Jezusi (2 Sel. 1,2).

Jeta shembullore e besimtarëve në Selanik
2-3Sa herë që i lutemi Perëndisë, ju kujtojmë dhe e falënderojmë
Perëndinë, Atin tonë, për të gjithë ju. Vazhdimisht na kujtohet se si e
vutë në jetë fenë tuaj, se si dashuria juaj bëri që të punonit shumë dhe
sa e patundshme është shpresa juaj për faktin që po vjen Jezusi, Mesia
dhe Zoti ynë. 4Gjithashtu, e dimë, o vëllezër, se Perëndia ju do e ju
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zgjodhi t’i takoni atij, 5sepse kur e shpallëm lajmin e mirë të shpëtimit,
ai nuk u tregua ndër ju si fjalë e thjeshtë. Vetë Perëndia tregoi në të
fuqinë e tij. Shpirti i tij i shenjtë na ndihmoi dhe na dha guxim e fuqi
për t’i bindur njerëzit. Ju e dini se si vepruam me ju, për të mirën tuaj.
6Ju ndoqët shembullin tonë dhe, nëpërmjet nesh, shembullin e Zotit.
Megjithëse duhej të duronit armiqësi të madhe, e pranuat lajmin e mirë
me gëzimin që ju solli Shpirti i shenjtë. 7Kështu, ju u bëtë shembull për
të gjithë besimtarët në Maqedoni dhe në Akajë. 8Jo vetëm që lajmi i
Zotit tonë arriti gjer atje me anën tuaj, por edhe lajmi për kthimin tuaj
te Perëndia u përhap kudo. Për këtë nuk kemi më nevojë t’i tregojmë
askujt. 9Kudo që të shkojmë, njerëzit tregojnë për pasojat e vizitës sonë
te ju. Gjithkund tregohet se si u kthyet nga idhujt, që t’i shërbeni
Perëndisë së vërtetë që vepron, 10dhe që të pritni nga qielli Birin e tij, të
cilin e ringjalli nga të vdekurit, Jezusin, që na shpëton nga hakmarrja e
ardhshme.♦
__________
♦  Kjo nuk do të thotë ngushtica e madhe, por dërgesë në ferr (2 Sel. 1,8-9).

1,2-10 Hyrje e falënderimeve
Pali fillon shumicën e letrave të tij duke treguar se si ai i

shpreh falënderime Zotit për atë që po bën në jetën e lexuesve.
Ky raport-lutje e bën të qartë dashurinë dhe shqetësimin e tij për
miqtë e tij dhe gjithashtu shërben për t’i inkurajuar ata në jetën e
tyre të krishterë. Tema e tij është qëndrueshmëria dhe energjia
me të cilën lexuesit kanë ruajtur besimin e tyre origjinal dhe
kështu bëhen dëshmitarë të njerëzve të tjerë. Tri cilësitë
themelore të krishtera të besimit, dashurisë dhe shpresës (Krhs.
5,8; 1 Kor. 13,13; Kol. 1,4-5) i kishin dhënë një përpjekje të fortë
dhe qëndresës, pavarësisht nga një situatë e pafavorshme.

4-5 Kjo provë konfirmoi faktin se Zoti kishte zgjedhur lexuesit.
Kjo frazë tregon jo vetëm që Zoti i kishte thirrur ata përmes
predikimit të ungjillit (2,12) por gjithashtu se ata i ishin përgjigjur
atij me besim (2,13). Fjalët njerëzore që shprehin ungjillin do të
ishin të padobishme nëse ato nuk do të shoqëroheshin nga fuqia
e Shpirtit dhe nga një ndjenjë e bindjes dhe sigurie si rrjedhojë e
predikuesve. Këta faktorë i kishin bindur dëgjuesit për të
vërtetën e ungjillit dhe u kishin mundësuar atyre që ta pranonin
atë dhe ta jetonin atë, siç demonstroi sjellja e tyre e mëvonshme.
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6-8 Misionarët, si vetë Jezusi, ishin sulmuar me forcë, por ata
i ishin kundërvënë kundërshtimit pa u dorëzuar. Edhe lexuesit e
kishin mirëpritur mesazhin, megjithë fatkeqësitë, me një lloj
gëzimi që mund të ishte vetëm për shkak të punës së Shpirtit të
Shenjtë në jetën e tyre (Krhs. Rom. 5,5; 14,17; Gal. 5,22). Kjo i
bëri ata një shembull për të krishterët e tjerë në dy provincat
romake të Maqedonisë dhe Akaisë që mbulonin afërsisht zonën
e Greqisë së sotrne. Lajmi për kthimin e tyre në fe ishte përhapur
pikërisht në këtë zonë, pjesërisht përmes punës ungjillizuese nga
vetë lexuesit dhe pjesërisht nga njerëz të tjerë që flisnin për to.
Kudo është një term i gjerë për të gjitha vendet ku do të
gjendeshin të krishterët. Padyshim që Pali do të tregonte në një
vend se çfarë po ndodhte me besimtarët në një tjetër (një pjesë e
konfirmimit të së vërtetës së lajmit të mirë (3,6) ishte të tregonte
se si Zoti po ndryshonte jetën e njerëzve në shumë vende të
ndryshme), por në këtë rast ai nuk kishte nevojë ta bënte këtë.

9-11 Përgjigjja e selanikasve ndaj ungjillit përmblidhet në tre
fraza që padyshim pasqyrojnë gjuhën e predikimit të hershëm.
Së pari, ata kishin braktisur idhujt. Thirrja për ta bërë këtë ishte
një pjesë e domosdoshme e mesazhit për joçifutët, në krahasim
me çifutët (Krhs. Vap. 14,15; 17,22-31). Së dyti, ata ishin kthyer
te Zoti i gjallë dhe i vërtetë për t’i shërbyer atij. Për shkak se disa
njerëz e braktisën idhujtarinë thjesht nga besimi se ose nuk
kishte perëndi ose nuk ishin të interesuar për njerëzimin,
mesazhi i krishterë duhej të theksojë alternativën pozitive. Së
treti, ata e kishin mbështetur shpresën te Jezusi si i vetmi çlirues
nga gjykimi i ardhshëm. Sidoqoftë, Jezusi nuk ishte njeri i
thjeshtë për të pasur një rol të tillë. Ai ishte ringjallur nga të
vdekurit me fuqinë e Zotit dhe me këtë veprim Perëndia po e
shpallte atë si Birin e tij (Krhs. Vap. 17,31; Rom. 1,3-4).
Predikimi çifut ndaj joçifutëve (që të krishterët natyrshëm e
morën përsipër) mbuloi dy pikat e mëparshme; kjo ishte tipari
dallues i mesazhit të krishterë.
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Veprimtaria e Palit në Selanik
2. Ju e dini vetë, vëllezër, se veprimtaria jonë mes jush nuk ishte e
kotë. 2Ju kujtohet: më parë në Filipe duhej të duronim shumë dhe na
keqtrajtuan. Por Perëndia na dha guxim për t’jua shpallur pa frikë lajmin
e mirë të shpëtimit, megjithëse mes jush kishte kundërshtim të madh.
3Kur ju bëmë thirrje për t’u bërë besimtarë, nuk ndoqëm ndonjë pjellë të
fantazisë dhe nuk vepruam kështu me qëllim egoist dhe mashtrues.
4Perëndia na e besoi neve lajmin e tij të mirë, sepse vuri re që jemi
besnikë. Ne flasim në emrin e tij dhe nuk dëshirojmë t’u pëlqejmë
njerëzve, por Perëndisë, i cili njeh mendimet tona më të fshehta.
5Ju e dini: nuk përdorëm fjalë përkëdhelëse dhe as dëshirë të fshehtë të
lakmisë për pasuri – për këtë kemi dëshmitar Perëndinë. 6As nuk
dëshirojmë të nderohemi nga njerëzit, as nga ju, as edhe nga kushdo
tjetër. 7Si apostuj të Mesisë, do të kishim të drejtë të kërkonim nga ju
mjete jetese. Përkundrazi, ishim të butë ndaj jush, si nëna që ushqen
fëmijët e saj dhe kujdeset për ta. 8Filluam t’ju donim aq shumë, saqë
ishim gati t’ju shpallnim jo vetëm lajmin e mirë të Perëndisë, por edhe
të jepnim jetën për ju.
9Ju kujtohet, vëllezër, se nuk iu trembëm asnjë pune. Ndërsa ju
shpallëm lajmin e mirë, punuam natë e ditë për mjetet tona të jetesës,
që të mos i bëheshim barrë ndonjërit nga ju. 10Për dëshmitarë ju kemi ju
dhe Perëndinë: sjellja jonë ndaj jush që e pranuat lajmin e mirë, ishte
vetëmohuese, e ndershme dhe të patëmetë. 11Ju e dini se me secilin nga
ju silleshim si ati me fëmijët e tij. 12Ju dhamë zemër, ju bëmë thirrje
dhe ju përgjëruam të jetoni në mënyrë të denjë për Perëndinë që ju
thirri të merrni pjesë në madhështinë që ju pret në mbretërinë e tij.
13E falënderojmë vazhdimisht Perëndinë që lajmin që ju sollëm, nuk e
pranuat si fjalë njerëzish, por siç është në të vërtetë – si fjalë të
Perëndisë, dhe që fjala e Perëndisë tregon që ka ndikim te ju që e
pranuat duke i besuar asaj. 14Kjo tregohet, vëllezër, nga fakti se me ju
ndodhi pikërisht njëlloj si me bashkësitë e krishtera në Jude. Ju vuajtët
të njëjtën gjë nga bashkatdhetarët tuaj, ashtu siç e pësuan edhe ata
nga bashkatdhetarët e tyre hebrenj. 15Ata vranë edhe Zotin Jezus, edhe
profetët. Na përndoqën edhe ne. Ata nuk i pëlqejnë Perëndisë! Kanë
qëndrim armiqësor ndaj të gjithë njerëzve të tjerë. 16Përpiqen të na
ndalojnë që t’ua predikojmë lajmin e mirë popujve të tjerë, që të
shpëtojnë. Kështu, hebrenjtë e mbushën masën e mëkateve që kanë
bërë ndonjëherë. Por, më në fund, i zuri hakmarrja e Perëndisë.

2,1-16 Sjellja e misionarëve në Selanik
Pjesa kryesore e letrës fillon duke marrë temën e përmendur

në 1,5-6. Misionarët, dhe në të vërtetë të gjithë dëshmitarët e
krishterë, janë veçanërisht të prekshëm nga kritika, dhe për këtë
arsye duhet të bëjnë gjithnjë e më shumë përpjekje për të jetuar
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dhe për t’u parë të jetojnë, në një mënyrë që nuk është e hapur
për kritikë. Sjellja e Palit si misionar në Selanik duket se është
kritikuar në mungesë të tij, me sa duket nga njerëz jashtë
kongregacionit dhe ai tani mbrohet nga akuza të ndryshme të
mundshme.

Aq shumë mësues bredhës fetarë dhe filozofikë udhëtuan
nëpër botën romake duke shfrytëzuar dëgjuesit e tyre
financiarisht, saqë ishte e nevojshme që misionarët të theksonin
se motivet dhe metodat e tyre ishin krejt të ndryshme nga ato të
më pak skrupulozëve të rivalëve të tyre. Kritikat dhe përgjigjet
ndaj tyre të bëra këtu mund të paralelizohen në shkrimet e disa
filozofëve antikë të cilët mendonin se edhe ata po akuzoheshin
padrejtësisht. Në thelb misionarët u akuzuan për shfrytëzimin e
pasuesve të tyre dhe për të jetuar në kurriz të tyre. Të gjitha
thirrjet e tyre ndaj të kthyerve të ri u konsideruan si mënyra për t’i
mashtruar ata duke u kushtuar misionarëve respekt të lartë – dhe
tarifa ose dhurata të larta.

1-2 Pali u bën thirrje lexuesve të kujtojnë vetë vizitat e
misionarëve (“ju e dini” ose “ju kujtohet” janë frazat kryesore, 1-2,
5, 9, 11). Ata mund ta shihnin vetë se puna misionare nuk kishte
qenë një dështim, në kuptimin ose që kishte qenë e zbrazët dhe
pa përmbajtje ose se nuk kishte sjellë rezultate të thella.
Përkundrazi, kishte qenë një veprim i guximshëm përballë
kundërshtimeve në Filipi (Vap. 16,19-40) dhe në Selanik (Krhs.
1,6; 2,14-16; 3,3-4).

3-6 Një demonstrim i mëtejshëm i natyrës së vërtetë të
ungjillizimit qëndronte në faktin se ai nuk ishte i bazuar në
gabime në lidhje me ungjillin. As nuk u ngrit nga motive të
papastra, të tilla si ambicia ose lakmia (në vend se, por duke
mos përjashtuar imoralitetin seksual), ose përpjekja për të
mashtruar dëgjuesit në pranimin e mesazhit (Krhs. Misionarët e
dyshimtë në 2 Kor. 11,13) . Përkundrazi, misionarët ishin
sprovuar nga Zoti para se të aprovoheshin për t’u regjistruar në
fuqinë e tij të punës dhe motivet e tyre ishin vazhdimisht nën
vëzhgimin e tij. Ata ishin, pra, shumë të vetëdijshëm për nevojën
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për të mbajtur standardet e Zotit dhe kështu ata hodhën poshtë
mjetet e dyshimta të bindjes (p.sh. ndryshimi i ungjillit për ta bërë
atë më të pranueshëm).

Qëllimi i tyre ishte të kënaqnin Zotin dhe jo audiencën e tyre,
jo sepse ata ishin indiferentë ndaj audiencës së tyre dhe
nevojave të tij, por përkundrazi sepse kriteri i tyre nuk ishte nëse
ata patën sukses në një nivel njerëzor. Prandaj, ata nuk përdorën
lajka dhe nuk paraqitën motive të rreme për të fshehur një motiv
të vërtetë që ishte lakmia për të marrë para nga të kthyerit e tyre
në besim. Një akuzë tjetër e mundshme ishte se ata po kërkonin
lavdërime nga njerëzit brenda dhe jashtë kishës. Ishte e vërtetë
që apostujt ose misionarët mund të kishin kërkuar disa privilegje
si çështje e së drejtës, të tilla si e drejta për t’u bindur nga të
kthyerit e tyre në fe dhe për t’u ruajtur, në lidhje me nevojat e tyre
materiale, nga kishat. Këtu ndoshta e para nga këto të drejta
është kryesisht në mendje. (Për mohimin e Palit ndaj këtij të
fundit shih 2 Sel. 3,9; 1 Kor. 9,4-14; 2 Kor. 11,7-12) Misionarët
mund të kishin qëndruar të paktën në autoritetin e tyre
(megjithëse do ta kishin bërë kështu do të kanë qenë në
kundërshtim me parimin e shpallur nga Jezusi, Lk. 22,24-27), por
ata nuk e kishin bërë këtë.

7 Në fakt ata kishin qenë të butë (gr. epioi). Misionarët ose
pastorët duhet të jenë si një baba në kujdesin e tyre për të
kthyerit e tyre në besim (11), por këtu imazhi i nënës (Gk
‘mendeshë’, por në fakt nënkuptohet një nënë) nxjerr më fort
elementin e kujdesit të butë që kërkohet në një qëndrim
prindëror.

8 Ky qëndrim përshkruhet në terma të një dashurie që
shprehet në dëshirën për të dhënë dhurata. Dhurata më e madhe
nga pikëpamja e krishterë është ungjilli i Zotit, por nga
pikëpamja njerëzore është të ndash qenien e dikujt me dikë, siç
mund të dëshirojnë të bëjnë dy dashnorë.

9 Dëshira për të treguar dashuri sesa për të ngarkuar të
kthyerit në besim duhej parë në punën e vështirë të bërë nga
misionarët. Ata kishin punuar jo vetëm ditën, por edhe natën (pa
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dyshim në punime lëkure; vap. 18,3) në mënyrë që të fitonin para
për mbajtjen e tyre ndërsa predikonin. Ndihma nga Filipet (Fil.
4,16) nuk ishte e mjaftueshme më vete. Pali lidh politikën e tij të
punës me duart e tij (Krhs. 4,11; 2 Sel. 3,7-10; Vap. 18,3; 20,34)
këtu kryesisht me dëshirën e tij për të mos u varur nga të kthyerit
e tij në fe ose për të bërë para prej tyre sesa për të bërë
mundësi për të takuar njerëz në punëtori ose për të treguar se ai
nuk kishte turp nga mundimi i ndershëm (megjithëse shih 2 Sel.
3,8).

10-12 Pali përmbledh argumentin e tij duke iu drejtuar
përvojës së vetë lexuesve se misionarët kishin jetuar në rregull
dhe i kishin trajtuar ata në një mënyrë atërore. Shqetësimi i tyre
kryesor ishte të nxitnin një mënyrë jetese të përshtatshme për
njerëzit e thirrur nga Zoti në mbretërinë e tij dhe me shpresën për
të marrë pjesë në lavdinë e tij.

13 Se vizita e misionarëve nuk ishte e dështuar (1) duhej parë
gjithashtu në mënyrën se si dëgjuesit morën mesazhin. Mesazhi i
Palit shpesh denoncohej si thjesht ide e tij njerëzore, dhe për
këtë arsye ai ishte mirënjohës kur njerëzit kuptuan se ai po
mësonte me të vërtetë një mesazh që vinte nga vetë Zoti (Krhs.
Gal. 1,11-12). Ky mesazh kishte një fuqi të qenësishme për të
ndryshuar jetën e atyre që e dëgjuan atë.

14-16 Prova e kësaj duhej parë në mënyrën në të cilën të
kthyerit në fe kishin treguar të njëjtën frymë si ajo e të krishterëve
të hershëm në Jude, të cilët kishin pësuar sulme të dhunshme
nga bashkëqytetarët e tyre, çifutët. Në të njëjtën mënyrë se
selanikasit kishin vuajtur nga bashkatdhetarët e tyre, joçifutë dhe
çifutë (Vap. 17,5). Pali ishte një çifut vetë, dhe për këtë arsye ai
ndjeu një lidhje të veçantë me njerëzit e tij, me mall që ata mund
të ktheheshin nga verbëria e tyre dhe të pranonin Jezusin si
Mesia. Por ai gjithashtu e dinte shumë mirë se refuzimi i Jezusit
do të çonte në refuzimin e Zotit të atyre që e refuzuan atë, dhe
për këtë arsye ai flet këtu për zemërimin e Zotit që vjen plotësisht
dhe më në fund mbi çifutët për mëkatet e fundit dhe më të këqijat
e tyre në një histori e gjatë e refuzimit të lajmëtarëve të Zotit. Vini
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re se Pali po shkruan këtu për një grup specifik të çifutëve dhe
nuk bie në kundërshtim me shpresën e shprehur në Rom. 9 – 11
që populli hebre do t’i kthehet Zotit; përgjigjja ndaj ungjillit i
shpëton njerëzit nga zemërimi i Zotit.
Shqetësimi i Palit

17Duhej ta ndienim për pak kohë mungesën tuaj, vëllezër. Ishim të
ndarë vërtet nga ju, me sy, por jo me zemër; kishim aq mall për ju, saqë
u përpoqëm me çdo kusht për t’ju parë përsëri. 18Dëshironim të vinim te
ju patjetër. Unë, Pali, u përpoqa disa herë. Por për këtë na pengoi
Satani. 19Ju u përkitni atyre që janë shpresa jonë dhe gëzimi ynë. Ju do
të jeni shkaku i shpërblimit tonë si fitimtarë, për të cilët mund të jemi
krenarë kur të vijë Jezusi, Zoti ynë. 20Po, ju do të jeni shkaku i nderimit
dhe i gëzimit tonë!
3. Në fund nuk mund të duroja më, dhe vendosa të qëndroja vetëm në
Athinë 2dhe t’ju dërgoja vëllanë Timote. Ai është bashkëpunëtori i
Perëndisë në përhapjen e lajmit të mirë për shpëtimin nëpërmjet
Mesisë. Ju forcoftë dhe ju dhëntë zemër, 3që të mos hiqni dorë nga feja
për shkak të përndjekjeve që duroni. Ju e dini se persekutimi është i
pashmangshëm. 4Kur ishim ende mes jush, parathamë se do t’ju
përndiqnin. Kjo tani u realizua, dhe kështu ju ndodhi. 5Prandaj nuk
mund të duroja më dhe e dërgova Timoteun te ju për të marrë vesh se si
ishte puna me fenë tuaj. U shqetësova se mos ju ka bërë djalli të
rrëzoheni. Atëherë e tërë puna jonë do të shkonte dëm.

Qetësimi me anë të Timoteut
6Sapo u kthye nga ju, Timoteu na solli lajmin e mirë për besimin dhe për
dashurinë tuaj. Na tregoi se si mendoni vazhdimisht për ne dhe se si,
gjithashtu, keni mall për ne, siç kemi edhe ne mall për ju. 7Ju qëndroni
të patundur në fe, dhe kjo na dha përsëri zemër, me gjithë kujdesin dhe
frikën tonë. 8Rigjallërohemi, sepse e dimë që ju mbështeteni në Zotin.
9Nuk dimë si ta falënderojmë Perëndinë për ju dhe për gëzimin e madh
që na bëri të përjetojmë për shkakun tuaj. 10Ditë për ditë i lutemi
Perëndisë me gjithë zemër që t’ju shohim përsëri, sepse dëshirojmë t’ju
ndihmojmë, që të mos ju mungojë asgjë në besimin tuaj.

11I lutemi Perëndisë, Atit tonë, dhe Jezusit, Zotit tonë, që të na hapë
rrugën për te ju. 12Zoti e shtoftë dashurinë tuaj për njëri-tjetrin dhe për
të gjithë njerëzit e tjerë, në mënyrë që të bëhet e fortë si dashuria jonë
për ju. 13Zoti ju forcoftë përbrenda, që të qëndroni të pastër dhe të
pjekur derisa të vijë Jezusi, Zoti ynë, bashkë me të gjithë engjëjt e tij!
Amen.
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2,17 – 3,13 Shqetësimi i vazhdueshëm i Palit për kishën
Pasi u largua nga Selaniku më herët sesa kishte dashur, Pali

dëshironte të kthehej sa më shpejt që të ishte e mundur, por ishte
parandaluar nga ajo që ai e quan kundërshtim satanik (Krhs. 2
Kor. 12,7). Një mundësi është që për shkak të telasheve që
kishin pasur me sunduesit e qytetit, Palit i ndalohej të kthehej në
qytet dhe asgjë nuk kishte ndodhur për ta ndryshuar atë pozicion.
Duket se disa kritika të pajustifikueshme ndaj Palit ishin pa vend,
dhe kështu ai thekson forcën e dëshirës së tij për t’i rishikuar ata
dhe për t’i inkurajuar ata. Ai e paraqet veten duke u paraqitur
para Krishtit në ditën e gjykimit, duke sjellë me vete këtë kishë si
provë se ai kishte qenë besnik në thirrjen e tij si misionar. Kisha
do të ishte si një kurorë që simbolizon punën e tij efektive
misionare, dhe për këtë arsye ekzistenca e saj e vazhdueshme
ishte jetësore. Po kështu, të kthyerit e tij në fe ishin burimi i
gëzimit të tij për hir të tyre – ashtu si një mësues mund të marrë
një kënaqësi të sinqertë në suksesin e një nxënësi jo thjesht
sepse ai ose ajo ka pasur një pjesë në sigurimin e këtij suksesi,
por mbi të gjitha për shkak të asaj që do të thotë për nxënësin.

3,1-2 Çdo përpjekje për të ardhur vetë duke dështuar, Pali
pranoi propozimin që ai të qëndronte vetë në Athinë (rreth 500
km nga Selaniku) dhe të dërgonte një nga kolegët e tij në vend.
(Të jesh vetëm ndoshta do të thotë që edhe Sila e la atë në këtë
pikë.) Kështu Timoteun e dërguan në vend të Palit – siç ishte
shpesh në kisha të tjera. Pali thekson – përsëri mbase në
vetëmbrojtje kundër çdo mohuesi – se Timoteu ishte në të gjitha
mënyrat vëllai ose kolegu i tij, një njeri me vlerë të provuar.
Përshkrimi i tij si bashkëpunëtor i Zotit, d.m.th. një person i cili
është një koleg i Zotit në punën e ungjillit (Krhs. 1 Kor. 3,9), u
shkaktoi probleme skribëve dhe disa prej tyre ndryshuan tekstin
në ‘ Shërbëtor i Zotit ‘. Pali do të thotë që vetë Zoti quhet
bashkëpunues me punëtorët e krishterë në përhapjen e ungjillit
të Krishtit, një frazë që përfshin të dy ungjillizimet fillestare. dhe
edukimin e kishës. Vizita e Timoteut do të kishte efektin e
forcimit të kishës në mënyrë që ata t’i rezistonin tundimit dhe
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presionit armiqësor më me vendosmëri. (Vini re se si i njëjti
efekt i përshkruhet vetë Zotit në v. 13.) Inkurajoni përcjell shqisat
e stimulimit të njerëzve për veprim (versionet e vjetra të Biblës
kanë “nxitje”) dhe i jep atyre rehati.

3-4 Të dish se disa rrethana të vështira janë përpara mund të
na ndihmojë ta përballojmë atë me një guxim më të madh.
Lexuesit e dinin që presioni nga jashtë do të ishte pjesa e tyre
sepse Pali tashmë e kishte përsëritur çështjen, pa dyshim duke
iu referuar përvojës së tij dhe të kishave në Jude (2,14).

5 Pasi e dërgoi Timoteun tek ata, Pali ishte i shqetësuar me
dëshirë të dinte nëse ata po e ruanin besimin e tyre. Ishte e
mundur që Satani i kishte tunduar ata në një masë të tillë që
kisha ishte shkatërruar dhe e gjithë puna që ishte shpenzuar për
të ishte e kotë. Megjithëse asnjë tundim nuk është aq i madh sa
të jetë i papërmbajtshëm (1 Kor. 10,13), besimtarët nuk i
rezistojnë gjithmonë me sukses. Besimi në fuqinë e Zotit për të
ruajtur popullin e tij nuk e shpëtoi Palin nga shqetësimi dhe lutja
për ta.

6-8 Lajmi i mirë i Timoteut (një fjalë e përdorur diku tjetër për
të predikuar ungjillin) i hoqi të gjitha frikën Palit. Ai ishte aq i
lumtur saqë e shkroi këtë letër sa më shpejt që të ishte e mundur
pas kthimit të Timoteut. Dy karakteristikat themelore të krishtera
të besimit dhe dashurisë ishin të gjalla dhe të mira në Selanik
(dhe vazhduan të zhvilloheshin, 2 Sel. 1,3). Kisha u mbush me një
dëshirë për të parë Palin. Kjo tregoi që lexuesit nuk ishin larguar
nga ungjilli dhe me të vërtetë i përkisnin popullit të zgjedhur të
Zotit (1,4). Ata po qëndronin të vendosur në mbështetje të Zotit
dhe kështu mund të përballeshin me të gjitha kundërshtimet
(Krhs. Ef. 6,10). Raporti i Timoteut kishte ardhur kur Pali vetë
ndihej i shtypur nga rrethanat e tij të vështira dhe presionet mbi të
dhe për këtë arsye nuk ishte plotësisht “i gjallë”. Misionari, detyra
e të cilit ishte të inkurajonte të tjerët (2) vetë u inkurajua dhe u
ringjall nga lajmet e kishës.

9 Pali shkruan për ndjenjat e gëzimit që ai shprehu në praninë
e Perëndisë tonë, ashtu si kur izraelitët festuan festat e tyre në
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prani të Zotit (Lp. 12,12, 18). Gëzimi mund të jetë thjesht një
shprehje e ndjenjave tona të lumturisë; për Palin ishte një rast për
të falënderuar Zotin, i cili ishte burimi i tij.

10 Pali akoma u lut me zell (një shprehje veçanërisht e fortë
greke) që të ishte në gjendje të rishikonte kishën. Ai kishte një
dëshirë shumë njerëzore thjesht të ishte me ta dhe dëshironte
shumë t’i ndihmonte të kapërcenin çdo dobësi të vazhdueshme
në besimin e tyre. Megjithëse kishin qëndruar të vendosur, ata
nuk ishin të përsosur, as në njohurinë e krishterë ose në sjelljen.
Kjo letër është përpjekja e Palit për të furnizuar me shkrim ato që
ai nuk mund t’u jepte atyre personalisht. Dërgimi i një letre,
natyrisht, merrej vetëm me arsyen e dytë të Palit për dëshirën
për të vizituar kishën. Në kohën e shkrimit, pra, ai ishte ende
duke dëshiruar dhe duke u lutur për mundësinë e një vizite në
kishë. Lutja e tij u përgjigj përfundimisht (Vap. 20,1).

11-12 Nga tregimi i lexuesve të tij për lutjet e tij, Pali kthehet
në lutje. Në vend që t’i drejtohemi Zotit drejtpërdrejt në vetën e
dytë, p.sh. “O Zot, pastro rrugën që ne të vijmë në Selanik”, Pali
shpreh lutjen e tij në vetën e tretë, “Zoti e pastoftë rrugën që ne të
vijmë tek ti” (Krhs. Nr. 6,24-26; Ps. 20,1-5). Lutja lidh Zotin si Atë
dhe Zotin Jezu Krisht (Krhs. 1,1, dhe, në rend të kundërt, 2 Sel.
2,16). Peticioni i parë shpreh dëshirën e Palit për të rishikuar
kishën, dhe i dyti shpreh dëshirën e tij për rritjen e tyre në dashuri
dhe shenjtëri – tema e zhvilluar në udhëzimet që ndjek
drejtpërdrejt lutjen (4,1-12). Dashuria e tyre duhet të zgjerohet
përtej kishës për të përfshirë të gjithë të tjerët (Krhs. Gal. 6,10 në
rend të kundërt). Pali citon veten si shembull (Krhs. 1,6; 2 Sel.
3,7-9; Vap. 20,35) – jo për t’i dhënë informacion Zotit, por sepse
kjo lutje gjithashtu funksionon si një mjet për të udhëzuar lexuesit
se si duhet të luten dhe si duhet të jetojnë.

13 Pali dëshiron që lexuesit të jenë të patëmetë dhe të
shenjtë për të takuar Zotin kur ai vjen për të vlerësuar jetën e tyre.
Ai nuk po lutet që ata të rriten dhe të zhvillohen në mënyrë që të
jenë të patëmetë në një moment të ardhshëm kur Zoti të vijë.
Përkundrazi, ai beson se Zoti mund të vijë shumë shpejt (jo
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menjëherë, për të qenë i sigurt, siç tregon 2 Sel. 2), dhe për këtë
arsye ai lutet që Zoti t’i bëjë zemrat e tyre të forta në këto cilësi
tani dhe që ata do të vazhdojnë në këtë gjendje të drejtë derisa
të vijë Zoti. Në gjykimin që do të ndodhë kur të vijë Krishti (2,19;
Krhs. 1,10), ata nuk kanë pse të kenë frikë nga zemërimi i Zotit
(1,10), por sidoqoftë do të jetë një kohë vlerësimi dhe shpërblimi
ose humbjeje. Solemniteti i këtij rasti theksohet nga përshkrimi i
Jezusit që vjen me të gjithë të shenjtët e tij. Këta janë ose
besimtarë që kanë vdekur dhe që vijnë me besimtarë të gjallë
për të takuar Zotin (4,16-17) ose engjëj që shoqërojnë ardhjen
përfundimtare të Zotit (Zc. 14,5) ose të Birit të Njeriut (Mk. 8,38)
dhe shtoni lavdinë e tij. (2 Sel. 1,7 mbështet këtë interpretim të
dytë.)

Jeta që i pëlqen Perëndisë
4. Edhe një fjalë, vëllezër! Ju mësuat nga ne se si duhet të jetoni që t’i
pëlqeni Perëndisë; dhe ashtu jetoni. Tani po ju lutemi dhe ju bëjmë
thirrje, në emrin e Jezusit, Zotit, që të përparoni edhe më tej në këtë
drejtim. 2Ju i njihni udhëzimet që ju kemi dhënë në emrin e tij.
3Perëndia do që e gjithë jeta juaj t’i takojë Atij. Kjo do të thotë që ju
duhet të ruheni të pastër nga çdo imoralitet. 4Secili nga ju
bashkëshortë, të mësojë të bashkëjetojë me bashkëshorten e vet ashtu
siç i pëlqen edhe Perëndisë, edhe njerëzve. 5Mos i ndiqni verbërisht
epshet tuaja si ata që nuk e njohin Perëndinë. 6Askush prej jush të mos
ndërhyjë në martesën e besimtarit tjetër, që t’i bëjë keq. Ju kemi folur
më parë për këtë dhe ju kemi paralajmëruar: kush bën gjëra të tilla, atë
do ta dënojë Zoti. 7Perëndia nuk na ka thirrur që të bëjmë një jetë të
shthurur, por që ta nderojmë atë me mënyrën tonë të jetesës. 8Prandaj
kush nuk i përfill këto udhëzime, ngre krye jo kundër njeriut, por kundër
Perëndisë, i cili ju dha Shpirtin e tij.
9Përsa i përket dashurisë ndaj bashkëbesimtarëve, nuk kemi nevojë t’ju
shkruajmë. Vetë Perëndia ju ka mësuar ta doni njëri-tjetrin. 10Ju tregoni
një dashuri të tillë edhe ndaj të gjithë bashkëbesimtarëve në mbarë
Maqedoninë. Ju lutemi të përparoni edhe në këtë drejtim.
11Mbajeni për çështje nderi jetën e disiplinuar. Secili të shohë punën e
vet dhe të punojë për shpenzimet e jetesës së vet. Për këtë ju kemi
folur tashmë.

12Jetoni kështu, që të mos ngjallni pakënaqësi tek askush që nuk i
takon kishës, e që të mos i bëheni barrë askujt.
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4,1-12 Inkurajim për progresin etik
Në pjesën e parë të tre pjesëve të udhëzimeve Pali merret me

sjelljen etike, në veçanti shenjtërinë (4,1-8) dhe dashurinë
vëllazërore (4,9-12).

1-2 Motivi për të jetuarin e krishterë është ta kënaqni Zotin
(Krhs. 2,4) duke bërë vullnetin e tij. Lexuesit tashmë e bënin këtë,
dhe kështu Qëllimi i Palit këtu është thjesht t’i nxitë ata të bëjnë
atë që tashmë po bëjnë gjithnjë e më mirë. Për tek Zoti Jezus
shih shënimin 1,1. Udhëzimet kanë një ngjyrim ushtarak;
ekzistonte një mënyrë jetese e caktuar e lidhur me ungjillin dhe të
krishterët u urdhëruan të jetonin sipas tij.

3 Të bësh vullnetin e Zotit përfshin, mes të tjerash, edhe të
shenjtërosh. Kjo fjalë e veçantë e krishterë i referohet procesit të
vazhdueshëm për t’u bërë gjithnjë e më të lirë nga mëkati dhe i
mbushur me dashuri. Të jesh i shenjtëruar do të thotë t’i
përkasësh Zotit dhe të tregosh të njëjtin karakter me Zotin. E
kundërta e saj është papastërtia (7), sjellje e cila është e
pamoralshme dhe ndotëse.

Një aspekt i shenjtërisë (ka shumë të tjerë me rëndësi të
njëjtë) duhet të theksohet, shmangia e plotë e imoralitetit
seksual. Kjo frazë i referohet të gjitha llojeve të marrëdhënieve
seksuale, përveç asaj që ndodh brenda marrëdhënies
martesore.

4-5 Një përkthim ka interpretuar v. 4 në drejtim të vetëkontrollit
seksual. Duhet fjala greke skeuos, fjalë për fjalë një “enë”, si një
metaforë për trupin e një personi, këtu në aspektin e saj seksual
(ndoshta si një eufemizëm për organin seksual), dhe folja
ktasthai të thotë “për të fituar zotërim” (një përdorim i rrallë por i
vërtetuar). Disa përkthime të tjera interpretojnë foljen si “të
marrësh” dhe “enën” si një grua, në mënyrë që udhëzimi të jetë
“të mësosh të fitosh një grua”. Megjithëse ̀  enët` përdoren për
qeniet njerëzore (si meshkuj ashtu edhe femra) në 1 Pjt. 3,7, kjo
nuk ka gjasa të jetë forca këtu, dhe në çdo rast afrohet të
konsiderosh një grua thjesht si një objekt seksual. Në cilindo
interpretim, jeta seksuale duhet të zhvillohet me nder. Shenjtëria
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nuk përjashton aktivitetin seksual, por kontrollon karakterin e saj.
Mënyra e kundërt e të jetuarit karakterizohet nga epshi, dëshira
fizike e cila nuk merr parasysh personat si persona dhe sillet
ashtu si dëshiron pa vetëkontroll.

6. Imoraliteti seksual shihet më tej se është i gabuar në atë që
mund të përfshijë përfitimin nga njerëzit e tjerë. Të bësh tradhti
bashkëshortore do të thotë të përpiqesh të prishësh një
marrëdhënie ekzistuese dhe lidhje dashurie brenda një martese,
dhe me të drejtë mund të përshkruhet si gabim i një vëllai. Një
pikëpamje tjetër, më pak e mundshme, e këtij vargu është se
Pali paraqiste temën e re të shfrytëzimit të një vëllai në biznes
(një përkthim alternativ i “në këtë çështje”).

Tmerrshmëria e sjelljes së tillë del nga kujtesa e Palit se
gjykimi nga Zoti (d.m.th. Jezusi, duke përmbushur rolin e Zotit në
Ps. 94,1) përballet me mëkatarët.

7-8 Por gjykimi nuk është motivi i vetëm për të jetuar në
mënyrë të drejtë. Zoti nuk na thirri në bazë të papastërtisë, sikur
kjo ishte një gjendje për t’u mbajtur, por ai na thirri në një mënyrë
që përfshin veprimtarinë e tij për të na bërë të shenjtë. Prandaj,
të shpërfillësh këtë udhëzim të veçantë do të thotë të shpërfillësh
vetë Zotin që na jep Shpirtin e tij për të na bërë të shenjtë.

9-10 Tani Pali kthehet në një udhëzim pozitiv në lidhje me
nevojën për të forcuar dhe rritur dashurinë e tyre vëllazërore (Gk
philadelphia) për njëri-tjetrin (Krhs. 3,12), siç i kishte udhëzuar
Zoti dhe i kishte shtyrë të bënin. Dashuria e tyre në fakt tashmë
shtrihej përtej kishës së tyre për të krishterët në vende të tjera,
ndoshta në dhënien e mikpritjes dhe ndihmës materiale për të
tjerët.

11-12 Disa njerëz në kishë po shfrytëzonin këtë dashuri
vëllazërore për të jetuar me bamirësi pa bërë vetë ndonjë punë
(Krhs. 2 Sel. 3,6-15). Këta përtacë mund të jenë ndikuar nga
besimi i tyre se ardhja e dytë e Jezusit ishte afër; nëse është
kështu, arsyetuan ata, pse shqetësohesh të punosh? Pali i
udhëzon ata që ta bëjnë një çështje nderi të shmangin përtaci, të
kujdesen për punët e tyre në një mënyrë të përgjegjshme dhe të
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jenë të përgatitur për të bërë një ditë të ndershme. Kjo do t’i
parandalonte ata që të humbnin respektin e njerëzve të tjerë.

Kthimi i Jezusit ♦
13Nuk duam, vëllezër, t’ju mbajmë në errësirë rreth çështjes së atyre që
vdiqën. Atëherë nuk duhet të trishtoheni si ata që nuk kanë asnjë
shpresë. 14Pasi besojmë se Jezusi, Mesia, vdiq dhe u ringjall, atëherë
Perëndia patjetër do t’i sjellë bashkë me Jezusin ata që vdiqën duke
besuar në të.
15Ju mund të jeni të qetë: ata që tashmë kanë vdekur, nuk do të jenë në
pozitë të pavolitshme në krahasim me ne që do të jemi ende gjallë me
ardhjen e Zotit. Unë mund t’i referohem një fjale të Zotit që thotë: 16Kur
të dalë urdhri i Zotit, kur të thërrasë kryeengjëlli, kur t’i bjerë borisë,
vetë Zoti do të zbresë nga qielli. Më parë do të ringjallen të gjithë ata që
vdiqën (duke i besuar Zotit). 17Vetëm atëherë ne që mbetemi gjallë, do të
rrëmbehemi bashkë me ta në takim me Zotin që vjen në re. Ky takim do
të ndodhë në hapësirën ajrore. Kështu do të jemi përgjithmonë me
Zotin. 18Jepini zemër njëri-tjetrit me këto fjalë!
_________
♦  Kthimi i Jezusit quhet greqisht parousia. Në lashtësi një delegacion doli në
takim të mbretit për ta mirëpritur dhe për ta shoqëruar mbrapsht në qytet që do
të vizitonte.

Të gatshëm në çdo kohë
(Is 59,17)

5. Për çastin kur do të ndodhë kjo, vëllezër, nuk kemi nevojë t’ju
shkruajmë asgjë. 2Ju vetë e dini se Zoti do të vijë në mënyrë të
paparashikuar, pikërisht njëlloj siç vjen vjedhësi natën. 3Kur njerëzit do
të thonë: «Gjithçka është e qetë dhe e sigurt»,  rrënimi do të bjerë mbi ta
papritmas si vuajtjet që zënë gruan shtatzënë. Askush nuk do t’i
shpëtojë. 4Por ju nuk jetoni në terr, që t’ju zërë në befasi Dita e Zotit,
ashtu siç do të zërë vjedhësin. 5Përkundrazi, ju të gjithë jeni njerëz që i
takoni dritës dhe ditës. Meqë nuk jetojmë më në natë ose në terr, 6nuk
duhet të flemë si të tjerët, por të jemi të zgjuar dhe të arsyeshëm.
7Kush fle, fle natën, ashtu edhe ai që dehet. 8Por ne i takojmë ditës, dhe
për këtë të jemi të arsyeshëm. Të veshim për koracë dashurinë dhe
fenë, dhe për helmetë sigurinë për shpëtimin e ardhshëm, 9sepse
Perëndia nuk na ka caktuar për të marrë dënim, por shpëtim me anë të
Jezusit, Mesisë, Zotit tonë.
10Mesia vdiq për ne, në mënyrë që – të gjallë ose të vdekur, kur të vijë –
të jetojmë bashkë me të.
11Prandaj jepini zemër njëri-tjetrit, siç bëni tani.
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4,13 – 5,11 Udhëzime dhe inkurajim për ardhjen e dytë të
Jezusit

Ardhja e dytë e Jezusit kishte formuar një pjesë të
rëndësishme të mësimdhënies së Palit gjatë vizitës së tij, por kjo
kishte sjellë keqkuptime. Timoteu i solli Palit dy pyetje. E para
kishte të bënte me fatin e të krishterëve që kishin vdekur tashmë
kur Zoti u kthye (4,13-18), dhe e dyta kishte të bënte me rrezikun
që të gjallët të mos merreshin vesh nga Zoti dhe disi të mos
merrnin pjesë në ringjallje (5,1 -11).

4,13 Me sa duket, lexuesit menduan se njerëzit që bien në
gjumë (d.m.th. ata të numrit të tyre që tashmë kishin vdekur dhe
ndonjë tjetër që mund të vdiste) para ardhjes së dytë do të
qëndronin në varret e tyre dhe nuk do të merrnin pjesë në
ringjallje. Kjo do të sugjeronte që ose ata nuk kishin dëgjuar për
ringjalljen e të vdekurve (gjë që nuk ka shumë të ngjarë, pasi
ringjallja e Jezusit ishte pjesë e ungjillit primitiv), ose ata nuk e
kishin kuptuar si duhet atë që u ishte mësuar. Duke mos pasur
njohuri të plotë për shpresën e krishterë, ata ishin si jo-të
krishterë, ‘pa shpresë dhe pa Zot’ (Ef. 2,12).

Përgjigjja themelore e problemit është pjesa themelore e
mësimit të krishterë që Jezusi vdiq dhe u ringjall. Nga kjo rrjedh
se Zoti që e ringjalli Jezusin do të sjellë me vete njerëzit për të
cilët ai vdiq dhe që vdiqën duke besuar në të. Pali nuk thotë
asgjë ende për të vdekurit që janë ringjallur për të marrë pjesë
në këtë ngjarje, por është e qartë se, nëse ata do të marrin pjesë
në të, ata duhet të ringjallen për ta bërë këtë. Në fakt, deri tani
nga largimi i tyre nga ngjarjet e lavdishme që lidhen me ardhjen e
dytë të Zotit, ata do të kenë përparësi mbi ata që ende jetojnë.
(Pali flet për “! Ne që jemi akoma gjallë;) kjo përdorim fjalësh
tregon se ai llogaritej me mundësinë që Zoti do të vinte gjatë
jetës së tij, por jo domosdoshmërisht e konsideronte këtë si
përfundim të paramenduar.)

15-18 Konfirmimi i kësaj deklarate jepet duke iu referuar
fjalës së vetë Zotit, e cila kuptohet më mirë si mësimdhënia e
Jezusit, e ngjashme me Mt. 24,30-31 sesa një zbulesë nga Zoti i
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ringjallur te një profet ose te vetë Pali. (Pali i referohet gjithashtu
asaj në 1 Kor. 15,52.) Komanda, zëri engjëllor dhe boria
interpretohen si mjete për të zgjuar ata që janë në gjumë në
vdekje dhe për t’i ringjallur ata për të qenë me Zotin Gjn. 5,25-
29). Ata ringjallen së pari, d.m.th. para se ata të krishterë që janë
ende duke jetuar të kapen për të qenë me Zotin dhe të shkojnë
të takojnë Zotin në ajër. Pamja është ajo e një grupi qytetarësh
që dalin nga një qytet për të takuar një personalitet vizitues dhe
për ta shoqëruar atë mbrapsht. Kjo nënkupton që Zoti kthehet
me njerëzit e tij në tokë. (Ata sigurisht nuk qëndrojnë
përgjithmonë në re duke luajtur qeste!) Kjo gjuhë ndoshta nuk
ishte menduar kurrë të kuptohej absolutisht fjalë për fjalë; po
përshkruan gjëra që shkojnë përtej fjalëve. E rëndësishme është
që besimtarët, qofshin të vdekurit apo të gjallët, janë prej atëherë
me Zotin për gjithnjë.

5,1-5 Pyetja tjetër në lidhje me ardhjen e dytë ishte një që lindi
nga shqetësimi i lexuesve se ata mund të mos ishin të përgatitur
për ngjarjen kur të ndodhte, a nuk mund t’i marrë ata pa
vëmendje? Pra, a ishte e mundur që Pali të thoshte diçka se kur
do të ndodhnin dhe ngjarjet shoqëruese? Pali u përgjigj se ai nuk
kishte nevojë t’u shkruante atyre më shumë nga sa u kishte
mësuar tashmë, domethënë se dita e Zotit (Krhs. Dita e Birit të
Njeriut, Lk. 17,24, 30) do t’i ngjante mbërritjes e një hajduti në atë
që do të ishte e papritur dhe e padëshirueshme, ashtu siç kishte
thënë Jezusi (Mt. 24,43; Lk. 12,39-40). Njerëzit mund të
mendojnë se po jetojnë në siguri pa asgjë për të prishur
ekzistencën e tyre të kësaj bote, por atëherë shkatërrimi do të
vijë mbi ta papritmas (Krhs. Lk. 21,34).

Këtu Pali po ndjek atë që tha Jezusi me anë të paralajmërimit.
Por pika e veçantë që ai duhej të bënte këtu ishte se kjo gjuhë
paralajmërimi për një ngjarje kërcënuese ishte për jobesimtarët,
jo për besimtarët. Mendimi për ditën e Zotit shoqërohet jo vetëm
me gjykimin, por edhe me agimin e dritës, e cila simbolizon
zbulesën hyjnore dhe drejtësinë. Besimtarët janë njerëz që
tashmë jetojnë në dritë; ata nuk janë më në errësirën e mëkatit
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dhe injorancës. Si pasojë, për ta dita e Zotit nuk do të vijë si një
prozhektor që zbulon mëkatet e bëra nën mbulesën e errësirës
dhe që i bën jobesimtarët të dëshirojnë të fshihen ose të ikin.
Përkundrazi, ata do të mirëpresin dritën më të plotë të asaj dite
dhe nuk do të jenë si njerëzit e zhgënjyer sepse nuk do të bëjnë
llojet e gjërave që çojnë në gjykim.

6-11 Sidoqoftë, është e mundur që edhe besimtarët mund të
tundohen të jetojnë si jobesimtarë. Ajo që u nevojitet në atë rast
nuk është informacioni se kur po vjen dita (me shpresën e mirë
që ata shpejt mund të rregullojnë jetën e tyre në minutën e fundit),
por komanda të forta për të jetuar si njerëz që i përkasin ditës.
Ata nuk duhet të bëjnë atë që bëjnë njerëzit e tjerë gjatë natës –
qoftë shfrenim apo duke fjetur – por duhet të jenë të gatshëm
dhe të gatshëm për Zotin. Le të jenë në fakt si ushtarë që janë në
vëzhgim dhe le të (Pali ndjek krahasimin më tej) të armatosen
me tre karakteristikat themelore të krishtera (shih 1,3). Më e
rëndësishmja prej tyre në kontekstin e tanishëm është shpresa e
shpëtimit dhe mbështetet në bindjen se besimtarët nuk janë
destinuar nga Zoti për zemërimin që përballet me mëkatarët, por
për të marrë shpëtimin, këtu kuptohet kryesisht si përvoja e
ardhshme e zemërim. Ky çlirim është i mundur për shkak të
vdekjes së Jezusit për ta. Pali nuk shpjegon këtu se si e prodhon
këtë efekt, por diku tjetër është e qartë se Jezusi ka mbajtur
mëkatet e tyre dhe ka duruar gjykimin në emër të tyre (Rom.
3,24-26; 2 Kor. 5,19-21). Si pasojë, ata do të ndajnë jetën e tij –
dhe kjo do të jetë e vërtetë si për besimtarët besnikë që janë
akoma gjallë kur ai të vijë, ashtu edhe për ata që vdiqën duke
besuar në Krishtin. Me këtë shpresë para tyre, lexuesit duhet të
ndihmojnë njëri-tjetrin duke ofruar inkurajim të ndërsjellë dhe
duke bërë gjithçka tjetër që do të ndihmonte për ta bërë të fortë
besimin e tyre.

Udhëzime të fundit
12Vëllezër, ju lutemi: nderojini të gjithë ata që lodhen me punën e tyre
për ju – kryetarët e kishës dhe të gjithë ata që ju tregojnë rrugën e
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drejtë. 13Për shkak të punës që bëjnë për ju, ju duhet t’i trajtoni me nder
dhe me dashuri.
Jetoni në paqe me njëri-tjetrin! 14Ju lutemi shumë, vëllezër:
paralajmërojini të gjithë ata që bëjnë një jetë të paarsyeshme.
Jepuni zemër frikacakëve. Ndihmojini të dobëtit dhe kini durim me të
gjithë. 15Kujdes që askush mos t’ia kthejë ndonjërit të keqen me të
keqe. Kujdesuni që të silleni drejt në marrëdhëniet me njëri-tjetrin dhe
me të gjithë njerëzit.
16Gëzohuni gjithmonë! 17Lutuni pa pushim. 18Falënderojeni Perëndinë në
çdo situatë të jetës. Perëndia e kërkon këtë nga ata që janë të lidhur me
Jezusin, Mesinë.
19Mos e pengoni Shpirtin e shenjtë të veprojë te ju! 20Mos i përbuzni
udhëzimet që ai jua jep me anë të profecisë. 21Por shqyrtoni me kujdes
çdo profeci dhe pranoni vetëm atë që është e mirë. 22Largohuni nga çdo
lloj ligësie!

Përshëndetja e fundit
23Perëndia që na dhuron paqen e tij, ju bëftë të pjekur si popullin e tij
dhe ju ruajtë të padëmtuar në tërë qenien tuaj – në shpirt, në psikikë
dhe në trup – që të jeni pa të meta ditën kur të vijë Jezusi, Mesia dhe
Zoti ynë. 24Perëndia që ju ka thirrur, do ta mbarojë punën e vet te ju;
sepse është besnik ndaj fjalës së tij.

5,12-24 Udhëzime për jetën në kishë
Një seksion i tretë i mësimdhënies jep ato që duken në pamje

të parë janë mjaft udhëzime të përgjithshme për jetën e lexuesve
së bashku në kishë. Pali u dha një mësim të ngjashëm
kongregacioneve të tjera (shih veçanërisht Rom. 12), por këtu ai
drejtohet veçanërisht për situatën në Selanik. Mësimi mund të
ndahet afërsisht në pesë seksione (12-13, 14, 15, 16-18, 19-22)
i ndjekur nga një lutje (23-24).

12-13 Seksioni i parë merret me qëndrimin e kishës
përgjithësisht ndaj udhëheqësve të saj. Asnjë titull specifik nuk
është përdorur për ta (më vonë, fjalë si pleq, peshkopë dhe
dhjakë u bënë më të zakonshme), dhe ato përshkruhen në lidhje
me gjërat që bënë. Ata ishin të përfshirë në atë që ishte punë e
vështirë (një term i përdorur për punën e krishterë përgjithësisht
nga vetë Pali dhe misionarët, por edhe nga udhëheqësit lokalë).
Ata ishin mbi kongregacionin – një frazë që mund t’i referohej
ushtrimit të autoritetit ose shfaqjes së shqetësimit dhe kujdesit
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(veçanërisht nëse ishin njerëz më të pasur që i jepnin burimeve
të tyre kongregacionit; Krhs. Rom. 16,1-2) dhe ata
paralajmëruan njerëz që kishin nevojë për drejtim. Kështu ata
ushtruan autoritet në kishë dhe ishte e nevojshme të kujtonim ata
që i nënshtroheshin autoritetit të tyre që të njihnin pozicionin e
udhëheqësve dhe t’u tregonin atyre nderimin e duhur të
shoqëruar me dashuri. Të jetosh në paqe mund të sugjerojë një
rrezik të përçarjes midis udhëheqësve dhe besimtarëve të tjerë.

14 Kjo mund të jetë e lidhur me pikën tjetër, nevojën për
drejtim shpirtëror për disa njerëz në kishë. Vlen të përmendet që
Pali këtu e nxit kishën në përgjithësi (vini re përsëritjen e
vëllezërve në v. 14) dhe jo vetëm udhëheqësit të kujdesen për
pjesën tjetër të kongregacionit. Sidomos Pali mund të ketë pasur
në mendje një grup në kishë që kishte nevojë për drejtim, por po
refuzonte ta vinte veshin. Këta ishin njerëz që ishin boshe. Të
ndrojtur ose me “zemër të zbehtë” mund të jenë njerëzit e
trishtuar dhe të dëshpëruar në 4,13 – 5,11. Të dobët mund të
jenë ata që u sulmuan nga mundimi ose tundimi dhe e kishin të
vështirë të rezistonin; ata kishin nevojë për njerëz që të
qëndronin përkrah tyre dhe t’i mbështesnin ata. Ata që japin një
ndihmë të tillë mund të kenë nevojë të jenë të durueshëm për të
duruar njerëzit dhe ngathtësinë e tyre, madje edhe kundërshtimin
e tyre për t’u ndihmuar.

15 Se hakmarrja ka ndodhur në kishë tregohet nga urdhri
tjetër, për të mos e kthyer të keqen për të keqen, por përkundrazi
gjithmonë për të treguar mirësi edhe kur jeni trajtuar me
keqbërje. Vini re se kjo nuk ishte e kufizuar brenda grupit të
besimtarëve, por duhej t’u tregohej edhe të tjerëve. Ky qëndrim
shkoi përtej moralit të kohës dhe ishte karakteristikisht i krishterë
(Rreshti 12,17, 19-21; 1 Pjet. 3,9; Krhs. Mt. 5,38-42, 43-48).

16-18 Një seri komandash të shkurtra, stakato tregon bazën
për të jetuarin e krishterë. Ato janë mjaft të përgjithshme dhe do
të vlejnë për çdo grup besimtarësh. Të krishterët kanë arsye për
gëzim si në përvojën e tyre të shpëtimit ashtu edhe në shpresën
e tyre për atë që Zoti do të bëjë në të ardhmen, por ata duhet ta
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shprehin atë gëzim; ka një vend të duhur për shprehjen e
emocioneve të gëzueshme. Të krishterët gjithashtu duhet të luten
– këtu ndoshta në kuptimin e bërjes së kërkesave ndaj Zotit, pasi
që urdhri tjetër ka të bëjë me nevojën për të qenë mirënjohës. E
përbashkët për të tre komandat është stresi në përmbushjen e
tyre gjatë gjithë kohës dhe në të gjitha rrethanat; kjo nuk do të
thotë, për shembull, që dikush lutet pa ndërprerje, por se ai lutet
rregullisht dhe shpesh. Një jetë e tillë është bërë e mundur, shton
Pal, sepse Zoti synon që të jetë kështu; ai dëshiron që njerëzit e
tij të jenë të lumtur, të lutur dhe mirënjohës dhe ai bën të mundur
që ata të jenë të tillë.

19-22 Një grup tjetër i shkurtër i deklaratave ka të bëjë
kryesisht me Shpirtin dhe dhuratat e tij. Çfarë është paraqitur në
detaje në 1 Kor. 12 – 14 thuhet këtu përmbledhur. Shpirti është i
fuqishëm dhe aktiv si zjarri në kongregacion (Krhs. Rom. 12,11;
2 Tim. 1,6 për metaforën). Dhuratat për shërbesë po
ushtroheshin, por disa njerëz po përpiqeshin t’i shtypnin ato (nuk
e dimë se si), por është e gabuar ta bësh këtë. Në veçanti, Pali
theksoi nevojën për të vlerësuar thëniet e profetëve. Ndoshta
kisha kishte pasur një përvojë të keqe prej tyre (Krhs. 1 Gjn. 4,1-
3), dhe në vend që të ushtronte dallueshmëri midis profecive të
vërteta dhe të rreme po godiste tërë veprimtarinë. Kisha duhet
më tepër të provojë gjithçka, d.m.th. të vlerësojë thëniet e
profetëve (1 Kor. 12,10; 14,29). Ajo duhet të mbajë atë që ishte e
vlefshme dhe të refuzojë çdo gjë që ishte e gabuar në mësimet
profetike. (V. 21-22 mund të kuptohet në një mënyrë më të
përgjithshme, por ato kanë një zbatim më të ngushtë në këtë
kontekst.)

23-24 Më në fund, Pali shpreh një lutje për lexuesit (Krhs.
3,11-13). Vetë Zoti interesohet personalisht për ta. Ai është
burimi i bekimeve shpirtërore, këtu përmbledhur si paqe, dhe
për këtë arsye është e drejtë të lutemi që ai të mundësojë ata që
quhen “shenjtorë” të bëhen gjithnjë e më të shenjtë në tërë
qenien e tyre. Pali është duke menduar për një proces të
vazhdueshëm dhe rezultati ideal do të jetë që, në çdo kohë që
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Zoti të kthehet, ai do t’i gjejë njerëzit e tij plotësisht të patëmetë
në mënyrë që të jenë të plotë. Shpirti, fryma dhe trupi është një
mënyrë për të thënë “plotësisht” duke iu referuar tre aspekteve të
një qenie njerëzore – jeta në marrëdhënie me Zotin,
personalitetin njerëzor dhe trupin përmes të cilit dikush vepron
dhe shprehet. Megjithëse jeta e krishterë kërkon përpjekje
njerëzore, në fund të fundit kjo varet nga vetë Zoti që është
besnik. Ata që besojnë tek ai po besojnë se ai do t’i ruajë drejt
deri në fund – dhe ata kanë të gjitha arsyet të besojnë se ai
është i besueshëm.

25Lutjuni Perëndisë edhe për ne, vëllezër! 26Përshëndetini të gjithë në
bashkësi me puthje vëllazërore. 27Ju përgjëroj para Zotit t’ua lexoni këtë
letër të gjithë bashkëbesimtarëve. 28Qoftë me ju hiri i Zotit tonë,
Jezusit, Mesisë!

5,25-28 Mbyllja e kërkesave dhe përshëndetjeve
Një letër në kohërat antike përfundonte natyrshëm me

përshëndetje dhe kërkesa personale. Këtu ata shqetësohen
shumë për jetën e krishterë dhe dëshminë e shkrimtarit dhe të
marrësve. Pali shpesh u kërkon lexuesve të tij që të luten për
kolegët e tij dhe veten e tij (2 Sel. 3,1-2); kjo ishte një mënyrë në
të cilën ata morën pjesë në misionin e tij dhe misionarët nga ana
e tyre vareshin nga një mbështetje e tillë. Lexuesit duhej të
përshëndetnin njëri-tjetrin me një shenjë dashurie të krishterë.
Duke dhënë këtë udhëzim, Pali po tregonte se, pavarësisht
mungesës së tij prej tyre, ai do të shoqërohej me ta në
përshëndetjen e tyre. Puthja funksionoi si një shenjë e dashurisë
dhe respektit dhe është e zakonshme në vendet mesdhetare.

27 Në këtë pikë Pali ndoshta e mori penën nga sekretari i tij
dhe theksoi se letra duhet të lexohet nga të gjithë në
kongregacion. Me sa duket u lexua (në vend të një predikimi?)
Kur të gjithë ishin atje, në mënyrë që të zëvendësonte Palin në
mungesë të tij. Pali dëshironte të ishte i sigurt se mesazhi i tij
arriti të gjithë për të cilët ishte menduar.
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28 Pali gjithmonë i mbyllte letrat e tij me një bekim, i cili ishte i
ngjashëm në formulim me urimin e hyrjes. Përshëndetja laike
normale (Vap. 15,29) u zëvendësua nga një dëshirë e krishterë e
cila na çon në zemër të ungjillit, tek personi i Jezusit si Zot dhe si
burim i favorit hyjnor.
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LETRA E DYTË DREJTUAR SELANIKASVE

HYRJE

Letrën e dytë drejtuar selanikasve e shkroi Pali pas pak për të
korrigjuar një keqkuptim të mundshëm në lidhje me fjalët e tij të
mëparshme: ai nuk do të thoshte se kjo ngjarje mund të ndodhë
ndonjëherë, por se kur të ndodhë, do të ndodhë papritur. Në të
vërtetë ai pohon se nuk mund të ndodhë pa u zhvilluar disa
ngjarje paraprake, si për shembull paraqitja e antikrishtit (mesisë
së rremë) dhe vuajtjet e mëdha (ngushtica e madhe) që do të
vijnë më pas si pasojë. Selanikasit do të kenë ardhur në
konkluzionin se tashmë kalonin nëpër ngushticën e madhe për
shkak se ishin të përndjekur dhe për këtë arsye kthimi i Krishtit
ishte i afërt.

Të dyja letrat janë padi të tmerrshme kundër çifutëve që bënin
çmos për të prishur veprimarinë e Palit. Pali flet për fatin e tyre –
ata po shkonin drejt një përballimi të tmerrshëm me shtetin
romak, që do të përfundonte me disfatën dhe shpërnguljen e
kombit. Rreshi në 1 Sel 1,10 në fund do të thotë se çifutët, duke
kundërshtuar përhapjen e ungjillit, i kishin vënë vulën së ardhmës
së tyre të tmerrshme. Në 2 Sel Pali vazhdon të flasë për fatin e
çifutëve të kohës së fundit që do të kishin të njëjtin qëndrim: ata
do të mashtrohen nga mesia e rremë dhe do të gjenin të njëjtin
fat si ai: të ndarë përgjithmonë nga prania madhështore e
Perëndisë. Pali nuk ka asnjë iluzion për këta çifutët që
kundërshtojnë ungjillin – po shkojnë në mallkim të përjetshëm në
fer.

I Paudhi (d.m.th. antikrishti – mësia e rremë çifut) do të vijë
me pushtetin e Satanit dhe do të bëjë gjithfarë mrekullish,
shenjash dhe çudish të rrejshme. Ai me ngashnjime të
padrejta do t’ i gënjejë ata që biren për arsye se nuk e pranuan
dashurinë e së vërtetës që i kishte shpëtuar. Prandaj edhe Hyji
ua dërgon një fuqi që i bën të gabojnë e t’ i besojnë
gënjeshtrës, që të dënohen të gjithë ata që nuk i besuan së
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vërtetës, por përqafuan padrejtësinë. (2 Sel 2,9-12) ...Të cilët
do të ndëshkohen me dënimin e pasosur larg nga fytyra e Zotit
dhe nga lavdia e madhërisë së tij (2 Sel 1,9)
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KOMENTARI

Përshëndetje hyrëse
1. Pali, Silvani dhe Timoteu ia drejtojnë këtë letër kishës në Selanik, e
cila i takon Perëndisë, Atit tonë, dhe Zotit, Jezusit, Mesisë.

2Hir dhe paqe me ju nga Perëndia Atë dhe nga Jezusi, Mesia dhe Zoti!

1,1-2 Përshëndetja e hyrjes
Përshëndetja është, siç mund të pritej, shumë e ngjashme me

atë të 1 Selanikasve, por këtu Pali flet për Perëndinë si Ati ynë
dhe në mënyrë të qartë emrat e Atit dhe Zotit Jezus si burim i hirit
dhe paqes.

Gjyqi pas ardhjes së Mesisë
(Dal 2,10)
3Vëllezër, duhet ta falënderojmë gjithmonë Perëndinë për ju! Kemi
arsye, sepse besimi juaj po shtohet, edhe dashuria që keni për njëri-
tjetrin. 4Me krenari tregojmë në bashkësitë e Perëndisë se si jeni të
patundur në fe, megjithë përndjekjet dhe vuajtjet. 5Nga kjo tregohet gjyqi
i drejtë i Perëndisë dhe si pasojë mund të jeni të sigurtë se do të hyni
në mbretërinë e Perëndisë, për të cilën tani po vuani. 6Perëndia është i
drejtë: do t’u japë dënimin atyre ♦  që ju bëjnë të vuani. 7Por ju që tani
po vuani, do t’ju shpëtojë bashkë me ne nga çdo hall.
Kjo do të ndodhë kur Jezusi, Zoti, të vijë nga qielli, bashkë me engjëjt e
pushtetit të tij, dhe të gjithë ta shohin. 8Do të vijë t’i dënojë me flakë
ata që nuk duan t’ia dinë për Perëndinë e as duan ta dëgjojnë lajmin e
mirë për Jezusin, Zotin tonë. 9Për dënim ata do të ndahen përgjithmonë
nga Zoti, nga fuqia dhe madhështia e tij. 10Kjo do të ndodhë në ditën kur
ai të vijë për ta bërë të dukshme madhështinë e tij tek të gjithë ata që i
takojnë dhe që i besojnë atij. Edhe ju do të jeni ndër ta, sepse i besuat
lajmit që ju sollëm ne.
11Prandaj i lutemi gjithnjë Perëndisë për ju; lutemi që ai t’ju bëjë të
denjë për jetën për të cilën ju ka thirrur. Perëndia i realizoftë të gjitha
qëllimet tuaja të mira me anë të fuqisë së tij dhe e bëftë të pjekur jetën
që bëni nga besimi. 12Atëherë do të nderohet Jezusi, Zoti ynë, por edhe
ju do të nderoheni me anë të asaj që ai realizon te ju.
Kjo do të ndodhë me anë të hirit të Perëndisë sonë dhe të Zotit,
Jezusit, Mesisë.
______________

♦  Pali mendon kryesisht për çifutët që pengonin shpalljen e ungjillit (shih 1 Sel
2,15) dhe që do të gjykohen me rastin e kthimit të Mesisë.
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1,3-12 Hapja e falënderimeve
Pali fillon një letër inkurajuese për një kishë e cila po përballej

me presion armiqësor nga njerëzit jashtë me një raport lutjeje.
Fillon me fjalë që të kujtojnë 1 Selanikasve 1,2-3 dhe tregon se
kisha po rritej në cilësitë themelore të krishtere, kështu që
falënderimet e tij nuk ishin formalitete boshe. Përkundrazi, kjo i
dha atij arsye të fliste shumë për to ndër kishat e tjera për
qëndrueshmërinë e tyre në përballimin e përndjekjeve. Kështu
Pali i përdori ato për të inkurajuar kisha të tjera në një pozicion të
ngjashëm.

5 Pastaj Pali tërhiqet më tej nga raporti i tij i lutjes për të
komentuar rëndësinë e situatës. Gjykimi i drejtë i Zotit në kohën
e tanishme shihet në rezultatin e dyfishtë të përndjekjes. Të dy
rezultatet janë të ndërthurura në v. 5-10.

Nga njëra anë, gjykimi i Zotit shihet në fatin e atyre që
persekutojnë popullin e tij (vs 6, 8, 9), kryesisht çifutët në këtë
rast. Në ardhjen e Zotit Jezus ata do të paguhen me trajtimin që
u bënë të tjerëve. Në këtë mënyrë Perëndia shfajëson popullin e
tij kundër shtypësve të tyre dhe gjithashtu e bën të qartë se ata
që nuk i binden ungjillit vihen nën gjykim. Duhet të theksohet se
populli i Zotit nuk duhet të hakmerret ndaj atyre që i sulmojnë ata
(Rom. 12,17-21) dhe se veprimi i Zotit nuk është një hakmarrje,
por përkrahja e drejtësisë. Zoti nuk mund të akuzohet se ka
vepruar padrejtësisht ose pa mëshirë ndaj tyre. Ata që gjykohen
janë ata që kanë refuzuar një ungjill, përmbajtja e të cilit është:
‘Kur ishim armiq të Zotit, u pajtuam me të përmes vdekjes së
Birit të tij ‘(Rom. 5,10); ata e kanë refuzuar ofertën e dashur të
Zotit. Gjuha tradicionale e zjarrit të ndezur (Dal. 3,2; Isaia 66,15)
shpreh simbolikisht ardhjen e Zotit në gjykim kundër të dy
joçifutëve të cilët (me dashje) nuk e njohin Zotin dhe çifutëve të
cilët (gjithashtu me dashje) nuk i binden ungjillit. Shkatërrimi i
përjetshëm është i lidhur me përjashtimin nga prania e Zotit dhe
pjesëmarrjen në lavdinë e tij (Krhs. Isaia 2,10. Pal, si kudo tjetër,
zbaton një tekst të DhV-së rreth Zotit për Jezusin).
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Nga ana tjetër, ka të drejtë për popullin e Zotit (5, 7, 10). Nëse
ata qëndrojnë përpara përndjekjes, ai i konsideron ata të denjë
për të hyrë në mbretërinë e tij (në të ardhmen, si në 1 Sel. 2,12),
dhe ai e konsideron atë si vetëm për t’i dhënë atyre lehtësim nga
vuajtjet e tyre, së bashku me misionarët e përndjekur (shih 3,2),
në kthimin e Jezusit. Bekimet e Zotit lidhen kështu me Jezusin
kur ai vjen me engjëjt e tij (Krhs. 1 Sel. 3,13). Ai do të rrethohet
nga njerëzit e tij të shenjtë dhe do të përlëvdohet prej tyre (më
vonë tregohet se ata marrin pjesë në lavdinë e tij; shih v. 12,
2,14). Ata do të jenë të mbushur me çudi të admirueshme, duke
ndarë në këtë rast pikërisht sepse ata e pranuan dhe e besuan
dëshminë e ungjillit të dhënë nga misionarët.

11-12 Digresioni shërben për të treguar motivimin e
peticioneve të Palit drejtuar Zotit për lexuesit. Meqenëse
qëndrueshmëria në jetën e krishterë varet nga veprimi i
vazhdueshëm i hirshëm i Zotit dhe besimi i popullit të tij, Pali
vazhdimisht lutet që Zoti të mundësojë që njerëzit e tij të
demonstrojnë realitetin e besimit të tyre në veprim dhe kështu t’i
bëjë ata të denjë për thirrjen e tij. Një sjellje e tillë do të çojë në
lavdërim që do t’i ofrohet Jezusit dhe populli i tij do të marrë
pjesë në lavdinë dhe nderin që i është dhënë. Është e mundur që
Pali këtu e përshkruan Jezusin si Zot (Krhs. Rom. 9,5; Tit. 2,13; 2
e. 1,11).

Ajo që duhet të ndodhë më parë
(Ezek 28,1; Is 11,4)

2.Vëllezër, ju pritni që të vijë Jezusi, Zoti ynë, dhe që të bashkohemi me
të. Por ju lutemi: 2Mos u ngatërroni aq shpejt, as mos u trembni për
shkak të pohimit se tashmë mbërriti dita e Zotit. Mos i besoni edhe në
qoftë se ndokush pretendon ta bazojë pohimin e tij në ndonjë vegim
gjoja profetik, në ndonjë fjalë ose në ndonjë letër gjoja të shkruar nga
ne. 3Mos lejoni të gënjeheni kurrsesi nga askush! Më parë duhet të vijë
apostazia e madhe ♦   dhe të shfaqet Mesia i rremë, që bashkon në vete
gjithçka të keqe dhe që është paracaktuar për rrënim. 4Ai do të ngrihet
përmbi çdo të ashtuquajtur perëndi ose objekt të adhurimit, saqë ta
ngrejë fronin e tij edhe në Tempullin e Perëndisë duke pohuar se ai
është vetë Perëndi.
5Po a nuk ju bie ndër mend se jua kam thënë këtë gjë kur isha mes
jush? 6Tani e dini se çfarë ♦♦  e pengon që (Mesia i rremë) të shfaqet në
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kohën e paracaktuar. 7Vërtet, fuqia e kryengritjes tashmë po vepron, por
ka dikë ♦♦♦  që e pengon atë të shfaqet derisa të jetë hequr nga mesi.
_________
♦   ose kryengritja e madhe. Apostazi do të thotë: largim nga feja. Do të jetë
aludim për apostazinë e Izraelit, kur ai të bjerë në idhujtari duke adhuruar
mesinë e rremë (antikrishtin). Shih Apok. 13,11-17 ku bëhet fjalë kryesisht për
ngjarjet që do të ndodhin në tokën e Izraelit. ♦♦  Do të jetë imperium (perandoria
romake) dhe ♦♦♦   imperator: (perandori) – ka mundësi që bëhet fjalë për
shembjen e perandorisë. Pali u desh të ishte i kujdesshëm për atë që thoshte,
sepse kjo ishte një deklaratë politike. Pali jep të kuptohet që këko figurë do të
paraqitet pas shembjes së rregullit publik. Ky kryetar do të vijë sigurisht në fuqi
në rast urgjence.

Kthimi i Mesisë
8Atëherë Mesia i rremë do të dalë hapur, por Jezusi, Zoti, do ta vrasë me
urdhrin e tij dhe do ta zhdukë me shkëlqimin e ardhjes së tij të
dukshme. 9Mesia i rremë do të paraqitet me fuqinë e Satanit dhe do të
bëjë gjithfarë mrekullish, shenjash dhe çudish të rreme. 10Do t’i
mashtrojë të gjithë të humburit me anë të magjisë së tij. Ky është
dënimi për ata që nuk e pranuan dhe nuk e deshën të vërtetën që do t’i
kishte shpëtuar. 11Prandaj Perëndia u dërgon një fuqi që i bën të gabojnë
e t’i besojnë gënjeshtrës, 12që të dënohen të gjithë ata që nuk pranuan
t’i besonin së vërtetës, por që gjetën kënaqësi në atë që nuk i përgjigjet
vullnetit të Perëndisë.
13Por ne duhet ta falënderojmë Perëndinë gjithmonë për ju, vëllezër të
dashur nga Zoti! Perëndia ju zgjodhi për shpëtim qysh në fillim. Dhe do
të shpëtoni, sepse te ju vepron Shpirti i Perëndisë dhe sepse i besoni
së vërtetës së Perëndisë. 14Perëndia ju ka thirrur të merrni pjesë në
madhështinë e Zotit tonë, Jezusit, Mesisë, me anë të lajmit të mirë që
ju sollëm ne. 15Prandaj rrini të patundur, vëllezër, dhe mbështetuni tek
ajo që ju mësuam me gojë ose me letra.
16Perëndia, Ati ynë, na ka treguar dashurinë e tij dhe ju ka dhënë një
shpresë të themeluar në realitetin që po vjen, dhe kështu edhe zemër
për të përballuar të ardhmen. I lutemi Atij dhe Zotit tonë, Jezusit,
Mesisë, 17t’ju japë zemër dhe forcë për të kryer çdo të mirë me fjalë dhe
me vepra.

2,1-17 Udhëzime për ditën e Zotit
Pjesa kryesore e mësimdhënies së letrës është e vështirë të

kuptohet për dy arsye. Së pari, është përgjigjja e Palit ndaj
problemeve që kishin lindur në kishë për shkak të keqkuptimeve
të mësimdhënies së tij dhe, së dyti, gjuha që ai përdor është e
fshehtë për njerëzit që nuk dinë se çfarë u tha ai me gojë
lexuesve (5).
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1-2 Problemi ishte përqendruar te ardhja e Zotit Jezus, i cili
figuronte kaq qendror te 1 Selanikasve. Pali kishte mësuar se
ishte afër, ndoshta gjatë jetës së tij, dhe se do të përfshinte
mbledhjen e njerëzve të Zotit nga e gjithë bota për të qëndruar
me të që nga ajo kohë e tutje (Krhs. 1 Sel. 4,17; Mk.13 , 27). Tani
disa njerëz po thoshin se dita e Zotit tashmë ka ardhur. Për ta,
“dita” ishte një periudhë e zgjatur e cila do të kulmonte me
ardhjen e Zotit dhe ndoshta ata e panë përndjekjen e tyre të
tanishme (1,4-5) si fazat e fundit të kundërshtimit të mbretërisë
së Zotit. Mësimi i tyre ishte shqetësues për njerëzit, duke
shkaktuar eksitim si dhe pasiguri dhe pa dyshim që i tërhiqte
njerëzit nga jeta normale. Në mbështetje të pretendimit të tyre
ata thanë se Pali e kishte mësuar atë, megjithëse nuk ishte i
sigurt nëse ata po citonin një orakull profetik, një pjesë të
mësimit gojor apo një letër. Fraza i referohet ndonjë prej thënieve
të Palit nga të cilat njerëzit mund të kenë nxjerrë konkluzione të
rreme.

3-4 Përgjigjja e Palit është në thelb për të përsëritur mësimin
e tij gojor (v. 5) se dita e Zotit nuk mund të vijë para se të ndodhin
ngjarje të tjera të caktuara. Pjesa më e madhe e asaj që thotë ai
i bën jehonë mësimit të Jezusit në ligjërimin e regjistruar në Mk.
13, dhe ashtu si Jezusi, ai paralajmëron në mënyrë rigoroze
kundër mashtrimit nga mësimi i rremë (Mk. 13,5). Mund të
ndodhë që njerëzit po mashtroheshin për kohën e shfaqjes së
Zotit ose po gabonin një mashtrues për Zotin (Krhs. Mk. 13,6,
21-22). Gjëra të tjera duhet të ndodhin së pari, veçanërisht
apostazia e madhe (e popullit hebre) dhe zbulimi i njeriut të
paligjshmërisë, antikrishtit ose mesisë së rreme çifut. Të thuash
se ai është zbuluar sugjeron që ardhja e tij është një parodi e
keqe e ardhjes ose zbulesës së Zotit. Tashmë në këtë pikë Pali i
siguron lexuesit e tij se ky njeri është i dënuar me shkatërrim
para se të përshkruajë se çfarë do të bëjë. Në thelb ai do të
kundërshtojë të gjitha fetë dhe vetë Zotin, dhe do ta bëjë veten
një objekt adhurimi (Krhs. Dn. 11,36 për gjuhën; nuk është
domosdoshmërisht një profeci e të njëjtit person). Si një mesi i
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rremë, ai do të ulet në një tempull të rindërtuar hebre në
Jeruzalem.

5-7 Nga mësimet e mëparshme të Palit, lexuesit tani duhet të
jenë në gjendje të kujtojnë pse rebeli nuk është shfaqur ende. Ai
do të zbulohet në kohën e duhur, por aktualisht ka diçka
(asnjanëse në v. 5, por mashkullore në v. 7) e dikush që e mban
atë prapa. Aktualisht, për të qenë të sigurt, rebelimi kundër Zotit
është aktiv, por në një mënyrë të fshehtë, dhe kjo do të zgjasë
vetëm derisa të hiqet forca frenuese. Atëherë, nënkuptohet,
rebeli do të veprojë hapur – dhe Zoti do të vijë ta mposhtë atë.
Por cila është forca frenuese? Ndoshta do të thotë perandori
romak (ose forcat e rendit dhe ligjit të tipizuar prej tij) dhe
mbertëria e tij..

8 Kur të shfaqet Zoti, mesia i rremë do të shkatërrohet me
fjaljen e Krishtit. Shkëlqimi (gr. epiphaneia) është një fjalë e
përdorur për ardhjen e fuqishme të Zotit në gjykim (Krhs. 2 Sa.
7,23).

9-12 Pika e fundit e Palit, megjithatë, na kthen te mesia i
rremë dhe përbën një paralajmërim të rëndësishëm. Ardhja e tij
(gr. parousia) do të jetë një parodi satanike e së vërtetës me të
gjitha llojet e shoqëruesve mbresëlënës (Krhs. Rev. 13,13) që
imitojnë fuqinë e Krishtit dhe pasuesve të tij (Krhs. Rom. 15,18-
19) – por ato janë false dhe mashtruese. Këto ngjarje do t’i çojnë
në humbje njerëzit (kryesisht çifutët) të cilët janë në rrugën e
shkatërrimit, sepse ata kanë mbyllur mendjet e tyre për të
vërtetën e ungjillit, i cili vetëm mund t’i shpëtojë ata dhe kështu
ata janë të hapur për të marrë marrëzira. Fati i trishtuar i të
humburve është përfundimisht përgjegjësia e tyre. Ajo që bën
Zoti është t’i konfirmojë ata në mënyrat e tyre të mbrapshta duke
i bërë ata të papërshkueshëm nga e vërteta të cilën ata e kanë
refuzuar dhe të hapur për të bindur me gënjeshtra. Fundi i
gjithçkaje është gjykimi dhe përsëri theksohet se kjo vjen kur
njerëzit hedhin në short pjesën e tyre me të keqe dhe hedhin
poshtë të vërtetën. Mund të vijë një pikë kur një person që ka
refuzuar ungjillin nuk është më në gjendje të largohet nga një kurs
i drejtuar drejt shkatërrimit.
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13-14 Ekziston një paralajmërim këtu për besimtarët e
krishterë që të mos fillojnë në rrugën që të çon në katastrofë.
Sidoqoftë, është në hije nga një deklaratë elokuente e bindjes së
Palit se kjo nuk duhet t’u ndodhë lexuesve. Çdo pasiguri për
shpëtimin e tyre duhet të kapërcehet nga një kujtim i statusit të
tyre të krishterë. Pali i vë vërejtjet e tij në formën e një raporti
tjetër lutjeje (vs 13-14). Ai mendon për lexuesit e tij si njerëz të
dashur nga Zoti, d.m.th. Jezusi, ai që do të gjykojë jobesimtarët.
Ai është i lidhur me Atin që ju zgjodhi për të shpëtuar. Që nga
fillimi e vendos këtë akt në të kaluarën e largët (Krhs. Ef. 1,4)
dhe ka efektin e sugjerimit se një plan i bërë shumë kohë më
parë nuk do të ndryshohet lehtë tani. Plani realizohet me
veprimin e Zotit, këtu quhet shenjtërim (d.m.th. Lënia mënjanë e
lexuesve si populli i Zotit dhe shndërrimi i tij i jetës me fuqinë e
Shpirtit të tij) dhe nga besimi i lexuesve në ungjill (kontrast v. 12).
Në mënyrë që këto dy procese plotësuese të mund të fillonin,
Zoti thirri lexuesit brenda dhe përmes predikimit të ungjillit (Krhs.
1 Sel. 1,4-5; Gal. 1,6-7). Qëllimi i fundit i thirrjes është që
besimtarëve t’u jepet një pjesë në lavdinë e Krishtit (Krhs. Rom.
8,17, 30).

15 Në bazë të qëndrimit të tyre të krishterë, Pali i nxit lexuesit
të qëndrojnë të vendosur në besimin e tyre – jo vetëm përballë
përndjekjes (1 Sel. 3,8), por edhe përpara mësimeve të rreme.
Ata duhet t’i përmbahen asaj që u është mësuar nga Pal, si gjatë
vizitës së tij në Salonik, ashtu edhe në letrat e tij. Këtu Pali
ndoshta po krijon një kontrast midis interpretimit të saktë të
mësimit të tij dhe konkluzioneve të rreme që ishin nxjerrë prej tij
(2,2). Ajo që Pali mësoi ishte fjalë për fjalë “tradita”, një fjalë që
nxjerr faktin se mësimi i Palit bazohej në atë që ai vetë ishte
mësuar, besimin e përbashkët të të krishterëve të hershëm
(Krhs. 1 Kor. 15,3).

16-17 E ardhmja e të krishterëve salonikas varej jo vetëm nga
puna e Zotit dhe përgjigja e tyre, por edhe nga lutjet e miqve të
tyre. Pali e mbështet këshillën e tij me një lutje, të shprehur në
formën e vetës së tretë (Krhs. 1 Sel. 3,11-13). Rastësisht përçon
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se Jezusi (i emëruar i pari) dhe Ati janë burimi i përbashkët i
bekimeve shpirtërore. Ajo u kujton lexuesve se Zoti i do ata dhe
kështu u ka dhënë inkurajim dhe shpresë për të ardhmen –
megjithë ngjarjet e frikshme të përmendura më parë në kapitull.
Ai kërkon që Zoti do të vazhdojë t’i inkurajojë ata në zemrat e
tyre dhe t’i bëjë ata të vendosur në veprimin dhe të folurit në
mënyra që demonstrojnë realitetin e besimit të tyre.

Mësimet e Palit në këtë kapitull kishin për qëllim të
paralajmëronin lexuesit e tij se fundi nuk ishte aq i afërt sa ata
menduan dhe t’i nxitë ata të qëndrojnë shpejt pavarësisht nga
ngjarja e tmerrshme që pritej akoma. Mesazhi i saj për të
krishterët sot është se ata nuk duhet të shqetësohen për të
identifikuar “shenjat e fundit”, por duhet të jenë vigjilent ndaj
çështjeve morale dhe shpirtërore që lindin në kohën e
përndjekjes dhe tundimit për të braktisur besimin në Zotin dhe
ardhjen e tij.

Rreziku dhe siguria
3. Së fundi, lutuni për ne, vëllezër. Lutjuni Perëndisë që lajmi i mirë për
Zotin të përhapet me shpejtësi dhe të pranohet gjithkund me
falënderim, siç ndodhi edhe me ju. 2Lutuni, gjithashtu, që Perëndia të
na shpëtojë nga sulmet e njerëzve të mbrapshtë dhe të këqij, sepse
lajmin e mirë nuk e pranojnë të gjithë.
3Por Zoti është besnik. Ai do t’ju forcojë dhe do t’ju ruajë nga Satani.
4Zoti na jep bindjen se ju do t’i ndiqni udhëzimet tona tani dhe në të
ardhmen. 5I lutemi Zotit ta drejtojë tërë mendimin dhe vullnetin tuaj në
dashurinë ndaj Perëndisë dhe në besnikërinë e qëndrueshme ndaj
Mesisë.

Qortim për papunësinë
6Vëllezër! Ju urdhërojmë në emër të Zotit, Jezus Mesisë, t’i shmangeni
shoqërisë me çdo bashkëbesimtar që jeton në përtaci e që nuk e ndjek
udhëzimin që morët nga ne. 7Ju e dini se si jetuam mes jush. Kjo të
shërbejë si shembull për ju! Ne nuk i bëmë bisht punës, 8as lejuam të
paguhemi nga ndokush. Bëmë çmos të punonim natë e ditë për mjetet e
jetesës sonë, që të mos i bëheshim barrë ndonjërit prej jush. 9Me këtë
do të kishim pasur të drejtë të kërkonim prej jush mbështetje
financiare. Por dëshironim t’ju jepnim një shembull që të ndiqnit. 10Kur
ishim me ju, ju thamë me këmbëngulje: «Kush nuk do të punojë, nuk do
të marrë lëmoshë!»
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11Tani po dëgjojmë se disa nga ju bëjnë një jetë të paarsyeshme: nuk
punojnë fare dhe e humbasin kohën kot. 12I paralajmërojmë me
këmbëngulje në emër të Zotit, Jezusit, Mesisë, që të punojnë siç duhet
dhe ta fitojnë vetë bukën e gojës. 13Por juve të gjithëve po ju them: mos
u lodhni të bëni mirë. 14Në qoftë se ndokush nuk do t’i ndjekë udhëzimet
në këtë letër, bëjeni shembull dhe mos u shoqëroni me të, që të
turpërohet. 15Mos e mbani për armik, por bëjini thirrje si vëllait.

Fjala e fundit
16Vetë Zoti që jep paqe, ju dhëntë paqe në çdo kohë dhe në çdo

mënyrë! Zoti qoftë me ju të gjithë!

3,1-16 Udhëzime për jetën në kishë
Një seri udhëzimesh të përgjithshme për kishën në misionin

dhe jetën e saj vijojnë. Ekzistojnë dy tema kryesore, lutja për
misionin e Palit (vs 1-5) dhe rreziku i përtacisë (vs 6-16).

1-5 Më në fund nuk është domosdoshmërisht një shenjë se
letra do të mbyllet menjëherë, por shënon një kalim në një temë
të re. Pali përsërit kërkesën e tij për lutje (Krhs. 1 Sel. 5,25). Këtu
motivohet nga nevoja e vazhdueshme që ungjilli të përhapet
shpejt dhe me fitore si një vrapues që garon në stadium. Ky
përfytyrim ishte zbatuar tashmë në fjalën e Zotit në Ps. 147,15.
Fjala nderohet kur njerëzit e pranojnë atë me besim dhe
falënderim. Një çështje tjetër për lutje është që Pali vetë të
shpëtohet nga kundërshtimi i njerëzve të çoroditur dhe të këqij
(Krhs. Rom. 15,31); ai ndoshta ka kryesisht në mendje
kundërshtimin nga ana e çifutëve (Krhs. 1 Sel. 2,16). Komenti
mjaft i qartë për jo të gjithë ka besim, i cili tregon pse ka
kundërshtim të ungjillit, përgatit rrugën për deklaratën e Palit për
të cilën vetë lexuesit kanë nevojë dhe do të marrin forcën për të
përballuar problemet e tyre. Pas formave të ndryshme të
kundërshtimit për lexuesit Pali sheh figurën e Satanit, atë të
ligën. Me këtë pohim të besnikërisë së Zotit ndaj njerëzve të tij
në mendje, Pali mund të shprehë besimin e tij se lexuesit do të
bëjnë atë që urdhëron ai. Gjërat që ne urdhërojmë mund të jenë
udhëzimet e Palit në përgjithësi ose ndoshta kërkesa e tij
specifike për ta që të luten për të. Pastaj vijon edhe një lutje tjetër
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e personit të tretë që është që lexuesit të tregojnë në jetën e tyre
të njëjtën lloj dashurie siç tregon Zoti dhe të njëjtën
qëndrueshmëri siç tregoi Krishti.

6-10 Seksioni i dytë kalon në një temë që ishte ngritur më
parë në 1 Sel. 4,11-12; 5,14. Bën të qartë se problemi i
anëtarëve të caktuar të kishës që jetonin në papunësi nga
zemërgjerësia e të tjerëve, u kthye në kohën kur u themelua
kisha (10). Me sa duket kishte njerëz që jetonin në kufirin e
varfërisë dhe mbështesnin dhuratat e njerëzve më të pasur.
Besimi se dita e Zotit kishte ardhur mund të ketë nxitur qëndrimin
e tyre. Kjo mënyrë jetese po i jepte kishës një emër të keq,
prandaj Pali shprehet fuqishëm kundër tij. v. 6 fillon me një urdhër
të mprehtë (Krhs. 1 Sel. 4,11), mbështetur nga autoriteti i Zotit,
që anëtarët e kishës duhet të shmangin ata që sjellja e tyre nuk
është e denjë. Këta të fundit nuk duhet të privohen nga vendi i
tyre në kishë, por duhet të ketë një distancë të caktuar prej tyre
në mënyrë që ata të pranojnë se sjellja e tyre nuk është e
pranueshme ose në përputhje me mësimet e vendosura të
kishës të dhëna nga Pali (1 Sel. 4,1-2). Ky mësim u ilustrua
konkretisht në mënyrën e jetës së Palit dhe shokëve të tij
misionarë sjellja e të cilëve është paraqitur këtu si një shembull
për t’u ndjekur. Misionarët nuk jetuan në një mënyrë të çrregullt
ose boshe (shënimi Krhs. 5,14), dhe për këtë arsye nuk kishin
nevojë të merrnin dhurata ushqimi nga njerëzit në kishë. Është e
panevojshme të thuhet se kjo nuk do të thotë që misionarët në
mënyrë të ngurtë refuzuan të pranonin mikpritjen kur iu ofrua.
Përkundrazi, ata kishin punuar shumë për të shmangur
shqetësimin e njerëzve të tjerë (Krhs. 1 Sel. 2,9). Kjo pavarësisht
nga fakti që Pali besonte fort dhe mësonte se kishat kishin një
detyrim të siguronin për mësuesit e tyre (1 Sel. 2,6b; 1 Kor. 9,4-
6, 14; Gal. 6,6). Për hir të situatës në Salonik Pali hoqi dorë nga
ky privilegj. Kështu kishte më shumë arsye se një pse Pali
punonte me duar ndërsa vazhdonte punën e tij misionare.
Shembulli i tij përputhej me udhëzimet që ai dha (koha e
përdorur sugjeron “në mënyrë të përsëritur”). Megjithëse
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komanda ka formën e një udhëzimi për të pasurit që të mos u
japin njerëzve të uritur boshe, ajo ka për qëllim kryesisht si
paralajmërim për këtë të fundit. Vlen të përsëritet se thënia e tipit
të urtë vlen për njerëzit që nuk janë të gatshëm të punojnë, jo për
ata që nuk kanë mundësi dhe për këtë arsye nuk është një
argument kundër sigurimit të mirëqenies për të papunët.

11-12 Forma kurioze e v. 11, Ne dëgjojmë se ... është me të
vërtetë një mënyrë për të folur drejtpërdrejt me çdo popull në këtë
kategori pa përmendur emra. (Pali ndoshta e dinte se kush ishin
personat.). Në vend që të punonin vetë, ata po i mbanin njerëzit e
tjerë larg punës së tyre. Ata janë urdhëruar shumë ashpër –
përsëri nën autoritetin e Zotit – që të mos jenë barrë për njerëzit
e tjerë dhe të punojnë shumë në mënyrë që të jenë në gjendje të
blejnë atë që u nevojitet.

13 Pastaj në të kundërt Pali i drejtohet pjesës tjetër të kishës
dhe, megjithë rrezikun e përfitimit të tyre nga përtacët, u thuaj
atyre që të mos lodhen duke bërë atë që është e drejtë (Krhs.
Gal. 6,9). Në këtë kontekst do të thotë se ata nuk duhet të heqin
dorë nga kujdesi për nevojtarët në kongregacionin e tyre edhe
nëse ndonjëherë njerëzit i shfrytëzojnë ata.

14-16 Sidoqoftë, megjithë udhëzimet e përsëritura të Palit në
këtë letër, ishte e mundur që disa njerëz të vazhdonin në një
mënyrë jetese që ishte jashtë harmonisë me ungjillin. Në atë rast,
disiplina duhej të përdorej si një mundësi e fundit. Një shkelës
duhej paralajmëruar dhe nuk duhej të kishte shoqëri me një
person të tillë. Në dritën e 1 Kor. 5,9-11 kjo ka të ngjarë t’i
referohet përjashtimit nga vakti i përbashkët, i cili ishte një pjesë
veçanërisht e rëndësishme e jetës së kishës. Sidoqoftë, një
përjashtim i tillë duhej të përmirësohej, për t’i bërë njerëzit të
ndienin një ndjenjë turpi dhe të çonin në pendimin e tyre.
Theksohet se akti i disiplinimit nuk duhet të çojë në ndërhyrjen e
ndonjë qëndrimi të ashpër dhe armiqësor; personat që
disiplinohen janë vëllezër (dhe motra) dhe qëllimi duhet të jetë që
t’i paralajmërojë ata. Procedura është kështu që individi duhet të
kryhet sa më shumë që të jetë e mundur në një frymë dashurie,
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për të mirën e shkelësit, por në të njëjtën kohë jeta etike e kishës
nuk duhet të kompromentohet.

Është e habitshme që Pali përfundon një pjesë që merret me
një shkak fillestar të tensionit në kishë me një bekim ose lutje që
Zoti të japë bekimin e tij për lexuesit. Gjuha na kujton 1 Sel. 5,23,
por, këtu, si kudo tjetër në këtë letër, ai zëvendëson ‘Perëndinë‘
me Zotin (d.m.th. Jezusin). Paqja është një dëshirë e
përshtatshme këtu; përfshin, por nuk kufizohet në, mungesën e
grindjeve dhe çrregullimeve.

17Përshëndetje me dorën time – të Palit. Ky është shkrimi im. Nga ky
mund të njihen letrat e mia.
18Hiri i Zotit tonë, Jezusit, Mesisë, qoftë me ju të gjithë!

3,17-18 Përshëndetja përmbyllëse
Pas zakonit normal Pali merr penën nga shkruesi i tij për të

shkruar këtë përshëndetje. Këto fjalë janë në vetvete
përshëndetja aktuale, Krhs., “Me dorën time unë e shkruaj këtë,
Përshëndetje nga Pali”. Përshëndetja në dorën e Palit është një
shenjë dalluese që letra është e tij dhe, për këtë arsye, mësimet
dhe udhëzimet në të mbajnë autoritetin e tij. Nuk ka shumë të
ngjarë që ka për qëllim të dallojë këtë letër nga falsifikimet,
sepse kush do të falsifikonte letrat e Paline në këtë datë të
hershme?

18 Bekimi i mbylljes është identik me 1 Sel. 5,28, me shtimin
e “të gjithëve” , as pasuesit e mësimit të gabuar dhe as idhujt nuk
përjashtohen nga hiri i Zotit.
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KRONOLOGJIA E KOHËS

KLAUDI perandor (41-54)
41 Ungjilli sipas Mateut aramaisht. Projekti i parë i ungjillit
sipas Gjonit ?
43 Projekti i parë i ungjillit sipas Markut?
43 Pjetri në Samari dhe në rrafshinën bregdetare
44 Agripa I urdhëron t’i pritet koka Jakobit, të vëllait të Gjonit;
gjatë festës Pjetrin e fut në burg.
47 Herodi nga Kalkida emëron Hananjën kryeprift (Veprat

     23,7)
Kusp Fadi qeveritar (44-46). Teuda Profeti i rremë (Veprat

     5,36)
46-48 Udhëtimi i parë misionar i Palit: Antiokia, Qiproja,
Antiokia e Pisidisë, Listra...Antiokia
48 Zia e bukës në Jude që ashpërson edhe më shumë viti
shtunor. Helena, mbretëresha e Adiabenës, e kthyer në
judaizëm, viziton Jerusalemin dhe i sjell popullsisë ndihma.
48 Pali dhe Barnaba ua sjellin besimtarëve, në Jude, ndihmën
e bashkësisë së Antiokisë.
Vendimi i Këshillit të Jerusalemit: Të kthyerit nga paganizmi
janë të lirë nga Ligji (Veprat 15,5; Gal 2,1)
49 Klaudi dëbon çifutët nga Roma, të cilët të nxitur për shkak
të predikimit të Jezusit si Mesi, bëjnë trazira.
Letra e Jakobit?
51 Letra e parë e Palit drejtuar selanikasve .
49-51 Udhëtimi i dytë misionar i Palit: Listra, Frigjia, Galacia,
Filipet, Selaniku, Athina
52-60 Antoni Feliks, qeveritar. Ai martohet me Drusilën,
motrën e Agripës II, që ishte e martuar më parë me Azizin,
mbretin e Emesës. (Veprat 24,24)
53-58 Udhëtimi i tretë misionar i Palit. Apoloni në Efes, pastaj
në Korint.


