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Hyrje

“Shenjat dalluese të një Metodisti” 
është një përmbledhje e shkurtër e 
cilësive, vlerave dhe bindjeve me të 
cilat identifikohet një Metodist. Ato 
në fakt nuk janë gjë tjetër, veçse një 
përmbledhje e parimeve bazë dhe të 
hershme të krishterimit. Pikërisht këto 
parime kanë qenë dhe janë udhërrëfyes 
për metodistët dhe në këtë kuptim 
është shkruar edhe ky libër i vogël, 
për të shërbyer si një udhërrëfyes për 
jetën e atyre që quhen metodistë (si 
dhe për jetën e çdo personi tjetër, i 
cili nuk e konsideron veten si të tillë, 
por që identifikon vetveten me këto 
parime). Parimet në këtë libër kurrsesi 
nuk duhet të konsiderohen si ligje ose 
rregulla, që u diktohen të tjerëve për 
një sjellje të caktuar, por duhet të shër-
bejnë për reflektim në besim dhe jetën 
personale, për marrjen e përgjegjësive 
ndaj familjes, të afërmve, bashkësisë 
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në të cilën jemi pjestar dhe shoqërisë 
në përgjithësi. 

“Shenjat dalluese të një Metodisti” 
është shkruar si fillim nga John Wesley 
rreth 3 shekuj më parë, si një manifest 
për të qartësuar, se çfarë është e rëndë-
sishme për një Metodist. Edhe pse 
kanë kaluar tashmë rreth 300 vjet, dhe 
shoqëria, teknologjia si dhe sistemi i të 
menduarit tek individi kanë evoluar, 
këto parime kanë ruajtur aktualitetin 
edhe në kohët moderne, sepse paraqe-
sin një këndvështrim të një individi i 
cili vazhdimisht ndodhet në dinamikat 
e përgjegjësisë ndaj shoqërisë nga 
njëra anë, dhe në anën tjetër lirisë së 
mendimit dhe vendimmarrjes. Ndërsa 
lexoni këtë libër, ne urojmë që të iden-
tifikoni vetveten me këto parime dhe 
atje ku nuk mund ta identifikoni vet-
veten me to, ne si metodist i themi vet-
vetes dhe juve: “Mendoni dhe lërini të 
tjerët të mendojnë ndryshe”.1 
1 John Wesley, The Character of a Methodist, 1742



5

John Wesley

Shenjat dalluese  
të një Metodisti

Për lexuesin

1. Që nga koha kur është bërë i njo-
hur për herë të parë emri “Metodist”, 
shumë njerëz nuk e dinë se çfarë do të 
thotë ai, cilat janë parimet dhe qëndri-
met (qasjet) e metodistëve, ku duken 
shenjat dalluese të tyre si dhe çfarë i 
dallon ata nga të tjerët.

2. Ngaqë në përgjithësi mendohej, 
se unë mund të jepja një informacion 
më të qartë rreth termit “Metodist” 
(për shkak se unë kam qenë një nga 
të parët, që jam marrë me këtë term), 
u luta dhe u detyrova që të nxirrja 
diçka rreth këtij termi. Pra iu dorëzova 
presionit të miqve dhe armiqve, dhe 
para Zotit, gjykatësit të qiellit dhe të 
tokës dëshiroj të jap një informacion 
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rreth parimeve dhe qëndrimeve (qasjeve) 
bazë, që e dallojnë një të ashtuquajtur 
“Metodist” nga të tjerët. 

3. Po e përmend dhe njëherë: personat 
“të quajtur Metodist”, sepse këtë emër 
nuk e kanë zgjedhur vetë këta persona, 
por ju është vënë atyre si një formë 
sharje pa miratimin ose dakordësinë e 
tyre. Për herë të parë ky emër u është 
vënë nga Jahn Bingham (një student 
i kolegjit Christ Church), tre ose ka-
tër djemve të rinj në Oksford; dhe 
nënkuptonte ose një krahasim me një 
grup të vjetër mjekësh, të cilët ishin të 
mendimit se të gjitha sëmundjet mund 
të shëroheshin me anën e një metode të 
veçantë që përmbante dieta dhe ush-
trime fizike, ose ky emërtim kishte të 
bënte me një metodë të rregullt studimi 
dhe jetese, që mund të hasej tek djemtë 
e rinj të së njëjtës moshë.

4. Unë do gëzohesha, nëse ky emër 
nuk do përmendej kurrë më, dhe të 
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harrohej përgjithmonë. Por ngaqë diç-
ka e tillë nuk realizohet, atëherë ata të 
cilët e përmendin këtë term, duhet të 
mësojnë së paku kuptimin e tij. “Le të 
mos luftojmë në errësirë! Le të shohim 
njëri-tjetrin në fytyrë! Mbase në këtë 
mënyrë disa, që nuk e duan emrin 
tim, do më vlerësojnë, se kush jam, me 
anë të hirit të Perëndisë; ose e thënë 
ndryshe: të vrapoj për ta kapur, sepse 
edhe unë u zura nga Jezu Krishti” (Fil. 
3,12).
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Shenjat dalluese  
të një Metodisti

“Jo se unë tashmë e fitova çmimin ose 
jam bërë i përsosur, por po vazhdoj 
të rend për ta zënë, sepse edhe unë u 
zura nga Jezu Krishti”.  

Fil 3,12

1. Shenjat dalluese të një Metodisti nuk 
qëndrojnë në ndonjë mendim të veçantë, 
në miratimin e këtij apo atij lloji besimi, 
në formulimin dhe përvetësimin e disa 
termave bazë, në përkrahjen e ndonjë 
qëndrimi të dikujt, etj. Prandaj kush 
imagjinon një Metodist, që përfaqëson 
këtë, apo atë mendim, tregon paditu-
rinë e tij në lidhje me këtë emër; ai nuk 
e kupton në të vërtetë, se përse bëhet 
fjalë. Ne besojmë, në të vërtetë, se “i 
gjithë shkrimi është i dhënë nga Perëndia”, 
dhe në këtë mënyrë dallohemi nga 
judenjtë, myslimanët dhe ateistët. Ne 
besojmë, se Fjala e shkruar e Perëndisë, 
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është i vetmi udhëzues i mjaftueshëm, për 
besimin dhe jetën e krishterë; ky është 
dallimi ynë thelbësor nga përkrahësit e 
Kishës Katolike. Ne besojmë, se Krishti 
është Perëndia i përjetshëm dhe i vër-
tetë; kjo na dallon nga, sektet si so so-
cianët2, arianët3. Por për çdo çështje 
dhe pyetje tjetër, që nuk prek rrënjët e 
krishterimit, ne mbështesim rregullin: 
Mendo dhe lëri të tjerët të mendojnë. Për 
këtë arsye, pikpamjet e tjera, qofshin 
ato të drejta, apo të gabuara, nuk janë 
shenja dalluese të një Metodisti. 

2. Edhe fjalët dhe frazat e çdo lloji nuk 
janë shenja dalluese të një Metodisti. 
Ne nuk mbërthehemi tek fjalët dhe e 
konsiderojmë përdorimin e shprehjeve 
të çuditshme dhe të pazakonta, jo si 

2 Mbështetës të mësimit të Fausto Socinis, të cilët sipas 
dogmës së tyre kundërshtojnë Kristologjinë dhe mësi-
min e trinitetit. Shkrimet sociane ishin në Anglinë e asa 
kohe, të përhapura dhe kishin influencë në kohën e ilu-
minizmit.
3 Arianët ishin përkrahësit e Arius (vdiq në vitin 336 
p.K.) të cilët mohonin qenien e njëjtë të Jezu Krishtit me 
atë të Atit.
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shenjë dalluese e besimit tonë. Për-
kundrazi, ne përdorim si në bisedat 
e përditshme edhe në bisedat rreth 
gjërave hyjnore, fjalët më të zakon-
shme, të qarta dhe më të përdorura 
për të shprehur mendimet tona. Për 
këtë arsye ne nuk shmangemi asnjë-
herë qëllimisht ose në mënyrë të 
vetëdijshme nga gjuha e zakonshme, 
—përveç rasteve kur themi të vërteta 
biblike me fjalë biblike, ndaj të cilave 
asnjë i krishterë nuk ka diçka kundër. 
Po ashtu, ne nuk e kemi zakon, të për-
dorim disa shprehje biblike më shpesh 
se të tjerat, përveç atyre të cilat janë për-
dorur më shpesh nga autorët e frymë-
zuar. Për këtë arsye do ishte një gabim 
i madh të kërkojë shenja dalluese të një 
Medotisi në fjalët ose në frazat e tij. 

3. Gjithashtu nuk duam të dallohemi 
nga njerëzit e tjerë me anën e veprimeve, 
sjelljeve, zakoneve të ndryshme. Krishte-
rimi ynë nuk bazohet në kryerjen e asaj 
çfarë nuk na ka urdhëruar Perëndia, 
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dhe as në moskryerjen e gjithçkaje që 
nuk na i ka ndaluar. Gjithashtu nuk 
konsiston në veshjet e veçanta, qën-
drimin e trupit, në mbulimin e kokës 
me shami; as në mospërdorimin për 
shkak të nderit të Perëndisë të pijeve 
ose ushqimeve, sepse ato janë të gjitha 
të mira, kur merren me falënderim. Për 
këtë arsye askush, që e di mjaft mirë 
për çfarë flet, nuk do kërkojë shenja 
dalluese të një Metodisti në veprimet 
ose zakonet, që nuk i ka përcaktuar 
Fjala e Perëndisë.

4. Së fundmi, një Metodist nuk mund 
të njihet nga fakti se thekson vetëm 
një pjesë të krishterimit. Nëse dikush 
thotë: “se një Metodist, pikërisht këtë 
bën, duke theksuar se është i shpëtuar 
vetëm me anën e hirit”, atëherë unë do 
përgjigjesha: ju nuk kuptoni fjalët. Me 
fjalën shpëtim kupton ai (Metodisti) 
shenjtërimin e zemrës dhe të jetës. Dhe 
kjo, mendon ai, buron vetëm nga besimi 
i vërtetë. “Anullojmë ne, pra ligjin me 
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anën e besimit? Kështu mos qoftë; 
përkundrazi ne e forcojmë ligjin” 
(Rom. 3,31). Ne nuk e shohim besimin 
e plotë (sikurse e shohin dhe shumë 
të tjerë që shajnë Perëndinë) në faktin 
se thjeshtë nuk i bëjmë keq askujt, ose 
vetëm bëjmë mirë, ose vetëm përdorim 
mjetet e hirit të Perëndisë. Të gjitha 
këto sëbashku nuk janë mjaftueshëm; 
sepse ne e dimë nga përvoja; se një 
njeri mund të kryejë të gjitha këto për 
një kohë të gjatë dhe të mos ketë më 
tepër besim sesa në fillim. Dhe as më 
pak vlen vetëm një nga këto veprimtari 
ose një pjesë e tyre—kjo do ishte si një 
grua e cila mendon se ka virtyte, vetëm 
se nuk është grua e përdalë, ose si një 
burrë i cili e mban veten për të nder-
shëm, vetëm se nuk ka grabitur ose 
vjedhur. Më mbroftë Perëndia nga një 
besim i tillë! Po të ishte kjo shenja dallu-
ese e një Metodisti, unë më mirë do të 
zgjidhja të isha një Jude, Mysliman ose 
një Pagan i sinqertë.
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5. “Po atëherë cila është shenja dallu-
ese e një Metodisti? Kush është një 
Metodist, sipas gjykimit tonë? Unë 
do të përgjigjesha: një Metodist është 
një njeri i cili “ka dashurinë e Perëndisë 
të derdhur mbi zemrën e tij me anën e 
Frymës së Shenjtë që i është dhënë” (Rom. 
5,5); një njeri i cili “e do Perëndinë, Zotin 
e tij me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me 
gjithë mendje dhe me gjithë forcën e vet” 
(Mk. 12, 30). Perëndia është gëzimi i 
zemrës së tij dhe zemra e tij thërret 
vazhdimisht; “Nëse të kam vetëm ty, 
atëherë unë nuk kërkoj qiellin dhe 
tokën!” (Ps. 73,25). “Perëndia im, ti je 
kështjella e zemrës sime dhe pjesa ime 
në përjetësi” (V. 26).

6. Për këtë arsye, ai është kurdohe-
rë i lumtur, sikur të kishte në vetve-
te “një burim me ujë që gufon në 
përjetësi” (Gjn. 4,14) dhe shpirti i tij 
është i mbushur me paqe dhe gëzim. 
“Dashuria e përsosur nxjerr jashtë 
frikën” (1 e Gjn. 4,18) dhe ai është “gjithë 
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kohën i lumtur” (1 e Thes. 5,16). “Ai 
gëzohet në Zotin në çdo kohë” (Filip. 
4,4), pra në Perëndinë, Shpëtimtarin e 
tij” (Lk. 1, 47) dhe në Atin, “nëpërmjet 
Zotit tonë Jezu Krisht, nëpërmjet të cilit 
ai ka marrë shpëtimin”(Rom. 5, 11). 
Pasi ai ka marrë shpengimin nëpërmjet 
gjakut, pra faljen e mëkateve (Ef. 1,7), 
ai nuk mund të bëjë gjë tjetër, veç se 
të gëzohet, sa herë që hedh vështrimin 
nga gropa prej të cilës u shpëtua dhe 
kështu sheh, që “të gjitha shkeljet e 
tij janë fshirë, si me një re të dendur 
dhe të gjitha mëkatet janë mbuluar si 
me një mjegull”. (Is. 44, 22). Ai vetëm 
mund të gëzohet, kur shikon gjend-
jen e tij: “të shfajësuar falas me anën 
e hirit” (Rom. 3, 24), dhe “ka paqe 
me Perëndinë, nëpërmjet Zotit tonë 
Jezu Krisht” (Rom. 5,1). “Sepse kush 
beson, përfaqëson këtë dëshmi” (1 e 
Gjn. 5, 10); dhe tashmë nëpërmjet be-
simit është një “bir/ bijë e Perëndisë” 
dhe “për këtë arsye (nga që ai është 
një bir/bijë e Perëndisë), Perëndia ka 
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dërguar Frymën e birit të tij në zem-
rën e tij, që thërret: “Abba, o At” (Gal. 
4, 6). “Fryma e Perëndisë i dëshmon 
frymës së tij, se ti je një bir i Perëndisë” 
(Rom. 8,16). “Gjithashtu ai gëzohet për 
të ardhmen e tij, në shpresën që lav-
dia e Perëndisë do t’i zbulohet” (Rom. 
5,2; 1 Pjet. 5,1). Po, gëzimi i tij është 
i përsosur, dhe nga brendësia e tij ai 
thërret: “Qoftë bekuar Perëndia edhe 
Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, i cili me 
anë të mëshirës së tij të madhe më ri-
lindi për një shpresë të gjallë…, për një 
trashëgim të paprishshëm, të panjollë 
dhe të pafishkur, që është ruajtur në 
qiejt për mua” (1 Pjet. 1,3-4).

7. Dhe kush është i mbushur me shpre-
sën e pavdekshmërisë ai është falënde-
rues në të gjitha gjërat, sepse ai e di, se 
kjo (çfarë do që të jetë ose të ndodhë) 
“është vullneti i Perëndisë në Krishtin 
Jezus për të.” (1 Thes 5, 18). Për këtë 
arsye ai merr nga Perëndia gjithçka me 
gëzim dhe thotë: “vullneti i Perëndisë 
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është i mirë; dhe atëherë kur Perëndia 
jep ose merr”, dhe kështu në të njëjtën 
mënyrë thotë: “emri i Zotit qoftë i lartë-
suar!” (Job. 1,21). Ai “ka mësuar, të jetë 
i kënaqur me gjendjen e tij.” Ai “mund 
të gjendet poshtë ose lart me gjendjen e 
tij; atij i është besuar gjithçka: të dyja, të 
qenët i ushqyer dhe uria, bollëku dhe 
mungesa” (Filip. 4,11). Në ditë të mira 
por edhe në ditë të këqia, në sëmundje 
por edhe në shëndet, në jetë edhe në 
vdekje ai falënderon Perëndinë nga 
thellësia e zemrës së tij, i cili i ka siste-
muar gjithçka për më të mirën e tij; ai e 
di se gjithçka e mirë dhe dhuntitë vijnë 
nga Perëndia dhe për këtë arsye është i 
vetëdijshëm se vetëm mirësi “vjen nga 
Ati i dritës” (Jak. 1,17). Në duart e të 
cilit “të krijuesit besnik” (1. Pjet. 4,19) 
beson plotësisht trupin dhe shpirtin e 
tij. Për këtë arsye “ai nuk shqetësohet”, 
sepse të gjitha “shqetësimet e tij ia ka 
dorëzuar Perëndisë i cili kujdeset për 
të”, dhe “gjithçka tjetër” ia beson atij, 
pasi “ia ka bërë të njohura kërkesat e tij 
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me anën e lutjes dhe duke falënderuar 
atë.”

8. Në fakt ai “lutet pa pushim”. (1 Thes. 
5,17) Ai ka dëshirë “të lutet vazh-
dimisht” (Lk. 18,1). Jo që të qëndrojë 
gjithë kohën në shtëpinë e lutjes (në 
kishë), por ai nuk e humb rastin për 
të qenë atje. As që nuk përulet në gju-
një për të thënë lutjet e tij, edhe pse ai 
shpesh ndodhet, ose fytyra e tij qën-
dron para Zotit Perëndisë së tij. Ai as 
nuk thërret me zë të lartë Perëndinë 
dhe jo gjithmonë e kërkon atë me fjalë 
të shprehura. Sepse shpesh, shpirti i 
tij shfaqet para Perëndisë “me pshe-
rëtima të patregueshme”. (Rom 8,26). 
Vazhdimisht gjuha e zemrës së tij i 
thotë Perëndisë: ti je shkëlqim i lavdi-
së së përjetshme dhe zemra ime të kër-
kon ty madje edhe atëherë kur nuk del 
ndonjë tingull nga buzët e mia, por në 
heshtje flas me ty. Kjo është një lutje e 
vërtetë, një lartësim i zemrës për tek 
Perëndia. Kjo është qenia e vërtetë e 
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lutjes dhe vetëm kjo. Zemra e tij është 
gjithnjë e lartësuar tek Perëndia në çdo 
kohë dhe në çdo vend. Askush dhe 
asgjë nuk e pengon ose e shqetëson atë 
për të bërë diçka të tillë. Në qetësi ose 
edhe në shoqërinë e njerëzve të tjerë, 
në rehati, ose në aktivitete të ndryshme 
zemra e tij qëndron vazhdimisht pranë 
Zotit. Nëse shkon të flejë ose çohet nga 
gjumi, Perëndia është në mendimet e 
tij; ai ecën me Perëndinë në çdo rrugë 
të jetës dhe në dashuri zemra e tij e 
brendshme drejtohet tek ai dhe “kudo 
qëndron i patundur sikur të shihte të 
padukshmin” (Heb. 11,27). 

9. Ndërsa ai e shpreh në këtë mënyrë 
dashurinë ndaj Perëndisë, pra duke 
u lutur pa pushim dhe duke qenë i 
gëzuar dhe falënderues në gjithçka (1 
Thes 5,16–18), atij i vendoset (i shkru-
het) në zemër urdhri i Perëndisë: “du-
aje të afërmin, porsi vetveten” (Mk. 
12,33); “ai do gjithsecilin si vetveten”  
(1 Sam. 18,1). Zemra e tij është e 
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mbushur plot me dashuri ndaj të gjithë 
njerëzve, ndaj çdo fëmije të “Atit të 
shpirtrave të të gjithë njerëzve” (Heb. 
12,9). Fakti që për atë jo gjithsecili është 
i njohur, nuk e pengon dashurinë e tij 
ndaj tyre. Ai madje do edhe atë person, 
qendrimin e të cilit nuk i miraton, ose 
që ia kthen mirëdashjen me urrejtje. 
Sepse “ai në këtë mënyrë do edhe 
armikun e tij”, po madje edhe armikun 
e Perëndisë, “mosmirënjohësit dhe të 
ligët” (Lk. 6,35). Edhe pse nuk ka fuqi 
të kryejë të mirën ndaj atyre, të cilët e 
urrejnë, gjithsesi nuk pushon së luturi 
për ata, madje edhe atëherë kur të tjerët 
vazhdojnë të shkelin dashurinë e tij me 
këmbë “e ofendojnë dhe e përndjekin” 
(Mt. 5,44). 

10. Ai “ka një zemër të pastër” (Mt. 5,8). 
Dashuria e Perëndisë e ka pastruar 
zemrën e tij nga hakmarrja, lakmia, 
nga keqdashja dhe zemërimi i çdo 
lloji, nga mungesa e dashurisë dhe 
nga urrejtja. Ajo e ka çliruar atë nga 
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krenaria dhe nga kryelartësia shpir-
tërore prej të cilave lindin vetëm 
konflikte. Dhe ai tashmë është i ve-
shur me “dhembshuri të brendshme, 
mirësinë, përulësinë, zemërbutësinë 
dhe durimin” (Kol. 3,13), në mënyrë 
që ai të “durojë dhe të falë, nëse ka 
ndonjë ankesë ndaj ndonjërit; sikurse 
edhe Perëndia në Krishtin e ka falur 
atë” (Gal. 6, 14). Dhe në fakt, për aq 
sa varet prej tij, ai shmang plotësisht 
çdo arsye për konflikt. Sepse askush 
nuk mund t’i vjedhë, atë që ai kërkon, 
pasi ai “as nuk do botën, as gjërat që 
janë në botë”, pasi “ai është kryqëzuar 
për botën dhe bota është kryqëzuar 
për të”, pasi ai ka vdekur për gjërat e 
botës, për epshin e mishit, lakminë e 
syve dhe për mburrjen me pasurinë” 
(1 Gjn. 2,16). Sepse dëshira e zemrës 
së tij është kërkimi i emrit të Perëndisë 
dhe adhurimi i tij” (Is. 26, 8).

11. Në përputhje me këtë dëshirë është 
dhe qëllimi i tij i vetëm në jetë, pikërisht 
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“në mos kryerjen e vullnetit të vet, por 
në kryerjen e vullnetit të atij, që e ka dër-
guar atë” (Gjn. 6,36). Synimi i tij i vetëm 
në çdo kohë dhe në gjithçka është jo t’i 
pëlqejë vetvetes, por t’i pëlqejë atij që 
ka dashur zemrën e tij. Syri i tij është 
i shëndetshëm, prandaj “i gjithë trupi 
është dritë” (Mt. 6, 22). Sepse aty ku 
syri i dashur i shpirtit është drejtuar në 
mënyrë të vazhdueshme tek Perëndia, 
nuk ka errësirë, por çdo gjë është e 
ndriçuar; si një qiri ndriçuar i cili 
shkëlqen në shtëpi” (Lk. 11,36) dhe aty 
sundon vetëm Perëndia, i gjithë shpirti 
i tij është i shenjtë për Perëndinë. Tek ai 
nuk ka asnjë lëvizje të zemrës kundër 
vullnetit të Perëndisë! Të gjitha men-
dimet e tij janë drejtuar tek Perëndia 
dhe ai është i bindur ndaj urdhërit të 
Krishtit (shih 2 Kor. 10,5).

12. Pema njihet nga frutet e veta (Mt. 
12,33). “Kush e do Perëndinë, i res-
pekton urdhërimet e tij”; jo vetëm një 
nga urdhërimet ose shumicën e tyre, 
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por të gjitha nga më i vogli deri tek 
më i madhi. Për këtë arsye Metodisti 
nuk është i kënaqur, “të respektojë të-
rë ligjin dhe të shkelë vetëm një nga 
urdhërimet” (Jak. 2,10) por përpiqet 
të ketë një ndërgjegje të pastër para 
Perëndisë dhe njerëzve” (VepA. 24, 
16). Ai shmang atë që Perëndia e ka 
ndaluar dhe atë që Perëndia e ka 
urdhëruar, e kryen—qoftë ajo diçka 
e vogël apo e madhe, e lehtë apo e 
vështirë, e rehatshme apo e papëlqy-
eshme. Ai “ecën në rrugën e urdhëri-
meve të Perëndisë”, pasi Perëndia e 
ka çliruar zemrën e tij (Ps. 119,32;45). 
Prandaj them se nderi i tij qëndron 
duke vepruar sipas urdhërimeve të 
Perëndisë. Është gëzimi i tij i përdit-
shëm “të kryejë vullnetin e Perëndisë, 
si në qiell ashtu edhe në tokë” (Mt. 6, 
10), duke ditur se privilegji më i lartë 
si një engjëll i Perëndisë, është të zba-
tosh urdhërimet dhe të dëgjosh zërin 
e fjalëve të tij” (Ps. 103,20).
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13. Pra ai respekton të gjitha urdhëri-
met e Perëndisë me gjithë forcën e 
tij. Përulësia e tij korrespondon me 
dashurinë e tij, me burimin nga i cili 
buron. Duke dashur Perëndinë me 
gjithë zemër, ai i shërben atij me gjithë 
forcën e tij (Mk. 12,30) Në mënyrë të 
vazhdueshme ai ia jep shpirtin dhe 
trupin e vet Perëndisë “si një ofertë 
të gjalle dhe të shenjtë, e cila i pëlqen 
Perëndisë” (Rom. 12,1); ai ofron gjith-
çka që ka dhe që është pa mëdyshje 
për nderin të Perëndisë. Të gjitha 
dhuntitë që ka, çdo forcë dhe aftësi të 
shpirit, çdo gjymtyrë të trupit e vendos 
vazhdimisht për vullnetin e mësuesit 
të tij (Zotit). Më parë të gjitha këto i 
vendoste në dispozicion “të mëkatit” 
dhe të djallit “si një armë për të kryer 
padrejtësi”; por tashmë ai “ka ardhur 
nga vdekja në jetë” dhe gjymtyrët e tij 
përdoren “si armë për të kryer drejtësi 
dhe në shërbim të Perëndisë” (Rom. 
6,13).
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14. Më tej, gjithçka që ai bën i shërben 
nderit të Perëndisë. Në të gjitha veprim-
taritë e tij ai jo vetëm që ndjek këtë 
qëllim, por në fakt e arrin atë. Gjithë 
puna dhe çlodhja e tij, të gjitha lut-
jet e tij i shërbejnë këtij synimi të lar-
të. Nëse ndodhet në shtëpi, apo në 
rrugë, nëse është shtrirë, apo çuar, 
me gjithçka që thotë ose kryen, ndjek 
vazhdimisht këtë qëllim përgjatë jetës 
së vet. Nëse vishet, apo shkon në punë, 
nëse ha ose pi, madje edhe kur çlodhet 
mbas një pune të lodhshme, gjithçka 
është drejtuar tek paqja dhe kryerja e 
vullnetit të mirë ndër njerëzit me që-
llim që në këtë mënyrë të ngrejë lart 
lavdinë e Perëndisë. Parimi kryesor 
dhe i pandryshueshëm në jetën e tij 
është: “Gjithçka, që bën me fjalë, apo 
me vepra, ai e kryen në emër të Zotit 
Jezus dhe falënderon Perëndinë, Atin, 
nëpërmjet tij” (Kol. 3, 17).

15. Gjithashtu ai në asnjë mënyrë nuk 
mund të ndalet nga zakonet e kësaj bote 
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“në udhën që është para tij” (Hebr. 
12,1). Ai është i sigurt që një barrë 
(vështirësi e jetës) nuk do ta lëkundë, 
edhe kur të jetë në modë diçka tjetër 
ai përsëri nuk do harrojë “se gjithse-
cili prej nesh do qëndrojë personalisht 
para Perëndisë” (Rom. 14,12). Për këtë 
arsye ai nuk e ndjek “turmën e nje-
rëzve ndërsa ata ecin në rrugën e së 
keqes” (Eks. 23,2). Ai nuk mund t’ia 
kalojë “çdo ditë shkëlqyeshëm” (Lk. 
16,19), apo “të kujdeset për trupin 
deri në atë fazë sa t’ia kënaqë lakmitë 
(Rom. 13,14), “të mbledhë pasuri në 
tokë” (Mt. 6,19), gjithashtu, as më pak 
ai “nuk mund të mbajë një zjarr poshtë 
rrobave të tij” (Fja. e U. 6,27). Në as-
një mënyrë nuk ai nuk e stolis veten 
për t‘u dukur “me ar ose me rroba të 
shtrenjta” (1 e Tim. 2,9). Ai nuk mund 
të qëndrojë as të miratojë festat e tilla, 
të cilat të çojnë në mundim dhe vuajtje. 
As më pak nuk mund të shpifë dhe 
as të gënjejë Perëndinë dhe njerëzit. 
Ai nuk mund të flasë fjalë armiqësore 
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ndaj njerëzve, sepse dashuria “i ruan 
buzët” (Ps. 141,3). Ai nuk mban fjalime 
të panevojshme, “asnjë thashethem që 
prish jetët e tjera nuk del nga goja e 
tij”, pra gjithçka që “nuk është e mirë”, 
që nuk ndërton ose sjell bekim” (Ef. 
4, 29). “Por gjithçka që është e pastër, 
dhe e dashur, gjithçka që ka emër të 
mirë” (Fil. 4,8), ai e mendon e thotë 
dhe e kryen duke nderuar mësimin 
e Perëndisë, Shpëtimtarit tonë” (Tit. 
2, 10).

16. Dhe në fund, për aq sa gjen kohë, 
“ai bën mirë ndaj gjithsecilit” (Gal. 6,10), 
të afërmve, të huajve, miqve dhe 
armiqve. Dhe këtë e kryen në mënyra 
të ndryshme—jo vetëm për trupin e 
tyre, duke “u dhënë të uriturve për 
të ngrënë, të zhveshurve rroba”, por 
edhe “duke vizituar të sëmurët, dhe të 
burgosurit” (Mt. 25,35 e në vazhdim). 
Më tepër ai përpiqet, “me forcën që 
i jep Perëndia” (1 Pjet. 4,11) t’u bëjë 
mirë shpirtrave të njerëzve; të zgjojë 
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ata shpirtra të cilat kanë hyrë në gju-
min e vdekjes, të zgjuarit t’i sjellë më 
pas tek gjaku i pajtimit, me qëllim, që 
ata “nëpërmjet besimit të shfajësohen 
dhe të kenë paqe me Perëndinë (Rom. 
5:1), dhe ata të cilët tashmë e kanë gje-
tur paqen me Perëndinë, ti frymëzojë, 
që të bëhen më “të pasur në dashuri 
dhe në vepra të mira” (2 Kor. 18,7;9,8). 
Ai është i gatshëm, “të ofrojë vetveten 
dhe të ofrohet” (2 Kor. 12,15), “po të 
ofrohet si një flijim për shërbesën e 
besimit” (Fil. 2,17) me qëllim që “të 
gjithë të arrijnë plotësinë e Krishtit” 
(Ef. 4,13).

17. Këto janë parimet dhe zakonet e 
bashkësisë sonë; këto janë shenjat da-
lluese të një Metodisti të vërtetë. Nëpër-
mjet tyre, ata duan të dallohen prej të 
tjerëve. Dhe nëse dikush thotë: “Këto 
janë parimet e përgjithshme dhe bazë 
të Krishterimit!”, ne i themi: “ke të 
drejtë!” Kështu mendojmë edhe ne. 
Kjo është e vërteta dhe e di se nuk ka 
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të vërtetë tjetër. Gjithashtu me besim 
tek Zoti, uroj që ti dhe gjithsecili të 
mësoni, se unë dhe shumë të tjerë që 
ndajnë me mua këtë bindje, kundër-
shtojmë me forcë, të dallohemi nga të 
tjerët me anën e ndonjë parimi tjetër, 
përveç se me anën e parimeve bazë 
të krishterimit—të krishterimit të 
thjeshtë dhe të vjetër. Ne mësojmë 
pikërisht këtë krishterim dhe ne heqim 
dorë dhe e refuzojmë çdo shenjë dalli-
mi tjetër. Kush është pra i tillë, (sido 
që quhet; dhe emrat nuk ndryshojnë 
qenien e gjërave), është një i krishterë, 
jo vetëm nga emërtimi si i tillë, por në 
zemër dhe në jetë. Ai e orienton vetve-
ten, brendësinë e shpirtit, por edhe 
veprimet e jashtme sipas vullnetit të 
Perëndisë, sikurse na është zbuluar në 
fjalën e shkruar të Perëndisë. Ai men-
don, flet dhe jeton sipas “Metodës”, e cila 
është zbuluar në shfaqjen (jetën) e Jezu 
Krishtit. Shpirti i tij “është ripërtërirë 
sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë” 
(Kol. 3,10) në “drejtësi dhe shenjtëri 
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të së vërtetës” (Ef. 4,24). Dhe nga që 
ka të njëjtën ndjenjë, që ishte në Jezu 
Krishtin (Fil. 2,5), ai “jeton sikurse ka 
jetuar edhe Krishti” (1 Gjn. 2,6).

18. Nëpërmjet kësaj shenje dalluese, 
nëpërmjet këtyre fryteve të besimit të 
gjallë, ne dëshirojmë të dallohemi nga 
bota e pavarur dhe nga gjithë të tjerët, 
të cilët qëndrimin dhe jetën e tyre nuk 
e kanë në përputhje me Ungjillin e 
Krishtit. Ne nuk duam të dallohemi 
nga të krishterët e vërtetë—të çdo lloj 
denominacioni. Madje edhe nga ata 
nuk duam të dallohemi, të cilët sinqe-
risht e ndjekin, atë që dinë për të duhur, 
por që nuk e kanë arritur ende. 

Ja, kush kryen vullnetin e Atit tim në 
qiell, ai është vëllai dhe motra, nëna 
dhe babai im” (Mt. 12,50), prandaj 
nëpërmjet mëshirës së Perëndisë ju 
lutem, vëllezër të dashur, që të mos 
ketë ndarje midis nesh. “Është zemra 
jote e drejtë ndaj meje, sikurse dhe zemra 
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ime ndaj teje?” Nuk po pyes më tepër. 
“Nëse është kështu, atëherë më jep dorën të 
ta shtrëngoj!” (2 Mbr. 10,15). Le të mos 
prishim veprën e Perëndisë për hir të 
mendimeve dhe termave të ndryshme” 
(Rom. 14,20). A e do Perëndinë dhe i 
shërben atij? Kjo mjafton; unë të zgjas 
dorën time të djathtë për miqësi. “A ka 
tek ju ngushëllim në Krishtin, ngushë-
llim dashurie, pjesëmarrje të shpirtit, 
dashuri dhe dhembshuri të sinqertë?” 
(Fil. 2,1), atëherë le të luftojmë bashkë 
me një shpirt për besimin e ungjillit” 
(Fil. 1,27) dhe të “jetojmë thirrjen tonë 
denjësisht, sipas thirrjes për të cilën 
u thirrëm, me përulësi, zemërbutësi 
dhe durim, duke duruar njëri-tjetrin në 
dashuri dhe duke qenë të vëmendshëm 
të ruajmë unitetin e frymës në lidhjen e 
paqes”. Jeni të vetëdijshëm; “se sikurse 
është një trup dhe një frymë e vetme, 
ashtu edhe ne jemi thirrur në shpresën 
e vetme të thirrjes; një Zot, një besim, 
një pagëzim;; një Perëndi dhe At i të 
gjithëve, i cili qëndron mbi të gjithë, në 
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mes të të gjithëve dhe në ne të gjithë” 
(Ef. 4,1–6).


