JOBI
Shtjellimi i librit të Jobit
komentar biblik
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Reverend McNaughton
na ka shpënë drejt një
udhëtimi përmes Jobit
që është njëherazi i lehtë
për të lexuar dhe shumë
pasurues. Ky komentar
jo vetëm që kap temat
kryesore të sovranitetit të
Perëndisë dhe kujdesit të Tij, por e bën
këtë në një mënyrë që tregon vazhdimisht
veprën e hirit shenjtërues të Perëndisë
në jetën e krishterë. Më e rëndësishmja,
vëmendja jonë drejtohet vazhdimisht nga
Shpenguesi i Jobit, që realisht jeton.
Steve Ham, Drejtori kryesor,
Përgjigjet e Zanafillës për gjithë botën

Jobi është padyshim një nga librat më të
rëndësishëm që janë shkruar ndonjëherë;
për këtë arsye ky komentar i shkurtër por
i organizuar mirë nga Ian McNaughton na
bën të gjithëve një shërbim të madh. Ai
e pajis lexuesin me një skemë që shpalos
zhvillimin e librit përtej dy kapitujve
të parë që janë të njohur nga të gjithë.
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Kjo gjë arrihet pa e humbur fokusin
teologjik që përfshihet brenda tij. Para
nesh parashtrohen pyetje dhe tema të
mëdha për t’u shqyrtuar, me disa pyetje
të shkëlqyera për diskutim dhe studim të
mëtejshëm në fund të çdo kapitulli për të
na ardhur në ndihmë. Një nga gjërat më
freskuese për lexuesin e etur shpirtërisht
është mënyra që Ian MacNaughton
parashtron para nesh atë që me shumë të
drejtë mund të quhet “Ungjilli sipas Shën
Jobit”. Unë e rekomandoj përzemërsisht
këtë libër udhëzues për një libër të madh.
Unë mendoj se është i shkëqyer dhe jam
kënaqur shumë duke e lexuar.
Shaun Thompson, pastor dhe kishëmbjellës
në Shqipëri me AEM

Libri i Jobit është një libër i vështirë për
t’u kuptuar, që ka në përmbajtje përpjekjet
e miqve të Jobit për ta këshilluar atë për
mirë në lidhje me problemet e shumta që
lidhen me vuajtjet njerëzore. Ndërsa ato
flasin për përpjekje reale për të qënë të
dobishëm, këshillat e tyre janë diagnoza
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të gabuara për shkaqet e problemeve të
tij. Për shkak të kësaj, libri i Jobit është
zakonisht sfidues për lexuesin e krishterë
dhe shumicën e kohës keqkuptohet. Ky
volum siguron një hyrje udhëzuese të qartë
dhe të besueshëm që aftëson lexuesit të
kuptojnë thelbin e argumenteve kryesore
ndërsa në të njëjtën kohë sqaron se ku
ato gabojnë. Ai ka një vlerë të madhe
praktike sepse përmbledh ato pika kyçe ku
argumentet mund të gjejnë zbatueshmëri
në situata të tjera dhe identifikon parime
për lexuesin që t’i shqyrtojë dhe t’i
zhvillojë më tej. Ai gjithashtu kërkon
që të drejtojë lexuesin drejt shembullit
përfundimtar në vuajtje, Zotin dhe
Shpëtimtarin tonë Jezus Krisht, me të
cilin Jobi ka shumë gjëra të përbashkëta.
Ai ka një seksion interesant që merret
me behemothin, që e identifikon me një
dinozaur dhe Leviathanin që e lidh me
Antikrishtin dhe kthimin e Jezus Krishtit.
Ian McNaughton ka hulumtuar gjërësisht
para se të shkruante dhe ky volum është
një udhëzues fillestar i dobishëm dhe
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konçiz për një traktat të rëndësishëm rreth
problemit të vuajtjeve nën kujdesin e
Perëndisë.
Dr Robert Beckett B.Agr., M.S, Ph.D., Dip.Th., shërbestar i Kishës
Presbiteriane ungjillore në Belfastin e Veriut

Një lexues i mençur i Biblës mirëpret
çdo ndihmë për të kuptuar librin e Jobit,
veçanërisht përderisa përvoja e Jobit
në vuajtje mund të prekë vetë jetët
tona. Ky studim i ri rreth Jobit nga Ian
McNaughton ka disa cilësi që e bëjnë
tërheqës. Autori ka një pikëpamje që e
çmon shumë frymëzimin hyjnor të Biblës,
ai ka një teologji të shëndoshë biblike
dhe ai ka hedhur dritë mbi atë që të
gjithë e pranojmë si një libër të vështirë
të Biblës. Të krishterët si të tjerët mund
të provojnë dhimbje dhe humbje në
këtë jetë. Autori ekspozon gabimin e të
menduarit që vuajtjet e të krishterit janë
domosdoshmërisht një ndëshkim nga ana
e Perëndisë për mëkate të fshehura. Një
shtesë e dobishme e këtij komentari është
mprehtësia që ai ofron për ato aspekte të
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librit të Jobit që lidhen me kreacionizmin.
Jobi siç edhe mësojmë jetoi jo vetëm në
epokën e patriarkëve por gjithashtu edhe
të dinozaurve. Ky studim i ri do të hedhë
një dritë të shumëpritur mbi një libër të
thellë të Shkrimeve të Shenjta.
Rev. Maurice Roberts, Kisha e lirë e Skocisë
(ende në detyrë)

Jobi është një libër i mahnitshëm dhe
ndoshta është edhe libri më i vjetër në
Bibël. Ian McNaughton e drejton lexuesin
përmes tij në mënyrë mjeshtërore, duke
i treguar pikat kryesore që duhet të ketë
parasysh në çdo seksion. Duke patur
parasysh pjesën e pazakontë dhe të
vështirë të caktuar nga Perëndia për Jobin,
mësimet e këtij libri janë të dobishme për
të gjithë në çdo brez sidomos të sotmin,
ndërsa shumë kërkojnë kuturu kur janë në
vështirësi për përgjigjet e vetë jetëve të
tyre. Ian i nxjerr në pah këto mësime nga
Jobi me kujdes në fund të çdo kapitulli
me pyetje të përshtatshme për lexuesin.
Interes të veçantë të ngjallin edhe
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deklaratat rreth krijimit që përshkojnë
librin – veçanërisht në fund (Jobi 40),
kur Zoti i referohet një liste krijesash
ndërsa bisedon me Jobin. Ian me të drejtë
thekson (tek kapitulli 12) që përshkrimi i
behemothit ka shumë të ngjarë të jetë i
një dinozauri qafëgjatë i llojit sauropod që
Jobi e ka parë në kohën e tij. Libri i Jobit ka
shumë gjëra për të na mësuar në këto ditë
kur filozofia evolucioniste quhet shkencë.
Profesor A.C.McIntosh, Leeds

Unë jam i kënaqur që kam lexuar këtë
studim të shkëlqyer rreth Librit të Jobit.
Si folës i pozitës kreacioniste, unë kam
përfituar shumë prej shtjellimit të ligjëratës
së Perëndisë drejtuar Jobit për krijesën e
tij. Përshkrime të sakta të behemothit dhe
Leviathanit nga pozita kreacioniste gjenden
rrallë në një komentar të mirë për të gjithë
librin. Ian McNaughton ia ka dalë kësaj
vepre në mënyrë të shkëlqyer, prandaj unë e
rekomandoj përzemërsisht këtë libër.
Paul Tylor, B.Sc., M.Ed., Drejtor i Zhvillimit të Shërbesës,
Krijesa Sot, Pensakola, FL, SHBA

8

Në paragrafin hyrës të konspektit, Ian
shkruan: “ ... libri i Jobit, është një nga ata
libra të paktë në Shkrimet e Shenjta që
është kuptohet me vështirësi nga shumica
përveç atyre që janë studiues këmbëngulës
të tyre. Unë po e prezantoj këtë vepër si një
paraqitje të librit të Jobit me shpresën që
do ta nxisë më shumë studimin e tij.” Nga
kjo anë Ian ka bërë një punë të shkëlqyer.
Ky libër është shumë i lehtë për t’u lexuar
dhe i jep studentit të Biblës një mendësi
shumë të domosdoshme që vuajtjet janë
pjesë e përvojës njerëzore, qoftë dikush
besimtar ose jo; dhe askush nuk mund
të privohet prej tyre. Ai tregon sesi nga
perspektiva jonë njerëzore, është shumë
herë e gabuar të shpjegosh raste të veçanta
të vuajtjeve; dhe sigurisht ne duhet të jemi
të kujdesshëm që të mos nxitohemi kur
gjykojmë të tjerët për to; pavarëisht se në
çfarë forme ato vijnë, ne mund të jemi të
sigurt që Perëndia nuk është i pandjeshëm
ndaj telashave tona. Është e mrekullueshme
sesi Ian i hap horizontin studentit të Biblës
për të parë tabllonë e madhe të vuajtjeve,
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që shkojnë përtej kufizimeve të Jobit apo
tonave duke e lidhur historinë e Jobit me
vetë Zotin Jezus, i cili ashtu si Jobi por
akoma edhe më shumë, u konsiderua i
harruar nga Perëndia, nën gjykimin e Tij por
më vonë u përligj duke u bërë ndërmjetës
për akuzuesit e tij. Ian na ka dhënë shumë
dorë duke përfishirë pyetje dhe pika
diskutimi në fund të çdo kapitulli. Kjo e bën
librin e dobishëm për grupe të vogla apo
për lexim tek e tek. Unë mezi po pres që
ta përdor si një vegël për të dishepullizuar
besimtarët e rinj.
Julian Rebera, Pastor, Kisha e Jetës së Re,
Brighton, East Sussex

Si një i krishterë prej shumë vitesh dhe
një drejtues në kishën e Jezus Krishtit,
shpesh jam munduar nga pyetja se pse
të drejtët u duhet të vuajnë jo pak herë.
Ky libër më ka aftësuar të qartësojë këtë
dilemë, jo nga perspektiva e njeriut por nga
ajo e Perëndisë. Bashkësia me Perëndinë
dhe bekimet që vijnë nga të paturit e
Perëndisë në qendër të jetëve tona, na jep
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këndvështrimin e duhur. “Ngushëlluesit” e
Jobit dhe bashkëshortja e tij panë të gjithë
nga një perspektivë njerëzore por një i
krishterë vërtetë zemërbutë do të kërkojë
së pari vullnetin dhe udhën e Perëndisë mbi
rehatinë e tij apo të saj, duke e ditur që
çfarëdo që Perëndia ka paracaktuar për ne,
Ai po e realizon qëllimin e Tij për të mirën
tonë përfundimtare (Rom.8:28).
Rev. Steve Packham, Kisha Ungjillore e Kryqit në Jug,
Portslade, Susseksi Lindor

Ian McNaughton ka shkruar një prezantim
shumë të dobishëm dhe të menduar mirë
për librin e Jobit që është befasisht shterues
dhe me shumë referenca ndihmuese. Ai
shpjegon përmes shembullit të Jobit se
pse është e gabuar të jesh i zemëruar me
Perëndinë për rrethanat tona. Ai parashtron
disa ide të mprehta për krijesat e pranishme
në librin e Jobit siç janë Leviathani dhe
behemothi. Libri ka edhe mësime aplikative
për jetën e përditshme, veçanërisht në
lidhje me qëndrimet dhe reagimet tona
ndaj vuajtjeve dhe vështirësive. Në një botë
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që dëshiron kënaqësi të menjëhershme
dhe zgjidhje të shpejta, ka nevojë sot që
të mësohet kënaqja me ato që kemi dhe
durimi. Ky libër i nxit këto qëndrime të
perëndishme.
Profesor Stuart Burgess, B.Sc. (Eng.), Ph.D., C.Eng., F.I.Mech.E.
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Shtjellimi i Librit të Jobit
Konspekt
1

Shumica e gjashtëdhjetë e gjashtë librave të Biblës lexohen dhe
kuptohen nga shumica e besimtarëve. Megjithatë, libri i Jobit është
një nga ata libra të paktë në Shkrimet e Shenjta që kuptohet me
vështirësi nga shumica, përveç studiuesit më këmbëngulës. Unë po
e prezantoj këtë vepër si një paraqitje të librit të Jobit me shpresën
që do ta nxisë më shumë studimin e tij. Personalisht jam bekuar
jashtëzakonisht gjatë studimit, predikimit dhe përgatitjes sime të
këtij libri dhe uroj që të gjithë lexuesit do të përfitojnë po ashtu
prej tij.
Personazhet kryesore të librit të Jobit prezantohen tek Jobi
1-2. Ata janë (sipas rrjedhës së tregimit) Jobi, Perëndia, Satani
dhe tre “shokët” e Jobit: Elifazi nga Temani, Bildadi nga Shuahu
dhe Zofari nga Naamathi. Një shok i katërt, Elihu, prezantohet
me vonë (kap.32-37). Libri nuk ka një narrativë në sensin e një
fabule, legjende apo shëmbëlltyre; përkundrazi është një biografi
historike që përshkruan udhëtimin shpirtëror të Jobit përmes
vdekjes së fëmijëve dhe sëmundjes, pasi ai u justifikua me besim në
sytë e Perëndisë: “A e vure re shërbëtorin tim Job? Sepse mbi dhé
nuk ka asnjë tjetër si ai që të jetë i ndershëm, i drejtë, të ketë frikë
nga Perëndia dhe t`i largohet së keqes.” (2.3)
Qëllimisht kam përzgjedhur në këtë trajtesë të shkurtër të lë
jashtë pjesët e gjata siç janë ligjëratat e tre shokëve të Jobit dhe
atë të Elihut që lexuesi të mund t’i studiojë vetë më vonë, por jam
përqëndruar te temat kryesore të shprehura nga Jobi vetë. Në
fund të çdo kapitulli, kam përgatitur pyetje që nxisin mendime
1 R.L. Alden, Jobi (Komentari i ri amerikan, vëll.11; Nashville: Broadman & Holman,
1993), fq i
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dhe sugjerime për lexime të mëtejshme që aftësojnë lexuesit të
përvetësojnë mesazhin e librit. Ata që dëshirojnë të shkojnë më
thellë do të gjejnë rekomandime për vepra më voluminoze te pjesa
“Burime shtesë” në fund të librit.
Ky libër i Dhjatës së Vjetër ka qenë i dashur për shumë
predikues të mëdhenj. Reformatori autoritar John Calvin dha 156
predikime nga libri i Jobit dhe i famshmi Charles H. Spurgeon dha
88 prej tij. Shumë komentarë voluminozë janë shkruar rreth Jobit.
Një vëllim prej tyre që trajton vetëm kapitujt 29-31 të Jobit është
treqind faqe i gjatë dhe një komentar në dy vëllime kur të mbarohet
do të jetë shkruar me dy milionë fjalë.I
Pyetjet e diskutuara nga Jobi dhe miqtë e tij janë të ngjashme
me pyetjet që i mundojnë shumë njerëz sot. Pse u ndodhin gjëra
të këqija njerëzve të mirë? Pse unë? A i
Dhjata e Re na
shërben ndonjë qëllimi të mirë vuajtja?
siguron si populli Dhjata e Re na siguron si populli i
i Perëndisë që
Perëndisë që vuajtjet nuk janë të kota
dhe të pavlera. Libri i Jobit na ndihmon
vuajtjet nuk janë
me përgjigjet e mundshme ndaj këtyre
të kota dhe të
dhe ndaj shumë pyetjeve të tjera “me
pavlera.
spec” që ngrihen dhe është dhënë të na
tregojë që sëmundja dhe vuajtjet nuk
janë të lidhura domosdoshmërisht me mëkatet tona personale.
Ky komentar e vlerëson si të besueshëm tekstin e Dhjatës
së Vjetër mbi të cilin mbështetet, duke besuar që dorëshkrimet
origjinale u shkruan nga njerëz të shenjtë të Perëndisë, të frymëzuar
nga Fryma e Shenjtë (2 Pjetri 1:21). Ne i jemi mirënjohës Perëndisë
që ka mbrojtur tekstet e shenjta ndër shekuj duke qenë se vetë
të shkruarit e tyre është bërë nën kujdesin e Frymës së Shenjtë.
Prandaj libri i Jobit është “...për mësim, .... për ndreqje dhe për
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edukim me drejtësi,” dhe mund të na bëjë të ditur për shpëtimin
me anë të besimit që është në Krishtin Jezus. (2 Tim.3:15-16). Duke
qenë se është pjesë e kanunit të Dhjatës së Vjetër, Jobi mbetet Fjala
e Perëndisë dhe sado të vësh në dyshim frymëzimin apo autorsinë
e tij, kjo nuk do të ndryshojë gjë. Ne jemi mirënjohës që në të
gjenden dy shenja të mëdha të frymëzimit:
• “Autoriteti i Shkrimeve të Shenjta, që justifikon besimin
dhe bindjen ndaj tyre, nuk mbështetet mbi dëshminë
e ndonjë njeriu apo kishe, por vetëm në Perëndinë
(që është vetë e vërteta), i cili është edhe autori i tyre,
prandaj për këtë arsye ato duhen pranuar sepse janë
Fjala e Perëndisë.”
• “... bindjen dhe sigurinë e plotë në ne për të vërtetat e
pagabueshme dhe autoritetin hyjnor që është në to ...
për shkak të punës së brendshme të Frymës së Shenjtë
që dëshmon përmes dhe me anë të vetë Fjalës në zemrat
tona.”2
Një nga aspektet e veçanta të librit të Jobit është interesi
shkencor i pranishëm në pjesë të caktuara. Disa nga kapitujt e tij
rrisin të kuptuarit tonë të krijimit mbinatyror dhe të sekreteve të
universit. Këto pjesë janë aq të shumta saqë libri është vlerësuar si
burim parësor i informacionit për çështje si kozmologjia (kap.9,
26, 38); ciklit hidrologjik (kap. 26, 28, 37); gjeologjinë (kap.38)
dhe astronominë (kap.9, 38). Të gjitha këto çështje do të preken si
e sjell rasti në komentin e shkurtër hyrës të këtij libri.
Duhet patur parasysh që Jobi e quajti një privilegj që shkonte
përtej mendjes së tij, që Perëndia i krijimit dhe i përjetësisë ishte i
përfshirë në jetën e tij dhe që tregohej i interesuar për mirëqenien
e tij. Kjo bindje dhe siguri shkëlqen në të gjithë librin, pavarësisht
2 Konfesioni i besimit i Westminster-it, Kapitulli 1:4-5. Shih edhe Konfesionin Baptist
të Besimit të 1689-s, Kapitulli 1:4
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sfidave të besimit që Jobi përjetoi dhe dyshimeve që ai shprehu në
dialog me miqtë e tij. Charles H. Spurgeon ka shkruar: “Nëse je në
depresion, lexo të gjithë librin e Jobit. Disa nga komentet e Jobit
ishin të tmerrshme, por kush mund të vërë në dyshim shpëtimin
apo shpengimin e Jobit? Sot emri i tij është më i njohuri mes atyre
që e kanë mposhtur botën përmes besimit.”3

3 Charles H. Spurgeon, Pranë ujërave të qeta, Roy H. Clark red. (Nashville:
Thomas Nelson, 1999), fq. 349
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Sfondi dhe përmbledhje
Libri i Jobit është një nga tre librat e mëdhenj poetikë të Dhjatës
së Vjetër bashkë me Psalmet dhe Fjalët e urta. Ata janë në pjesën e
tretë të kanunit të Dhjatës së Vjetër të quajtur Hagiografa (shkrimet
e shenjta), kurse dy të tjerat quhen Ligji dhe Profetët. Pavarësisht
formës së tyre poetike, ato janë didaktike si natyrë dhe kanë për
qëllim të na mësojnë rreth Perëndisë dhe vetes sonë. Çdo rresht në
librin e Jobit ka tre apo katër fjalë kryesore, që bashkë me çiftet e
fjalëve të rreshtit të dytë, thonë të njëjtën gjë si rreshti i parë, por
përdorin fjalë të ndryshme për qartësim dhe theksim. Ky fenomen
quhet “paralelizëm rreshti”. Versionet e ndryshme të Biblës në
anglisht ndryshojnë shumë prej njëra tjetrës në përkthim për shkak
të vështirësisë që sjell përdorimi i fjalëve të rralla brenda tekstit
hebre.4
Libri është quajtur sipas emrit të personazhit kryesor, Iyyou –
Jobi. Kur merremi me tekstin duhet të kemi parasysh që Jobi është
një personazh historik; nëse nuk e quajmë të tillë (duke e trajtuar
thjesht si dikë të fantazuar), do të humbasim qëllimin kryesor të
këtij libri. Në Islam, Jobi është quajtur Ajub dhe gjenealogjia e
tij ngatërrohet, sepse ai quhet ose stërnip i Isakut ose i Lotit ose
stërnip i largët i Esaut.5 Duket qartë që komentet kuranore rreth
Jobit janë të prejardhura nga teksti biblik, por janë të përziera me
tregimin e Namanit (2 Mbretërve 5). Kurani na thotë që Jobi rrahu
gruan e vet sepse kishte dëgjuar Satanin (Iblis).6
Jobi përshkruhet si dikush që jetonte në “vendin e Uzit” (Jobi
1:1) dhe ishte “më i madhi ndër të gjithë njerëzit e Lindjes.”(1:3)
4 Alden, Job, fq. i.
5 Scott Noegel dhe Brannon Wheeler, Fjalor historik i profetëve në Islam dhe
Judaizëm (Londër/Lanham, MD:Scarecrow, 2002), fq.170
6 Po aty, fq 171. Shih edhe A.Jeffery, “Ayyub”, në Enciklopedinë e Islamit (Leiden:
Brill, 2001)
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Vendndodhja e Uzit është e panjohur. Disa mendojnë që është në
Siri apo në VP të Mesopotamisë, por mund të ketë lidhje me Aramin
në veri të këtij rajoni (Zan.10:22-23) ku jetuan nipi dhe familja e
Abrahamit (Zan. 22:21) apo me ndonjë pasardhës të Seirit që
jetuan bashkë me bijtë e Esaut në vendin që njihet ndryshe si Edom
(Zan.36:28). Uzi mund të jetë një emër krahine në Edom sepse shumë
nga emrat e përveçëm në librin e Jobit gjenden edhe në gjenealogjinë
e Esaut, ati i Edomitëve (shih Zan.36; Jer.25:20;Vajt.4:21).

Autorsia dhe data
Ka njëfarë mospërputhjeje mes komentatorëve se kush e shkroi
Librin e Jobit dhe kur u shkrua ai. Sugjerimet janë duke filluar me
vetë Jobin, Elihu (miku i tij i katërt) dhe Moisiu; por nëse jeni të
interesuar për këtë çështje, ju lutem të konsultoni veprat e listuara
tek pjesa “Burimet shtesë” në fund të këtij libri. Çdo pikëpamje
që do ta ndante Librin e Jobit në epoka të ndryshme, duhet të
refuzohet. Alfred Edersheim komenton: “Skena dhe aktorët e
tij janë pjesë e kohës së patriarkëve dhe nuk janë pjesë e familjes
apo pasardhjes së ngushtë të Abrahamit. Është një histori e jetës
së johebrenjve në fillim të epokës së patriarkëve. Por megjithatë
asgjë më fisnike, madhështore, e përshpirtshme apo frymërore sesa
përmbajtja e këtij libri nuk gjendet, “jo, as edhe në vetë Izraelin.”7
Ndonëse data dhe autorsia e librit janë të paqarta, kjo nuk
bie në kundërshtim me pikëpamjen që ai është pjesë e frymëzuar
e Shkrimit. T’i mohosh librit të Jobit këtë nder, është vulgare dhe
kundërshton traditën kishtare. Ka sinjale ndihmuese në libër që
flasin për kohën kur jetoi Jobi. “Ka disa tregues brenda tregimit
që sinjalizojnë drejt një kohe kur ende nuk ishte dhënë ligji i
7 Alfred Edersheim, Historia e Biblës: Dhjata e Vjetër (Peabody, MA: Hendrickson,
2001), fq .47
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Sinait. Përshkrimi patriarkal te Jobi, kapitulli 1, ka të ngjarë që
e mbështet këtë.”8
Këta tregues të tekstit e vënë Jobin në periudhën patriarkale
të historisë:9
• Pasuria e Jobit matet me sasinë e bagëtisë që ai zotëron,
siç bëhet edhe në rastin e Abrahimit dhe të Jakobit.
• Fraza “nuk ka asnjë tjetër si ai mbi dhé” (1:8) aludon
faktin që Jobi ose jetoi para Abrahamit, ose pas vdekjes
së tij. Për mua kjo do të thotë që Jobi u bë besimtar
para se Abrahami të ishte lindur. Duke qenë se Jobi
ishte më i madhi mes njerëzve të Lindjes (1:3), kjo anon
peshoren nga mundësia që Jobi jetoi para Abrahamit.
• Jobi i ofronte kurbane Perëndisë siç bënin dikur
patriarkët. (1:5)
• Jetëgjatësia e Jobit (42:16) përshtatet me jetëgjatësinë
e patriarkëve.
• Fjala hebraike e përkthyer “monedhë argjendi” tek
42:11 është identike me atë të Zanafillës 33:19, në
lidhje me patriarkun Jakob.
• Për shkak të heshtjes ndaj ndonjë institucioni dallues
izraelit, kjo do të merret si një kohë para dhënies së
Ligjit në Sinai.

Pse u shkrua Libri i Jobit?
8 E.J.Young, Hyrje në Dhjatën e Re (Grand Rapids, MI:Eerdmans, 1970), fq. 323
9 “Heroi i librit vepron në një sfond patriarchal, konsistent me të në hollësitë
dhe ngjyrimet e tij, gjë që i ka shtyrë disa interpretues të sugjerojnë një date të
hershme, ndoshta po aq të hershme sa koha e Abrahamit.” Bibla e studimit ESV
(Wheaton, IL:Good News Publishers/Crossway Books, 2009; edicioni Kindle). Henry
M. Morris thotë “Ka të ngjarë që ngjarjet e Jobit mund të kenë ndodhur vetëm 300
vjet pas përmbytjes.” Kronika e jashtëzakonshme e Jobit (Green Forest, AR: Librat
Master, 2004), fq 26. Shih edhe Bodie Hodge, “Shtojcë: Data e Jobit”, Kulla e Babelit
(Green Forest, AR: Librat Master,2013).
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Teologët ungjillorë nuk bien dakort për qëllimin e librit të Jobit.
Por disa gjëra janë të qarta. Libri i Jobi u shkrua :
• Për të treguar se nuk ka me patjetër një lidhje shkakore
mes mëkatit individual dhe vuajtjeve personale.
• Për të zbuluar karakterin e vërtetë të Perëndisë.
• Për të na mësuar rreth karakterit sovran të Perëndisë
në administrimin e tij të drejtësisë, urtësisë dhe hirit
në botë.
• Për të demaskuar realitetin e Satanit dhe fuqisë satanike.
• Për të ngushëlluar popullin e Perëndisë gjatë shtegtimit
të tyre dhe për të dhënë shpresë ndërsa jemi në të.
• Për të nxitur popullin e Perëndisë që t’i besojë Atij në
çdo kohë.
Pyetjet “Pse unë?” dhe “Pse tani?” gjenden shpesh në buzët e
njerëzve të Perëndisë gjatë kohës së sprovave dhe vuajtjeve. Por
vuajtjet nuk janë gjithmonë ndëshkim për mëkatet e bëra. Bibla
është e qartë në këtë pikë. “Përgjigjja që libri i Jobit jep është që
vuajtjet nuk janë të lidhura me ndonjë gjë të veçantë që ne kemi
bërë: arsyet e tyre lidhen me vullnetin e pahetueshëm të qiellit”10
Ajo që ka rëndësi është reagimi ynë ndaj vuajtjeve dhe Jobi na
ndihmon të reagojmë mirë kur bie radha jonë.

Si e dinte Jobi që kishte një Perëndi?
Bindjet monoteiste të Jobit dhe shokëve të tij janë të pranishme
në të gjithë librin. Nuk ka aludime për panteizmin, politeizmin,
idhujtarinë apo evolucionizmin në mendimet e personazheve
kryesorë. Këto gabime hynë fshehtas në zemrat e burrave dhe
grave të rënë në mëkat pas përmbytjes dhe pas shpërndarjes së
10 Derek Thomas, Shpërthimi i Stuhisë: Një shpjegim i thjeshtë i Jobit (Darlington:
Shypi ungjillor, 2005), fq.14
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njerëzve te kulla e Babelit.11
Ligjet hyjnore iu dhanë njerëzimit shumë para 10 urdhërimeve
dhe Moisiut. Neve na është thënë se “Abrahami iu bind vullnetit
tim dhe respektoi urdhrat, urdhërimet, statutet dhe ligjet e mia”
(Zan.26:5/Ps.105:42). Njohja e Perëndisë dhe statutet e tij u
transmetuan gojarisht dhe pastaj u kodifikuan me të shkruar. Jobi
ishte i ndërgjegjshëm për urdhërimet e Perëndisë dhe po ashtu është
e qartë që ai dinte për rrugën e pajtimit me Perëndinë (Job 1:5;
42:7-9; krh Zan.4:4; 8:20). Emri i besëlidhjes së Zotit- YAHWEH/
JEHOVAH- përdoret në fillim dhe në fund të librit dhe tek 12:9
për të theksuar vartësinë e Jobit ndaj Perëndisë së vetëm dhe të
vërtetë (1:21; 38:1; 40:1,3,6; 42:1,7,9-11). Ndonëse Jobi nuk ishte
një izraelit, ai besoi në ekzistencën e Perëndisë përmes krijesës
dhe ndërgjegjes njerëzore dhe ka shumë gjasa që ai dëgjoi fjalën e
Perëndisë vetë personalisht (32:12). Nga Jobi 3 e në vazhdim janë
përdorur tre emra të tjerë për Perëndinë: Eloah, njëjsi për Elohim, i
përkthyer do të thotë Perëndi; Adoni (28:28), zakonisht përkthehet
Zot në versionet shqip; Shaddai, i Plotfuqishmi. Është e dukshme
që të gjitha personazhet e përmendura në libër besuan se Perëndia
duhet patur frikë dhe i duhet bindur: “Prano udhëzime nga goja e
tij dhe shtjeri fjalët e tij në zemrën tënde.” (Elifazi, 22:22); “Nuk
jam larguar nga urdhërimet e buzëve të tij, përfitova shumë nga
fjalët që kanë dalë prej gojës së tij më tepër se nga racioni tim i
ushqimit” (Job, 23:12).

11 Morris, Historia e jashtëzakonshme e Jobit, fq 12-14
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Tabelë e ligjëratave
Kapitujt e Jobit

Personazhet

Komentet

1-2

Perëndia & Satani

Aktivitet pas
skenës & dialog

3

Jobi

Ligjërata e parë

4-5

Elifazi

Ligjërata e parë

6-7

Jobi

Ligjërata e dytë

8

Bildadi

Ligjërata e parë

9-10

Jobi

Ligjërata e tretë

11

Zofari

Ligjërata e parë

12-14

Jobi

Ligjërata e katërt

15

Elifazi

Ligjërata e dytë

16-17

Job

Ligjërata e pestë

18

Bildad

19

Jobi

20

Zofari

Ligjërata e dytë
Ligjërata e
gjashtë
Ligjërata e dytë

21

Jobi

Ligjërata e shtatë

22

Elifazi

Ligjërata e tretë

23-24

Jobi

Ligjërata e tetë

25

Bildadi

Ligjërata e tretë

26-31

Jobi

32-37

Elihu

38-41

Perëndia

42

Jobi & Perëndia

Ligjërata e nëntë
Ligjërata e parë
dhe e vetme
Perëndia i flet
Jobit
Jobi pendohet &
përfundimi
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Për studim të mëtejshëm

1. Cilat janë provat që Jobi jetoi afërsisht rreth vitit 2000 Pr.K?
2. Çfarë zbulojnë emrat e Perëndisë në këtë libër rreth natyrës dhe
qenies së Perëndisë?
3. Çfarë emrash të tjerë i jepen Perëndisë në Dhjatën e Vjetër?
4. Çfarë titujsh janë përdorur për të përshkruar marrëdhënien e
Perëndisë me popullin e tij?

Për të menduar dhe për të diskutuar

1. Pse vetë Jobi dhe libri i tij janë kaq interesantë?
2. Diskutoni sesi emrat e Perëndisë lidhen me popullin e Perëndisë.
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1

Historia
e Jobit
(1:1-22)

Jeta është gjithmonë në ndryshim dhe te Jobi 1 ne
kemi historinë e ngjarjeve që ndryshuan jetën e
një njeriu dhe të familjes së tij përgjithmonë. Këto
ndryshime të papritura ishin kaq të papëlqyeshme
dhe të dhimbshme – asnjë aq e madhe sa vdekja e
papritur e të gjithë fëmijëve të Jobit.

P

roblemi i vuajtjeve është real dhe ne mendojmë për të,
sidomos kur përballemi me vdekjen. Në këtë histori, ne
shohim që Jobi pëson tronditje të thella pas humbjesh
të shumëfishta dhe të paparashikuara. Këto plagë e
ndryshuan atë përgjithmonë dhe topitën shpirtin e tij për njëfarë
kohe. Por Jobi ia doli mbanë të ruante besimin e tij dhe të mësonte
më qartësisht dhe më thellësisht për karakterin e Perëndisë, dhe
faktin që Ai duhet patur frikë, duhet respektuar dhe i duhet bindur.

Sfondi i Jobit (v.1-5)
Jobi ishte një njeri i perëndishëm që bënte një jetë të perëndishme.
Ai e kishte frikë Perëndinë dhe i largohej së keqes (1.8b) – kjo do
të thotë që ai kishte një respekt të madh për Perëndinë dhe kishte
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hequr dorë nga një jetë që jetohet pa Perëndinë. Tek 2.3 Perëndia
e quan atë “të patëmetë dhe të drejtë”. Jobi ishte i drejtë në sytë e
Perëndisë, pasi ishte pastruar nga mëkatet e tij. Ai ishte tërësisht i
dhënë pas gjërave të Perëndisë, duke qenë i përkushtuar dhe ishte
plot me dashuri për Perëndinë duke qenë i shenjtëruar. Si Noeu, ai
gjeti hir në sytë e Zotit (Zan.6:8). Kështu Jobi respektohej lart në
qiell dhe poshtë në tokë. Kështu, që në kapitujt hyrës të librit të
Jobit bëhet e qartë që vuajtjet e Jobit ishin vuajtje të pamerituara
dhe sfidat e tij nuk qenë ndëshkime prej Perëndisë sepse ai kishte
shkelur ligjin apo qe treguar i pabindur (v.8).
Jobi ishte shumë i pasur, ishte nga një shtresë e lartë e shoqërisë
dhe konsiderohej si njeriu më i shquar në brezin e tij (v.3). Ai
kishte 7000 dele, 3000 deve, 500 qe parmende, 500 gomarica dhe
një familje të madhe prej 7 bijsh, 3 bijash dhe shumë shërbëtorë.
Para së gjithash, ky inventar asetesh na është dhënë që të provojë se
Jobi është një personazh i vërtetë në histori (shih edhe Ezek.14:14;
Jakobi 5:11) dhe së dyti, për të na treguar se pasuria nuk na mbron
nga fatkeqësitë. Në vazhdim, inventari thekson drejtësinë e Jobit,
sepse ai nuk abuzoi me pushtetin e tij apo me privilegjet e tij.
Është po ashtu e qartë që Jobi ishte dikush që e kishte dritën e
jetës, sepse ai e dinte që rruga e shpëtimit është përmes një sakrifice
shlyese që ndëshkohet për fajin. Ai bënte kurbane në mënyrë të
rregullt për fëmijët e tij mëkatarë (v.5) sepse ai e njihte mëkatin
njerëzor në sytë e Perëndisë dhe që pa derdhjen e gjakut nuk ka falje.
Duke e ditur se çdo njeri ka nevojë për falje, ai sigurohej që të bënte
kurbane për të gjithë fëmijët e tij: sipas numrit të gjithë atyre (v.5).
Kjo nuk duhet marrë si një provë kundër një date shumë të hershme
për shkrimin e librit. Abeli, i biri i Adamit dhe Evës, dinte si të
bënte kurbane fajshlyese para Perëndisë në fillimet e botës (Zan.4:4).
Nevoja e çdo individi për të bërë paqe me Perëndinë përmes faljes
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është ende në fuqi sot. Kështu, ne të gjithë përmes besimit duhet ta
bëjmë Jezu Krishtin “kurbanin” tonë ndaj Perëndisë si një sakrificë
për mëkatet dhe mosbesimin tonë (Efes.5:2).

Besnikëria e Jobit (v.4-5)
Jobi i donte shumë fëmijët e vet, prandaj dhe u tregoi atyre për
rrugën e shpëtimit të Perëndisë. Kjo përgjegjësi është një detyrë
që të gjithë prindërit e kanë para Perëndisë. Ata nuk duhet të
mendojnë se puna e tyre e vetme është t’i ushqejnë ata me një dietë
të mirë dhe të shëndetshme, një shkollim të mirë, lodrat e fundit
apo pushime në vende të tjera, apo t’u lënë pas një trashëgimi të
madhe në para, prona apo toka. Jobi kishte pasuri, por ai qe edhe
i urtë e frymëror. Prindërit duhet të edukojnë fëmijët e tyre që të
njohin Jezus Krishtin si Zotin dhe Shpëtimtarin e tyre. Ky duhet
të jetë prioriteti i tyre më i madh si kujdestarë, sepse pasardhësit
tanë i përkasin Perëndisë së pari përmes së drejtës së krijimit, dhe
pastaj asaj të shpengimit me anë të pendesës dhe besimit personal
në Krishtin. Nëse fëmijët nuk flasin mirë për Perëndinë dhe Jezu
Krishtin, Birin e Tij apo për ungjillin, ka shumë të ngjarë që
prindërit e tyre nuk i kanë edukuar mirë në këtë drejtim. Shumica e
prindërve duan më të mirën për fëmijët e tyre dhe do të bëjnë çfarë
është e duhur për ta në çfarëdolloj mënyrë që të jetë e mundur. Kjo
është çfarë do edhe Perëndia për ta dhe kjo është ajo që pritet nga
çdo baba dhe çdo nënë.
Sipas Biblës, jeta familjare përbëhet nga një baba, një mama dhe
fëmijët e tyre. Kjo na kthen prapa te libri i Zanafillës, ku lexojmë që
Perëndia i dha Adamit një grua që ai e quajti Evë. Ata u urdhëruan
“të jenë të frytshëm dhe të shumëfishohen” (Zan.1:28). Brenda
qelizës familjare, fëmijët urdhërohen “...t’u binden prindërve në çdo
gjë, sepse kjo është e pranueshme për Zotin.” (Kol.3:20; Ex.20:12).
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Fëmijët tanë të çmuar duhen mësuar për çfarë është e drejtë dhe
e gabuar që të mund të bëhen qytetarë të mirë dhe të njohin
Perëndinë përmes Birit të tij, Jezu Krisht. Frekuentimi nga ana e
tyre i shërbesës së të dielës, studimeve
Fëmijët tanë të
biblike apo takimeve të tjera javore, do
çmuar duhen
të ndihmojë në këtë proces. Kur këta
fëmijë të mbërrijnë moshën e maturisë, mësuar për çfarë
do të marrin vendimet e tyre dhe do të është e drejtë
jenë përgjegjës për veprimet dhe fatin e dhe e gabuar
tyre (Fj.ur.22:6; Veprat 5:29).

Besimi i Jobit (v.20-23)

që të mund të
bëhen qytetarë
të mirë dhe të
njohin Perëndinë
përmes Birit të
tij, Jezu Krisht.

Pavarësisht gjërave që i ndodhën Jobit,
besimi i tij mbeti i fortë. Këtu ne gjejmë
reagimin shpirtëror të instiktit të Jobit
ndaj humbjes së tij tragjike. Çfarë
devotshmërie reale shfaqi Jobi kur ai
“...u ngrit, grisi mantelin e tij dhe rroi kokën; pastaj ra pëmbys
dhe adhuroi”(v.20)! Ai pranoi dorën e fshehtë të Perëndisë mbi
atë dhe bashkëshorten e tij dhe ai mbajti dëshirën për të adhuruar
dhe besuar. Matthew Henry thotë që vajtimi ynë apo lotët nuk
duhet të pengojnë adhurimin.12 Kjo histori e vuajtjeve të Jobit ngre
pyetje që bëhen zakonisht rreth vdekjes, por çfarë kuptohet qartë
në këtë pikë brenda tregimit është që Jobi pranoi se Zoti (Jahveh)
ishte në kontroll të të gjitha situatave, madje edhe të vetë vdekjes:
“Lakuriq dola nga barku i nënës sime dhe lakuriq do të kthehem.
Zoti ka dhënë dhe Zoti ka marrë. Qoftë i bekuar emri i Zotit”
(v.21). Charles H. Spurgeon komenton kështu:
“Trishtimi ynë do të bëhet shumë më i lehtë nëse mendojmë
12 Matthew Henry, Komentar i të gjithë Biblës, vëll.3 (Londër: Pickering &Inglis,
[n.d]), fq.12
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seriozisht për Fjalën. Qartazi kjo është çfarë bëri Jobi kur ai
tha “Lakuriq dola nga barku i nënës sime dhe lakuriq do të
kthehem. Zoti ka dhënë dhe Zoti ka marrë. Qoftë i bekuar
emri i Zotit” (1.21). Përdorni Jobin si shembullin tuaj. Mos
rrini ulur dhe prisni që t’u vijë ngushëllimi. Kërkoni tema mbi
të cilat mund të meditoni për të mirën tuaj. Gjeni disa të vërteta
të mëdha dhe qartazi të shpallura, të vërteta mbi të cilat juve
nuk ju lind asnjë fije dyshimi dhe lidheni spirancën aty. Pastaj
ju mund të filloni të ngushëlloheni. Kur ju të keni përvetësuar
këtë mësim, ju do të keni zotëruar artin e të ngushëlluarit të
të tjerëve.”13
Sepse besimi i tij ishte i fortë...

Jobi e njohu Perëndinë si Krijuesin e të gjitha gjërave.
Besimi i tij e mësoi që Perëndia e kishte krijuar Adamin nga pluhuri
dhe Evën nga brinja e tij dhe që universi është vepër e duarve të
Perëndisë (krahaso 9.8; 31.33; 33:4-6; 38:4, 12-13a; Zan.1.26-27; 2.7,
21-25; Ps.19). Referencat e tij të mëvonshme të “Arushës, Orionit
dhe Plejadave” (9.9) tregojnë që yjet u krijuan nga Perëndia gjatë
javës së krijimit (Zan.1.16), dhe ai e dinte që mbretëria e kafshëve
ishte krijesa e Perëndisë sepse vetëm Perëndia jep jetë (12:7-10).
Jobi nuk dinte gjë për evolucionin dhe për miliona vite vuajtjesh
dhe gjakderdhjeje para Adamit dhe as nuk besonte që njerëzit të
kishin prejardhjen nga amebat njëqelizore; jo sepse ishte injorant
nga ana shkencore (siç edhe do ta shohim që njohuria të cilën e
zotëronte Jobi dhe shokët e tij ishte shumë më e madhe sesa ne
mund të përfytyrojmë), por sepse ai i besonte zbulesës që i ishte
dhënë nga Perëndia. Ai nuk ishte rezultat i përmirësimit të racës së
majmunëve apo pasardhës i të ashtuquajturit Homo erectus (njeriu
13 Spurgeon, Pranë ujërave të qeta, fq. 81
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më këmbë) të evolucionit. Jobi e dinte vendin e tij në universin e
Perëndisë dhe që ai u krijua për miqësi me Perëndinë. Ai gjithashtu
mësoi të ecte me anë të besimit dhe jo përmes shikimit (Heb.2:4;
Mark 11:22; Rom.5:2; 2 Kor. 5:7).

Jobi e njohu Perëndinë si të përjetshëm dhe të shenjtë
“Lakuriq do të kthehem” (v.21). Perëndia është quajtur “i
Plotfuqishmi” në të gjithë librin e Jobit dhe më shumë brenda Jobit
sesa në gjithë pjesën tjetër të Shkrimit të marrë së bashku. Jobi
besonte që Perëndia është i njëjtë dje, sot dhe përgjithmonë, ndërsa
pranonte që si pasardhës të njeriut të parë Adamit, ne jemi të gjithë
mëkatarë përmes shkeljes së ligjeve të Perëndisë, gjë e cila ka çuar
në vdekje (14:1-4; krahaso 15:14; 34:14-15). Prandaj teologjia (dhe
antropologjia) e Jobit është në përputhje me pjesën tjetër të Dhjatës
së Vjetër dhe nuk kundërshton të Renë (Rom.3:23; 1 Tim.6:7). Ai
besonte në një mëkat shkatërrimtar të kryer në histori që ka sjellë
degjenerimin njerëzor dhe paaftësinë e njeriut për të shpëtuar
vetveten dhe kuptoi që vdekja është ndëshkimi i Perëndisë për
mëkatin (1.5; 10:9; krahaso 25:4; Zan.3:3; Rom.3:23/a). Gjatë
ligjëratës së nëntë të Jobit, ndërsa reflektonte për jetën që kishte
bërë para Perëndisë, ai i referohet shkeljes së Adamit si një mëkat
që u llogaritet të gjithë pasardhësve të tij (31:33). Ai nuk bëri të
tijat gabimet e Pelagusit apo Semi-Pelagjianizmit14. Ai ishte në këtë
pikë një konservator i kulluar!

Drejtësia e Jobit (v.21-22)
Në pak çaste bota e Jobit u përmbys dhe u shkatërrua. Familja e
tij u shkatërrua dhe pronat e tij u zhdukën, por ai nuk përdhosi
14 “Mësimi thelbësor i Pelagjianizmit është ky: Perëndia e ka urdhëruar njeriun të
bëjë atë që është e mirë; prandaj kjo do të thotë që ai e ka aftësinë ta bëjë këtë.
Kjo nënkupton që njeriu ka vullnet të lirë në sensin absolut të kësaj fjale.” Louis
Berkhof, Teologjia sistematike (Londër:Flamuri i së vërtetës, 1971), fq 232-233.
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emrin e Perëndisë. Ai nuk blasfemoi apo mallkoi Perëndinë. Në
vend të kësaj, kur pësoi humbje, Jobi bekoi Perëndinë Shpëtimtar
pa rezerva. Më pas është e vërtetë që ai bëri pyetje të sinqerta dhe
të ndershme, por pa ato pyetje nuk mund të kishte përgjigje. Duke
bekuar Perëndinë, Jobi tregoi se ai ishte i drejtë dhe plotësisht i
dorëzuar ndaj vullnetit të shenjtë të Perëndisë për jetën e tij. Ai nuk
luftoi me Perëndinë apo nuk e akuzoi Perëndinë për dashakeqësi,
siç janë të prirur të bëjnë shumë kur humbasin të dashurit e
tyre. Kur Jobi u fundos plotësisht ai nuk bëri tjetër gjë përveçse
u mbështet në premtimet e Perëndisë dhe Shpëtimtarit të tij për
gruan dhe vetveten.
Ky është reagimi më i mirë për besimtarin kur pëson humbje
dhe dhimbje. Mbështetja e Jobit në natyrën e pandryshueshme të
Perëndisë ishte fryt i ripërtëritjes dhe drejtësisë së tij. Të gjithë
ata që përballen me sfida duhet të veprojnë kështu. Jobi nuk e
braktisi asnjëherë besimin e tij në
Mbështetja e
Perëndinë. Në fakt, ky është paradoksi,
Jobit në natyrën e se kështu besimi i tij u bë edhe më i
fortë, gjë që ndodh sa herë populli i
pandryshueshme
të Perëndisë ishte Perëndisë i lejon vuajtjet ta tërheqin
drejt Perëndisë për të marrë hir në kohë
fryt i ripërtëritjes
nevoje (Rom.8:28; Heb.4:16). Në mes
dhe drejtësisë së
të trishtimit, Jezu Krishti ofron paqe
tij.
në vend të shqetësimit, forcë në vend të
dobësisë dhe shpresë për të nesërmen
(Mat.11:28-30). Jobi kishte menduar më parë për vuajtjet, por
kur ato erdhën ai nuk qe i përgatitur për tronditjen. Në fakt,
ai gjithmonë e kishte patur frikë këtë tragjedi që tani i ndodhi:
“Sepse ajo që më tremb më shumë më bie mbi krye, dhe ajo që
më tmerron më ndodh. Nuk kam qetësi, nuk kam prehje, por më
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pushton shqetësimi.” (3.25-26)
Vuajtjet emocionale të bashkuara me dhimbjen fizike ishin
pjesa e tij në këtë kohë. Sidoqoftë, Jobi eci përulësisht dhe ai pranoi
vullnetin e Perëndisë. Ai nuk e fajësoi Perëndinë apo ta akuzonte
atë për të keqen (1.22) Qëndrimi i Jobit ishte i duhuri dhe ai po
mendonte qartësisht dhe biblikisht në këtë pikë. Perëndia nuk më
ka bërë asnjë të keqe: “Lakuriq dola nga barku i nënës sime dhe
lakuriq do të kthehem. Zoti ka dhënë dhe Zoti ka marrë. Qoftë i
bekuar emri i Zotit (v.21/b)”.
Një mëkat që ndodh shpesh është ta quash Perëndinë e shenjtë
autorin e akteve të pashenjta dhe të luash rolin e gjykatësit dhe
trupit gjykues kundër Perëndisë. Pa treguar asnjë lloj frike dhe pa
shfaqur asnjë lloj përulësie, njerëzit janë të gatshëm të shprehen me
zemërim dhe hakmarrje ndaj Perëndisë dhe veprave të tij në botë.
Jobi, si një njeri i drejtë që kishte një botëkuptim të perëndishëm,
eci përulësisht para Perëndisë. Ai kishte frikë Perëndinë dhe i
largohej së keqes (v.8/b) – ai kishte respekt të madh për Perëndinë.
Jeta e tij ishte në përputhje me fjalët e tij dhe ai i mësoi fëmijët dhe
shërbëtorët e tij përmes shembullit personal. Ai nuk ishte hipokrit,
as nuk ishte fanatik por ai kishte një themel frymëror që u largohej
të dyja këtyre ekstremeve. Perëndia thotë tri herë që Jobi ishte “..i
ndershëm dhe i drejtë” (1:1,8; 2:3) dhe lexojmë që “...Jobi kishte/
ka frikë nga Perëndia...” (1:1,9): kjo ishte një frikë e pjellë nga
besimi. Vuajtjet e tij duhen parë në dritën e përkujdesjes sovrane
të Perëndisë dhe jo si rezultat i mëkateve të tij personale. Patjetër,
ne nuk po themi se Jobi ishte pa mëkat; kjo nuk mund të ndodhë
(Rom.3:10-18,23); përkundrazi por themi se ai u llogarit si i drejtë
në sytë e Perëndisë për shkak të besimit të tij.
Sulmi i Satanit qe i llogaritur jo vetëm për të shkatëruar
besimin e Jobit, por gjithashtu të ekspozonte (sipas Satanit) edhe

36

hipokrizinë e Jobit: “Vallë më kot Jobi ka frikë nga Perëndia? A
nuk ke vënë ti një mbrojtje rreth tij, rreth shtëpisë së tij dhe të
gjitha gjërave që ai zotëron? Ti ke bekuar veprën e duarve të tij dhe
bagëtia e tij është shtuar shumë në vend. Por shtri dorën tënde dhe
preki të gjitha ato që ai zotëron dhe ke për të parë po nuk të mallkoi
ai haptazi.” (1:9-11) Por ai gaboi në rastin e Jobit; Satani nuk mund
të kuptojë punën e hirit shpëtues në shpirtrat e të shpenguarve,
as nuk e kupton se çfarë është pendesa, sepse ato janë një mister
për të. Përkundrazi, në vend që të mallkonte Perëndinë për shkak
të humbjes së papritur dhe të menjëhershme të 10 fëmijve të tij të
shtrenjtë dhe për shkak të turbullimit që solli humbja e pasurisë së
tij të madhe, Jobi bekoi Perëndinë me sinqeritet: “Zoti ka dhënë
dhe Zoti ka marrë. Qoftë i bekuar emri i Zotit! (1.21)” Në fund
fare ishte Satani që u trondit dhe u habit. Ndonëse vuajtjet e Jobit
ishin nën kontrollin sovran të Perëndisë, Satani ishte autori i
vërtetë i tyre.
A jeni përballur ndonjë herë me këtë lloj sfide? Të reagoni ndaj
vuajtjeve siç veproi Jobi do të thotë të mbash të fortë besimin dhe
të veprosh me drejtësi. Vuajtjet shpesh duken iracionale dhe të
padrejta. Vuajtjet për Jobin fillimisht nuk kishin shumë kuptim për
të. Ato e kërcënuan qoftë njohjen dhe besimin e tij në Perëndinë.
Ato ishin aq të rënda saqë Jobi uroi që më mirë të mos ishte lindur
ndonjë herë (3:3). Sidoqoftë ky ishte plani i Perëndisë për jetën e
tij:
A do ta mbante të fortë besimin e tij? A do të mbante lëvdimin
në buzët e tij? A do të vazhdonte të ishte i ndershëm si në fillim?

Tregimi vazhdon ...
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Për studim të mëtejshëm

1. Pikëpamja e krijimit që Jobi kishte është e ngjashme me versionin
e dhënë tek Zanafilla 1-3. Për çfarë flitet aty dhe si mund të jemi
të sigurt ne si të krishterë që ky version është i saktë?
2. Çfarë janë disa prova që realisht Jobi ishte dikush që jetoi në
vendin e Uzit?
3. Çfarë nënkuptohet në Bibël kur lexojmë aty të thuhet se djalli
duhet kundërshtuar? Studio Efesianët 4:27; 6:10-17; Jakobi 4:7.

Për të menduar dhe për të diskutuar

1. A ishin të sinqerta reagimet e Jobit ndaj përkujdesjes së
Perëndisë?
2. Çfarë duhet të bëjmë për të gjetur paqe kur goditemi nga humbja
e papritur e të afërmve apo nga fatkeqësitë?
3. Nuk mund të dyshojmë se fëmijët e Jobit e dinin se çfarë besonte
i ati dhe prioritetet që ai kishte për shkak të kësaj. Nëse ju keni
fëmijë, a mund të thoni edhe ju të njëjtën gjë për veten tuaj?
4. Nëse ju do të ishit në vendin e Jobit, a do të mburrej me ty
Perëndia para Satanit? Nëse po, pse? Nëse jo, pse ?
5. Si mund të mësojmë fëmijët tanë për ekzistencën dhe për fuqinë
e Satanit pa i shqetësuar dhe pa i frikësuar ata?
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2

Armiqtë
e Jobit

(2:1-13)

Kapitulli 2 i Jobit hapet me një skenë tjetër qiellore:
“Një ditë ndodhi që bijtë e Perëndisë shkuan të
paraqiten përpara Zotit, dhe midis tyre shkoi edhe
Satanai për t`u paraqitur përpara Zotit. (v.1)

F

raza “bijtë e Perëndisë” (1.6; 2:1) mund të kuptohet si
qenie engjëllore apo qiellore. Dhjata e Re thotë, apo
e lë të nënkuptohet, që engjëjt janë qenie të krijuara
(Kol.1:15-17; Heb.1:6-7). Në këtë kapitull ata takohen
me Perëndinë duke paraqitur veten para tij. Satani është me ta sepse
edhe ai po ashtu “ është në shërbim të qëllimeve të Perëndisë, duke
qenë i lejuar të bëjë punën e tij të keqe që shpie përpara vullnetin
e Perëndisë.”15 A po ndodh ky takim në qiell? Për të shpjeguar se

si ka mundësi që një armik engjëllor i mëkatshëm dhe djallëzor
lejohet që të hyjë në qiell, disa kanë sugjeruar që “ ka një sferë
tjetër, një vend tjetër, ku Perëndia mbledh këshillin dhe oborrin
qiellor dhe atje merren vendime që ndikojnë njerëzit mbi tokë.”16
15 George M.Philip, Besimi jo i shpjeguar i gjithë (Edinburg: Shtëpia botuese
Rutherford, 2001), fq.4
16
David Atkinson, Mesazhi i Jobit (Nottingham: IVP,1991), fq. 20
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Sidoqoftë neve nuk na jepet shpjegim për ndonjë alternativë tjetër
në tekst. Sidoqoftë, kudo që takimi u mbajt, Perëndia vetë është
plotësisht i qetë me situatën. Disa mendojnë që bijtë e Perëndisë
u mblodhën bashkë për të marrë urdhra; folja “u paraqitën” (v.1)
mund të përkthehet edhe si “të presësh për urdhrin e çastit”.
Te 38:4-7 na jepet një e dhënë për kohën kur Perëndia krijoi
engjëjt:
Ku ishe kur unë hidhja themelet e tokës? Thuaje, në rast se
ke aq zgjuarsi. Kush ka vendosur përmasat e saj, në rast se
e di, ose kush ka vënë mbi të litarin për ta matur? Ku janë
vendosur themelet e saj, ose kush ia vuri gurin qoshes, kur
yjet e mëngjesit këndonin të gjithë së bashku dhe tërë bijtë e
Perëndisë lëshonin britma gëzimi?
Përmendja e “yjeve të mëngjesit” dhe “bijve të Perëndisë” flet
për praninë e engjëjve në fillim të krijimit të universit.17 Vetëm
engjëjt dhe njerëzit në krijesën e Perëndisë mund të këndojnë lavdet
e lavdisë së Perëndisë.18 Kjo është diçka që majmunët primatë nuk
mund ta bëjnë sepse nuk u krijuan për një gjë të tillë.

Identiteti dhe aftësia e Satanit (v.1-6)
Identiteti i Satanit
Engjëjt janë të padukshëm dhe të pavdekshëm, por jo të
17 “Ata që mbajnë pozitën e një krijimi shumë pas në kohë besojnë që engjëjt
janë krijuar 3.8 milionë vite më parë, në mos edhe më herët.” Hugh Ross, Thesaret
e fshehura të librit të Jobit (Grand Rapids, MI: Baker, 2011), fq.48. Kjo sigurisht
është jo në sintoni me Biblën; përveç kësaj nëse ata kanë të drejtë, pse engjëjt
nuk u krijuan bashkë me universin kur supozohet se ai filloi me Big Bang rreth 14.5
miliardë vite më parë?
18 Në lidhje me “yjet e mëngjesit” – Ky titull poetik, që I jepet engjëjve nga Jobi,
flet për inteligjencën, shenjtërinë dhe shkëlqimin e lavdisë së tyre; përsosmëri
këto që burojnë nga Krijuesi i tyre i lavdishëm, që është ylli shkëlqyes i mëngjesit
(Zbul.22). Herbert Lockyer, Misteri dhe shërbesa e engjëjve (Londër: Parry Jackman,
n.d), fq.36
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pandryshueshëm. Kur u krijuan, ata u pajisën me intelekt,
vullnet bukuri dhe fuqi mbi nivelin njerëzor. Ata të gjithë
adhuruan Perëndinë në shkëlqimin e shenjtërisë, derisa Satani
kreu mëkatin. Kur u krijuan në fillim prej Perëndisë, engjëjt
ishin të mirë. Sidoqoftë, disa braktisën urtësinë dhe pozitën e
tyre qiellore përmes keqpërdorimit të lirisë së tyre.19
Satani nuk u krijua i keq, por përmes krenarisë dhe dashurisë për
veten braktisi gjendjen e hirit (Is.14:12-14). Ai është kundërshtari
i popullit të Perëndisë sepse i akuzon ata ditë e natë para Tij ( 1
Pjet.5:8; Zbul.12:10). Në Bibël, Satanit i jepen edhe këta emra:
• Djalli – akuzuesi (Mat. 4:1)
• Apoloni – shkatërruesi (Zbul. 9:11)
• Belzebubi – princi i demonëve (Mat.12:24)
Në këtë kapitull neve na zbulohet menjëherë karakteri i vërtetë
i Satanit. Aty përshkruhet ligësia dhe dinakëria e tij. Ai paraqitet
si një qenie e vërtetë dhe kjo është në përputhje me pjesën tjetër
të Shkrimeve (Zan.3:4; Zak. 3:1; Mat. 4:1-11; Juda 9). I krijuar me
inteligjencë dhe i fuqishëm, ai gjithmonë është duke luftuar kundër
popullit të Perëndisë.

Aftësia e Satanit
Satani është armiku kryesor i popullit të Perëndisë dhe kryeson
të gjitha fuqitë që i kundërshtojnë ata. Bibla e përshkruan atë në
mënyra të ndryshme, si p.sh:
• Një luan vrumbullues (1 Pjet.5:8)
• Një njeri të fuqishëm (Luka 11:21)
• Një dragua (Zbul.12:3-4)
• Princi i fuqisë së erës (Ef.2:2)
• Perëndia i kësaj epoke (2 Kor.4:4)
19 po aty., fq.14
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Tek Efesianët Pali thotë që duhet ta kundërshtojmë djallin; ai
është një fuqi që duhet llogaritur mirë. Ky kundërshtim arrihet kur
të krishterët vishen me të gjithë armatimin e Perëndisë (Ef.6:11),
që do të mundësonte që besimtarët të qëndrojnë kundër skemave
të djallit. Sidoqoftë, ne nuk duhet harrojmë se ai nuk është i
gjithëpranishëm apo i gjithëdijshëm. Ai di të shkuarën, por jo
të ardhmen dhe ai është i kufizuar nga Perëndia në qëllimet dhe
veprimet e tij. Veprat e tij janë maksimalisht të këqija dhe ai përdor
mendjet e njerëzve për të krijuar përçarje dhe konflikt brenda
popullit të Perëndisë, ndërsa bën maksimumin e tij si një “luan
vrumbullues” të mashtrojë dhe të shkatërrojë ata që janë krijuar
në imazhin e Perëndisë (1 Pjet.5:8). Sidoqoftë, ai duhet t’i bindet
Perëndisë dhe t’i nënshtrohet atij; ai nuk mund të bëjë ndonjë gjë
pa lejen e Perëndisë (Job 1:12; 2:4-6). Fuqia e tij e jashtëzakonshme
përfshin aftësinë të nxisë fise të vjedhin, të vrasin dhe të dëmtojnë.
Tufat e bagëtisë së Jobit u vodhën prej Sabenjve, devetë e tij u
rrëmbyen nga Kaldeasit dhe i njëjti fis vrau disa nga shërbëtorët e tij
në përleshje me ta (1:17). Delet dhe shërbëtorët e tij u konsumuan
nga zjarri që ra nga qielli (ndoshta vetëtima) dhe 10 fëmijët e tij
u vranë nga një stuhi e madhe (1:16,19). Jobi nuk dinte se çfarë
po ndodhte lart në qiell. Ai nuk ishte në dijeni për aktivitetin pas
perdeve të skenës dhe ujdinë mes Perëndisë dhe Satanit. Ai vetëm
dinte se ajo që i druhej më shumë, i ngjau atij (3.25).

Plani i Perëndisë (v.3-6)
"A e vure re shërbëtorin tim Job? Sepse mbi dhè nuk ka asnjë
tjetër si ai që të jetë i ndershëm, i drejtë, të ketë frikë nga
Perëndia dhe t`i largohet së keqes. Ai qëndron i patundur në
ndershmërinë e tij, megjithëse ti më ke nxitur kundër tij për ta
shkatërruar pa asnjë shkak". (v.3)
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Perëndia i thotë Satanit që Jobi është një person i shpëtuar, por
Satani nuk beson në fuqinë e hirit të Perëndisë për të ndryshuar
zemrën njerëzore dhe dëshiron një mundësi tjetër për të provuar
teorinë e tij që të gjithë mëkatarët janë hipokritë (v.4-5). Satani e
njeh natyrën mëkatare të njeriut, por nuk di gjë për natyrën e re të
lindur prej besimit (1 Pjet.1:23). Perëndia lejon testin tjetër të tij të
ndodhë që Jobi të dëshmojë përmes vuajtjeve të tij fuqinë e kthimit
në besim: "Zoti i tha Satanait: "Ja ai, është në pushtetin tënd, por
mos ia merr jetën". (v.6)
Jobi mposhti Satanin për shkak të “fuqisë së Perëndisë përmes
besimit” (1 Pjet.1:5; Juda 24). Perëndia është gjithmonë një hap
para Satanit. I Ligu duhet të dorëzohet përballë të Shenjtit (Jobi
1:12; 2:6). Jobi u zgjodh prej kësaj bote dhe u bë objekt i veçantë
i dashurisë hyjnore. Ai u vlerësua nga Perëndia si "…i ndershëm,
i drejtë, të ketë frikë nga Perëndia dhe t`i largohet së keqes. Ai
qëndron i patundur në ndershmërinë e tij …" (2.3) Kjo është një
deklaratë nga Perëndia që Jobi është i drejtë. Me fjalët e ungjillit,
Jobi është dikush që është justifikuar përmes besimit (Rom.5:1)
dhe është “i drejtë para Perëndisë”. Ai është dikush që Krishti
e ka bërë shtëpi të vet zemrën e tij përmes Frymës. Atij i është
llogaritur si drejtësi personale drejtësia e Krishtit përmes besimit,
dhe ai ka një forcë të brendshme të lindur përmes të njëjtit besim,
duke hedhur një themel të mirë për të shpresuar.

Sulmi i dytë i djallit (v.7-8)
Satani nuk dorëzohet lehtë, as nuk tregohet i mëshirshëm ndaj
Jobit; ai i trajton të gjithë njerëzit e Perëndisnë në të njëjtën mënyrë.
Ai e ka për natyrë të veprojë kështu, pasi është i rënë në mëkat dhe
i lig; siç edhe Bibla e thotë “ ... tigri nuk mund të këmbejë lëkurën
me vijëza” (Jer.13.23) po ashtu edhe Satani. Ai vepron kundër Jobit
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pa shkak dhe padrejtësisht: “Kështu
Arsyeja që
Satanai u largua nga prania e Zotit dhe
Perëndia pranoi
e goditi Jobin me një ulcerë të keqe
nga majat e këmbëve deri në pjesën e sfidën e Satanit
sipërme të kokës. Jobi mori një copë për të sprovuar
balte për t`u kruar dhe rrinte ulur në besnikërinë dhe
mes të hirit.” (v.7-8)
dashurinë e
Arsyeja që Perëndia pranoi sfidën e
Jobit ishte që të
Satanit për të sprovuar besnikërinë dhe
dashurinë e Jobit ishte që të tregonte tregonte fuqinë
fuqinë e hirit të tij shpëtues. Pse e e hirit të tij
shqetëson kjo Satanin kaq shumë? Ai shpëtues.
është inteligjent dhe e njeh historinë e
njerëzimit më mirë se çdokush. Ai e di që zemra e njeriut është plot
lakmi dhe egoiste (v.4). Sidoqoftë ai nuk mund të masë misterin
e hirit sovran dhe të dhënë falas të Perëndisë. Ne shohim që nuk
është vetëm problemi i Satanit, por është edhe i engjëjve gjithashtu.
Ata janë të hutuar për lajmin e ungjillit, duke patur një dëshirë të
madhe të shohin se çfarë ndodh me të (1 Pjet. 1:12).

Reagimi i perëndishëm i Jobit (v.10)
Në rast se pranojmë të mirën nga Perëndia, pse nuk duhet të
pranojmë edhe të keqen?
Këto fjalë të famshme janë sërish provë e besimit të Jobit në një
Krijues sovran plot dashamirësi. Të gjitha vuajtjet, dhimbjet dhe
sëmundjet në botë kanë ardhur si pasojë e asaj që Bibla e quan
“rënia në mëkat” (Zan.3). Pali te Romakët 5 e përshkruan si një
ngjarje të vërtetë dhe historike rënien në mëkat, duke pohuar se
nëse nuk do të kishte ndodhur në kopshtin e Edenit, nuk do të
kishte nevojë për një Shpëtimtar. Ka disa gjëra që ne nuk mund t’i
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shpjegojmë derisa të marrim parasysh që ka një fillesë për të gjitha
vuajtjet dhe vdekjet në botë (Rom.8:21-22).
Jobi reagoi ndaj goditjes së Satanit sikur të kishte ditur
çfarë është shkruar te 2 Kor.4:16-17: “...Prandaj nuk na lëshon
zemra; por, edhe pse njeriu ynë i jashtëm shkon në shkatërrim,
ai i brendshëm përtërihet nga dita në ditë. Sepse trishtimi ynë i
lehtë që është vetëm për një moment, prodhon për ne, një peshë të
pamasë e të pashoqe të amshueshme lavdie.” Besimi i Jobit i tregoi
atij se Perëndia është i mirë. Sidoqoftë, sikur edhe do ta shohim,
përvoja e tij e shtyu të bënte pyetjen “Pse?” në zemër të tij.
Apostulli Jakob na ndihmon të kuptojmë veprimtarinë
e Perëndisë brenda popullit të tij të prirur për mëkat dhe të
shpenguar. Në letrën e tij ne lexojmë: “Ja, ne shpallim të lum ata
që duruan; ju keni dëgjuar për durimin e Jobit, dhe e keni parë
fatin përfundimtar që Zoti i rezervoi, sepse Zoti është plot mëshirë
e dhembshuri.” (Jakobi 5:11) Apostulli e ngre lart Jobin si një
shembull të mirë të besimit, të durimit dhe të qëndrueshmërisë së
vërtetë kur ishte duke u sprovuar. Jobi nuk u dorëzua; ai besoi që
Perëndia është i mirë. Por sidoqoftë Jakobi lë të nënkuptohet që
ajo çfarë i ngjau Jobit në sprovën e tij kishte si qëllim të zbulonte
karakterin e Perëndisë “…Zoti është plot mëshirë e dhembshuri.”
Sulmet e Satanit ishin të poshtra dhe të këqija, sfidat e Jobit ishin të
gjata dhe të dhimbshme, por Perëndia e kishte gjithçka për të mirë.
Jobi mundi të pranonte këtë. “…Në rast se pranojmë të mirën nga
Perëndia, pse nuk duhet të pranojmë edhe të keqen?” (v.10)

Gruaja e Jobit (v.9-10)
Atëherë gruaja e tij i tha: "Qëndron ende në ndershmërinë
tënde? Mallko Perëndinë dhe vdis!". Por ai i tha asaj: "Ti flet si
një grua pa mend.

45

Gruaja e Jobit mendoi se ai po refuzonte të përballej me realitetin e
situatës së tij të dëshpëruar sepse qe verbuar mendërisht. A ndjeu ajo
që Perëndia e kishte braktisur atë? Një reagim i tillë është shumë i
zakonshëm kur populli i Perëndisë kalon përmes shumë vështirësish
apo vuan nga ndonjë sëmundje, por Jobi nuk reagoi ashtu.
Nëse gruaja e tij, siç të lë të mendosh situata, po e shtynte
Jobin të braktiste besimin e tij, kjo do të ishte një sfidë shtesë,
e katërt. Sidoqoftë ky ishte momenti kur ata duhet të lidheshin
ngushtë bashkë që të mund të ngushëllonin dhe përkrahin njëritjetrin sepse “Dy vlejnë më mirë se një i vetëm,...” (Pred.4:9) Ajo
mund të jetë shprehur në mënyrë të tillë për shkak të tronditjes
dhe hidhërimit të zisë dhe sepse ajo ndjeu që i shoqi po vuante
padrejtësisht. A ishte mpirë ajo prej dhimbjes së madhe emocionale
që përjetoi? A e shtynë këto gjëra atë të thoshte, realisht “Ti je një
njeri i mirë dhe nuk e meriton këtë trajtim nga ana e Perëndisë?”
Nëse kjo është e vërtetë, ajo nuk është e vetmja që u ndje ashtu kur
humbja e të dashurve të thyen zemrën, të mpin mendjen dhe të
therr në shpirt. Nëse nga ana tjetër gruaja e Jobit ishte e zemëruar
me Perëndinë, ky nuk është një reagim i jashtëzakonshëm ndaj
humbjes së atyre që janë shumë të afërt me ne. Gjithsesi, është e
qartë që ajo nuk mund të kuptonte sepse Jobi nuk qe i zemëruar
gjithashtu. Ajo nuk mund të ruante ndjenjat e saj, por “Në të gjitha
këto Jobi nuk mëkatoi me buzët e tij.” (v.10)
Jobi e kuptoi që qoftë e mira apo e keqja, vijnë prej Perëndisë.
Kështu, ai parapriu një nga mesazhet kryesore të librit të Jobit:
“vullneti i Perëndisë është sovran.” Nëse e duam Perëndinë, ne do
të besojmë tek Ai. Kjo nuk është vepër e mishit, por është fryt
i një zemre të përtërirë, të lindur nga Fryma e Perëndisë (Gjoni
3:3). Është e domosdoshme që brezi i sotëm ta lejojë Perëndinë,
të jetë Perëndi [në sensin që Ai nuk i jep llogari askujt për atë që
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bën.] Perëndia duhet parë ashtu si përshkruhet në Katekizmin e
shkurtër të Westmister-it: “Perëndia është Frymë, i pafundëm,
i përjetshëm dhe i pandryshueshëm, në qenien, në urtësinë, në
fuqinë, në shenjtërinë, në drejtësinë, në mirësinë dhe në të vërtetën
e tij.”20 Ne të gjithë duhet të pranojmë se Ai është Zot i krijimit,
i providencës dhe i shpëtimit. Perëndia bën atë që Ai do dhe kur
Ai dëshiron. Sa keq kur njerëzit mëkatarë argumentojnë se ata
duhet të jenë të lirë të ushtrojnë vullnetin e tyre të mëkatshëm
siç e mendojnë ata dhe pastaj i mohojnë Perëndisë të njëjtën të
drejtë! Jobi nuk mendonte aspak kështu, sepse ai ishte i ndriçuar
tashmë dhe përmes vuajtjeve të tij, do të merrte një njohje të plotë
dhe të qartë të Shpenguesit të tij. Psalmisti thotë “Ki besim tek ai
vazhdimisht, o popull,...” (Ps.62:8) Jobi po mësonte këtë mësim të
rëndësishëm. Perëndia është gjykatësi i së drejtës dhe i së gabuarës
e i çdo zemre dhe mendjeje.

20 Katekizmi i shkurtër i Westminsterit, përgjigje ndaj pyetjes 4 “Çfarë është
Perëndia?”
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Për studim të mëtejshëm

1. Çfarë është drejtësia sipas Biblës? Jepni edhe referenca biblike
për të shpjeguar arsyetimin tuaj.
2. Çfarë nuk mund të bëjë Satani?
3. Mësoni më shumë për dallimin midis vullnetit të përsosur të
Perëndisë dhe vullnetit të tij lejues?
4. Çfarë taktikash përdori Satani për të shkatërruar besimin e Jobit
(2 Kor.2:11)
Për të menduar dhe për të diskutuar

1. Si reagoni ndaj komenteve të gruas së Jobit tek 2:9?
2. Jakobi, vëllai i Gjonit, u vra gjatë një kohe përndjekjeje jo shumë
vonë pas Rrëshajëve prej mbretit Herod (Vep.12:2), por Perëndia
u kujdes që Satani të mos e vriste Jobin. A mund të dimë pse
Perëndia lejoi këtë dhe jo atë tjetrën?
3. Jobi tha “Në rast se pranojmë të mirën nga Perëndia, pse nuk
duhet të pranojmë edhe të keqen?". Si mund të mbajmë të
njëjtin qëndrim kur kalojmë përmes vështirësish?
4. Lexoni Rom. 8:28-31. Cilat janë rrjedhojat e kësaj në kontekstin e
vuajtjeve njerëzore?
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3

Vajtimi
i Jobit

(3:1-26)

Në fjalimet e tyre, Jobi dhe miqtë e tij diskutojnë
problemet e ekzistencës njerëzore në një univers
të nënshtruar mëkatit. Miqtë dhe familja e Jobit
(42:11) i shohin kushtet e tij si rezultat të ndonjë
mëkati të madh kur panë që ai ishte ulur mbi
togun e hirit të drurit të djegur jashtë portave të
qytetit (2:8; shih 42:11). Dituria e kohës së tij nuk
mund të përballej me nevojat e Jobit dhe ai është i
falimentuar.

S

idoqoftë, përgjatë kohës së sfidave dhe debateve të tij
me 3 miqtë e vet, Jobi nxori mësime që i gjithë populli
i Perëndisë duhet t’i mësojë dhe duhet t’i rimësojë
gjithmonë. Të besosh dhe të mbështetesh në madhështinë
dhe në mirësinë e Perëndisë ishe një ndihmë e madhe për Jobin
dhe ai gjetje prehje kur e lejoi Perëndinë të ishte Perëndi. Ai mësoi
të shpresonte në Perëndinë e shpresës (Rom.15:13). Mendja jonë e
kufizuar nuk mund të shohë të plotë të gjithë tablonë, prandaj të
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kuptuarit e të gjitha gjërave që bën Perëndia është e pamundur për
ne. Jobi mësoi megjithatë të mos mbështetej në mençurinë e tij, por
përkundrazi t’i besonte Perëndisë në çdo kohë (Fj.ur. 3:5-6).

Kërkimi i Jobit për prehje
Jobi u ul për 7 ditë në heshtje i rrethuar nga miqtë e tij: Elifazi
nga Temani, Bildadi nga Shuhau dhe Zofari nga Naamathi (2:1113). Ata ndjejnë keqardhje për dhimbjen e Jobit dhe i qëndrojnë
pranë që ai të mund të kuptojë se nuk e kanë braktisur të gjithë.
Sidoqoftë, kjo nuk mjafton për të ndihmuar Jobin, siç edhe do të
shohim më poshtë.
Jobi fillon të flasë në hidhërimin e shpirtit të tij: “Jobi ... mallkoi
ditën e lindjes së tij.” (v.1) Fjala hebraisht e përkthyer “mallkoj”
që do të thotë “të përçmosh”, është përdorur edhe herë të tjera
për të mallkuar Perëndinë (Eks.22:28; Lev.24:15) apo të mallkosh
prindërit (Eks.21:17). Ndjenjat dhe qëndrimet e pranishme në
këtë kapitull janë të ngjashme me ato që provojnë shumë që kanë
kaluar përvoja të ngjashme me ato të Jobit. Humbjet e tij të mëdha
e modifikojnë disi qëndrimin e tij, që tani buron nga natyra e
tij e vjetër mishtore dhe ai fillon të shfrejë ndjenjat e tij. Po, ai
është ende i drejtë në sytë e Perëndisë; ai është ende një person i
shpëtuar; por tani ai kërkon përgjigje, duke qenë i ofenduar nga
fatkeqësitë e tij personale – kjo është stuhia e përsosur që ai duhet
ta përballojë. Sidoqoftë, Jobi nuk kryen blasfemi. Ai nuk kërkon
hakmarrje, as nuk shpreh mendime vetëvrasëse. Si një person
që ecën me Perëndinë, Jobi është i drejtë, por si një mëkatar i
(shpëtuar prej hirit) që po jeton në një botë të mëkatshme, ai është
ende i prirur të ketë frikë dhe shqetësime të jetës së përditshme,
veçanërisht kur ato kanë në fokus fëmijët dhe biznesin e tij. Ankthi
i tij është i ngjashëm me atë të miliona besimtarëve përreth botës
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kur ndodhen në rrethana të ngjashme. Ai shprehu ndjenja të
tmerrit dhe angështisë, të nënkuptuara nga theksimi i dyfishtë i
sinonimisë “frikë” dhe “tmerr”: “Sepse ajo që më tremb më shumë
më bie mbi krye dhe ajo që më tmerron më ndodh. Nuk kam qetësi,
nuk kam prehje, por më pushton shqetësimi.” (v.25-26)
Është e kuptueshme që Jobi nuk ka paqe në zemër, dhe në
mendje ai ka rrëmujë në kërkim të përgjigjeve. Problemi i tij, që e
kanë shumë të tjerë, është se pse Perëndia e lejon këtë të ndodhë?
Ai kërkon për paqe dhe për prehje. Siç edhe do ta shohim, paqja
e zemrës dhe e mendjes gjendet vetëm në pranimin e vullnetit
të Perëndisë dhe të mënyrave që Ai na trajton ne, fëmijët e tij të
birësuar. Ky proces sjell forcë për sot dhe shpresë për të nesërmen
përmes Shpëtimtarit tonë të ngjallur Jezus Krisht.

Hidhërim dhe Zemërim
Jobi e pranon më vonë se kishte qenë i zemëruar për shkak të
kushteve dhe humbjeve të tij (7:11; 9:18). Kjo i shton vuajtjet
e tij, lëndon shpirtin e tij dhe hidhëron zemrën e tij. Hidhërimi
do të thotë që të mbash brenda vetes një frymë inati që refuzon
të pajtohet. Natyrat tona mëkatare shpesh reagojnë me zemërim
kur neglizhohen, kur lëndohen apo kur ofendohen. Kjo mund të
krijojë një lëmsh urrejtjeje në shpirt që do të prishë miqësinë me
të tjerët dhe të çon në braktisje personale të besimit. Efektet e
saj janë humbja e gëzimit, rritja e dozës së kritikimit, mungesë e
lutjes dhe një ngurtësim zemre. Zemërimi është një emocion tjetër
i fortë që provokohet nga humbja e të dashurve dhe shpesh të nxit
të bësh pyetjet “Pse?” apo “Pse unë?”. Kohët e vuajtjeve na shtyjnë
të kërkojmë përgjigje nga ekspertët si mjekët, policia, infermierët,
klerikët apo pjesëtarë të tjerë të familjes. Zemërimi mund të
drejtohet kundër një personi apo kundër një ngjarjeje ose madje
ndaj vetë Perëndisë, siç edhe e gjejmë në librin e Jobit. Ndjenjat e
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padrejtësisë dhe të kotësisë mund të pushtojnë mendjen, që sjellin
zemërim i cili vë në dyshim qëllimet dhe dashurinë e Perëndisë
dhe është i tunduar të refuzojë ndihmën e tij. Zemërimi, tërbimi,
të folurit keq dhe dashakeqësia janë të gjitha fryte të zemërimit
(Ef.4.31). Hidhërimit i pëlqen të justifikojë ashpërsinë e vet
duke pohuar që ka të drejtë dhe akuzon të tjerët se kanë gabuar.
Sidoqoftë, hidhërimi është një moçal që do të përpijë çdo mirësi
dhe çdo miqësi që mund t’u shfaqet të tjerëve (Heb.12:15). Ai do
të shtyjë dikë të izolohet prej të tjerëve, të refuzojë pajtimin dhe
të bëjë dikë të papërdorshëm nga Perëndia. Zemërimi duhet të
trajtohet përmes pendesës; zemërimi që refuzohet qëllimisht të
braktiset mund të shkatërrojë jetën shpirtërore të një besimtari dhe
të çojë në vrasje (Mark 6:19), të përçajë një kishë lokale dhe madje
të inatoset me Perëndinë. Falja e të tjerëve është kundërhelmi i
zemërimit (Mat.6:14-15; Ef.4:32).

Rruga e paqes së Jobit
Ka raste në jetë që ne mund të ndihemi të rënë në kurth. Jobi tani
ndihet kështu sepse ai ka më shumë pyetje në mendjen e tij sesa
përgjigje prej Perëndisë. Ndihet sikur është i burgosuri i kujdesit
dhe vullnetit të Perëndisë. Ai e sheh veten si të izoluar dhe të paaftë
të shpëtojë: “Sepse ajo që më tremb më shumë më bie mbi krye,
dhe ajo që më tmerron më ndodh.” (v.25) Ai psherëtin dhe rënkon
(fjalë për fjalë, “vrumbullon”, v.24), prandaj shpreh zhgënjim dhe
zemëratë për fatkeqësinë e tij. Në këtë gjendje të zemrës ai fillon të
kërkojë përgjigje që nuk i ka.
Plot ankth, shqetësim dhe trazirë, Jobi kërkon për një
shpjegim! Ne mund ta quajmë kërkimin e tij “Pse-ja e madhe” –
d.m.th pse këto vuajtje? Ne do ta shohim më në detaje në kapitullin
tjetër, por një përgjigje tani për tani është që vuajtjet i hapin sytë
shpirtit të përgjumur karshi Perëndisë. Perëndia mund të përdorë
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dështimin për të nxjerrë në dritë një sukses. Vuajtjet na japin
mundësi të kthehemi te Perëndia për ndihmë; alternativa tjetër
është të kthehemi kundër Perëndisë. Me fjalë të tjera, vuajtjet ose
na përulin, ose na ngurtësojnë. Nëse do të jemi të zemëruar me
Perëndinë, ndoshta duhet të ndalojmë së luftuari dhe t’i besojmë
Atij për paqe, për hir dhe për një shpresë të re përmes Birit të Tij,
Jezus Krisht (Gjoni 14:1,27). Jobi po lufton me këtë: “Nuk kam
qetësi, nuk kam prehje, por më pushton shqetësimi.” (v.26). Ai nuk
gjen prehje në veten e tij këtë herë. Ai ka nevojë për ndihmë. Vetëm
besimi dhe siguria që Jobi shprehu më herët, (1:21) sigurojnë për
shpirtin paqen e Perëndisë që tejkalon çdo urtësie. Kjo lloj paqeje
iu rekomandua Filipianëve nga Pali (Fil.4:6-7).

Një reagim biblik ndaj vuajtjes
Cili duhet të jetë reagimi i besimit ndaj tragjedive të jetës?
Ngushëllimi i paqes së Perëndisë gjendet duke pranuar forcën që
Jezu Krishti na jep në ungjill. Besimi shpëtues ofron një jetë të
re dhe forcë hyjnore për të vazhduar
Paqja që Krishti
përpara. Jezusi tha: “Hiri im të mjafton,
sepse fuqia ime përsoset në dobësi” (2
jep, dëbon çdo
frikë dhe trembje Kor.12:9) Sërish tek ungjilli i Gjonit ne
dëgjojmë thirrjen për të besuar dhe për
prej zemrës,
të pranuar: “Unë po ju lë paqen, po ju
sepse Jezusi
jap paqen time: unë po jua jap, po jo si
është në kontroll
e jep bota; zemra juaj mos u trondittë
dhe mos u frikësoftë.” (Gjoni 14:27).
të të gjithave
Paqja që Krishti jep, dëbon çdo
rrethanave
frikë dhe trembje prej zemrës, sepse
Jezusi është në kontroll të të gjithave rrethanave (Kol.1:16). Paqja e
Krishtit përballë vdekjes së të dashurve mund të provohet nëse besimi
kthehet në siguri dhe siguria gjendet në premtimet e Perëndisë në
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Jezus Krishtin. Ky ngushëllim i përjetuar në bashkësi me Frymën e
Shenjtë është i fuqishëm, i përhershëm dhe ngushëllues. Përparimi
në hirin dhe në njohjen e Krishtit është pjesë e pandashme e përvojës
së krishterë. Charles H. Spurgeon thotë:
“Sprovat nuk vijnë rastësisht (1 Pjet.1:6-7). Sprovat na jepen
sepse Perëndia i gjykon si të domosdoshme (Jakobi 1:12).
Sprovat peshohen mirë dhe jepen sipas mençurisë së Tij të
madhe. “Sprovat” janë një emër i bukur për vuajtjet. Nuk i shoh
vuajtjet e mia si një gjykim për mëkatet e mia, sepse mëkati im
është ndëshkuar me Krishtin (1 Pjet.2:24). Përkundrazi, unë
i shoh vuajtjet e mia si dhuratë të një gjykimi të pjekur prej
një Ati të mirë dhe pafundësisht në mençur. Vuajtjet quhen
gjykime jo sepse ato janë verdikte gjyqi, por sepse janë të
dhëna me drejtësi.”21
Këto sprova të bukura, por të zjarrta janë në të mirën tonë
– “…prova e besimit tuaj, që është shumë më i çmuar nga ari që
prishet…” sepse përmes tyre Perëndia është duke na rafinuar dhe
duke na përsosur që të mund t’i sjellim “…lëvdim, nder e lavdi në
zbulesën e Jezu Krishtit” (1 Pjet.1:7). Jobi nuk u harrua prej Zotit,
por ai u ndëshkua për ca kohë. Zoti kurseu jetën e tij që të mund
të vazhdonte të dëshmonte çlirimin dhe hirin e Perëndisë, duke
mësuar sesa i hirshëm dhe i durueshëm është në të vërtetë Perëndia.
Ne duhet të rimendojmë teologjinë tonë të vuajtjeve që të mund
të jemi ca më shumë të përgatitur për “dhimbjen e vazhdueshme”
kur ajo të vijë. Duket që Jobi nuk ishte i përgatitur për këtë tronditje,
por ne nuk mund ta fajësojmë atë. Të gjitha gjërat dukeshin mirë
me fëmijët dhe paratë e tij, por kur dora e providencës u hoq nga ai,
ata nuk ishin më. E tillë është tronditja dhe dhimbja e humbjes së të
dashurve; është sikur të hidhesh në liqen me ujë të ftohtë. Populli
21 Spurgeon, Pranë ujërave të qeta, fq.337
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i Perëndisë mund të ketë menduar për to, por vetëm kur zhyten në
ujërat e tij të akullta, ata do të ndjejnë tronditjen. Për Jobin dukej
kaq e palogjikshme dhe e padrejtë saqë e gjitha kjo e la të tronditur.
Në kohë të tilla, besimi në Perëndinë dhe në Jezu Krishtin
është nën kërcënim. A do të tërhiqet Jobi dhe të jetë i zemëruar
ndaj Krijuesit të tij dhe të zhytet në mosbesim? A do ta mohojë
ai Perëndinë, duke menduar për Të si thjesht pjellë të imagjinatës
dhe shpikje të fantazisë së një mendjeje të gënjyer nga feja apo do
ta nënshtrojë vetveten dhe do të pranojë të mirat dhe të këqijat nga
dora e Perëndisë? Përplasja e Jobit me “stuhinë e përsosur” ishte
kaq tronditës saqë ai dëshironte që më mirë të mos kishte lindur:
“Po, tani do të dergjesha i qetë, do të flija dhe do të pushoja”
(v.13). E papritura dhe e padëshiruara ishte bërë një realitet dhe
Jobi ngriti pyetje të sinqerta dhe të ndershme. Por ajo që përjetoi
ai, do të interpretohej në besimin që Perëndia është dashuri: “…
Zoti është plot mëshirë e dhembshuri.” (Jakobi 5:11). Ky themel
do të largojë lexuesit dhe studentët e Shkrimeve prej shtegut të
mosbesimit dhe skepticizmit. Këto shtigje janë kudo përreth nesh
dhe u përshkruan në librin “Rruga e Shtegtarit” e John Bunyan-it si
“Fushat e ngatërrimit”22. Populli i Perëndisë nuk duhet të dyshojë
në mirësinë e tij në tokën e të gjallëve. Çdo premtim i Perëndisë
është i tyre në Krishtin Jezus (2 Kor.1:20).
Ligjëratat e Jobit dëshmojnë për zbulesën hyjnore që ai kishte
fituar përmes natyrës (shih. Ps.19) dhe qëndrimin e tij të drejtë
para Perëndisë. Ai bën pyetje dhe i afrohet Perëndisë me guxim,
duke fituar atë hyrje që besimtarët kanë në Krishtin para fronit
të hirit (Heb.4:16). Pyetjet e tij janë të tepër të guximshme, por
Perëndia nuk e dënon për këtë dhe i përgjigjet me hir dhe me
vendosmëri. Jobi i afrohet Atit të tij në qiell, duke besuar që besimi
22 John Bunyan, Rruga e Shtegtarit (Londër: Thomas Nelson & bijtë, c .1931), fq .
303
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i tij i thjeshtë do ta mbajë atë në rrugën e ngushtë, por të drejtë
(2.10). Kur humbja e të dashurve, dhimbja dhe dora përkujdesëse e
Perëndisë fshihet nga sytë e fëmijve të Perëndisë, ata duhet të bëjnë
të njëjtën gjë, të besojnë që Ai do t’i ndihmojë, t’ia dalin edhe këtë
herë.
Në kohë të tilla ke nevojë për një Shpëtimtar;
Në kohë të tilla ke nevojë për një spirancë;
Mos dysho, mos dysho fare!
Spiranca jote mbahet dhe mbërthehet në Shkëmbin e fortë!23

23 Ruth Caye Jones
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Për studim të mëtejshëm

1. Cilat pjesë të tjera të Biblës janë ndihmuese për të zhvilluar një
reagim biblik ndaj vuajtjeve?
2. Cilat cilësi të Perëndisë do të na ndihmojnë të përballemi me
vdekjen dhe dhimbjet kur i hasim në jetën tonë?
3. Cili duhet të jetë reagimi i krishterë kur ndihemi të hidhëruar?
4. Mendoni për 2 Korintasve 1:20. Çfarë premtimesh nënkuptohen
në këtë varg?

Për të menduar dhe për të diskutuar

1. Si do të reagonit ju nëse sprovoheni nga mundime? Si përshtatet
reagimi juaj me dëshminë biblike për këtë gjë dhe si mund të
përgatiteni ju të reagoni biblikisht përgjatë sprovave të ardhshme?
2. Si mund të ndihmojmë ata që po vuajnë humbjen e të dashurve
(2 Kor.1:3-7)?
3. Pse Jobi, ndonëse në fillim ishte i përulur para Perëndisë, bëhet
agresiv dhe i hidhëruar në kapitujt që vijojnë?
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4

Pikëllimi
i Jobit
(4:1-7:21)

Elifazi ishte i pari nga miqtë e Jobit që shfrytëzoi
mundësinë për të folur (kap. 4-5). Jobi ishte duke
vuajtur prej ca kohësh para se Elifazi të ofronte
ndihmë.

N

ëse kemi parasysh që komunikimi ishte më i avashtë
në ditët e Jobit sesa sot dhe që 3 miqtë e tij ishin
marrë vesh për të udhëtuar bashkë para se të qenë
bashkarisht para Jobit (2.11), ka shumë të ngjarë që
kishin kaluar disa muaj derisa ata erdhën tek ai. Ndoshta Jobi ka
parasysh këtë tek 7:3 “kështu edhe mua më ranë muaj fatkeqësie
dhe m`u caktuan netë me dhembje”. Jobi nuk sheh ndonjë të mirë
në situatën e vështirë ku gjendet. Ai është i plotësisht i hutuar
prej saj dhe nuk gjen prehje në zemër apo në mendje. Ai ka shumë
pyetje në kërkim të së vërtetës.
Elifazi e lëvdon Jobin për ndihmën që ai u ka dhënë të tjerëve
në të shkuarën (4:3-4), por shumë shpejt e thumbon dhe thotë që
Jobi nuk është më ai i pari dhe që tani ai po korr fatkeqësi. Elifazi e
sheh vuajtjen të lidhur me mëkatin dhe me sjelljet e këqija; prandaj
Jobi, që po vuan aktualisht, duhet të ketë bërë krime të mëdha para
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Perëndisë. Edhe dy shokët e tjerë të tij kanë të njëjtën teologji dhe
prandaj nuk janë të aftë të ndihmojnë Jobin në kërkimin e tij për të
vërtetën dhe për paqen. Sidoqoftë, ishte pjesë e planit të Perëndisë
që këta 3 shokë të ishin pranë Jobit duke dialoguar që ai të mund të
zbulonte edhe më shumë nga natyra e Perëndisë dhe nga mënyra se
si i trajton ai njerëzit e tij gjatë shtegtimit të tyre tokësor.
Elifazi paraqitet plot me paragjykime dhe autodidakt (shih,
p.sh, përmendjen që ai bën një ëndrre tek 4:12-16). Ai acarohet,
ashpërsohet dhe zemërohet edhe më shumë në akuzat që ai bën
përgjatë ligjëratave të mëvonshme. Është e dukshme që Elifazi
dhe dy shokët e të tjerë nuk e kuptojnë tablonë e madhe dhe nuk
janë të ndërgjegjshëm për punën e hirit të Perëndisë në përsosjen e
shpirtit. Sidoqoftë, Jobi po kërkon të kuptojë rrugët në të cilat Ati
qiellor vepron me fëmijët e tij të birësuar.

Arsye biblike për vuajtjet
Jobi i përgjigjet Elifazit me një pyetje të vetën: “A kam mëkatuar?”
(7.20). Jobi nuk është i përsosur, as nuk mendon që është i tillë,
por Elifazi nuk ka të drejtë të mendojë që të gjitha vuajtjet burojnë
nga faji personal. Sidoqoftë, objekti i zemërimit të Jobit nuk është
Elifazi, por Perëndia: “Në rast se kam mëkatuar, çfarë të kam bërë
ty, o rojtar i njerëzve? Pse më ke bërë objekt të goditjeve të tua, aq
sa i jam bërë barrë vetes sime?” (7:20)
Ai nuk mund të kuptojë sepse është bërë objekt sulmesh pa
shkak nga Perëndia, që i sheh të gjitha gjërat, i di të gjitha gjërat dhe
lexon zemrat e të gjithë njerëzve. Reagimi i tij është në fakt “Pse
unë, Zot?” sepse zhgënjimi, sëmundja, vështirësitë dhe fatkeqësitë
po sfidonin të kuptuarit e tij të Perëndisë së krijimit. Ka arsye të
forta biblike për vuajtjet. P.sh, nëse Pali nuk do të ishte burgosur,
ne nuk do të kishim letrat e burgut të Dhjatës së Re (Filipianët,
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Kolosianët, Efesianët dhe Filemoni). Nëse John Bunyan nuk do
të kishte kaluar vite në burgun e Bedord-it, kryevepra e tij “Rruga
e shtegtarit” nuk do të ishte shkruar fare. Disa nuk shohin ndonjë
qëllim në vuajtjet. Sidoqoftë, libri i Jobit na ofron përgjigje ndaj këtij
problem nëse ne do t’i marrim ato. Cilat janë shkaqet e sëmundjes
sipas Fjalës së Perëndisë? Ne do të shohim katër alternativa këtu.

Rënia në mëkat
Vuajtjet, sëmundja dhe vdekja janë rezultat i mëkatit të parë të
Adamit në Kopshtin e Edenit (Rom.5:12). Rënia në mëkat është
dokumentuar për ne te Zanafilla 3 si një ngjarje historike, siç edhe
miratohet si e tillë nga shkruesit e Dhjatës së Re. E gjithë dhimbja,
sëmundja dhe vdekja e kanë origjinën e tyre atje. Nuk ka prova
në Bibël që para këtij akti të ishte e pranishme vdekja apo vrasja
brenda krijesës; përkundrazi Perëndia pa që gjithçka para kësaj
ngjarje të ishte “shumë e mirë” (Zan.1:31). Kur mëkatoi Adami, e
gjithë krijesa mëkatoi bashkë me të dhe dështimi i tij solli vdekjen
dhe vuajtjet në të gjithë universin (Rom.8:18-21). Natyra është
“gjakatare me dhëmbë e kthetra”24 për shkak të mëkatit të parë të
Adamit. Ka disa pasoja të mëkatit të parë që nuk do të ndryshohen
apo do të ndreqen deri në krijesën e re. Ndonëse ne habitemi kur
gjëra të këqija u ndodhin njerëzve të mirë, neve na bëhet thirrje
që të besojmë në Perëndinë; edhe pse shëndeti i keq është i lidhur
me një dietë të gabuar, mungesë fizkulture dhe një mjedis të keq,
Bibla na thotë që në fund fare jetëgjatësia jonë është në duart e një
Perëndia të dashur (Ps.31:15).

Satani
Nuk duhet të harrojmë Satanin. Ai tashmë është i përfshirë me
vuajtjet dhe pikëllimin e Jobit (2:7) dhe është realisht shkaku i
24 Alfred Tennyson, Në përkujtim
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shumë vuajtjeve në këtë botë. Libri i Jobit nuk është i vetmi që
e lidh sëmundjen dhe shkatërrimin me djallin. Dhjata e Re jep
shembuj të tjerë të fuqisë së Satanit për të sjellë lëngatë në trupin
e njerëzve (Luka 13:16; Vep.10:38; 2 Kor.12:7). Satani, me lejen e
Perëndisë, mund të lëndojë dhe mund të shkaktojë ligështim dhe
vuajtje brenda racës njerëzore, por nuk mund të shkatërrojë hirin
e Perëndisë te shenjtorët.
Duket se ky mallkim satanik ndikoi në të gjithë trupin e Jobit
“...e goditi me një ulcerë të keqe nga majat e këmbëve deri në pjesën
e sipërme të kokës.” (2:7). Shenjat fizike ishin ulcera (puçrra plot
qelb), që ishin të mbushura me krimba (7:5) dhe mund të gjeje
lehtësim duke i kruar; vështirësi në të lëvizur (2:7-8); shpërfytyrim
(2:12); erë goje e keqe (19:17); shumë dhimbje (30:17) dhe nxirje
dhe rrudhosje të lëkurës (30:30). Ka shumë të ngjarë që këto
mundime u dërguan nga Satani me qëllimin për të shkaktuar sa
më shumë dhimbje, por pa sjellë vdekjen. Satani donte që Jobi të
dështonte në sprovën e tij, prandaj ai bëri të keqen më të mirë për
ta realizuar këtë. Mungesa e një përshkrimi të qartë të simptomave
të Jobit do të thotë që ne nuk mund të përcaktojmë me saktësi se
ç’lloj sëmundjeje e goditi Jobin. Është e mundur që ai të ishte duke
vuajtuar nga disa sëmundje kronike njëherazi.

Mëkatshmëria personale
Gabime të gjykimit, zgjedhje të gabuara apo rebelim i vullnetshëm
që shkel urdhërimet e Perëndisë, mund të jenë gjithashtu shkaqe
të sëmundjeve. Sëmundja mund të shkaktohet nga mungesa e një
higjiene të mirë, mosbërje e fizkulturës apo mosngrënia e një diete
të mirë. Babëzia dhe përdorimi i tepërt i alkoolit, i drogës dhe i
duhanit janë shkaqe të provuara klinikisht për problemet që kemi
me shëndetin. Disa Shkrime tregojnë që sëmundja dhe mëkatet
ecin dorë për dore (Mat.9:2; Gjon 5:14; 1 Kor.11:30).
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Sidoqoftë, kjo nuk është arsyeja që Jobi po vuante. Mund të
jemi të sigurt për këtë, sepse Perëndia na e bën të qartë (1.8; 2:3).
Kjo na lejon të kuptojmë që miqtë e Jobit e kanë gabim të supozojnë
që ai po ndëshkohet nga Perëndia si pasojë e padrejtësisë së tij.
Profesor Fred Leahy thotë: “Ka raste kur sëmuremi pa bërë ndonjë
mëkat, por thjesht është prej dorës së
një Perëndie sovran dhe të hirshëm.”25 Duhet të mos
Duhet të mos harrojmë që Jezus harrojmë që
Krishti tha që sëmundja dhe fatkeqësitë Jezus Krishti tha
personale nuk janë gjithmonë të
që sëmundja
shkaktuara nga mëkati: “As ai, as
dhe fatkeqësitë
prindërit e tij s`kanë mëkatuar, por kjo
ndodhi që tek ai të dëftohen veprat e personale nuk
Perëndisë.” (Gjoni 9:3) Personi për të janë gjithmonë të
cilin u thanë këto fjalë ishte i verbër që shkaktuara nga
nga lindja, por nuk ishte as faji i tij dhe
mëkati:
as i prindërve të tij. Këtu sërish shohim
dorën e Perëndisë sovran. Është e vërtetë që Perëndia disa herë
na ndëshkon përmes sëmundjeve. Kjo provohet nga rasti i Moisiut
(Eks.4:24); Miriamit (Num.12:10); dhe Eliamsit magjistarit, që u
verbua sepse kishte kundërshtuar ungjillin (Vep.13:8). Për shkak të
mëkatit të Davidit me Bathshebën, shpata nuk u largua kurrë nga
shtëpia e tij (2 Sam.12:10).

Shenjtërimi ynë
Teologjia jonë e vuajtjeve duhet të marrë parasysh mënyrën sesi
Perëndia shenjtëron popullin e tij të shpenguar. Perëndia i trajton
njerëzit e tij si “...ai që shkrin dhe pastron argjendin”(Mal.3:3),
duke i korrigjuar siç bën një prind për të mirën e tyre të
përjetshme. Te Jobi 5:17 Elifazi përmend çështjen e korrigjimit
25 Fred Leahy, Dëbimi i Satanit (Edinburg: Flamuri i së vërtetës, 1975), n.p
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përmes ndëshkimit nga Perëndia. Kjo është një temë e përsëritur
në Bibël dhe është shumë e përshatshme për Jobin (Fj.urta 3:11-12;
Zbul.3:19). Libri i Jobit tregon që vuajtjet mund të thellojnë dhe të
qartësojnë edhe më shumë vizionin tonë të Perëndisë: “Veshi im
kishte dëgjuar të flitej për ty, por tani syri im të sheh. Prandaj ndjej
neveri ndaj vetes dhe pendohem mbi pluhurin dhe hirin” (42:5-6).
Letra e Hebrenjve zbulon që ndëshkimi shpie në shenjtëri në ata që
bashkëveprojnë me Perëndinë: Ai “...na ndreq për të mirën tonë që
të bëhemi pjesëtarë të shenjtërisë së tij.” (Heb.12:10).
Dora korrigjuese e Perëndisë mbi shenjtorët e tij duhet
konsideruar një bekim, një e drejtë e fituar që prej rilindjes dhe
privilegj i të qenit fëmijë të Tij. Përgjatë kohës së vuajtjeve, zemra
duhet të ecë paralelisht me mendjen dhe emocionet tona me
intelektin tonë. Psalmisti kur ishte i turbulluar tha “...bashkoje
zemrën time me frikën e emrit tënd.” (Ps.86:11) Është kështu sepse
në Hebraisht “zemra” përfshin emocionet, vullnetin dhe mendjen.
Të treja janë të pranishme në jetën e brendshme shpirtërore të
shpirtit. Psalmisti lutet që ato të jenë bashkë dhe si një e vetme
derisa të bashkohen. Kështu, ai mund të lëvdojë Zotin, Perëndinë
e tij, me gjithë zemër (v.12). Mendjet tona mund të na thonë që
Perëndia është i mirë dhe bën vetëm mirë, por a e duam atë me
gjithë zemrat tona? Mendjet tona na thonë që duhet të zbatojmë
ligjet e Perëndisë, por a bien gjithmonë dakort vullnetet tona?
Lutja e psalmistit duhet të jetë e jona. Dakortësia e zemrës, e
mendjes dhe e vullnetit krijohet përmes punës së Frymës së
Shenjtë. Ai vepron të prodhojë zemërbutësi në ne dhe na lejon të
shohim tablonë e madhe, ndërsa jemi të afërt emocionalisht me
Jezus Krishtin, Shpëtimtarin tonë. Ka nevojë që të kujtojmë se “Ai
që nisi një punë të mirë në ju, do ta përfundojë deri në ditën e Jezu
Krishtit.” (Fil.1:6) Te 2 Korintasve 12:7 ne lexojmë këto fjalë të
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Palit “që të mos më rritet mendja për shkak të jashtëzakonshmërisë
së zbulesave, m`u dha një gjemb në mish … për të më rënë me
grushta.” Tri herë Pali kërkoi që të çlirohej nga dhimbja, por
Perëndia i tha me butësi: “Hiri im të mjafton” (v.9). Ne duhet të
përulemi ndaj kujdesit providencial të Perëndisë për ne (1 Pjetri
5:6-7). Prandaj ne mund të themi që vuajtjet jepen disa herë për të
penguar mëkate të mëtejshme nga ana e besimtarit.
Dhjata e Re i siguron njerëzit e Perëndisë që vuajtjet nuk janë
as të pavlera dhe as të panevojshme (Rom.5:3-4; 8:28-30). Jobi
kishte nevojë për shpresë biblike dhe mësoi që të shihte vetëm
nga Perëndia për të. Të humbasësh bekimin që vuajtjet të ofrojnë
(sepse ato na shtyjnë drejt Jezusit) është të mos kesh asnjë shpresë.
Nga drita e përjetësisë vuajtjet tona do të shihen si të mira që
Perëndia i ka përdorur si mjetet për korrigjimin, për qortimin dhe
për disiplinën tonë (Heb.12). Vuajtjet i kanë sjellë kishës shumë
libra, himne të mira dhe shenjtorë të mëdhenj.
Pyetja “Pse unë?” është shpesh në buzët e njerëzve të Perëndisë.
Në të vërtetë duhet të jetë “Pse jo unë?”, që është një reagim më i
përulur ndaj vuajtjeve personale. “Çfarë paskam bërë që e meritoj
këtë?” është një ankesë tjetër që vjen në buzët tona kur jemi të
shqetësuar. Është reagimi ynë ndaj vuajtjeve që është i rëndësishëm
dhe Jobi na ndihmon që të reagojmë mirë ndaj tij. Robert Murray
M’Cheyne e kuptoi këtë:
“Mësoni sigurinë e shenjtërisë. Rutherford-i tha: “Qoftë i
bekuar Perëndia, që Krishti është një Shpëtimtar në gjithçka –
jo vetëm që justifikon, por edhe shenjtëron gjithashtu”. Ai nuk
do të lërë pa përmbushur qëllimin për të cilin Ai vdiq – që t’ju
bëjë ju të mos jeni nga kjo botë, ndërsa jeni në botë. Ai erdhi
në këtë botë mjerane dhe mori gurë që t’i skalisë për pallatin e
Atit të tij qiellor.
A mendoni ju se Ai do t’ju lërë të pashenjtë? Ky është vullneti
i Atit, shenjtërimi juaj. Jezusi vdiq dhe Fryma është dërguar si
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shenjtërues. Ka shumë mëkat mes jush dhe mes Perëndisë – shumë
tundime – por sidoqoftë, ju do të bëheni të shenjtë (Ef.2:10; 1
Thes.5:23). 26

26 Cituar tek Stanley Barnes, Perëndia hap një rrugë: Lexime të përditshme
devocionale nga Robert Murray M’Cheyne (Belfast:Ambassador, 1997), fq.206
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Për studim të mëtejshëm

1. Pse ka nevojë për shenjtërim brenda popullit të Perëndisë?
2. Cili është roli i durimit dhe i besimit kur jemi në vuajtje?
Mbështesni përgjigjen tuaj me referenca biblike.
3. Si mund të sigurohemi që zemra, mendja dhe vullneti duhet
të harmonizohen kur bëhet fjalë për vullnetin e Perëndisë,
Shpëtimtarit tonë (Ps.86)?

Për të menduar dhe për të diskutuar

1. Si i përdor Perëndia për mirë vuajtjet në jetët tona (shih 2
Kor.1:3-8; 12:7)? A keni parë ndonjëherë fryte të mira prej
vuajtjeve qoftë në jetën tuaj apo atë të tjerëve?
2. Sipas fjalës së Perëndisë, a ka shkaqe të tjera të sëmundjes
përveç atyre të përmendura më sipër?
3. Si të merremi me mëkatin dhe me fajin tonë personal?
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5

Lutja
e Jobit

(8:1-10:22)

Ligjërata e parë e Bildadit te Jobi 8 zbulon se atij
i mungonte urtësia dhe dhembshuria. Ai ngre
akuza të rënda kur i drejtohet Jobit. Ai e shpjegon
vdekjen e dhunshme të dhjetë fëmijëve të Jobit për
shkak të mëkateve që ata bënë dhe aludon që ata
morën atë që meritonin (v.4)!

K

jo nuk është çfarë pret të dëgjojë një person që ka
humbur të dashurit ndërsa përjeton trishtim të thellë.
Nuk ka asnjë justifikim nga teksti për këtë ide. Po,
fëmijët e Jobit ishin mëkatarë, siç jemi ne të gjithë
(Rom.3:23), por libri i Jobit nuk nxjerr përfundimin se kjo ishte
arsyeja pse ata vdiqën. Shkrimet heshtin për këtë çështje, atëherë
edhe ne duhet të bëjmë kështu.
Fjalët “i pastër dhe i ndershëm” (8:6) përshkruajnë ato
cilësi karakteri që zemra dhe mendja e një të rilinduri prodhon,
por Bildadi, duke mos kuptuar veprën e Frymës së Shenjtë, nuk
mund të kuptojë që mëkatarët, të shpëtuar prej hirit, janë ende të
prirur për të mëkatuar. Si Elifazi, Bildadi sheh çdo gjë bardhë e zi.
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Prandaj ai mendon që Jobi është duke vuajtuar për shkak të mëkatit
të tij personal. Ai nuk mund të kuptojë doktrinën e justifikimit
vetëm përmes besimit. Sipas Bildadit, Jobi është një hipokrit; ai e
krahason Jobin me dikë që po shpërblehet siç e meritonte (8:13).
Jobi akuzohet se ka qenë një aktor që pretendonte të ishte i drejtë
dhe po refuzon të pranojë që ka mëkate për të rrëfyer dhe që ka
nevojë të pranojë se Perëndia po e trajton sipas drejtësisë. Begatia e
tij ishte e shkurtër sepse ai kishte mëkatuar. Në mendjen e Bildadit,
Perëndia nuk hedh poshtë “të pafajshmit” apo “të përsosurit”.
Prandaj, duke qenë se Jobi është hedhur poshtë, ai nuk mund të
ketë qenë i pafajshëm, por duhet të ketë fyer Perëndinë në ndonjë
mënyrë (8:20-22).
Këtu po shohim që Bildadi po i shton edhe më shumë pikëllim
Jobit dhe po e bën më të madhe dhimbjen e Jobit duke i barazuar
vuajtjet e tij me veprat e drejta të një Perëndie të drejtë ndaj një
shkelësi të kapur në faj. Bildadi po gjykonte Jobin pa patur ndonjë
provë biblike për të përkrahur përfundimete tij. Ai barazoi bekimet
materiale me shpërblimet e një jete të drejtë siç bën edhe “ungjilli
i prosperitetit” në ditët tona. Por në fund fare, ajo që ka rëndësi
është se çfarë mendon Perëndia, jo se çfarë mendonin tre shokët e
tij. Po kështu edhe me ne: testi final nuk është ajo çfarë mendojnë
të tjerët, por çfarë mendon Perëndia.

Njohuria që Jobi kishte për Perëndinë (9:1-35)
Perëndi i shenjtë (v.1-3)
Atëherë Jobi u përgjigj dhe tha:
"Po, unë e di që është kështu,
por si mund të jetë i drejtë njeriu përpara Perëndisë?
Në rast se dikush dëshiron të diskutojë me të,
nuk mund t`i përgjigjet veçse një herë mbi një mijë.”
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Reagimi i Jobit ndaj Bildadit tregon që ai e kupton të vërtetën e atyre
që po dëgjon. Ai e di që njeriu nuk mund të grindet me Perëndinë
(v.3) dhe që ai vetë mund të mos jetë duke folur drejt çdo herë
(v.20). Ai turbullohet edhe më shumë dhe mundohet të kuptojë
problemet e tij dhe shkaqet që i kanë sjellë ato. Sidoqoftë, ai ka
një pyetje të rëndësishme për të bërë në zemrën e tij: “...si mund të
jetë i drejtë njeriu përpara Perëndisë?” (v.2). Jobi po kërkon për një
ndërmjetësues (v.33). Sidoqoftë, gjithanshmëria e vuajtjeve në këtë
botë të rënë në mëkat do të thotë që askush nuk mund të mos ngelet
i paprekur prej tyre. Në kontekstin e ngushtë, Jobi mendon se çfarë
duhet të bëjë një njeri që të mos preket
Sidoqoftë,
nga vuajtjet; kush mund t’u shpëtojë
gjithanshmëria
atyre nëse të gjithë jemi të dënuar para
Perëndisë? Ndonëse Jobi e di që është
e vuajtjeve në
i shfajësuar në sytë e Perëndisë, ai e di
këtë botë të rënë
gjithashtu që nuk do të mund të mbrojë
në mëkat do të
vetveten nëse Perëndia hap gjyq kundër
thotë që askush
tij (v.14-15). Të pafajshmit dhe të ligjtë
nuk mund të mos
i përjetojnë njëlloj fatkeqësitë që i
ngelet i paprekur... rrethojnë ata (v.22-23). Kjo e ngacmon
Jobin. Dhimbja dhe hutimi vazhdojnë
Të pafajshmit
të mbushin shpirtin e tij me hidhërim
dhe të ligjtë i
(v.18/b).

përjetojnë njëlloj
fatkeqësitë që i
rrethojnë ata

Perëndia Krijues (v.4-10)

Jobi di shumë gjëra rreth Perëndisë
dhe krijimit të tij. Ai është një njeri i
perëndishëm që bën një jetë të perëndishme dhe Perëndia është
objekti i besimit dhe i adhurimit të tij. Jobi ka një besim të atillë
në Perëndinë që vështirë ta ketë dikush sot, që shprehet në vargjet
7-10:
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Urdhëron diellin dhe ai nuk lind;
dhe vulos yjet.
I vetëm shpalos qiejt dhe ecën mbi valët e larta të detit.
Ka bërë Arushën dhe Orionin,
Plejadat dhe krahinat e jugut.
Ai bën gjëra të mëdha dhe që nuk mund të hetohen,
po, mrekulli të panumërta.
A po mendon Jobi për versionin biblik të krijimit, kur yjet
u krijuan në ditën e katërt të javës së krijimit (Zan.1:16; krh Jobi
26:13)? Ka shumë të ngjarë. Deklarata e tij tek vargu 8 – “I vetëm
shpalos qiejt” – jehon fjalët e historisë së krijimit, ku thuhet “Ai
krijoi gjithashtu yjet.” (Zan.1.16; Ps.147:4). Këtu Jobi po krahason
lartësinë e qiejve me pafundësinë e Perëndisë (Jobi 11:7-8; 22:12).
Në të njëjtën kohë ai pranon uniformitetin e formacioneve yjore
dhe lëvizjeve të tyre, siç duken përmes vëzhgimit me syrin njerëzor
që nga koha që njerëzit kanë vrojtuar qiellin: “Ka bërë Arushën
dhe Orionin, Plejadat” (v.9). Yjet “janë përdorur për të caktuar
kohën, për të përcaktuar gjerësinë dhe gjatësinë gjeografike, për të
caktuar drejtimet dhe vendndodhjen e çfarëdo lloj gjëje mbi tokë
kur jemi duke lundruar apo kur duam saktësi maksimale të tyre.”
(Zan.1:14)27. Yjet jo vetëm u krijuan që të na orientojnë, por na është
thënë specifikisht që ata u bënë që “të shërbejnë si ndriçues në kupën
qiellore, për të ndriçuar tokën” (Zan.1:15, 17). Kjo është shumë e
ndryshme nga idetë e lashta pagane të Lindjes së Mesme që yjet ishin
vetë perëndi që duheshin patur frikë dhe duheshin adhuruar. 28
Perëndia i ka grupuar yjet në yjësi: “Ka bërë Arushën dhe
Orionin, Plejadat” (v.9; shih edhe 26:13; 38:31-33; Ps.19:1).
27 Morris, Historia e jashtëzakonshme e Jobit, fq. 43
28 Perëndia e ndalon praktikën e astrologjisë (Is.47:12-14)
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Arusha (Arcturus) shihet në stinën e verës në qiell (në gjatësinë
gjeografike veriore) dhe gjendet në yjësinë e Bariut (Boötes). Ai
është një yll i kuq gjigand, më i madh se dielli dhe ylli i katërt më
i madh në qiellin e natës të tokës që mund të shihet edhe gjatë
ditës. Yjësia e Orionit ka 3 yje blu të ndritshëm në vijë të drejtë, që
formojnë brezin e Orionit (shigjetarit) dhe që dallohen menjëherë
në një natë të qartë dimri. Plejadat njihen gjithashtu si edhe “shtatë
motrat” dhe është një grup yjesh që formohet nga disa qindra yje,
ndonëse vetëm gjashtë apo shtatë prej tyre janë të dukshëm me sy
të lirë. Ato gjenden në yjësinë e Demit apo Taurus (në latinisht)29.
Jobi dhe bashkëkohësit e tij do të kenë dalluar rreth 5000 yje që
janë të dukshëm gjatë natës. Sot “astronomët mendojnë që ka më
shumë se 400 miliardë yje në galaktikën e Rrugës së Qumshtit dhe
që ka më shumë se 125 miliardë galaktika në univers. Numri total
i yjeve është vlerësuar të jetë 1x10 në fuqi të 22-të apo 10 miliardë
trilionë . Gjithashtu, Perëndia që i ka krijuar të gjithë ata, I Shenjti
i Izraelit, i thërret me emër dhe sigurohet që “asnjë prej tyre nuk
mungon.”30

Perëndia Shpëtimtar (v.11-35)
Jobi tani fillon të kuptojë që një pjesë e zgjidhjes ndaj kërkimit të
tij, gjendet në të kuptuarit e vetvetes siç e sheh Perëndia dhe kjo e
bën atë të ndihet keq: “Jam i ndershëm, por nuk e çmoj fare veten
time dhe e përçmoj jetën time.” (v.21)
Vuajtjet nxjerrin në dritë ose më të mirën ose më të keqen te
njerëzit. Karakteri i Jobit po formohet për më të mirën përmes
sfidave dhe shqetësimeve të tij (Ps.138:8; Fil.1:6). A ka durim,
përulësi dhe shpresë apo ka zemërim, hidhërim dhe mosbesim
29 Jason Lisle, Manual për vëzhguesit e yjeve të qiellit gjatë natës (Green Forest,
AR: Librat Master, 2012) fq.51-53,59,133, 166,182
30 ESV Bibël Studimi
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që ende duhet të shkulet nga zemra? Jobi po mëson për veten.
Ne të gjithë kemi nevojë të njohim vetveten dhe si të trajtojmë
vetveten në kohë sprove dhe dhimbjeje. Mbi të gjitha, Jobi kupton
nevojën e tij personale për një ndërmjetës, duke besuar që vetëm
një person i tillë do të mund ta ndihmojë atë (v.33). Ai e di që një
ndërmjetës është i domosdoshëm për t’iu afruar Perëndisë. Dhjata
e Re thotë që Jezus Krishti është Ndërmjetësi ynë, duke qenë edhe
Perëndi, edhe njeri, njëherazi hyjnor dhe njerëzor: “Në fakt një
është Perëndia dhe një i vetëm është ndërmjetësi midis Perëndisë
dhe njerëzve: Krishti Jezus njeri, i cili e dha veten si çmim për
të gjithë,” (1 Tim.2:5-6). Shlyerja zëvendësuese e Jezus Krishtit
për mëkatarët ishte e domosdoshme që të mund të shenjtëronte
një popull për Perëndinë. Vepra kryepriftërore e Krishtit si
Ndërmjetës i lejon mëkatarët të mbërrijnë në qiell me sigurinë
e të qenit të pranuar (Heb.4:14-16; 10:19-25). Brenda Shkrimit
kemi prova të natyrës gjyqësore të justifikimit si tek Habakuku
2:4 “i drejti do të rrojë për shkak të besimit të tij.” Këtu flitet për
zbulesën e drejtësisë shpëtuese të Perëndisë që është vetëm përmes
besimit. Te Romakëve 1, Pali përmend këto fjalë nga Habakuku,
duke besuar që ato janë një thirrje për të besuar në premtimet e
Perëndisë: “Në fakt unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit,
sepse ai është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cilitdo që beson,
më parë judeun e pastaj grekun. Sepse drejtësia e Perëndisë është
zbuluar në të nga besimi në besim, siç është shkruar: ‘I drejti do të
jetojë me anë të besimit.’” (Rom.1:16-17).
Perëndia nuk pajtohet me ne sepse lutemi apo bëjmë penancë
(akte të ndëshkimit të mishit që pasohen nga falja që të jep prifti),
por përmes besimit në veprën shlyese të një Ndërmjetësi të
vetëm, Jezus Krishti: “Në fakt, ndërsa ishim armiq, u pajtuam me
Perëndinë nëpërmjet vdekjes së Birit të tij, … me anë të të cilit tani
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kemi marrë pajtimin.” (Rom.5:10-11). Kur Pali trajton pyetjen e
Jobit: “Si mund të jetë i drejtë njeriu përpara Perëndisë?” (Jobi 9:2),
ai shpjegon temën e madhe të justifikimit vetëm përmes besimit
dhe përshkruan natyrën, domosdoshmërinë dhe frytet e saj. Kjo e
vërtetë u rizbulua në kohën e Reformës Protestante dhe u përdor
shumë nga reformatori autoritar, Martin Luteri.
Jobi kërkon me zell një ndërmjetës që ta përfaqësojë atë para
Perëndisë (9:33). Kjo do të thotë që ai mendonte për dikë tjetër
të ndryshëm nga Perëndia. Ja ku është një shpresë e fortë dhe e
vendosur për një ndërmjetës mes Perëndisë dhe popullit të tij. Në
mënyrë finale, dëshira e Jobit për këtë person të tretë u plotësua në
Jezus Krishtin (1 Tim. 2:5). Nën ndikimin e Frymës së Shenjtë, Jobi
lartësohet prej mjerimit të tij dhe i jepen sy të shohë Shpenguesin
që do të vinte në të ardhmen. Besimi frymëzon shpresë dhe shpresa
nuk zhgënjen (Rom 5.5). Ai beson në një Shpëtimtar që do të vijë:
“Por unë e di që Shpëtimtari im jeton dhe që në fund do të ngrihet
mbi tokë.” (19:25/b) Ai mbahet pas shpresës dhe pas besimit dhe
ngushëllohet prej Frymës për të hequr mendjen nga situata e tij e
tanishme drejt Shpenguesit të tij dhe drejt premtimit që Ai mbart
me vete.

Jobi mbetet i zemëruar (10:1-22)
Në këtë kapitull Jobi, duke ndjerë se është pa një ndërmjetësues,
vazhdon me mbrojtjen e tij. Qëndrimi i tij është bërë më solemn
dhe ai shpreh dekurajimin e tij: “"Jam neveritur nga jeta ime; do të
shfryj lirisht vajtimin tim duke folur në trishtimin e shpirtit tim!
Do t`i them Perëndisë: "Mos më dëno! Bëmë të ditur pse grindesh
me mua.” (v.1-2)
Jobi po na kujton që njerëzit e Perëndisë, derisa të kuptojnë
më shumë, u pëlqen të mendojnë se ata e kanë fatin në duart e tyre.
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Sidoqoftë të krishterët duhet të mësojnë të besojnë në Perëndinë,
jo vetëm me raste apo shumicën e kohës, por çdo herë (Ps.62:8).
Ky është një akt besimi si edhe një vepër e hirit shenjtërues. Jobi
po ngre tani çështjen e anashkalimit të mëkateve të të këqijve
nga Perëndia, por ndëshkimit të mëkateve të popullit të tij: “A të
duket mirë të shtypësh, të përçmosh veprën e duarve të tua dhe të
tregohesh në favor të qëllimeve të njerëzve të këqij?” (v.3)
Kundërshtimet e tij burojnë nga
një gjendje e lodhur emocionale dhe Jobi po na kujton
përpjekjeve të tij për të kuptuar vuajtjet që njerëzit e
e tij të tejzgjatura ndaj të cilave Perëndia Perëndisë, derisa
duket mospërfillës. Të shërohesh prej
të kuptojnë më
plagëve që të shkakton një humbje e
shumë, u pëlqen
parakohshme, kërkon kohë – shpesh
shumë kohë. Përveç kësaj, vuajtjet e të mendojnë se
tij fizike që kishin nisur prej shumë ata e kanë fatin
kohësh prej një sëmundje kronike, e në duart e tyre.
shtynë të mendojë se Perëndia nuk
kujdeset për të. Jobi beson që Perëndia e di se ai nuk është fajtor për
mëkate të qëllimshme – sepse Perëndia i di të gjitha gjërat. Ai është
një qenie e gjithëdijshme (v.7); prandaj, pse është Jobi i shkrehur
nga fuqitë, i depresionuar, i turpëruar, në mjerim dhe i inatosur
(v.1,15)? Gjendja e tij emocionale është e përshkruar nga dhimbja
dhe plot me zemëratë të thellë, saqë ato përkohëshisht tejkalojnë
frikën ndaj Perëndisë. Edhe të tjerë kanë qenë të zemëruar me
Perëndinë; duke përfshirë Jonën, i cili dëshironte më mirë të vdiste
sesa të bënte atë që Perëndia e urdhëroi, pasi e caktoi profet të
tijin (Jona 4:4). Mbreti David ishte i zemëruar me Perëndinë sepse
ai mendoi që Perëndia nuk e kishte trajtuar drejtësisht Uziahun
kur mbajti arkën që të mos rrëzohej (2 Sam.6:8). Jobi ndjehet që

74

Perëndia e ka trajtuar padrejtësisht dhe prandaj bën sërish pyetjen
“Pse unë?” Zemërimi ose na shtyn të shpërthejmë, ose të mbyllemi
në vetvete dhe ka fuqinë të prodhojë armiqësi dhe zemërim
(Zan.4:6). Sidoqoftë, ka edhe zemërim të drejtë. Bibla na tregon
që jo i gjithë zemërimi është i mëkatshëm: “Zemërohuni dhe mos
mëkatoni.” (Ps.4:4; Ef.4:26). Perëndia është shpesh i zemëruar, dhe
“një Perëndi që zemërohet çdo ditë me keqbërësit.” (7:11) ,por nuk
ka asnjë padrejtësi te Perëndia. Populli i Perëndisë është thirrur të
dojë drejtësinë dhe të urrejë padrejtësinë dhe të keqen. Ndonëse
Jobi është i zemëruar (10:1; 9:18), ai është ende një besimtar, kështu
ai lutet dhe sjell çdo gjë para Zotit me lutje. Populli i Perëndisë
duhet të bëjë të njëjtën gjë: të thërrasë Perëndinë dhe të përdorë
premtimet e shumta që lidhen me lutjen në Dhjatën e Vjetër dhe të
Re. Ata nuk duhet të jenë të paditur për to apo të hezitojnë për t’i
përdorur ato. P.sh.: “Dhe do të ndodhë që, para se të më kërkojnë,
unë do të përgjigjem; do të jenë akoma duke folur dhe unë do t`ua
plotësoj.” (Isaia 65:24); “Le t`i afrohemi, pra, me guxim fronit të
hirit, që të marrim mëshirë e të gjejmë hir, për të patur ndihmë në
kohë nevoje.” (Heb. 4:16).
Pyetjet e Jobit janë të sinqerta, por Perëndia nuk e dënon atë;
përkundrazi ai i përgjigjet me hir dhe me vendosmëri. Jobi del para
Atit të tij qiellor në lutje. Sfidat e tij janë ato të një besimtari dhe
besimi i tij i përulur do ta drejtojë te rruga e ngushtë, por e drejtë
(2:10). Kur humbja, dhimbja dhe fatkeqësitë bëhen pjesë e jetës së
popullit të Perëndisë, ata duhet të besojnë se Ai do t’i mbajë të
fortë edhe në këto situata.
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Për studim të mëtejshëm

1. Lexoni kapitullin 8 dhe përshkruani qëndrimin e Bildadit ndaj
vështirësive. Si i përgjigjet Jobi atij?
2. Koncepti i një ndërmjetësi është i pranishëm në të gjithë
Shkrimin. Çfarë është, pse është i domosdoshëm dhe çfarë
realizon Ndërmjetësuesi ynë? Shih Jobi 8:22; 9:33; 33:23; 1
Timoteut 2:5; Hebrenjve 7:25; 12:24.
3. Në cilat pjesë të Biblës gjejmë nxitje të lutemi kur përballemi me
kohë të vështira dhe Qielli duket sikur nuk u përgjigjet lutjeve
tona?

Për të menduar dhe për të diskutuar

1. A u konsiderua si një shkak për qortimet e miqve të tij fakti që
Jobi ishte i sëmurë për muaj të tërë? Nëse po, cili duhet të jetë
reagimi ynë ndaj atyre që kanë sëmundje prej kohësh?
2. A keni qenë ndonjëherë të zemëruar me Perëndinë? Nëse po,
çfarë u bë shkak dhe si vepruat më pas?
3. Jobi ishte i mësuar që t’i afrohej Perëndisë në lutje. Po ti? Mbi
çfarë bazash na pranon dhe na dëgjon Ai?
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6

Dialogët
e Jobit

(11:1-17:16)

Në këtë kapitull do të shqyrtojmë disa nga fjalët
më të njohura dhe më shpirtërisht të dobishme
nga dialogët e Jobit me miqtë e tij gjatë kohës së
sprovës.

Ligjërata e parë e Zofarit (11:1-20)
"Një mori e tillë fjalësh a do të mbetet pa përgjigje?
A duhet të ketë të drejtë një njeri fjalëshumë?
Llafet e tua a do t`ua mbyllin gojën njerëzve?
Ti do të tallesh dhe asnjë të mos të bëjë me turp? Ti ke thënë:
"Doktrina ime është e pastër
dhe jam i pakritikueshëm para teje". (v.2-4)

Z

ofari është miku i tretë që flet dhe ai e akuzon Jobin për
llafe në erë dhe që nuk po i merr seriozisht shokët e tij.
Ai i thotë Jobit që po i anashkalon ata me mospërfillje
(v.1-6). Zofari e pranon që madhështia, transhendenca
dhe gjithëdija e Perëndisë janë atribute hyjnore (v.7-9). Mjerisht, ai
është po aq mospërkrahës sa dhe dy miqtë e tjerë të tij dhe i bën
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thirrje Jobit të pendohet (v.10-20). Ai ka të drejtë që bën thirrje për
pendesë, por ai nuk shfaq dhembshuri për Jobin në fatkeqësinë dhe
në dhimbjen e tij. Ai nuk mund të kuptojë që Perëndia gjithmonë
i trajton fëmijët e tij me dashuri, ndonëse është duke i disiplinuar.
Zofari është “dogmatik, i ftohtë, i pashpirt dhe i padrejtë në akuzat
e tij.”31 Ai është si “Llafazani” te libri Rruga e Shtegtarit e John
Bunyan-it: plot zell, por pa njohur natyrën e vet mëkatare. Këto
prirjee detyrojnë atë të flasë rëndë dhe të prishë qëllimin e mirë që
ka për të ndihmuar mikun e tij. Ne duhet të tregojmë kujdes ndaj
të paturit të një shpirti kritikues.

Beteja shpirtërore e Jobit (12:1-14.22)
Deri në kapitullin 12, që të tre shokët kanë folur gjatë raundit të
parë të përpjekjeve për të ndihmuar Jobin në mjerimin e tij. Elifazi
është mbështetur mbi një ëndërr si themel i urtësisë së tij (4.1221); Bildadi është mbështetur në traditën e të lashtëve (8:8-10) dhe
Zofari ka argumentuar me supozime dogmatike, mbështetur mbi
pikëpamjen e tij në transhendencën e Perëndisë (11:4-6). Së bashku,
ata paraqesin një pikëpamje të kombinuar që thotë se Jobi po vuan
për shkak të mëkateve të tij personale. Jobi nuk mund të përballet
me këtë seri sulmesh dhe në mënyrë therrëse akuzon miqtë e tij për
mendjemadhësi intelektuale: “Pa dyshim ju jeni njerëz të urtë dhe
dituria do të marrë fund me ju.” (12:2).
Shokët e tij mund të kenë patur qëllime të mira, por ata e kishin
marrë ca si shumë nën kujdestari dhe e poshtërojnë atë. Jobit tani i
ka ardhur në majë të hundës me këtë lloj trajtimi dhe përdor gjuhë
cinike. Ai nuk është i bindur që Zofari ka më shumë mençuri se ai;
ai beson që të dy janë të barabartë: “Edhe unë kam mendje si ju dhe
31 Homer Hailey, Një komentar për Jobin: Tani sytë e mi të shohin Ty (Tucson, AZ:
Aksesorë Shpirtërorë shpk. 1994), fq 109
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nuk bie më poshtë se ju;” (12:3; krahaso 13:2). Është e dukshme që
Jobi nuk bie dakort me teologjinë e të ashtuquajturve miq të tij dhe
përfundimeve të tyre në lidhje me arsyet e humbjes së të dashurve
tij apo të sëmundjes që ka. Në vend që të punojnë me Jobin për
ta ndihmuar, ata po veprojnë si kundërshtarë në një ring boksi që
e godasin me radhë! Sidoqoftë, Jobit mund të duket se po i del
situata jashtë kontrollit, por Perëndia i ka sjellë këta burra tek ai që
ta ndihmojnë atë të gjejë rrugën gjatë këtyre sprovave edhe pse ata
dështojnë shumicën e kohës (42:7). Ne e dimë që Jobi, si dikush që
është i drejtë në sytë e Perëndisë (1:8), di më shumë se ata dhe zë
një pozicion më të lartë morali. Si përgjigje ndaj Zofarit, Jobi bën
një predikim që ka për temë natyrën dhe fuqinë e Perëndisë (12:1325). Aty ai pranon që Perëndia është Zot Sovran, Ai që vepron mbi
tokë dhe mes ushtrive qiellore si të dojë dhe që askush nuk mund
ta pengojë (Dan.4:35).

Diagnozë e gabuar (13.1-28)
Jobi i sheh miqtë e tij si jobesnikë ndaj doktrinës së vërtetë
të Perëndisë që shfaqet dukshëm në krijim (Ps.19; Is.6:3). Ai
gjithashtu thotë që ata nuk janë ndonjë ndihmë e madhe për të
personalisht: “Atë që ju dini e di edhe unë; nuk vij pas jush. Por
do të dëshiroja të flas me të Plotfuqishmin, do të më pëlqente të
diskutoja me Perëndinë; sepse ju jeni trillues gënjeshtrash, jeni të
gjithë mjekë pa asnjë vlerë.” (v.2-4)
Miqtë e kanë diagnostikuar keq shkakun e sëmundjes dhe
të vuajtjeve të Jobit, prandaj ai i hedh poshtë këshillat dhe
përfundimet e tyre. Në vend që të akuzojnë me fjalë shpirtërore
mikun e tyre fatkeq për mëkate personale, që të tre duhet t’i ishin
lutur Perëndisë që të sigurojë hir në kohë nevoje. Në fakt, ne e
dimë që akuzat e tyre shërbyen vetëm për t’i bërë të ndihen mirë
vetë, sepse sipas arsyetimit të tyre teologjik, duke qenë se Jobi
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po vuante dhe kurse ata jo, ata duhet të ishin më të mirë se ai.
Diagnoza e gabuar çon në trajtim të gabuar dhe miqtë e Jobit ishin
duke i dhënë ilaçet e gabuara. Opinioni i Jobit është i qartë dhe
reagimi i tij i drejtpërdrejtë: “Oh, sikur të heshtnit fare, kjo do të
ishte dituria juaj.” (v.5)
Ai gjithashtu u kërkon që të tregojnë kujdes ndaj mendimeve të
tij: “Dëgjoni tani mbrojtjen time dhe vini re deklaratat e buzëve të
mia.” (v.6,13,17) Nëse ne dëshirojmë të ndihmojmë të tjerët, është
e domosdoshme t’i dëgjojmë dhe të lutemi për ta. Jobi i qorton për
krenarinë e tyre dhe i akuzon ata për anshmëri: “A doni vallë të
flisni në mënyrë të mbrapshtë në mbrojtje të Perëndisë dhe të flisni
në favor të tij me mashtrime? A doni të përdorni anësi me të ose
të mbroni një kauzë të Perëndisë?” (v.7-8) Nëse do të ishim duke
marrë në mbrojtje Perëndinë, duhet të pranojmë mëkatet tona, të
zotërojmë përulësi; një zemër të përtërirë nga hiri, të mbjellim
mirësinë e dashurisë dhe vajosjen e Frymës për të na drejtuar tek
e vërteta.
Jobi përpiqet t’i besojë Perëndisë në çdo kohë duke thënë: “Ja,
ai do të më vrasë, unë ende kam shpresë tek Ai” (v.15). Ky varg
është një deklaratë e fuqishme e besimit të Jobit në Perëndinë. Jobi
është i sigurt për hyrjen e tij te Perëndia (v.16) dhe ka me Të një
marrëdhënie që e gëzon zemrën e tij. Populli i Perëndisë duhet të
mposhtë përditë frikën e tij përmes besimit në premtimet e Biblës.
Kjo është edhe një sfidë, por edhe një fitore që na është dhënë nga
Jezusi, që besimtarët duhet ta njohin. Satani do të sulmojë, por
duke vënë përkrenaren e shpëtimit çdo ditë do të sigurohet fitore
për popullin e shpenguar të Krishtit (Ef.6:17). Nuk ka rëndësi sa
e nxehtë është beteja, të krishterët e dinë që lufta është e fituar.
Siguria për çlirimin përfundimtar sjell paqe, shpresë dhe durim
(Rom.8:31). Ne duhet t’i besojmë Jezus Krishtit që Ai të na falë
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kur pendohemi (1 Gjoni 1:9), të harrojë shkeljet tona kur ne
besojmë dhe të na mbushë me Frymën e Tij për shërbesë (Luka
11.13; Vep.2:38; 5:32).
Jobi vendosi (të paktën për momentin) që të gjitha shqetësimet
e tij vijnë sepse Perëndia është kundër atij. A është e mundur,
vret mendjen ai, që mëkatet dhe shkeljet vetjake të jenë shkaku i
sprovave të tij? “Sa janë fajet e mia dhe mëkatet e mia? Më bëj të
ditur shkeljet e mia dhe mëkatin tim!” (v.23)
Tri fjalët e përdorur nga Jobi : mëkate, faje dhe shkelje , na
shërbejnë si provë për të na treguar që Jobi ka një të kuptuar real
biblik të asaj se çfarë është mëkati. Mëkati është të mos gjuash në
shenjë me dashje apo pa dashje; fajet janë mungesë e ndershmërisë
dhe drejtësisë; dhe shkeljet janë rebelim i qëllimshëm kundër
Perëndisë “duke shkelur kufirin e drejtësisë dhe duke hyrë në
truallin e gabimit”. 32

Shkurtësia e jetës (14:1-22)
Jobi vazhdon t’i përgjigjet Zofarit duke pranuar që burrat dhe gratë
kanë një problem të përjetshëm – që është mëkati i tyre dhe pasojat
e tij: “Njeriu i lindur nga një grua jeton
Një vlerësim real i pak ditë dhe është plot shqetësime. Mbin
pashmangshmërisë si një lule, pastaj pritet; ikën me vrap si
një hije dhe nuk e ka të gjatë.” (v.1-2)
së vdekjes, që
Doktrina e mëkatit origjinal është
shoqërohet me
biblike dhe duhet të kuptohet jo si një
frikën e Perëndisë,
pengesë për shpëtimin, por më tepër
si një nxitje ndaj të kërkuarit të faljes dhe të pastrimit përmes
gjakut të Jezus Krishtit. Ungjilli ofron paqe me Perëndinë përmes
Jezu Krishtit. Një vlerësim real i pashmangshmërisë së vdekjes,
32 R.B.Girdlestone, Sinonime të Dhjatës së Vjetër (Grand Rapids, MI: Eerdermans,
1978), fq. 76-77, 79
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që shoqërohet me frikën e Perëndisë, është fillimi i urtësisë. Jobi
lufton me marrëdhënien e tij me Perëndinë, jo sepse ai nuk e njeh
Perëndinë, por sepse ai ka një frikë të vërtetë ndaj Perëndisë dhe ai
do përgjigje për pyetjet e tij para se të vdesë. Ajo që do të theksojë
Jobi këtu është se koha nuk është në dëshirën tonë, për të bërë me
të çfarë të duam: “ditët e saj (qenies njerëzore) janë të caktuara,
numri i muajve të saj varet nga Ti dhe Ti i ke vendosur kufij që nuk
mund t`i kapërcejë.” (v.5)
Jobi bie dakort me deklaratën e Elifazit tek 5:7 që “njeriu lind
për të vuajtur, ashtu si shkëndija për t`u ngjitur lart.” Prandaj ai
thekson mjerimin dhe shkurtësinë e jetës së njeriut përmes dy
krahasimeve të gjalla: “mbin si një lule, pastaj thahet; ikën me
vrap si një hije…” (v.2) E vërteta që Perëndia përcakton gjatësinë
e jetës së një personi (v.5), thekson fuqinë sovrane dhe urtësinë e
Perëndisë dhe si rrjedhim, pafuqinë e qenieve njerëzore nën kufijtë
e vendosur hyjnisht. Nuk duhet të mendojmë se Jobi është fatalist:
kjo nuk është ide prej Shkrimeve. Perëndia ka dekretuar që lutja
e besimit dhe puna e Shpirtit së Shenjtë, që frymëzon besim ndaj
premtimëve të e Shkrimeve, janë gjithmonë faktorë të kujdesit të
tij providencial (Luka 7:9,50). Mendimet e Jobit këtu theksojnë
gjithashtu nevojën për të mbajtur mend që “në Adamin të gjithë
vdesin” – d.m.th përmes ngarkimit, mëkati i parë i Adamit ngarkon
të gjithë pasardhësit e tij me faj para Perëndisë, gjë që shpie në
vdekjen e tyre (Ps.51:5; Rom.5:12-14).

Jobi i ankohet Perëndisë (15:1-17:16)
Ligjërata e dytë e Elifazit te kapitulli 15 nuk është ngushëlluese
për Jobin: “Jo unë, por vetë goja jote të dënon dhe vetë buzët e tua
dëshmojnë kundër teje.” (v.6) Ai shton presionin duke u përpjekur
të bëjë Jobin të pranojë që ai ka qenë i lig dhe budalla. Ky është një
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rast tjetër ku Elifazi gabon. Ai flet nga padituria e tij dhe me një
guxim që nuk është i justifikuar. Ai nuk është njeriu i duhur për
të ndihmuar Jobin , kjo bëhet e qartë. Si mundet të thotë Elifazi
këto gjëra për Jobin, veçanërisht kur ai e quante atë shok? Sigurisht
kjo ndodh sepse ai nuk është duke dëgjuar aktualisht Jobin apo
duke shqyrtuar faktet me kujdes, por është i mbushur plot me
opinionet e tij pompoze. Si rezultat, Jobi tani e ndjen në kurriz
edhe më shumë shkopin e Shumë të Lartit. Ne kemi reagimin e tij
ndaj Elifazit në kapitujt 16-17.

Kundërshtari i vërtetë (16:1-22)
Jobi u drejtohet fillimisht miqve të tij me këto fjalë: “Gjëra të tilla
kam dëgjuar shumë! Të gjithë ju jeni ngushëllues të mërzitshëm!”
(v.2) Duke mos i mirëpritur kritikat e tyre, Jobi fillon t’i ankohet
Perëndisë: “Shokët e mi më përqeshin, por sytë e mi derdhin lotë
përpara Perëndisë.” (v.20, shih edhe v.16). Charles H. Spurgeon e
ka përjetuar këtë gjithashtu:
“Kush janë njerëzit që ju tallin? Ata janë miqtë tuaj, prandaj
kjo e bën akoma më shumë prekëse. Çezari tha: ‘Et tu, Brute!’
– ‘Edhe ti, Brutus! Edhe ti po godet?’ Edhe për Zotin tonë,
një nga pikëllimet e tij më të mëdha ishte: ‘Ai që hante bukën
time, ka ngritur kundër meje thembrën e tij (Ps.41:9).’ Është
e rëndë për dikë të sapokthyer në besim që të përndiqet nga
babai që ai gjithmonë i mori mendim dhe e respektoi. Është
akoma edhe më e vështirë për një grua të krishterë që të ketë
kundër partnerin e shtratit të saj për shkak të së vërtetës.
Oh! Sa shumë e lëndojnë ata zemrën tonë, bashkëshortet dhe
bashkëshortët tanë dhe nëse janë armiq të Krishtit, çfarë plage
na hapin! Miqtë e mi më tallin. Ju nuk do të prekeshit nëse
thjesht ishin shokë pune. Ju mund të shpëtoni prej tyre, por ju

83

nuk mund të shpëtoni prej familjes suaj.”33
Tek vargu 9 Jobi flet për “Armikun tim”: “Zemërimi i tij më
grin dhe më përndjek, kërcëllin dhëmbët kundër meje… mpreh
shikimin mbi mua.” Satani është kundërshtari i vërtetë i popullit të
Perëndisë. Jobi ndihet se po lufton me Perëndinë, por Perëndia nuk
është në ring! Ai duhet të mësojë t’i besojë Perëndisë plotësisht
dhe në çdo kohë (Ps.62:8), t’i nënshrohet dëshirave të tij në jetën
e vet dhe të këndojë lavde për Të në netët e gjata dhe të vetmuara
të errësirës. Për pjesën që mbetet nga kapitulli 16 deri në fund të
kapitullit 17 ai i drejtohet Perëndisë dhe ankohet për konfliktin e
tij të besimit.
Fjalët e Jobit tek vargjet 9-22 e shpien besimtarin tek kryqi.
Të folurat në mënyrë profetike nga Jobi zbulojnë që ai është
bërë pjesëtar i bashkësisë së vuajtjeve të Krishtit. Ky është plani
i Perëndisë për të gjithë fëmijët e Perëndisë, si është zbuluar nga
apostujt Pali dhe Pjetri në letrat e tyre (2 Kor.1:7; 1 Pjet.4:12-13).
Jobi është i sigurt që e vërteta për atë – besimin, qëndrimin dhe
shpresën e tij – dihet në qiell: “Që tani, ja, dëshmitari im është në
qiell, garanti im është lart.” (v.19)

Gjykatësi i vërtetë (17:1-16).
Jobi është me një këmbë në varr, ndërsa shokët e tij e qortojnë
atë (v.1-2). Ai dëshiron që të gjykohet vetëm nga Perëndia sepse
kritikët e tij kanë dalë të paaftë për ta ngushëlluar. Ai nuk mund
të gjejë asnjë që ka mençuri mes tre antagonistëve të tij (v.10).
Ai mendon që Zoti e ka bërë objekt përçmimi (v.6), prandaj ai
do që Perëndia t’ua shpaguajë të tjerëve para se ai të vdesë. Duke
përdorur një metaforë ligjore, Jobi i bën apel Perëndisë që të
veprojë si avokati i tij duke dalë garant, gjë që do ta çlironte atë nga
33 Charles H. Spurgeon, Predikimi nr.3373 mbi Jobin 16:20, botuar më 25 Shtator
1913 (Albany, OR: AGES Software, Versioni 1.0, 1997)
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dhimbja e tij ndërsa ai pret për verdiktin e Gjykatës: “Më jep, pra,
një peng pranë teje, përndryshe kush do të më shtrëngonte dorën
si garant?” (v.3)
Ndoshta Jobi dhe apostulli Pal kishin përvojë të njëjtë mes
njerëzve krenarë dhe kokëfortë, që kishin njohuri shumë të cekët
rreth Perëndisë dhe të kuptuarit të rrugëve të Perëndisë nuk ishte i
plotë. Marrëdhënia e Palit me shumë veta brenda kishës në Korint
ishte në rastet më të mira e ftohtë dhe në ato të këqijat armiqësore
(nga ana e të tjerëve) dhe Jobi dhe miqtë e tij ishin në marrëdhënie
të njëjtë; Jobi padyshim do të ketë rënë dakort me fjalët e Palit:
“Sa për mua, më intereson fort pak që të gjykohem prej jush
ose prej një gjykate njerëzore; madje as vetveten nuk e gjykoj.
Sepse nuk jam i vetëdijshëm për asnjë faj, por për këtë nuk
jam justifikuar, por ai që më gjykon është Zoti. Prandaj mos
gjykoni asgjë para kohe derisa të vijë Zoti, që do të nxjerrë
në dritë gjërat e fshehta të errësirës dhe do të shfaqë këshillat
e zemrave dhe atëherë secili do të ketë lavdërimin e vet nga
Perëndia.” (1 Kor.4:3-5)
Si një administrator që përgjigjet para Perëndisë, Jobi nuk
shqetësohej për komentet e kota të atyre përreth tij (ndonëse ato
ishin fyese dhe të dhimbshme); kjo sepse Gjykatësi përfundimtar
është Zoti vetë. Përderisa Perëndia është gjykatësi, ne duhet të
jemi shumë të kujdesshëm që të mos japim gjykime parakohe për
të tjerët. Kjo është arsyeja pse Pali nuk shqetësohej shumë që të
gjykohej nga njerëz vdekatarë dhe të rënë në mëkat. Qëndrimi
më i mirë është të mos gjykojmë “asgjë para kohe”, por të presim
“derisa të vijë Zoti” (1 Kor.4:5). Ai do të gjykojë jo vetëm atë që
duket, por edhe motivet e zemrave: jo vetëm çfarë është bërë, por
edhe pse u bë. Jobi, nëse do të meritonte lëvdata, do të merrte
lëvdata nga Perëndia dhe jo nga njeriu. “Ne e dimë që trishtimi
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i Jobit u dokumentua jo për lavdinë e tij, por për të mirën tonë.
Neve na bëhet thirrje që të mendojmë për durimin e Jobit dhe
me të vërtetë ne shpesh mund të forcohemi, të inkurajohemi dhe
të ngushëllohemi nëse kthejmë kokën herë pas here drejt këtij
patriarku në thellësitë e trishtimit të tij.”
Kapitulli 16-17 mbylli raundin e parë të dialogut mes Jobit dhe
miqve të tij. E demoralizoi edhe më shumë Jobin dhe ndikoi te
vetëvlerësimi i tij, prandaj ai ankohet, “unë prej tij jam bërë gazi i
popujve…” (17:6)
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Për studim të mëtejshëm

1. Gjeni pasazhe nga Shkrimet që përdorin fjalë të ndryshme për
“mëkatin” në Dhjatën e Vjetër. Si do të përkufizoje kuptimin e
këtyre fjalëve sipas kontekstit në të cilin ato përdoren?
2. Si lidhen sprovat e besimit që përjeton populli i Perëndisë me
bashkësinë e vuajtjeve të Krishtit (shih 2 Kor.1:7; 1 Pjetri 4:1213)? Cila është domethënia e kësaj?
3. Pali mëson që ne nuk luftojmë kundër mishit dhe kundër gjakut
(Ef.6:12). Si lidhet kjo me sfidat e Jobit (Jobi 13)?

Për të menduar dhe për të diskutuar

1. Si duhet të reagojmë kur njerëzit nuk e pranojnë të vërtetën dhe
na fajësojnë padrejtësisht?
2. Pse tha Elifazi, ndonëse ishte mik i Jobit, gjëra kaq të këqija për
të? A mos ishte sepse ai nuk i dinte të gjitha faktet dhe ishte
plot me paragjykime të veta? A keni patur ndonjë përvojë të tillë
ndonjëherë? Si mund të siguroheni që ju të mos reagoni në të
njëjtën mënyrë ndaj të tjerëve?
3. Mendoni për fjalët “Mos gjykoni që të mos gjykoheni.” (Mat.7:1)
dhe “mos gjykoni asgjë para kohe” (1 Kor.4:5). Cila është
domethënia e tyre për marrëdhëniet tona?
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7

Shpresa
e Jobit

(18:1-19:29)

Te kapitulli 18 ne gjejmë Bildadin të dialogojë me
Jobin për një herë të dytë. Ai ndihet se Jobi flet
shumë dhe nuk merr vesh se çfarë nxjerr nga goja:
“Kur do t`u japësh fund fjalëve?” (v.2)

M

es Jobit dhe miqve të tij ka dallime të
papajtueshme. Bildadi shfaq të njëjtin qëndrim
ndaj Jobit si bëri Elifazi tek 15:2 “Një njeri i
urtë a përgjigjet vallë me njohuri të kota dhe a
mbushet me erëra lindore?” Me fjalë të thëna troç dhe të padrejta,
Bildadi e krahason Jobin me të këqijtë (18:5-21). Ata sipas tij janë
përgjegjës për fatkeqësitë e tyre (v.7), sëmuren (v.13), harrohen
shpejt (v.17), jetojnë pak (v.18) dhe u vdesin fëmijët para se
ata të vdesin vetë: “Nuk ka as bij, as pasardhës në popullin e
tij dhe asnjë që të mbijetojë në banesën e tij (v.19). Ai nxjerr si
përfundimin: “Pikërisht kështu janë banesat e njerëzve të këqij
dhe ky është vendi i atij që nuk e njeh Perëndinë.” (v.21) Ai e ka
vënë Jobin në shënjestër dhe e shkreh këmbëzën!
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Vuajtjet e Jobit (19:1-24)
Jobi është mëdyshas për vuajtjet e tij, po humbet shpresë dhe tani
po pret që të vdesë siç edhe e ka thënë në kapitullin 17: “Fryma ime
u copëtua, ditët po më shuhen, varri po më pret.” (17.1)
Miqtë e tij, për të kënaqur vetveten, i kanë mbyllur llogaritë
duke vendosur që Jobi është fajtor para Perëndisë – d.m.th ai ka
mëkatuar me dashje kundër ligjeve të të Plotfuqishmit (13:23).
Sidoqoftë, nuk mund të shpjegojë në mënyrë të arsyeshme vuajtjet
e tij përveç që Perëndia, për arsye të paditura nga ai, e ka mbërthyer
në rrjetën e Tij dhe nuk e lë të dalë prej saj (19:4-6). Tani ai nxjerr
përfundimin se miqtë e tij i janë vënë kundër, gruaja e tij është
kundër tij, Perëndia është kundër tij dhe madje edhe ata, me të cilët
ishte treguar dashamirës po e injorojnë (v.11-20). Për rrjedhojë,
ai i ka humbur shpresat dhe po i afrohet të humburit të besimit.
Sprovat e tij e kanë vënë poshtë, e kanë mbushur me dëshpërim;
ai ka prekur fundin në këtë episod të jetës së tij. Në këtë gjendje
dëshpëruese ai përfytyron që nuk ka më rrugë shpëtimi (v.12). Në
këto rrethana pa shpresë, populli i Perëndisë tundohet të vërë në
dyshim dashurinë dhe premtimet e Krishtit. Gjithçka është e tepërt
dhe Jobi bën thirrje për mëshirë dhe simpati prej miqve të tij dhe
prej të tjerëve që ai ka përmendur (v.21). Jobi tani ndihet i vetmuar
dhe i braktisur; edhe gruan e vet e konsideron të huaj për të.
Sprovat mund ta bëjnë dikë të ndihet shumë i vetmuar. Vetmia
është e vështirë për ta përballuar dhe bashkëshortët duhet të
tregohen të dashur dhe besnikë ndaj njëri-tjetrit në çdo kohë; kjo
është arsyeja pse Perëndia tha “Nuk është mirë që njeriu të jetë
vetëm” (Zan.2.18). Të qenit të harruar nga ata që duam dhe që
respektojmë, është përvoja më e keqe. Ne mund të presim një sjellje
të tillë prej armiqve tanë, por jo prej atyre që i duam dhe i kemi më
të afërtit. Por kjo është ajo çfarë Jobi po përjeton.
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Por, pavarësisht ndjenjave të tij që i thonë se Perëndia nuk
po i dëgjon ankesat e tij, Jobi mbahet pas jetës së përjetshme dhe
shpresa buron përjetësisht për shkak të besimit në Shpenguesin e tij
(v.25-27). Shpresa është përbërës thelbësor në besimin e njerëzve
të Perëndisë (1 Kor.13.13), ndërsa humbja e saj është një goditje e
frikshme.

Të qenit pjesëtar i vuajtjeve të Krishtit
Leximi i kapitullit 19 nuk mund të mos i kujtojë të krishterit
vuajtjet dhe trishtimin që përjetoi Shpëtimtari ynë. Pa e kuptuar,
Jobi po bëhej pjesëtar i vuajtjeve të Krishtit. Ai nuk e dinte që kjo
qe e paracaktuar për të duke qenë se ishte besimtar, por gjithçka
që ai dinte ishte se i besonte Perëndisë,
Pa e kuptuar, Jobi
prandaj pse po vuante në mënyrën që
po vuante? A ishte Perëndia i zemëruar po bëhej pjesëtar
me atë? Ne e dimë që njerëzit mund të i vuajtjeve të
bien shumë poshtë dhe në depresion Krishtit.
në kohë pikëllimi, por Perëndia i lejon
që këto t’u ndodhin atyre. Charles H. Spurgeon duke komentuar
rreth Eksodit 3:7 (“Sigurisht që e kam parë pikëllimin e popullit
tim që ndodhet në Egjipt dhe e kam dëgjuar britmën e tij për shkak
të shtypësve të tij, sepse i njoh vuajtjet e tij.”) komentoi:
“Nëse je në errësirë, nëse shpirti yt është zhytur në terr mos u
dëshpëro, sepse Zoti Jezus ka qenë atje më parë. Nëse ke rënë
në mjerim, mos u dorëzo sepse Fëmija shumë i shtrenjtë për
Atin qiellor kaloi në errësira edhe më të thella ... nëse je në
mjegull ... besoji Atij dhe Ai do të bëjë që drita e tij të shkëlqejë
mbi ty.”34
Gjithçka që populli i Perëndisë përjeton dhe duron, ndërsa
është këtu mbi dhé, është pjesë e bashkësisë me Shpëtimtarin e
34 Spurgeon, Pranë ujërave të qeta, fq.10
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tyre. Ata nuk mund t’i shpëtojnë kësaj. Nuk është e mundur të bësh
jetën e krishterë dhe të mos jesh pjesë në bashkësinë e vuajtjeve të
Krishtit. Ky është plani i Perëndisë për popullin e tij dhe bashkimi i
tyre mistik me Krishtin e bën të pashmangshme (2 Kor.1:7; 1 Pjetri
4.12-13). Bashkësia e vuajtjeve me Krishtin do të thotë të kesh
pjesë në qortimin, në refuzimin, në armiqësinë dhe në urrejtjen që
rrjedh prej identifikimit me Jezus Krishtin dhe dëshmisë për të.
Jobi mendon se këndvështrimi i tij i gjërave duhet të
dokumentohet që pasardhësit të mund të mësojnë të vërtetën.
“Ngushëlluesit” e tij nuk duan të kuptojnë, por të tjerët ndoshta
do ta kuptojnë. Të tjerët mund të kuptojnë që ai është i pafajshëm
dhe nuk meriton këto akuza të padrejta: “Ah sikur fjalët e mia të
ishin të shkruara; ah sikur të kishin zënë vend në një libër; sikur të
ishin të gdhendura përjetë mbi një shkëmb me një stil prej hekuri
dhe me plumb!” (v.23-24).
Ata që kanë kaluar nëpër të gjitha gjërat që po kalon Jobi do
ta dinë si ndihet Jobi në këtë pikë. A nuk u akuzua Jezus Krishti,
Shpëtimtari ynë me mashtrim, u sha dhe u pështy? Jobi u bë pjesë
e vuajtjeve të Krishtit, u akuzua për mëkate që ai nuk i bëri dhe
u shpall fajtor nga miqtë e tij akuzues. Jobi nuk i kupton akuzat
kundër tij, nuk kupton provat që paraqiten para tij. Për shkak të
kësaj ai kërkon drejtësi të vërtetë (v.7,11). Fjalët e Jobit janë ruajtur
për ne në tekstin e Shkrimeve të Shenjta si një dëshmi e drejtësisë
së tij, e besnikërisë së Perëndisë dhe e përtëritjes së Frymës së
Shenjtë. Miqtë e tij nuk i respektojnë fjalët e tij, prandaj ai do që
ato të shkruhen diku (v.23).

Shpresa e Jobit (19:25-29)
Jobi 19 është një kapitull kyç sepse është një pikë kthimi në rrugën
e Jobit drejt shërimit të plotë. Miqtë dolën se qenë të pabesë dhe
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tendenciozë në kritikat e tyre ndaj tij, por në vend që t’i përgjigjet
ligjëratës së dytë të Bildadit me një ndjenjë të të qenit i pashpresë,
ne shohim që fryma e Jobit ngrihet drejt majave më të larta të
pritshmërisë dhe të shpresës.

Ringjallja
Bindja e Jobit në ringjalljen e trupit shkëlqen kudo, pavarësisht
nga të gjitha shqetësimet, dhimbjet dhe vështirësitë e tij: “Por
unë e di që Shpëtimtari im jeton dhe që në fund do të ngrihet mbi
tokë. Mbas shkatërrimit të lëkurës sime, në mishin tim do të shoh
Perëndinë. Do ta shoh unë vetë; sytë e mi do ta sodisin dhe jo një
tjetër. Po më shkrihet zemra!” (v.25-27)
Gjuha që përdor Jobi është ajo e një besimtari. Ai është i bindur
që Perëndia është Shpenguesi i tij dhe që ai një ditë do të shohë
Perëndinë, qoftë në mish apo jashtë prej tij. Kur kjo të ndodhë,
Perëndia do të jetë në krah të tij si Avokati i tij. Rreth këtyre
vargjeve Matthew Henry thotë “Jobi ishte mësuar prej Perëndisë
për të besuar në një Çlirimtar të gjallë dhe të priste ringjalljen e të
vdekurve dhe jetën në epokën që po vjen.”35 Jobi kishte humbur
çdo shpresë për t’u shëruar fizikisht dhe nuk mendoi që do ta
kishte edhe më shumë të gjatë jetën e tij (v.8-10; shih edhe 30:23).
Sidoqoftë, Jobi është nën ndikimin e Frymës së Shenjtë dhe si
pasojë e kësaj, ngrihet lart mbi mjerimin e tij dhe jepet një pamje
për të ardhmen. Në këtë pikë Jobi prehet me shpresë, ndërsa
përjeton besim dhe durim. Kjo shpresë gjendet në vetë karakterin
e vetë Perëndisë së gjallë dhe Jobi sheh drejt Atij që do të vijë si
Avokati i tij (Rom.15:13; shih edhe 1 Gjoni 2:1).
Jobi ka në mend një kronologji të qartë të ngjarjeve që do
të shoqërojnë ardhjen e dytë të Mesias, siç edhe do të bëhet e
qartë më poshtë. Kjo provon që shpresa e popullit të Perëndisë
35 Henry, Komentar i të gjithë Biblës, vëll.3, fq.108
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në ripërtëritjen e të gjithë krijesës pas
rënies në mëkat në kopshtin e Edenit,
është shumë e lashtë, që shkon pas të
paktën deri në kohën e patriarkëve.
Gjithashtu, kështu provohet edhe drita
me të cilën qe bekuar Jobi për shkak të
hirit të Perëndisë në jetën e tij. Ai është
i bindur që Perëndia është Çlirimtari
i tij: “Por unë e di që Shpëtimtari im
jeton” (v.25, i theksuar qëllimisht).
Vini re gjithashtu që Mbreti David
mund të thoshte “Zoti (Javeh) është bariu im” (Ps.23:1, i theksuar
qëllimisht). Këto tekste tregojnë që kishte hir dhe dritë në zemrat
e shenjtorëve të Dhjatës së Vjetër.
Nga vjen ky lloj besimi? Le të kujtojmë që Dhjata e Vjetër
flet në shumë vende për ringjalljen prej të vdekurve (Jobi 14:14;
19:25-27; Ps. 16:9-11; 17:15; 49;8-9,15; 73:24-26). Psalmi 16 është
cituar nga Pjetri në ditën e Rrëshajëve: “Sepse ti nuk do ta lësh
shpirtin tim në Hades dhe nuk do të lejosh që i Shenjti yt të shohë
kalbjen.” (Veprat 2:27). Referenca të tjera nga Dhjata e Vjetër për
ringjalljen mund të gjenden tek Isaia 26:19; 53:10-12; tek Ezekieli
37:1-14; te Danieli 12:2,13; tek Osea 6:2; 13:14. Mungesa e teksteve
të tilla brenda Pentatukut mund të duket si problematike derisa të
kujtojmë që Jezusi citoi Eksodin 3:6 tek Ungjilli i Mateut për të
provuar që ka jetë pas vdekjes për njerëzit e Perëndisë:
“Ju bëni gabim, sepse nuk e kuptoni as Shkrimin, as pushtetin e
Perëndisë. Në ringjallje, pra, as martohen as martojnë, por ata
do të jenë në qiell si engjëjt e Perëndisë. Pastaj, sa për ringjalljen
e të vdekurve, a nuk e keni lexuar ç`ju ishte thënë nga Perëndia
kur thotë: ‘Unë jam Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut
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dhe i Jakobit’? Perëndia nuk është Perëndia i të vdekurve, por i
të gjallëve.” (Mateu 22:29-33)
Krishti këtu po reagon ndaj Saducenjve që refuzonin doktrinën
e ringjalljes. Ata ishin dijetarë që ishin të specializuar në pesë librat
e Moisiut dhe u kishte shpëtuar prova më e prekshme për doktrinën
e ringjalljes. Francis I. Andersen komenton:
“... argumenti që Jobi nuk pret ribërje personale si njeri, sepse
kjo ide hyri në Judaizëm, vetëm në fund fare të periudhës
biblike, mund të refuzohet në dritën e kërkimit të shumtë
studimor që shfaq interes në jetën përtej varrit si një shqetësim
i lashtë për besimin izraelit. Veçanërisht fryti i kërkimit
tonë mbështetur në pasazhe të tilla si Jobi 14:14, nëse është
i vlefshëm, tregon që shpresa e ringjalljes është në zemër të
besimit të Jobit.”36
Saducenjtë gjithashtu harruan se flitej për ringjalljen në pjesën
tjetër të Dhjatës së Vjetër; p.sh kur djali i vejushës së Sareptës u
ngjall prej së vdekurish nga Elia (1 Mbretërve 17:20-22) dhe po
ashtu djali i gruas nga Shunemi që u ngjall nga Elizeu (2 Mbretërve
4:32-35). Në Dhjatën e Re ne kemi historinë e ngjalljes së vajzës
së Jairit nga Jezusi (Luka 8:40-56); ringjalljen e Llazarit (Gjoni
11:43-44); Pjetri ngjall Dorkën (Veprat 9:40-41); dhe Pali bën të
njëjtën gjë me Eutikun (Veprat 20:9-12). Dhjata e Vjetër dhe e Re
së bashku prezantojnë dhe mësojnë qartësisht ringjalljen e trupit.
Këto mrekulli janë një tip që ofron siguri për të ardhmen kur Zoti
Jezus Krisht do të vijë nga qielli herën e dytë.

Ardhja e dytë
Shpresa e kthimit të Mesias është në vetë zemrën e besimit të Jobit.
Ai beson në një Shpëtimtar të premtuar: “në fund do të ngrihet mbi
36 Francis I. Andersen, Jobi: Një prezantim dhe komentar (Komentarët Tyndale të
Dhjatës së Vjetër; Nottingham:Inter-Varsity Press, 1976), fq.210
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tokë” (v.25). Kjo është një referencë për ditët e fundit. Cilido qoftë
fati ynë në jetë, ashtu si Jobi, ne të krishterët mund të besojmë në
qiellin dhe ta dëshirojmë atë me zjarr: “...Do ta shoh unë vetë; sytë
e mi do ta sodisin dhe jo një tjetër. Po më shkrihet zemra.” (v.27)
Siç edhe e kemi thënë më parë, “zemër” në hebraisht do të
thotë qendra e emocioneve të dikujt; kështu Jobi mezi pret për
çlirimin që do të ofrojë vdekja dhe gëzimet e qiellit. Por për më
tepër, ai sigurohet përmes besimit, si fëmijë i Perëndisë, që do ta
sodisë një ditë Shpenguesin e tij. Përgjatë vuajtjesh ekstreme, kjo
shpresë është e dhënë nga Perëndia dhe e frymëzuar nga Fryma e
Shenjtë, kështu që populli i Perëndisë të gjejë ngushëllim në vetë
ungjillin. Siç edhe Pali thotë, Perëndia është “Perëndi i shpresës”
(Rom. 15.13; shih edhe Titi 2:13; 3:7). Shpresa e Jobit paraprin
përmbushjen e premtimeve të Perëndisë (Gjoni 11.25). Vini re
kronologjinë profetike:
• Kthimi i Shpenguesit: “Por unë e di që Shpëtimtari im
jeton dhe që në fund do të ngrihet mbi tokë.”
• Ringjallja e të shpenguarve: “Mbas shkatërrimit të
lëkurës sime, në mishin tim do të shoh Perëndinë.”
• Plotësia e shpengimit: “…Do ta shoh unë vetë; sytë e mi
do ta sodisin dhe jo një tjetër.”
Kjo është kronologjia e planifikuar për kthimin e Shpëtimtarit
(Shpenguesit) Jezus Krisht; kjo është prezantuar edhe nga Pali te 1
Thesalonikasve 4:13-17. Jobi nuk e vlerëson Shpenguesin e tij si një
perëndi kulti lokal, por si Krijuesi i gjallë dhe i përjetshëm i të gjitha
gjërave. Ai mbahet pas besimit dhe pas shpresës dhe ngushëllohet
nga Fryma e Shenjtë që të largojë sytë e tij nga situata e tij për
te Shpenguesi i tij dhe për te premtimi që Ai sjell me të. Vdekja
nuk është fundi për besimtarët; pas vdekjes ata merren menjëherë
në qiell (Fil. 1:21-23; 2 Kor. 5:8). Në qiell (gjendja e ndërmjetme),
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shenjtorët e shpenguar të Perëndisë presin ringjalljen e ditës së
fundit (Gjoni 5:28-30; 1 Kor.15:42-49; 1 Gjoni 3:2). Jobi është një
shtegtar. Kjo botë nuk është shtëpia e tij: ai sheh lart drejt qiellit,
duke besuar në Perëndinë e gjallë, të afërmin e tij Shpengues (shih
Ruth 4:5-8). 37

37 Vetë Perëndia është Çliruesi për Izraelin, një fakt i përmendur 19 herë në
Dhjatën e Vjetër, veçanërisht prej profetit Isaia.
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Për studim të mëtejshëm

1. Shkruani ato vargje nga Dhjata e Vjetër që flasin për ringjalljen e
trupit.
2. Lexoni Filipianëve 3:10; 2 Korintasve 1:7; 1 Pjetri 4:12-13. Çfarë
kemi parasysh me “vuajtjet e Krishtit” dhe sipas këtyre vargjeve,
pse të krishterët janë pjesë e tyre?
3. Psalmi 78:35 flet për Perëndinë si Shpenguesin e Izraelit (shih
edhe Ps.119:154; dhe Ruthi 4:1, ku e njëjta fjalë hebraike është
përkthyer si “i afërt në gjak”). “I afërmi Shpengues” është
dikush i caktuar nga Perëndia për të shpenguar farefisin e tij nga
vështirësia dhe rreziku (Ps.19:14; 78:35; Fj.ur. 23:11; Jer. 50:34).
Si e përmbush Jezus Krishti këtë rol?

Për të menduar dhe për të diskutuar

1. Shpresa e krishterë e ringjalljes është e predikuar më pak se
vdekja e tij në kryq. Pse është kështu? A mendoni që duhet
ndryshuar? Diskutoni mes jush.
2. Jobi besoi në ringjalljen e trupit shumë para ringjalljes së Krishtit.
Si mund të ketë të ngjarë kjo? Kur ju kaloni kohë të këqija, a ju
ndihmon shpresa e ringjalljes?
3. Sa shpesh mendoni për ardhjen e dytë të Krishtit? Nëse do të
mendonit për të më shumë, a do të ndikonte kjo sadopak në
mënyrën tuaj të jetesës?
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8

Teologjia
e Jobit

(20:1-24:25)

Ligjërata e dytë e Zofarit (kap.20) është reagimi i tij
ndaj fjalimit të Jobit në kapitullin 19 dhe përmban
fjalë më shumë të përbuzjes sesa të përulësisë me
respekt. Një komentator i vlerëson ato si “të ftohta,
mizore dhe prej një zemre të ngurtë.”38.

Z

ofari e sheh Perëndinë si një Perëndi të hakmarrjes
që shryn zemërim kundër të këqijve. Kjo është e
dukshme në mungesën e dashurisë, e mëshirës apo e
dhembshurisë në vetë fjalët e tij. Kështu, vuajtjet e
Jobit janë të mëdha sepse ai është një mëkatar i madh! Vuajtësit
e mëdhenj janë mëkatarë të mëdhenj! Ky qëndrim është i mangët,
por fatkeqësisht ka shumë që mendojnë njësoj, madje edhe sot. Jobi
refuzon teologjinë e tij obskurantiste.

Besimi i forcuar i Jobit (21:1-22:30)
Refuzimi i tij i perspektivës së miqve të vet (21:1-34)
Fjalimi i shtatë i Jobit tek kapitulli 21 fillon të trajtojë direkt
pikëpamjen e tre miqve të tij, që të gjitha vuajtjet janë ndëshkim nga
38 Hailey, Një komentar për Jobin, fq. 186
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Perëndia për shkak të ndonjë mëkati personal. Miqtë e tij e kanë
keqprezantuar Perëndinë dhe nuk e kuptojnë teologjinë e vuajtjeve
personale në mënyrën e duhur. As nuk mund të kuptojnë pse po
vuan Jobi tani. Këtu shohim kontrastin e madh në perspektivën
teologjike midis Jobit dhe miqve të tij. Jobi e përdor fjalimin e
ashpër të Zofarit për fatin e të këqijve (kap.20) si një shtysë dhe
shtjellon një pikëpamje më të saktë nga ana shkrimore e mënyrës
si vepron Perëndia me të këqijtë; gjë që edhe njëherë zbulon sa të
pandriçuar janë që të tre ata, pavarësisht nga pohimet e tyre që
janë e kundërta. Është e vërtetë që të këqijtë nuk kanë gjithmonë
shëndet të mirë, por shpesh duket që ata e gëzojnë atë (v.13). Jobi
konkludon duke thënë që miqtë e tij po flasin me dyfytyrësi: “Si
mund të më ngushëlloni pra, me fjalë të kota, kur nga fjalët tuaja
nuk mbetet veçse gënjeshtra?”.(v.34)
Këto fjalë ekspozojnë opinionin rezultant të Jobit për rolin e të
treve dhe nuk është një mendim pozitiv. Jobi tani e kupton që ata
janë të paaftë ta ndihmojnë atë, ndërsa mbahen pas një teologjie që
përjashton nocionin e një Perëndie personal që është plot me hir.
Teza e tyre është e gabuar prej mospranimit të tyre të dëshmisë
personale të Jobit dhe prej mungesës të një njohjeje personale të
Perëndisë së gjallë në shpirtin e tyre. Ata që kundërshtojnë këtë
analizë duhet të kujtojnë që, të gjithë ata që e kanë njohur Perëndinë
përmes besimit, e kanë arritur këtë fal hirit mbinatyror, qoftë në
kohët e DhV apo në ato të DhR (Ps.23:1-6; Hab.2:4; Heb.10:37-39).

Keqinterpretimi i Jobit nga Elifazi (22:1-30)
Në ligjëratën e tretë të Elifazit, ai ende po përpiqet të bindë Jobin
që ai, Elifazi, është i mençur dhe ka njohuri për gjërat e Perëndisë;
prandaj ai e sfidon Jobin t’u përgjigjet disa pyetjeve, ndërsa sërish
përsërit pohimin e tij që Jobi nuk është aq i drejtë sa ai mendon se
është: “Apo ka më shumë gjasa se kjo ka si shkak ligësinë tënde të
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madhe dhe fajet e tua të shumta?” (v.5)
Jobi po akuzohet për shfrytëzim lakmitar të të varfërve dhe për
mungesë dashurie dhe dhembshurie ndaj vejushave (v.6-11). Elifazi
keqprezanton pozitën e Jobit dhe shtrembëron fjalët e tij për ta bërë
të thotë që Perëndia është kaq shumë larg prej nesh, sepse është
jashtë atmosferës së tokës, saqë ai nuk mund ta shohë ligësinë tonë
(v.13-14). 39 Elifazi ka lëshuar një thirrje tjetër për pendesë, duke i
bërë thirrje Jobit të besojë në Perëndinë dhe jo në paratë apo në
pasuritë e fituara prej tij (v.23-24). Akuzat e Elifazit janë trillime
që vijnë prej varfërisë së tij shpirtërore. Sidoqoftë, Jobi nuk është
fajtor. Ai është shumë i irriruar për shkak të mënyrës si Elifazi dhe
të tjerët shtrembërojnë deklaratat e tij. Nuk ka rëndësi se sa shumë
i sqaron ata dhe bën më të mirën për të qenë i hapur dhe të qartë,
sepse që të tre s’arrijnë të kuptojnë çfarë do që të thotë ai. Ky është
një problem shpirtëror për ta. Botëkuptimi i tyre është i ndryshëm
sepse ata nuk e njohin Perëndinë në përvojën e tyre. Zgjidhja e
vetme e Jobit është të vazhdojë t’i besojë Perëndisë gjithë kohën, të
jetë i duruar në trishtimin e tij dhe të qëndrojë i qetë.
39 Fjala hebraike e përkthyer “kupë” tek vargu 14 mund të përkthehet gjithashtu
edhe si “sferë”, William Wilson, Studimet e fjalëve të Dhjatës së Vjetër të Wilson-it
(McLean, VA: Macdonald, {nd}), fq.77. Shih gjithashtu Isaia 40:22. John. E. Hartley
thotë “duke u nisur nga një perspektivë antike, kur Perëndia krijoi universin,
ai vizatoi një rreth që të pengonte ujin në qiell nga të mbuluarit e tokës. (F.ur
8:27). Banesa e tij është mbi këtë rreth/kupë qiellore”. Libri i Jobit (Grand Rapids,
MI:Eerdmans, 1988),fq 329. Ky interpretim i kozmologjisë së Lindjes së Mesme të
lashtë nuk është domosdoshmërisht i saktë. Prandaj duhet të jemi të kujdesshëm
për çdo gjë që heq prej frymëzimit të librit të Jobit si edhe prej mësimit të qartë
të Zanafillës për krijimin në 6 ditë. Jezusi tha, “Fjala jote është e vërteta” (Gjoni
17:17). Peter Enns, që ka gabuar në këtë çështje, shkruan “ Zanafilla – si tregimet
e tjera të botës së lashtë – portretizon në këtë mënyrë botën si një disk i rrafshët
me një kupë mbi kokë. Nën tokë ujërat mezi presin që të shpërthejnë dhe mbi kupë
qenë ujërat që mund të binin poshtë nga çasti në çast (shih Zan.7:11). Botëkuptimi
biblik i përshkruar nga Zanafilla është një që e kishte të vetin edhe Lindja e Mesme.”
Frymëzimi dhe Mishërimi (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2009), fq. 54. Shih
Morris, Historia e jashtëzakonshme e Jobit, fq 42-43, për një kritikë të pikëpamjes
së Enns-it.
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Ndjenjat personale të Jobit (23:1-17)
Dëshira e Jobit (v.1-9)
Jobi ende ka ngelur ndërdyshas nga sprovat e tij dhe prej planit
të Perëndisë që i ka lejuar ato të ndodhin. As ai nuk kupton pse
të ligjtë nuk ndëshkohen për mëkatet e tyre në këtë jetë dhe pse
të drejtët vuajnë sa janë gjallë. Edhe kur ai lutet, ai ndien që qielli
nuk e dëgjon dhe që Perëndia hesht dhe dëshiron shumë që të jetë
ndryshe: “Edhe sot vajtimi im është i dhimbshëm; dora ime është e
dobët për shkak të rënkimit tim. Ah, sikur të dija ku ta gjeja që të
mund të arrija deri në fronin e tij!” (v.2-3).
Jobi mezi pret që t’i jepet mundësia që të mbrojë veten para
Perëndisë. Ai nuk pohon se është plotësisht i pafajshëm; për më
tepër ai kërkon dritë dhe të vërtetën dhe pret që të përligjet përpara
3 miqve të tij. Perëndia është Shpenguesi i tij (19:25-27), prandaj
ai pret që ta dëgjojë dhe të pranohet si mëkatar i justifikuar dhe i
drejtë në sytë e Perëndisë (v.4-7; krahaso 1:8; 2:3). Jobi nuk mund
të kuptojë pse Perëndia po e vonon përgjigjen dhe ndihmën e tij:
“Ja, po shkoj në lindje, por aty nuk është; në perëndim, por nuk e
shoh; vepron në veri, por nuk e shoh; kthehet nga jugu, por nuk
arrij ta shikoj.” (v.8-9).
Siç kemi thënë, gjithçka që Jobi mund të bëjë, si i burgosur
i Zotit është të vazhdojë t’i besojë Perëndisë, të jetë i duruar në
trishtimin e tij dhe të jetë i përmbajtur. Apo siç e thotë edhe një
fjalë e njohur popullore: “Rri i qetë dhe vazhdo përpara!”

Siguria e Jobit (v.10-17)
Por ai e njeh rrugën që unë kam marrë;
sikur të më provonte, do të dilja si ari. (v.10)
Jobi tani “pohon ndershmërinë dhe besnikërinë e tij ndaj fjalës së
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Perëndisë”40. Pasi kishte hetuar zemrën e vet, Jobi nuk mund të
gjejë asnjë pabesi apo braktisje të fjalës së Perëndisë. Përkundrazi,
ai e ka rregulluar jetën e tij sipas parimeve të Perëndisë. Ai është në
të njëjtën mendje me apostullin Pal, që besonte se Perëndia do të
përfundonte punën e hirit në popullin e tij (Fil. 1:6). Ky është plani
i Perëndisë për jetën e Jobit. Charles H. Spurgeon komentoi “Nëse
një sprovë e rëndë nuk të shenjtëron, prisni një më të ashpër.”41
Flaka e madhe e zjarrit të rafinuesit garanton vetëm flori të pastër:
“ ... do të dilja si ari.” Besëlidhja e Perëndisë për shpengim premton
një nuse të panjollë për Shpenguesin (Fil.1:6; Zbul.21:2,9).
Përparimi i Jobit në të kuptuarit e akteve të Perëndisë
me fëmijët e tij nxit një pyetje të re: “Po tani?” Kjo për pasojë
prezanton një shpresë të re dhe largon mendjen e Jobit nga vetvetja
te Perëndia dhe tek ajo çfarë Perëndia po bën në jetën e tij. Perëndia
do vetëm më të mirën për njerëzit e tij dhe ata duhet të besojnë
që është kështu dhe të besojnë në Krishtin Jezus për të ardhmen.
Kohët tona janë në duart e tij (Ps.31:15). Për shkak të marrëdhënies
së tij personale me Perëndinë, Jobi zbulon një gjë të re rreth së
vërtetës së shenjtërimit përmes sfidave të tij. Ai tani ka filluar të
kuptojë përgjigjet ndaj pyetjeve “Pse unë?” dhe “ Pse tani?”. Ai ka
filluar të kuptojë që shenjtërimi është një proces i vazhdueshëm
dhe kërkon që ata të cilët e duan Perëndinë, të lejojnë Krishtin të
veprojë sipas dëshirës së Tij në jetët e tyre. Kjo është sepse populli i
Perëndisë është thirrur të ecë përmes besimit dhe të bashkëveprojë
me Frymën e Shenjtë. Ai duhet të jetojë në Frymë, të ecë në Frymë
dhe të udhëhiqet nga ai (Gal.5:25, 18). Frika e Jobit nuk do të bëhet
realitet: ai e kupton që Perëndia është në anën e tij.
Koha ime është në duart e Tua;
Perëndia im, ashtu dua që të jetë;
40 Hailey, Një komentar për Jobin, fq.209
41 Spurgeon, Pranë ujërave të qeta, fq.72
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Jeta ime, miqtë e mi, shpirtin tim unë
e lë tërësisht në kujdesin Tënd.
Koha ime është në duart e Tua;
çfarëdo që të sjellë ajo;
të mira apo të këqija, errësirë apo dritë,
u bëftë ajo që dëshiron Ti.
Koha ime është në duart e Tua;
Pse duhet që të dyshoj apo të kem frikë?
Dora e Atit tim nuk do të shkaktojë asnjëherë
Një pikë loti të panevojshëm në sytë e fëmijës së Tij.
Koha ime është në duart e Tua,
Unë gjithmonë do të besoj në Ty,
Dhe pas vdekjes, në të djathtën Tënde
Unë do të jem përgjithmonë.42

Pikëpamja e Jobit për të ligjtë (24:1-45)
Tema e karakterit dhe e begatisë së të ligjve ka qenë një temë e
përsëritur deri në këtë pikë. Tek kapitujt 20, 21 dhe 22, Zofari, Jobi
dhe Elifazi kanë folur me radhë rreth saj dhe tani në kapitullin
24, Jobi i kthehet edhe njëherë marazit të tij të vazhdueshëm në
çështjet teologjike, që është “Pse begatohen të ligjtë dhe pse vuajnë
të drejtët dhe pse Perëndia nuk bën diçka rreth të dyja këtyre
gjërave?”.
Jobi shtron pyetjen e begatisë së të ligjve në këtë botë. Në dukje
ata nuk po ndëshkohen për veprat e tyre të këqija, përkundrazi ata
janë duke u begatuar ndërsa po refuzojnë të vërtetën, duke rebeluar
kundër dritës dhe duke jetuar pa frikën e Perëndisë në zemrat e
42 William F. Lloyd, 1824
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tyre. Ai mendon më shumë për vrasësit dhe kurorëshkelësit që
kanë frikë vetëm prej pasojave njerëzore të veprimeve të tyre: ata
nuk duhet të shpëtojnë të pandëshkuar për mëkatet e tyre ndërsa
jetojnë mbi dhé. Ndonëse Perëndia e vonon ndëshkimin e tyre,
ai beson që Perëndia do t’i ndëshkojë ata në kohën e Tij, ndonëse
begatojnë për një farë kohe (v.24-25).
Jobi do që të ligjve t’u kërkohet llogari për veprat e tyre. Por
duket sikur Perëndia anashkalon keqtrajtimin e të dobtëve prej të
ligjve dhe është mospërfillësndaj vuajtjeve të tyre. Jobi fillon duke
thënë që Perëndia po bën një sy qorr ndaj ligësisë së të pabesëve
që zhvendosin “kufijtë” (v.2), shfrytëzojnë të varfërit (v.3-8) dhe
rrëmbejnë fëmijët (v.9-11): “Perëndia nuk i kushton vëmendje së
keqes që u ka bërë.” (v.12) Vrasësit (v.14), kurorëshkelësit (v.15) dhe
hajdutët; (v.16) të gjithë shpëtojnë “pa u lagur” derisa janë gjallë.
Pse Perëndia nuk u kërkon llogari dhe t’i gjykojë? Ku janë policët
dhe gjyqtarët që të shikojnë këto? Ndërkaq mëkatarët vazhdojnë
të mëkatojnë dhe të drejtët ende vuajnë padrejtësisht; lakmia dhe
shfrytëzimi i të varfërve dhe i të dobtëve ngelet njësoj ndër breza.
Në këtë ankesë Jobi vë në dyshim moralitetin e vuajtjeve në një
botë të krijuar nga një Perëndi i drejtë dhe i dashur.
Pa një përgjigje, kjo pyetje bën që shumë të braktisin besimin
e të zgjedhurve të Përëndisë dhe të dëshpërohen. Për të tjerët është
një shkak i mirë për të mos besuar dhe për të mos iu dorëzuar
Perëndisë. Përgjigjja te Jobi është që të ligjtë nuk do të shpëtojnë
“pa u lagur”! Po, ata do të marrin atë që meritojnë. Perëndia do të
gjykojë të gjithë njerëzit, edhe të ligjtë, edhe të fuqishmit (v.18-24).
Për ta përmbledhur:
• Jobi beson që të ligjtë hedhin poshtë dashurinë e
Perëndisë dhe ai sheh sesi të ligjtë janë hapur si armiq
arrogantë ndaj Perëndisë: “Megjithatë i thoshnin
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Perëndisë: "Largohu nga ne, sepse nuk dëshirojmë
aspak të njohim rrugët e tua. Kush është i Plotfuqishmi
të cilit duhet t`i shërbejmë? Ç`përfitojmë veç kësaj kur
e lusim?".(21:14-15) Të ligjtë punojnë fshehtas (24.15)
dhe ata vrasin, vjedhin dhe përdhunojnë. Ata janë bij
të errësirës: “nuk e njohin dritën”(v.16). Satani, lakmia
dhe egoizmi i shtyjnë ata në mëkate. Të ligjtë nuk
përkufizohen vetëm si keqbërës, por gjithashtu si të
verbër ndaj realiteteve shpirtërore. Nëse një i verbër
drejton një të verbër të dy do të bien në gropë (Mat
15:14)! Ata mësojnë gjithmonë, por asnjë herë nuk
mbërijnë te njohja e së vërtetës (2 Tim.3:7).
• Jobi e di që të ligjtë e refuzojnë jetën e përjetshme, por
nuk e kupton pse vonon kaq shumë gjykimi i tyre. Ky
është një problem për shumë të krishterë sot, si edhe për
ata që janë të pashpëtuar. A do të triumfojë drejtësia?
Jobi është i sigurt se ajo do të triumfojë, por ende jo! Ai
e di që “Të tjerë janë armiq të dritës, nuk njohin rrugët
e saj dhe nuk qëndrojnë në shtigjet e saj.” (v.13) Bibla
thotë që Perëndia “ ...i urdhëron të gjithë njerëzit dhe
kudo që të pendohen.” (Vep.17:30) Pendesa është një
pikë kthese prej mëkateve të shkuara dhe shoqërohet
me një vendim të brendshëm për të besuar në Jezus
Krishtin për faljen e mëkateve dhe për paqe përmes
fuqisë së Frymës së Shenjtë.
• Jobi e di që të ligjtë e hedhin poshtë jetën e shenjtërisë
dhe të vërtetën hyjnore dhe ai pret që një ditë të japin
llogari për këto. “Ngrihen për pak kohë, por pastaj nuk
janë më; rrëzohen dhe çohen tutje si gjithë të tjerët;
priten si kokat e kallinjve të grurit.” (v.24) Perëndia
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është i drejtë dhe gjykimet e tij janë gjithmonë të
mira, të shenjta dhe të drejta: “Njerëzit e këqij në fakt
shpëtojnë ditën e shkatërrimit dhe çohen në shpëtim
ditën e zemërimit.” (21:30)
Psalmisti tha “Perëndia është një gjykatës i drejtë dhe një
Perëndi që zemërohet çdo ditë me keqbërësit.” Një refuzim i
qëllimshëm dhe i ndërgjegjshëm i Perëndisë është t’i kthesh
kurrizin miqësisë me Të. Të ligjtë nuk luten për shpëtim dhe nuk
shohin përfitime në të tilla koncepte. Edhe pse Perëndia u jep
kohë që të pendohen (2 Pjet.3:9), a do ta përulin vetveten dhe të
kërkojnë për falje si shkelës të ligjeve të Tij?
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Për studim të mëtejshëm

1. Lexoni kapitujt 20-24. Si do ta përmblidhni pikëpamjen e librit të
Jobit për të ligjtë?
2. Tek Jobi 22:14, a po thotë gjë Elifazi që toka është e rrumbullakët?
Nëse është kështu, si e dinte ai këtë (shih edhe Isaia 40:22)?
Shihni përdorimin e fjalës hebraike për “sferë” (Jobi 22:14, Fj.ur
8:27, Isa. 40:22) për të arritur në një përfundim.

Për të menduar dhe për të diskutuar

1. Nëse do të kundërshtoje nocionin që të gjitha vuajtjet janë
ndëshkim nga Perëndia, çfarë pjese nga Shkrimi do të përdorje?
2. “Pse, pra, jetojnë të pabesët dhe pse plaken dhe shtojnë pasuritë
e tyre?” (21:7). A ndodh kështu edhe sot? Jepni shembuj. Çfarë
përgjigje do të jepni për këtë pyetje?
3. Në çfarë mënyre pyetje “Po pastaj?” na ndihmon të shkojmë
përpara pas një tragjedie apo një sëmundjeje të rëndë?
4. Jobi 23:10 është një varg i çmuar që flet për sigurinë e besimtarëve.
Si mund ta mbani mend përgjithmonë këtë varg në kohë sprove?
A ka ndonjë që mund ta inkurajoni sot me këtë të vërtetë?
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9

Urtësia
e Jobit

(25:1-31:40)

Fyerjet e Bildadit vazhdojnë me ligjëratën e tij të
tretë (që është shumë e shkurtër) në kapitullin 25.
Ai këmbëngul që Jobi e ka gabim që e shpall veten
të pafajshëm (v.4).

A

i pyet: “Si mund të jetë njeriu i drejtë përpara
Perëndisë?” A është komenti i tij që “biri i njeriut”
është “një krimb” (25:6) i ngulitur në mendjen e tij
sepse Jobi është mbuluar nga krimbat (7:5)? Çfarë
kjo qartëson është se Bildadit i mungon dritë shpirtërore. Ai
beson në Perëndinë dhe në gjyqin e ardhshëm; sidoqoftë drejtësia
e Perëndisë e zbuluar nga besimi në besim është e fshehur prej tij
sepse ai nuk e ka kuptuar që shpëtimi është vetëm përmes besimit
(Hab.2:4). Ligjërata e tij nuk ka asnjë lidhje me gjendjen e rënduar
të Jobit dhe nuk e ndihmon në ndonjë mënyrë (26:2). As ai dhe
as miqtë e tij nuk mund të luftojnë me optimizmin e Jobit apo
me pohimin e tij të vazhdueshëm që është i pafajshëm. As nuk
mund ta kuptojnë këtë. Për këtë arsye unë do t’i përshkruaj ata si
besimtarë nominalë , besimtarë vetëm me emër. Po, ata besojnë në
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një Perëndi të gjithëfuqishëm si një e vërtetë e zakonshme dhe në
Perëndinë Krijues si gjykatësin e të gjallëve dhe të të vdekurve;
sidoqoftë, nuk shohim një përjetim personal të faljes dhe të paqes
me Perëndinë përmes Ndërmjetësit. Dëshmia dhe deponimi
i vazhdueshëm i Jobit për drejtësinë e vetë (të përllogaritur) ka
ngritur të paktën një pyetje në mendjen e Bildadit në lidhje me
të qenit i drejtë para Perëndisë – një koncept që ai nuk mund ta
kuptojë, por për të cilin ai tani po vret mendjen.
Pyetja e tij është retorike; ai e di shumë mirë që të gjithë
njerëzit , burra dhe gra, janë privuar nga lavdia e Perëndisë.
Jobi nuk reagon ndaj komenteve dhe ndaj fyerjeve të Bildadit;
për më tepër në kapitullin 26 ai vazhdon atje ku ai e ka lënë në
kapitullin 24.

Deklaratat e jashtëzakonshme të Jobit (26:1-14)
Libri i Jobit ka disa deklarata të jashtëzakonshme për botën në të
cilën ne jetojmë. Si është e mundur që Jobi e dinte që Perëndia, si
Krijues, “shtrin veriun në zbrazëti dhe e mban tokën pezull mbi
hiçin.” (v.7)?
Çfarë e shtyu këtë përfytyrim? A është e mundur që Jobi dhe
të tjerët mësuan rreth Perëndisë prej të vëzhguarit të qiellit me
yje, siç ka bërë edhe psalmisti (Ps.19:1-6; shih edhe Jobi 9:9); ne
e quajmë këtë njohuri “zbulesa natyrore”. Sidoqoftë, ata duhet të
kenë mësuar gjëra edhe nga tradita gojore rreth krijimit (26:7),
përmbytja (22:16), ajo që ndodhi me Sodomën dhe Gomorrën
(22:20) dhe që toka ishte një sferë (22:14; Isa. 40:22). Në ditët e
Jobit nuk kishte kanun të Shkrimeve, por është e sigurt që Jobi
dhe miqtë e tij panë lavdinë e Perëndisë Krijues në vetë veprat e
tij (nuk kishte ndotje nga ndriçimi urban në ato ditë). Këta njerëz
dinin më shumë rreth krijesës së Perëndisë sesa pasardhësit e
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tyre.43
Ata vëzhguan gjithashtu që aksi verior i tokës është i drejtuar
nga Ylli Polar. “Zbrazëtia” (v.7; e përkthyer edhe si “boshllëk” nga
ESV) e ka burimin prej të njëjtës fjalë të përkthyer si “pa trajtë”
te Zanafilla 1:2 e cila “i referohet kushteve pa formë të materies
origjinale të tokës kur Perëndia krijoi hapësirën, kohën, masën
e universit (Zan.1:1)”, thotë Morris44. Fjalët “Ai shtrin veriun në
zbrazëti dhe e mban tokën pezull mbi hiçin” (v.7) do të thotë që
nuk ka litarë, shtylla apo mbështetëse të ndonjë lloji. Të lashtët
e tjerë sugjeruan që bota ishte mbështetur mbi kurrizin e një
breshke apo elefanti kozmik, ndërsa grekët e lashtë besuan që atë
e mbante mbi shpinë një njeri i fuqishëm i quajtur Atlas. Fjala e
Perëndisë është e saktë dhe ne e dimë sot që është forca e gravitetit
që e mban tokën në hapësirë.45 Ne nuk duhet të mendojmë për
Jobin dhe miqtë e tij si të pashkolluar. Nga sa thamë më sipër
është e dukshme që ata kishin një të kuptuar të kozmologjisë që
u vëzhgua vetëm përmes anijes kozmike “Apollo 8” ndërsa shkoi
dhe u kthye nga hëna në 1968, kur fotografoi tokën nga hapësira
dhe provoi që ajo varej në zbrazëti.46

Integriteti dhe urtësia e Jobit (27:1-28:28)
Bashkëbisedimi që Jobi kishte zhvilluar deri në këtë pikë me miqtë
43 “Pesëmbëdhjetë apo më shumë fakte shkencore janë të aluduara në librin e
Jobit që shkencëtarët nuk i patën zbuluar deri në shekujt e fundit. Një numër tjetër
faktesh të tilla që paraprijnë konfirmimin modern shkencor, janë të shpërndarë në
të gjithë Biblën, por Jobi ndoshta ka në përmbajten e tij më shumë se të gjithë të
tjerët.” Morris, Historia e jashtëzakonshme e Jobit, fq.35
44 Po aty, fq. 40
45 Shih http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/orbv.html për informacion
rreth gravitetit dhe orbitës së tokës.
46 “Apollo 8”, misioni i dytë kozmik me astronaut në bord i programit hapësinor
Apollo të SHBA-së, u lëshua në orbitë në 21 Dhjetor, 1968 dhe u bë misioni i parë me
njerëz që u largua nga orbita e Tokës, mbërriti në Hënën e Tokës, u soll rreth saj dhe
u kthye mbrapsht në Tokë, shih “Apollo 8” te https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_8
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e tij e kishte ndihmuar të kuptonte që ata nuk kishin ndonjë akuzë
me baza kundër tij, prandaj ai u bë edhe më i guximshëm dhe më
i sigurt për pafajësinë e tij. Për këtë arsye ne shohim tek ai një
qëndrim edhe më agresiv, ndërsa vazhdon të mbrojë pafajësinë e tij
dhe po e përkushton vetveten ndaj shtegut të shenjtërisë në të gjitha
ditët e tij mbi dhé, duke premtuar se personalisht ai do të ecte me
Perëndinë: “...Deri në regëtimat e fundit nuk do të heq dorë nga
ndershmëria ime. Do të qëndroj i patundur në drejtësinë time, pa
bërë lëshime; zemra nuk më qorton asnjë nga ditët e mia.” (27:5-6).
Çfarë Jobi po pret është një konfirmim nga Perëndia , në
kundërshtim me atë që miqtë e tij kishin thënë kundër tij , që
marrëdhënia e tij me Perëndinë përmes besimit është e pacenuar.
Ajo nuk është ndërtuar mbi merita personale përmes veprave të mira
dhe përmes shlyerjes së gabimeve personale përmes ndëshkimeve
kishtare. Besimi në rritje i Jobit po përqafon tani vuajtjet e tij
si diçka personale mes tij dhe mes Perëndisë në kontekstin e një
marrëdhënieje të ngushtë mes tyre. Ende duke mbrojtur vetveten
(27:7-12), Jobi kërkon të korrigjojë tre miqtë e tij, duke ruajtur të
njëjtën gjuhë të çiltër për të sfiduar akuzat e tyre të padrejta dhe
përfundimet e tyre të pabaza: “Por ju të gjithë i keni vënë re këto
gjëra, pse, pra, silleni në mënyrë kaq të kotë?” (27:12)
Në kapitullin 28, Jobi ligjëron rreth temës së diturisë; ai flet
lirisht dhe nga zemra, duke iu drejtuar
Perëndisë dhe miqve të tij. Jobin e kanë
akuzuar që u beson më shumë pasurive
të tij sesa Perëndisë. Tani ai trajton
këtë akuzim që e ka prekur thellë,
sepse ai e dinte në zemrën e tij që ai
besonte vetëm në Perëndinë e gjallë për
drejtësinë dhe për jetën e tij.
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Dituria e vërtetë vjen prej Perëndisë (28:1-6). Për Jobin,
dituria nuk mund të jetë e ndarë prej vetëzbulesës së Perëndisë.
Dituria e miqve të Jobit është prej këtu poshtë dhe e bazuar në
intuitën dhe në përvojën, e palidhur me zbulesën dhe për këtë
arsye ka kufizime të mëdha. Diturinë për të cilën flet Jobi, nuk e
njohin as zogjtë dhe as bishat (luanët, 28:8) dhe as nuk përfitohet
nga jetëgjatësia e njeriut, por prej hirit të Perëndisë në zemër dhe
prej Fjalës së Perëndisë në shpirt. Jobi pyet: “Po ku mund ta gjesh
diturinë dhe ku është vendi i zgjuarsisë?” (28:12); ajo nuk mund të
blihet me para (28.15), por ajo lidhet me mençurinë (28:20) dhe në
mënyrë finale gjendet në zemrat e atyre që kanë frikë Perëndinë
dhe kuptojnë nevojën për shenjtëri (28.28). Dituria nuk është një
produkt i intelektit, i shkollimit apo i moshës, por është vepër e
Frymës së Shenjtë, duke qenë një dhuratë e Perëndisë që gjendet
në mënyrë finale në Jezus Krishtin (Kol.1:9, 28; 4:5; 1 Kor.2:6-7).
Gjatë gjithë kohës që po kalonte sprova, botëkuptimi i Jobit ka
qenë nën sulm, por Jobi është i vetmi që sheh se Perëndia është i
drejtë dhe shfajësues i atyre që besojnë në Të. Arsyeja e kësaj është
se ai ka mprehtësi dhe aftësi për të kuptuar atë që të tjerët nuk e
kuptojnë. Drejtësia biblike e Jobit bëhet e dukshme në diturinë e
tij personale (28:28).

Jobi mbron veten (29:1-31.40)
Si një pjesëtar i klasës së të pasurve dhe të suksesshmëve, Jobi ishte
pjesë edhe e një klase njerëzish që qenë të nderuar dhe të respektuar
nga të tjerët (29:21). Në këto kapituj Jobi bën një përmbledhje të
mbrojtjes të drejtësisë së tij. Ai e bën këtë duke folur për ditët e
mira të së shkuarës, kur ai respektohej dhe pranohej nga kolegët
dhe nga qytetarët e tjerë të qytetit (29:1-25). Ai flet për ditë që nuk
qenë shumë larg kur ai:
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•
•
•
•

Kishte miqësi të ngushtë me Perëndinë (29:1-6)
Respektohej dhe pëlqehej në qytet (29:7-10)
Ndihmonte të tjerët (29:11-13)
Pyetej për këshilla nga të rinjtë dhe pleqtë, të pasurit
dhe të varfërit (29:21-25)
Dikur Jobi respektohej nga i madh dhe i vogël dhe qe vlerësuar
si i pari mes të barabartëve (29:14). Për më tepër, ai shpresonte se do
të jetonte gjatë dhe në begati (29:18-20) , por tani po disiplinohet.
Ai e mori si të mirëqenë, duke harruar që jeta e tij ishte në duart
e Perëndisë (Ps.31:15). Ne duhet të mos harrojmë se gjithçka
që kemi është një dhuratë e Perëndisë dhe na përket neve vetëm
përkohësisht (Fj.ur 3:5-7; Pred.3).
Te kapitulli 30, Jobi bën një pyetje tjetër: “Pse u katandisa
kështu o Zot? Pse kam rënë kaq poshtë? Mua më pëlqenin të gjithë.
Unë isha mirë dhe plot me vepra të mira. Pse tani po konfrontohem
dhe po rrethohem nga gjithë këta injorantë?” Ndërsa qëndron i
ulur jashtë qytetit mbi një pirg me plehra (2:8, 42:6), Jobin e
tallin dhe e përbuzin dhe është kaq e vështirë që ta përballojë këtë
situatë: “Jam bërë kënga e tyre e talljes” (30:9). Komentet e tyre
kanë qenë therrëse, të dhimbshme dhe false. Kur dikush bëhet
objekt i talljeve të shokëve dhe të gjithë i qëndrojnë ftohtë, kjo
bëhet e vështirë për ta përballuar. Për rrjedhojë ai dëshpërohet
shumë (30:16) dhe mund të ndihet se e ka braktisur Perëndia.
Perëndia nuk e afron atë më si më parë – ku është Perëndia në të
gjithë vuajtjet, dhimbjen dhe konfuzionin e tij? “Unë të bërtas Ty
dhe Ti nuk më përgjigjesh; ... Je bërë mizor me mua; më përndjek
me fuqinë e dorës sate.” (30:20-21).

Jobi sërish po shfryn gjithë inatin e tij për t’u zbrazur nga
marazet që ka:
• Nuk e meritoj këtë (30:25)
• Zemra ime po vuan (30:27)
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• Më duhet ndihmë (30:28)
• Më kanë dëbuar (30:29)
• Jam shumë i sëmurë (30:30)
• Kam humbur gëzimin tim (30:31)
Jobi ndihet i braktisur dhe i dëbuar jo sepse ka bërë ndonjë faj.
Kjo është shumë e vështirë për ta përballuar. Vuajtjet e tij fizike
janë një sfidë në vetvete; humbja e pasurisë së tij, një keqardhje
e madhe dhe keqtrajtimi nga të afërmit e tij, bashkëqytetarët e
tjerë dhe nga tre miqtë e tij, është gati i papërballueshëm. Të gjitha
këto janë për të simptoma të braktisjes nga Perëndia. I gjithë ky
është një çnderim personal për të. Pse vallë Perëndia e ka trajtuar
kështu? “Ai më ka hedhur në baltë dhe jam bërë si pluhuri dhe si
hiri” (30:19).
Sërish ne shohim që Jobi është pjesëmarrës në vuajtjet e Krishtit
ndërsa po përjeton këto gjëra. Nëse ne po vuajmë, le të kujtojmë
që Perëndia nuk do të na braktisë kur ne nxjerrim dufin tonë para
tij në lutje. Ai e kupton këtë shumë mirë. Ai ka shumë dhembshuri
për ne. Në fakt, ai pret që të dëgjojë lutjet tona (Jer.33:3). Ati ynë
në qiell është i lumtur nëse i flasim atij dhe i tregojmë çfarë na
rëndon në zemrat tona dhe paraqesim vuajtjet tona para tij te froni
i hirit (Luka 11:2-4, 9-13; Heb.4:16; Ps.62:8).
Jobi beson se Perëndia i sheh të gjitha gjërat (31.4). Frika e Zotit
në zemrën e Jobit e mëson të respektojë të gjithë njerëzit, qofshin
fisnikë, shërbëtorë apo të huaj; kjo është një arsye më shumë pse ai
çuditet që atë e çnderojnë kaq shumë ata që e rrethojnë! Ai ka jetuar
sipas standardeve më të larta morale dhe Perëndia e di këtë. Drejtësia
e tij personale ka prodhuar jetesë të shenjtë (31:1-4) dhe ka çuar në
vetëshqyrtim personal të llojit më kërkues (31:5-40). Shenjtëria e
tij nuk është e cekët apo spiritualiste, por praktike, e rrënjosur në
truallin e besimit dhe e vaditur nga hiri falas i Perëndisë.
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Ky seksion i gjatë përmbyll ligjëratat e Jobit. Sidoqoftë, ne
shohim që Jobi ende është i zemëruar për shkak të kushteve të tij
dhe mungesës së përgjigjeve ndaj pyetjeve të tij. Kështu, në fund
të vajtimit të tij, ne sërish zbulojmë hirin e Jobit dhe standardin e
lartë moral të tij. Ai nuk ka më asgjë për të pyetur dhe për të thënë.
Tani ai e ka lënë çdo gjë në duart e Perëndisë dhe beson në mëshirën
e tij. Gjatë gjithë monologut, Jobi ka shfaqur një vizion shumë të
lartë rreth Perëndisë dhe tani i drejtohet me lutje Atij: “Ah, sikur
të kisha një që të më dëgjonte! Ja firma ime! I Plotfuqishmi le të më
përgjigjet!... Këtu mbarojnë fjalët e Jobit.” (31:35,40).
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Për studim të mëtejshëm

1. Bëni një studim të fjalës “ dituri” në Dhjatën e Vjetër dhe të Re.
2. Studioni fjalët e Jobit tek 26:7 dhe 10. Si mund ta ketë ditur Jobi
që toka varet në zbrazëti? Cilat janë rrjedhojat e të besuarit të
versionit të krijimit sipas Biblës?
3. Studioni Fjalët e urta 8:27; Isaia 40:22. Si e dinin këta shkrimtarë
të Dhjatës së Vjetër që toka ka formë sferike? Ç’do të thotë kjo
në lidhje me autoritetin e Shkrimit?

Për të menduar dhe për të diskutuar

1. Njerëzit e kanë të lehtë të gjykojnë të tjerët dhe t’i akuzojnë ata
padrejtësisht, siç bënë edhe këta të ashtuquajtur miq të Jobit,
ndërsa nuk shihnin trarin në syrin e tyre (Mat.7:4). Si mund të
jemi më të mirë se ata?
2. Si reagoni ju kur Perëndia nuk u përgjigjet lutjeve tuaja në
mënyrën që ju do të pëlqenit? Si reagoni ju? A është reagimi juaj
biblik?
3. “Gjithçka, pra, që ju dëshironi t`ju bëjnë njerëzit, ua bëni edhe
ju atyre” (Mat.7:12). Jobi nuk u trajtua me dinjitet. Pse ndodhi
kështu?
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10

Miku djaloshar i
Jobit

(32:1-38:2)

Biseda mes Jobit dhe tre miqve të tij ka mbaruar.
Kishte ardhur radha e Zofarit për të folur, por ai
ka zgjedhur të mos flasë më.

P

ara se të konsiderojmë fjalët e Perëndisë për Jobin, duhet
të themi shkurtimisht diçka rreth kapitujve 32-38 dhe
për pretenduesin e ri, Elihun, sepse ai ka rreth vetes një
vel misteri. Emri i tij do të thotë “ai është Perëndia im”
dhe ai është i lidhur me farefisin e Abrahamit.47 Disa komentarë
të shkurtër dhe disa studime biblike rreth librit të Jobit i lënë të
patrajtuar këta kapituj.48 Ka nga ata që e vlerësojnë Elihun si një
njeri të udhëhequr nga Perëndia, ndërsa ka të tjerë që nuk janë
shumë të sigurt për këtë.49 John E. Hartley na tregon që Elihu ka
qenë edukuar mirë dhe është mësuar në rrugët e Perëndisë dhe që
47 Hartley, Libri i Jobit, fq.429
48 Shih David C. Hester, Jobi (Lusvile, KY: Westminster John Knox, 2005); Gary
Benfold, Pse Zot? Libri i Jobit për sot (Epsom: Dita e parë, 1998)
49 Për ata që e vlerësojnë Elihun si njeri të udhëhequr nga Fryma, shih Hartley,
Libri i Jobit; Peter Williams, Nga dëshpërimi në shpresë (Epsom: Dita e parë, 2002).
Për ata që mendojnë ndryshe nga këta shih Morris, Historia e jashtëzakonshme
e Jobit; Philip, Besim pa patur dritë. Për një diskutim të plotë këtyre ideve shih
William Henry Green, Konflikti dhe Triumfi: Shpalosja e argumentit të librit të Jobit
(Edinburgh: Flamuri i së vërtetës, 1999), fq 123-136.
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dituria e tij teologjike duket qartë në katër ligjëratat e tij. Shumë
studiues biblikë e shohin Elihun si një tip të Krishtit, sepse ai
shërben si një urë lidhëse mes analizës që miqtë e tij i bëjnë situatës
së Jobit dhe mes zgjidhjes që ofron Perëndia. Me pak fjalë, ai është
ndërmjetësi mes Jobit dhe mes Perëndisë; një ndërmjetës që e
përgatit për hyrjen e Perëndisë në skenë. Komentues të tjerë kanë
vlerësime më pak pozitive rreth Elihut, duke e quajtur grindavec
dhe krenar.50

Zemërimi i Elihut (32:1-22)
Vargjet hyrëse të këtij kapitulli na japin një dritare në qëndrimin dhe
karakterin e Elihut. Vargjet 1-10 theksojnë menjëherë zemërimin
e tij ndaj Jobit dhe ndaj tre miqve të tij. “Në qoftë se ke mend,
dëgjoje këtë, vër veshin për të dëgjuar atë që po të them.” (34:16)
Monologu i tij i gjatë – që është njëherazi një hetim i ri i Jobit
dhe një reagim ndaj dialogëve të miqve të tij , përfshin disa ide dhe
disa akuza që janë ngritur tashmë nga të tjerët kundër Jobit, kështu
Elihu nuk i qëndron dot larg tundimit për të mos përdorur idetë
e tyre (v.14).
Fjala “zemërim” gjendet katër herë në vargjet hyrëse (v.2,3,5).
Elihu është i zemëruar për shkak të gjërave që ka dëgjuar nga goja
e Jobit dhe e miqve të tij. Si miqtë e tjerë të Jobit, Elihu mendon
që Jobi e ka justifikuar veten shumë gjatë kontributeve të tij në
debatin e gjatë. Ai është nxehur me Jobin sepse ka qenë më shumë
duke justifikuar veten sesa Perëndinë (v.2) dhe me tre miqtë e tij që
nuk kanë arritur t’i përgjigjen Jobit siç duhet.
Në ligjëratën e tij ai përmbledh njëzet e nëntë kapitujt
e diskutimit dhe fajëson akuzuesit e Jobit që nuk paraqitën
50 “Fakti që teksti deklaron katër herë që Elihu u zemërua (v.2,3,5) na sinjalizon për
cilësinë e ligjëratave.” C. Hassell Bullock, Një hyrje në librat poetikë të Dhjatës së
Vjetër (Chicago: Moody, 1988), fq.124
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argumente bindëse. Ai pohon se po flet vetëm tani për shkak të
dështimit nga ana e miqve të Jobit për ta qortuar siç duhet mikun
e tyre. Fjalët e tij nuk janë të ndryshme nga ato tjerat, përveçse
ai pohon se është pa paragjykime, më i mençur dhe prandaj më i
dobishëm dhe didaktik: “Tani më lejoni të flas pa treguar anësi
me asnjë dhe pa i bërë lajka kurrkujt; sepse unë nuk di të bëj lajka,
përndryshe Krijuesi im do të më hiqte shpejt nga mesi”. (v.21-22)

Vetësiguria e Elihut (33:1-37:24)
Pa qenë i ftuar, Elihu e prezanton veten si ndërmjetësi që Jobi ka
pritur kaq gjatë: “Ja, unë jam i barabartë me ty (sipas versionit
anglisht të Biblës: NKJV – përfaqësuesi yt) përpara Perëndisë; edhe
unë jam formuar nga argjili. Ja, asnjë frikë nga unë nuk duhet të të
lemerisë dhe dora ime nuk do të rëndojë mbi ty.” (33:6-7)
Elihu pohon se Jobi ka thënë, “Unë jam i pastër, pa mëkat;
jam i pafajmë, nuk ka asnjë faj tek unë.” (33:9) por nuk ka asnjë
vend në tekst që të citojë Jobin që të jetë shprehur kështu. Ai
mendon që dhimbja dhe sëmundja e Jobit janë një mënyrë sesi ai
po ndëshkohet: “Njeriu paralajmërohet gjithashtu me dhembjen
në shtratin e vet dhe me torturën e pandërprerë të kockave të tij,
aq sa i neveritet buka dhe madje edhe ushqimet më të shijshme.”
(33:19-20). Ne do të bënim mirë nëse do t’i kërkonim Perëndisë të
shenjtërojë vuajtjet tona për ne për hatër të shenjtërimit tonë dhe
të lavdisë së Krishtit (shih Heb. 12).
Në kapitullin 34 Elihu kthen vëmendjen e tij te tre miqtë e Jobit
(34:2-4), ndërsa vazhdon të përflasë kundër Jobit (34:5-37:24). A
mund të jetë ai një mik i vërtetë? Pjesa tjetër e ligjëratës së tij është
një monolog plot mburrje që kërkon lavdi personale (34:10,16,34;
35:4; 36:2; 37:14).
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Gjykatësi i Elihut (38:1-2)
Atëherë Zoti iu përgjigj Jobit në mes të furtunës dhe i tha:
"Kush është ai që e errëson planin tim me fjalë që nuk kanë
kuptim?"
Kujt i drejtohet Perëndia – Elihut, Jobit apo të dyve? – kur ai e bën
këtë pyetje? Kush nuk ka mençuri? Duhet të jetë Elihu. E para
sepse Perëndia flet menjëherë pas tij, pasi ai ka artikuluar fjalë
plot vendosmëri (kap.32-37). Sidoqoftë, ligjërata e tij ka ardhur si
rezultat i zemërimit dhe i padurimit (32:1-5,9). E dyta, ai pohon të
ketë respekt për më të moshuarit, por nuk flet edhe me aq shumë
respek për një udhëheqës aq të njohur si Jobi (32:6-14; 34:2; 42:78). Ne duhet të kujtojmë që Perëndia nuk e fajëson për mëkate
Jobin siç bën Elihu. Së treti, Elihu e ka vetë dëshirën për të dhënë
mendimin e tij dhe jo se i kërkohet:
Do të paraqes edhe unë pjesën time, do të shtroj edhe unë
mendimin tim. Sepse kam plot fjalë dhe fryma përbrenda
më detyron. Ja, gjiri im është si vera që nuk ka një shfrim, si
shakujt e rinj, gati për të plasur. Do të flas, pra, për të pasur
një lehtësim të vogël, do të hap buzët dhe do të përgjigjem.
(32:17-20)

Përemri vetor “unë” po të përkthehet në shqip qoftë si
kryefjalë, kundrinor apo përemër pronor përsëritet nëntë
herë në këtë tekst (sipas versionit NKJV, kurse citimi aktual
është shkëptur nga Bibla elektronike: Albanian SpeedBible)
gjë që tregon për krenarinë dhe vetësigurinë e tepruar të tij.
Sigurisht është dokumentuar në këtë mënyrë për të theksuar
dhe për të treguar qëndrimin dhe ndjenjat e tij të vërteta.
Së katërti, Elihu ka dështuar totalisht për të ngushëlluar
sadopak Jobin, qoftë si një njeri që po kalonte zi në familjen e tij,
apo si dikush që po kalonte një sëmundje të keqe. Ai është i ftohtë
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dhe plotësisht i pandjeshëm ndaj fatkeqësisë së Jobit. Nuk ka asnjë
shenjë keqardhjeje. Për rrjedhojë, Jobi nuk i drejton asnjë pyetje.
Kjo do të thotë shumë. Së pesti, Elihu është i bindur plotësisht që
ai ka të drejtë teologjikisht, ndërsa po mburret për paanësi (32:2122). Autori i librit të Jobit nuk bën asnjë gabim dhe nuk aludon për
ndonjë gjë. Ne besojmë që ai po shkruan nën udhëheqjen e Frymës
së Shenjtë (2 Pjetri 1:20-21).
Për këto arsye, ne duhet të mbërrijmë në përfundimin që
fjalët e Zotit te 38:2 i drejtohen Elihut. Sidoqoftë, nëse mendojmë
që i drejtohen Jobit, ne duhet të pohojmë gjithashtu se djaloshi
Elih është më i zgjuar se Jobi (natyrisht kjo është gjithmonë
një mundësi) por, edhe pse Elihu kishte dëgjuar mirë, ai nuk
lavdërohet për drejtësinë e tij dhe as për diturinë e tij; dhe as nuk
është vënë në sprovë apo është sulmuar nga Satani si Jobi. Disa
komentues gjithsesi nxitojnë që të bëjnë Jobin si marrës të qortimit
hapës të Perëndisë dhe të lavdërojnë Elihun për mençurinë e tij. A
mund të jetë kjo e drejtë? A mund të jetë e vërtetë që Jobi errësoi
planin e Perëndisë? Në fakt Jobi ka folur drejt për Perëndinë e
Plotfuqishëm: “...nuk keni folur drejt për mua, ashtu si ka bërë
shërbëtori im Job.” (42:7-8)
Për këto arsye ne nuk duhet të mendojmë që i adresuari te fjalët
e 38:2 është Jobi dhe të shtojmë kështu gabimet e tij. Zemërimi
i Elihut është shqetësues: del në pah katër herë tek 32:1-5. Disa
komentues e anashkalojnë këtë shpejt, por a mund të pranohet një
gjë e tillë? Rrënja e fjalës në hebraisht e përkthyer si “zemërim”
(anaf ) nënkupton që kjo shihej në fytyrën e tij dhe ndihej në
frymëmarrjen e tij. Ishte një emocion i fortë dhe i fuqishëm. Ai
nuk ishte thjesht i zemëruar, por ishte tmerrësisht i zemëruar.
Nëse Perëndia e lavdëroi Jobin dhe qe i kënaqur me të (42:7, siç
edhe e përmendëm më sipër), pse ishte në fund të fundit Elihu i
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zemëruar me Jobin? Nuk kishte asnjë bazë për këtë reagim dhe
prandaj zemërimi i tij ishte i pajustifikuar!

Shokët e Elihut
Kur mendojmë për shokët e Jobit , Elifazin nga Temani, Bildadin
nga Shuahu dhe Zofarin nga Namathi , le të kujtojmë që
këndvështrimi i tyre teologjik është i përhapur sot mes shumë të
krishterëve, judenjve dhe myslimanëve kur ata këmbëngulin që
veprat e tyre të mira duhet të tejkalojnë veprat e këqija që të mund
të shmangin ferrin dhe të kenë një fat të mbarë në përjetësi. Ky
gabim i zakonshëm bie në kundërshtim me ungjillin e hirit që jepet
falas të përshkruar në Shkrimet e Shenjta. Gjon Pagëzori dhe Jezus
Krishti folën kundër këtij mentaliteti (Mat.3:9; 5:20), Pali predikoi
kundër tij (Ef.2:8-9) dhe Martin Luteri bashkë me udhëheqës
të tjerë ungjillorë në kohën e Reformës Protestante, e refuzuan
mbi bazën e Romakëve 1:16-17. Ai gabim injoron plotësisht
domosdoshmërinë e të paraqiturit para Perëndisë vetëm përmes
Jezus Krishtit (Gjoni 14:6).
Është gjithashtu e domosdoshme të vësh re që:
• Jobi nuk binte dakort me miqtë e tij në lidhje me çështjen
e vuajtjeve.
• Jobi dhe tre miqtë e tij mendojnë se secili prej tyre ka të
drejtë në debatin e bërë.
• Jobi dhe tre miqtë e tij besojnë në një Perëndi të
Plotfuqishëm që tejkalon kufijtë e materies.
• Jobi dhe tre miqtë e tij pranojnë që të gjithë, burra dhe
gra, do të gjykohen prej Perëndisë një ditë.
• Miqve të tij u mungon një i kuptuar i vërtetë i hirit të
Perëndisë
Nga kjo ne mund të mësojmë:
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• Rëndësinë e një teologjie dhe diturie biblike që është e
saktë kur këshillon dhe drejton të tjerët. Kjo është më e
rëndësishme se përvoja jonë. Empatia është gjithmonë e
dobishme, por një teologji e aplikuar saktë është çelësi për
ngushëllimin dhe për dhembshurinë më të mirë që mund të
japim (2 Kor.1:4-7; 4:1-6). Kjo është gjithashtu e vërtetë në
lidhje me udhëheqjen e kishës. Pa burra të perëndishëm të
arsimuar në Shkrimet e së vërtetës dhe të hirit, kishave do
t’u mungojë drejtimi biblik (2 Tim. 3).
• Jobi nuk hedh poshtë faktin që Perëndia është i matanshëm
apo i plotfuqishëm, të cilin e kanë theksuar që të tre miqtë
e tij; sidoqoftë mungesa që ata kanë për hirin e Perëndisë
dhe paaftësia e tyre për të kuptuar sesi i trajton Perëndia
njerëzit, mund të vihet re . Ka shumë të ngjarë që është
kështu sepse ata besojnë në një Perëndi që duhet patur
frikë dhe jo në një që duhet dashur (Luka 10:27).
• Shpesh njerëz të ndryshëm citojnë çfarë kanë thënë këta
tre miq të Jobit në predikimet apo në shkrimet e tyre,
duke supozuar që ata kanë një teologji të shëndoshë dhe
një kuptim të plotë të hirit që na është dhënë falas, por
nuk është kështu. Ne duhet të vlerësojmë njohurinë tonë
prej komenteve që Perëndia bën më vonë te 42:7. Ata nuk
janë besimtarë në kuptimin e plotë të kësaj fjale. Ata janë
teistë, por jo fëmijë të rilindur të Perëndisë.
• Ne duhet të kujtojmë që Perëndia i fali ata të tre kur
ata u penduan dhe me besim pranuan gjakun shlyes të
sakrificës (42:8-9), siç edhe do ta shohim më vonë. Në
këtë mënyrë Jobi është një lloj tipi i Krishtit: sakrifica dhe
lutjet e tij janë të pranuara nga Ati në emër të shpirtrave të
humbur (Ef.5:2; Heb. 7:25). Për shkak të Jobit, Perëndia
u shfaqi atyre mëshirë.
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Për studim të mëtejshëm

1. Çfarë është rilindja shpirtërore dhe cilat janë frytet e saj? Jepni
shembuj nga Shkrimet për përgjigjen tuaj.
2. Krahasoni hirin e Frymës së Shenjtë me dhuntitë e Frymës së
Shenjtë. Cilat janë të përbashkëtat dhe dallimet mes tyre?
3. Pse është Elihu i pranishëm në historinë e Jobit?
4. Studioni Zanafillën 4:5-6; Numrat 16:15; 2 Samuel 6:8; Jona 4:4,
Mateu 2:16-18; Efesianëve 4:26. Cilat janë pasojat e zemërimit
njerëzor?

Për të menduar dhe për të diskutuar

1. Pse Perëndia u tregua i gatshëm të falte të ashtuquajturit miq të
Jobit? A ju nxit kjo ju?
2. Si mund të vrasim zemërimin tonë? A mund ta bëjmë këtë vetëm
duke “numëruar deri në 10”?
3. Si mund të jemi të sigurt që ne realisht dhe plotësisht e njohim
Perëndinë në Krishtin si Shpëtimtarin tonë (shih 2 Pjetri 1:5-11)?
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Fjalët e famshme
të Perëndisë
(38:1-40:14)

Ne kemi mbërritur te fundi i dialogut të Jobit me
miqtë e tij dhe tani gjejmë që Perëndia po i flet
Jobit. Shpesh mendohet që libri i Jobit flet për të
dhe për miqtë e tij; sidoqoftë kjo është e gabuar.
Libri i Jobit flet tërësisht për Perëndinë.

P

atjetër që ky libër është shumë i dobishëm përsa i
përket çështjes së vuajtjeve personale dhe nevojën
për besim të vërtetë në kohë të këqija, siç edhe kemi
parë. Por e gjitha kjo përqëndrohet në karakterin
dhe në hirin e Perëndisë së Plotfuqishëm, Shpëtimtarit të Jobit.
Perëndia i përgjigjet atij përmes dy ligjëratave (38:2-40:2 dhe
40:6-41:34) dhe secila prej tyre ndiqet nga një reagim i shkurtër
i Jobit (40.3-5 dhe 42:1-6). Sfidat dhe vuajtjet e Jobit tani
shqyrtohen në këndvështrimin hyjnor. Këta kapituj të famshëm
janë të rëndësishëm, jo vetëm sepse kemi fjalët e Perëndisë dhe
zbatimin e tyre në kontekstin e vuajtjeve individuale të Jobit dhe
për rrjedhojë të gjithë popullit të Perëndisë , por edhe sepse ata
përmbajnë përgjigje dhe rrjedhime të nevojshme për çështjen e
krijimit në gjashtë ditë sot.
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Në një kapitull të mëparshëm, Jobi shprehu dëshirën që
Perëndia t’i fliste atij: “Ah, sikur të kisha një që të më dëgjonte! Ja
firma ime! I Plotfuqishmi të më përgjigjet!..” (31:35). Jobi kishte
kërkuar përgjigje dhe dëshiron që Perëndia të shpjegohet për
arsyen që e ka trajtuar kështu. Më përpara Jobi kishte thënë:
“Pastaj mund edhe të më thërrasësh edhe unë do të përgjigjem
ose do të flas unë dhe ti do të përgjigjesh. Sa janë fajet e mia
dhe mëkatet e mia? Më bëj të ditur shkeljet e mia dhe mëkatin
tim! Pse më fsheh fytyrën tënde dhe më konsideron si armikun
tënd? (13:22-24)
Kur populli i Perëndisë ndjen që po kalon kohë të vështira,
që dhimbjet janë të padurueshme dhe vdekja e të dashurve është
e papërballueshme, kjo, ashtu si ndodhi
Kërkimi që Jobi
me Jobin, ndikon në besimin e tyre
te një Perëndi i dashur. Këta njerëz bën për të gjetur
duhet të mësojnë prej librit të Jobit që paqe, nuk gjendet
ka shpresë për udhëtimin. Kërkimi që në përgjigjet që ai
Jobi bën për të gjetur paqe, nuk gjendet
pret të marrë prej
në përgjigjet që ai pret të marrë prej
Perëndisë, por në
Perëndisë, por në miqësinë me vetë
Perëndinë (1 Gjoni 1:3). Vjen momenti miqësinë me vetë
kur Perëndia shfaqet dhe plotëson Perëndinë
dëshirat e Jobit, por jo në mënyrën si ai
e përfytyronte atë!

Perëndia flet (38:1-40:2)
Atëherë Zoti iu përgjigj Jobit në mes të furtunës ... 38:1
Jobi ishte plot me pyetje, por tani Perëndia e pyet atë dhe kërkon që
Jobi të flasë për gjëra që nuk i di në lidhje me botën dhe ekosistemet
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e saj, shumëllojshmërinë e faunës dhe të bashkëveprimit të tyre:
“Mirë, pra, ngjishe brezin si një trim; unë do të të pyes dhe ti do të
më përgjigjesh.” (38:3)
Zbulesa që Perëndia i bën vetes, të cilën ne e quajmë teofani
(d.m.th shfaqja e Perëndisë për njeriun), e shastis Jobin. Sidoqoftë,
nga një anë, reagimi i Jobit nuk duhet të na çudit, sepse është një
reagim i njohur edhe te raste të tjera kur njerëzit u ballafaquan me
shfaqjen e Perëndisë në çfarëdolloj forme (Is.6:5; Dan.10:10, shih
edhe Ezek.1:28; Zbul.1:17).

Perëndia i krijimit
Ku ishe kur unë hidhja themelet e tokës? Thuaje, në rast se
ke aq zgjuarsi. Kush ka vendosur përmasat e saj, në rast se
e di ose kush ka vënë mbi të litarin për ta matur? Ku janë
vendosur themelet e saj ose kush ia vuri gurin qoshes, kur
yjet e mëngjesit këndonin të gjithë së bashku dhe tërë bijtë e
Perëndisë lëshonin britma gëzimi? (38.4-7)
Perëndia flet për një univers të krijuar në mënyrë mbinatyrore që
shfaq grimca të madhështisë, të lavdisë, të urtësisë dhe të fuqisë
së tij. Kështu, mesazhi kryesor për Jobin është që Perëndia si
Krijues sundon përmes dekreteve të tij të përjetshme, sovrane, të
fuqishme dhe të mençura. Ai drejton natyrën dhe rregullon rendin
dhe qeverisjen e kozmosit (38:12; 31-32). Ai kontrollon elementët
dhe ai ka krijuar kafshët e fushës, cjapin, gomarin, kaun, strucin,
kalin, fajkoin dhe shqiponjën (39:1,5,9,13,19,26-27). Sundimi dhe
përkujdesja i takojnë atij. Perëndia e mbyll ligjëratën e parë duke
thënë: “Ai që kundërshton të Plotfuqishmin, a dëshiron vallë ta
korrigjojë? Ai që qorton Perëndinë, t`i përgjigjet kësaj pyetjeje.”
(40.2)
Me fjalë të tjera, “Si mund të më akuzosh ti se nuk po e
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administroj mirë botën? Si mund të më qortosh ti për ndonjë
gabim?”. Edhe pse Perëndia e qorton Jobin, ai dëshiron që Jobi të
vazhdojë të ketë shpresë në të. Ne kemi vënë re që Perëndia dhe Ati
i Zotit tonë Jezus Krisht është “Perëndia i shpresës” (Rom.15:13).
Përderisa Perëndia është autori i shpëtimit tonë, Jobi mund ta quajë
atë gjithashtu “Perëndi të shpresës”, sepse besimi në Perëndinë i ka
dhënë atij shpresë të përjetshme.

Perëndia i dritës
Ku është rruga që të çon në banesën e dritës? Dhe terri, ku
është vendi i tij,... Nëpër çfarë rruge përhapet drita ... mbi
tokë? (38:19,24)
Këto janë pyetje shkencore. Henry Morris pohon që “Drita nuk
gjendet në ndonjë vend apo në ndonjë situatë të caktuar. Ajo nuk
shfaqet dhe nuk zhduket papritur. Drita udhëton! Ajo gjendet në
këtë udhëtim, gjithmonë në rrugë për të shkuar diku ... nëse ajo
ndalon së udhëtuari, ka errësirë. Kështu errësira është statike, gjë
që qëndron diku: por drita është dinamike, banon në rrugëtim.”51
Jobi nuk iu përgjigj kësaj pyetje retorike, por ky është një tregues
tjetër i faktit që të lashtët kishin më shumë dituri shkencore sesa ne
mendojmë që ata zotëronin.

Jobi takon Perëndinë (40:3-5)
Atëherë Jobi iu përgjigj Zotit dhe i tha: "Ja, jam shpirtvogël,
çfarë mund të të përgjigjem? E vë dorën mbi gojën time. Kam
folur një herë, por nuk do të flas më; po, dy herë, por nuk do të
shtoj asgjë". 40:3-5
Zbulesa që Krijuesi, Perëndia i përjetshëm dhe i pakrijuar,
është sovran dhe sundon si Zot mbi krijesën e tij, duket kaq
51 Morris, Historia e jashtëzakonshme e Jobit, fq.47. shih edhe fq.105-106 rreth
kësaj teme.
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elementare dhe e thjeshtë. Por kjo është ajo që Jobi ka nevojë të
dëgjojë për ta bërë të kuptojë plotësinë e realitetit. Ai tani është
kaq shumë i tronditur nga lavdia e një Perëndie sovran, saqë e
kupton se sa i parëndësishëm është: “Ja, jam shpirtvogël” (d.m.th
i parëndësishëm). Ai tani përkulet para Perëndisë: “...mund të të
përgjigjem? E vë dorën mbi gojën time.” (v.4)
Jobi nuk flet më dhe ka vënë dorën mbi gojën e tij. Kjo ilustron
tronditjen që ai ka marrë përmes të kuptuarit se çfarë është Perëndia
dhe çfarë Perëndia po i tregon përmes pyetjeve të tij. 52 Ai e kupton
që me Perëndinë nuk mund të grindesh për ndonjë gjë. Tani ai ka
mundësi që ai të flasë me Perëndinë, ai është pushtuar prej habisë
dhe është përulur në praninë e Perëndisë.
Kur Perëndia flet, Jobi hesht! Si rrjedhojë, Jobi përulet,
gëzohet dhe shërohet. Duhet që të vëmë re këtu se:
• Shkrimet e Dhjatës së Vjetër dhe së Re duhet të lexohen
me kujdes dhe lexuesit duhet t’i përgjigjen parimeve
dhe premtimeve të Perëndisë me besim dhe me pendesë
në frikën e Perëndisë dhe me ndihmën e Frymës së
Shenjtë.
• Mendja mëkatare e njeriut nuk mjafton për të gjetur
Perëndinë. Ne duhet të dëgjojmë zërin e Perëndisë
përmes Shkrimeve të Shenjta të së vërtetës nën
udhëheqjen e Frymës së Shenjtë (Gjoni 16:8). Jobi e ka
dëgjuar zërin e krijesës që dëshmon për një Projektues
sovran, por ai ka nevojë gjithashtu të kuptojë fjalët e
Perëndisë për të patur miqësi me të (Gjoni 1:1-3; 14:6).
• Kurrë mos mendoni që dikush do të jetë aq krenar apo
trim sa të jetë i pacipë në prezencën e Perëndisë kur
52 Është e rekomandueshme që gjithmonë të dallojmë këto pyetje nga njëra-tjetra
“Çfarë është Perëndia?” me “Kush është Perëndia?” për një të kuptuar më të qartë
të natyrës dhe të hirit të Perëndisë.
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të vijë Dita e Gjykimit. Njerëzit mund të tundohen të
flasin troç dhe pa rezerva tani; ata mund t’i bërtasin
Perëndisë kur janë shumë të stresuar apo me vuajtje;
por nuk ka për të ndodhur kështu kur ata qëndrojnë
para atij ditën e fundit (Zbul.6:12-17).
• Doktrina e sovranitetit të Perëndisë (Mat.20:16;
Rom.9:13; Ef.1:4-6) është një nga të vërtetat më të
neglizhuara mes të krishterëve sot. Por që të kuptosh
këtë të vërtetë siç duhet, është dera për shpëtim dhe për
të gjetur plotësinë e paqes dhe gëzimit. Kur Jobi kuptoi
këtë doktrinë dhe rrjedhojat e saj, ai nisi shpejt rrugën
e rimëkëmbjes.

Jobi e kishte gabim
Pyetjet e Jobit: “Pse unë?” dhe “Pse tani?” janë të gabuara. Ato
ishin rrjedhojë e papjekurisë shpirtërore. Jobi tani e kupton që e
kishte gabim kur:
• Vuri në dyshim karakterin e Perëndisë. Jobi gaboi kur
dyshoi për madhështinë, për sovranitetin, për urtësinë
dhe për dashurinë e Perëndisë për krijesën dhe popullin
e Tij. Ai tani sheh një tablo më të qartë të gjërave dhe një
Shpëtimtar/Shpengues “më të madh” se sa e mendonte
përpara.
• Gjykoi Perëndinë. Jobi e kishte gabim kur gjykoi me
mendjen e tij mëkatare rrugët e një Perëndie të shenjtë,
të drejtë dhe të paanshëm. Është plotësisht gabim
të mendosh që njeriu mund të kuptojë Perëndinë;
është marrëzi në ekstrem. Perëndia shkon përtej të
kuptuarit njerëzor në qenien e tij. Zofari e kuptoi këtë:
“A mundesh ti të hulumtosh thellësitë e Perëndisë? A
mund të depërtosh në përsosmërinë e të Plotfuqishmit?
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Janë më të larta se qielli; çfarë mund të bësh? janë më të
thella se Sheoli: çfarë mund të dish?” (11:7-8)
• Priti një jetë të qetë në një botë mëkatare. Princi i kësaj
bote ende “sillet rreth e qark si një luan vrumbullues,
duke kërkuar cilin mund të përpijë.” (1 Pjetri 5:8).
Satani ishte tunduesi dhe armiku i Adamit dhe Evës
dhe ai ende është akuzuesi ynë sot, edhe pse i mposhtur
nga Krishti (Zan.3; Zbul. 12:10). Djalli kundërshtoi
Jezus Krishtin në shkretëtirë dhe ai ende kundërshton
popullin e Perëndisë sot (Mat. 4:1-11).
• Mendoi që ai nuk do të prekej nga vuajtjet përmes të
cilave duhet të kalojnë që të gjithë të shpenguarit e Zotit.
Është e domosdoshme të mbajmë në zemër këto fjalë
të Shpenguesit: “Jua kam thënë këto gjëra, që ta keni
paqen në mua; në botë do të keni mundime, por merrni
zemër, unë e munda botën!” (Gjoni 16:33). Njerëzit e
Perëndisë duhet të veshin përditë të gjithë armatimin e
Perëndisë (Ef.6:10-20) dhe të ecin me besim, duke ditur
që në këtë botë ata do të përjetojnë sfida.
• Kërkoi të shmangej prej vuajtjeve të Krishtit. Vuajtjet
ishin privilegj i Jobit si një nga fëmijët e shpenguar të
Zotit. Të duroje sharje, refuzim, armiqësi, urrejtje dhe
kështu me radhë, vjen prej identifikimit e të krishterit
me Krishtin dhe kishën e tij; prandaj nuk duhet të kemi
neveri prej tyre sepse Shpëtimtari ka thënë: “Lum ata
që janë përndjekur për hir të drejtësisë, sepse e tyre
është mbretëria e qiejve. Lum ju kur do t`ju shajnë dhe
do t`ju përndjekin dhe, duke gënjyer, do të thonë të
gjitha të zezat kundër jush, për shkakun tim. Gëzohuni
dhe ngazëllohuni, sepse shpërblimi juaj është i madh në
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qiej, sepse kështu i kanë përndjekur profetët që qenë
para jush.” (Mat.5:10-12). Pali mund të shihte që edhe
në vuajtjet dhe në rehatinë e tij vinte e mira. Të dyja
qenë të shenjtëruara nga kryqi (2 Kor.1:3-7).
Fjalët e Charles H. Spurgeon janë sërish të dobishme në këtë
pikë:
Ka përfitime të mëdha që vijnë prej këtyre sfidave dhe prej
depresionit. Nuk mund të nxjerrësh heronj lufte pa luftë apo
të përgatitësh detar të sprovuar në breg të detit. Është e qartë
që nëse dikush do të bëhet një besimtar i madh, ai duhet të
vihet në sprovë; nëse do të jetë ndihmë për të tjerët, ai duhet
të ketë kaluar nëpër ato tundime që ata po kalojnë; nëse do të
shkollohet në gjërat e mbretërisë, ai duhet që t’i provojë ato
vetë; dhe nëse do të jetë një bariton në pjesën koncertore që ka
shkruar hiri sovran i Perëndisë, ai duhet të dëgjojë sesi ‘një hon
thërret një hon tjetër në zhurmën e ujërave të [Perëndisë]’53.
Diamantin që nuk e presin nuk ka për të shkëlqyer, drithi i
pashirë nuk do të ushqejë askënd dhe po ashtu besimtari
i pasprovuar nuk ka ndonjë dobi apo vlerë të madhe. Do të
vijë një kohë kur fytyrën tuaj do ta mbulojë trishtimi, por
përsëri do ta bekoni Zotin për to, do të vijë një ditë kur do
t’i konsideroni shumë të vlefshme humbjet dhe kryqet tuaja,
vuajtjet dhe mundimet tuaja, do t’i quani ato gëzim edhe për
të tjerët që do të kalojnë nëpër to.54
Populli i Perëndisë nuk duhet të mendojë që Perëndia e ka për
detyrë t’u garantojë një jetë të lehtë sepse ata janë të mirë, të bindur
dhe të dashur si fëmijë të birësuar. Sidoqoftë, ai u ka premtuar që
kurrë nuk do t’i braktisë apo do t’i harrojë ata (Ps.23:1, Heb.13:553 Psalmi 42:7 (Shënim i përkthyesit)
54 Charles H. Spurgeon, Predikimi nr.1146 në Psalmin 31:22 (Albany, OR: AGES
Software, version 1.0, 1997)
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6; 1 Pjet.5:7). Sigurisht premtime të tilla duhen ruajtur si thesar
dhe të mos harrohen gjatë shtegtimit tonë të shkurtër këtu poshtë.

Perëndia dhe Jobi (40:6-14)
Jobi kishte patur të drejtë të mbante pafajësinë e tij përballë
akuzave të rreme të miqve të tij (shih 42:7-8), por ai u soll si budalla
me Perëndinë, prandaj Perëndia i thotë: “Çohu, ngjishe brezin si
një trim; unë do të të pyes dhe ti do të më përgjigjesh. A dëshiron
pikërisht të anulosh gjykimin Tim, të më dënosh Mua për të
justifikuar vetveten?” (v.7-8).
Nga këto fjalë ne mësojmë që në qëndrimin e tij, Jobi, e kishte
marrë lehtë faktin që Perëndia ishte me të sikur Perëndisë i sillte
ndonjë përfitim që të ishte në krahun e tij. Gjatë gjithë asaj kohe
Jobi ishte ndjerë sikur Perëndia e kishte trajtuar padrejtësisht atë
dhe që mënyra sesi Perëndia qeveris botën, është e mangët dhe gatigati e padrejtë. Tani Perëndia pyet “Kush ka të drejtë Job , ti apo
Unë?”. Është një gjë të besosh se ty të është llogaritur drejtësia që
shfajëson mëkatarin vetëm prej besimit
Pasi jemi të
për shpëtim, por është komplet një gjë
shfajësuar vetëm
tjetër të besosh në veprat e mira që bën
për të patur paqe me Perëndinë. Jobi e
nga besimi
njëherë, shenjtorët bëri këtë gabim. Ai që beson si e para,
është i pranuar plotësisht dhe me gëzim
e Zotit nuk duhet
gjithmonë nga Perëndia (Rom.5:1),
të përpiqen të
ndërsa ai që beson si kjo e fundit,
bëhen të drejtë
gjithmonë është njollosur nga prania
e mëkatit që e shoqëron, i mungon
para Perëndisë
përmes veprave të siguria dhe ka supozime të gabuara që
duhen korrigjuar. Ky është një mësim
drejtësisë.
që gjithmonë ka nevojë për t’u mësuar
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sërish. Pasi jemi të shfajësuar vetëm nga besimi njëherë, shenjtorët e
Zotit nuk duhet të përpiqen të bëhen të drejtë para Perëndisë përmes
veprave të drejtësisë. Është e vërtetë që populli i Perëndisë duhet
të jetë i zellshëm për të bërë dhe për të këmbëngulur në vepra të
mira, por jo për t’u shfajësuar; përkundrazi duhet t’i bëjë ato prej
dashurisë dhe prej detyrimit që kemi për Jezus Krishtin (Titi 2:14;
3:14). Përmes ankesave të tij, Jobi të jep përshtypjen që ai po i besonte
drejtësisë së tij. Kjo është ajo që miqtë e tij dhe Elihu menduan, por
e kishin gabim. Ndoshta ishte kështu sepse ata vetë nuk ishin në
rregull me Perëndinë (Fil.3:9-11; Titi 3:5). Ajo që Jobi ka nevojë të
kuptojë dhe të mbajë mend janëqëllimet e Perëndisë për të si fëmijë
i tij, planet e Perëndisë për të dhe për veprën e Perëndisë në të. Jobi
duhet të pranonte se ai nuk dinte më shumë se Perëndia dhe as kishte
fuqi të sundonte botën apo të përulte krenarët. Jobi nuk mund të
zbukuronte veten me shkëlqim dhe me madhështi, prandaj si mund
të qeveriste një botë kaq shumë në nevojë për vëmendjen e tij? Dhjata
e Vjetër flet për “mirësinë e mrekullueshme” (Ps.17:7) të Perëndisë,
kurse Dhjata e Re na tregon që Perëndia është i durueshëm dhe do të
japë kohë për pendesë dhe për besim për zemrat e njerëzve mëkatarë
(2 Pjetri 3:9).

Mandati i Jobit
... ngjishe brezin si një trim. (v.7/a)
Ka dallime biologjike dhe psikologjike të projektuara nga Perëndia
mes një mashkulli dhe një femre, që ai i krijoi në ditën e gjashtë
(Zan.1:26). Perëndia pret që meshkujt të jenë burra, të çliruar nga
hiri falas dhe sovran i Perëndisë dhe ata do të gjykohen si të krijuar
në imazhin e tij. Perëndia i sheh dallimet gjinore qartazi kur bëhet
fjalë për rolin e burrit dhe të gruas në universin e krijuar prej tij.
Mëkati e ka shtrembëruar kontrastin mes gjinive siç janë të krijuara
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nga Perëndia. Refuzimi i vullnetit të Perëndisë në këtë pikë, siç
paraqitet në Fjalën e tij, po gërryen brenda shoqërisë rendin e
caktuar nga Perëndia në zemrat e atyre që Ai i ka bërë në imazhin e
tij në fillim. Teoria e evolucionit, që përdoret nga feministët dhe të
tjerët për të përkrahur ndryshim në rolet e caktuara prej Perëndisë
të burrit dhe gruas, ka pasoja shkatërrimtare të mëdha morale dhe
sociale brenda shoqërisë njerëzore. Dhjata e Re është e qartë në
lidhje me rendin e krijuar nga Perëndia (Kol.3:18-4.1).55

55 Shih komentarin tim Shkyçja e Kolosianëve dhe Filemonit (Leominster: Dita e
parë, 2006), fq. 70-80.
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Për studim të mëtejshëm

1. Cilat janë frytet e bashkimit mistik të besimtarit me Jezus Krishtin
në shpengim?
2. Çfarë mësojnë për vuajtjet si të krishterë vargje të tilla në
Dhjatën e Re: Romakëve 8:14-18; 2 Korintasve 4:4-12; Jakobi
1:2; 1 Pjetri 1:6-7?
3. Lexoni Isaia 43:1; 66:1; Danieli 4:35; Romakëve 8:29-30; 9:3,1113; Efesianëve 1:5, 11. Çfarë mësojnë këto pasazhe rreth
sovranitetit të Perëndisë?

Për të menduar dhe për të diskutuar

1. Jobi pyeste “Pse unë?” dhe priste një përgjigje. Ai e bëri këtë
pyetje sikur vetëm ai të kishte të drejtën për të mos u prekur
nga pasojat e mëkatit, të zjarrit të rafinuesit, ndërsa të tjerët të
vuanin. A mori ai një përgjigje?
2. A mund të thoni ju për veten tuaj që “unë jam pjesëtar i vuajtjeve
të Krishtit”? Si mund t’i shpjegoni dikujt se çfarë do të thotë kjo?
3. “Ja, jam shpirtvogël, çfarë mund të të përgjigjem? E vë dorën
mbi gojën time. Kam folur një herë, por nuk do të flas më; po, dy
herë, por nuk do të shtoj asgjë.” (Jobi 40:4-5). Ky ishte reagimi
i Jobit ndaj fjalëve të Perëndisë në kapitujt 38-39. Si duhet të
reagojmë ndaj zërit të Krishtit në Shkrimet e Shenjta dhe në
providencë?
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Krijesat e mëdha
të Perëndisë
(40:15-42:16)

Dy krijesat e mëdha në këtë pjesë , Behemothi
dhe Leviathani , janë përdorur si shembuj nga
Perëndia për t’i mësuar Jobit që Ai është Zot
sovran mbi krijesën dhe se do të bëjë si i pëlqen
Atij. Kjo është çfarë Jobi di, por nuk e ka kuptuar
që dituria e tij është e kufizuar dhe që përfundimet
e tij të mëparshme nuk ishin plotësisht të
kalibruara.

Dy krijesat e mëdha (40:15-41:34)
Behemothi (40:15-24)
Shiko behemothin që e kam bërë njëlloj si ti; ai ha barin si kau.
Ja, forca e tij qëndron në ijet dhe fuqia e tij në muskujt e barkut
të tij. E lëkund bishtin e tij si një kedër; nervat e kofshëve të
tij janë të thurura mirë. Kockat e tij janë si tuba prej bronzi;
kockat e tij janë si shufra hekuri. (v.15-18)
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Fjala “behemoth” është një përkthim i fjalës hebraike “bishë”, por
në shumës dhe është përdorur këtu si emër i përveçëm. Shumë
komentues hutohennga përshkrimi i tij te Jobi dhe fajësojnë
ekzagjerimet dhe paqartësitë e tjera të shumta të tekstit për këtë.
Ata sugjerojnë që nga kafshët, hipopotami është përshtatja më e
mirë me tekstin. Francis I. Andersen thotë: “Dëshpërimi i shumë
komentuesve dhe zgjidhjet e propozuara që bien ndesh me njëratjetrën, nuk na nxisin të pranojmë ndonjë prej tyre.”56 Sidoqoftë,
Perëndia nuk na ka lënë në errësirë të plotë përsa i përket identitetit
të vërtetë të behemothit. Nëse pranojmë se përmasat e përshkruara
janë pjesë e tekstit hyjnor, ato i shkojnë më shumë për shtat profilit
të një dinozauri. Asnjë kafshë e gjallë tani nuk përputhet me atë
profil, prandaj duhet të gjejmë ndonjë prej atyre që janë zhdukur.
Ata që pranojnë epokat e gjata të gjeologjisë evolucionare zgjedhin
të mendojnë që ka qenë ose një hipopotam, ose një rinoceront.
Sidoqoftë, teksti të krijon përshtypjen se bëhet fjalë për një dinozaur
të madh sauropod (Brachiosaurus) me një trup të fuqishëm dhe një
bisht të madh dhe të gjatë. Të mos pranosh tekstin si të frymëzuar
hyjnisht, të shpie të biesh në gabimin e të refuzuarit të Biblës, si të
vërtetë qoftë në fakte, qoftë në doktrinë. Interpretimi i saj mund
të jetë i vështirë për disa, por fjala e Perëndisë nuk mund të gënjejë
(Titi 1:2).
Kështu, ne shohim që në kohët e Jobit njerëzit ende e njihnin
këtë krijesë. Kështu, Bibla na jep një provë të qartë që dinozaurët
dhe njerëzit jetuan vërtet bashkë. “Shiko behemothin që e kam
bërë njëlloj si ti.” (v.15)57
A duhet të mendojmë që përshkrimi i behemothit është një
56 Andersen, Jobi, fq.311
57 “Disa dinozaurë ecnin duke mbajtur bishtat e tyre të ngrirë si trung dhe paralel
me tokën. Jobi ka dokumentuar çfarë vetëm një dëshmitar okular i kësaj krijese
mund ta ketë ditur.” Isaacs, Dragonj apo Dinozaurë, fq.161
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mit? Jo nëse ne besojmë vargun 19: “Ai është e para nga veprat e
Perëndisë; vetëm ai që e bëri mund t`i afrohet atij me shpatën e
tij.” Ky varg kërkon një vëmendje të veçantë sepse përshkruan një
krijesë të fuqishme. I jep behemothit vendin e nderit si “vepër e
parë e Perëndisë”. Ai ishte kryevepra e krijesës së kafshëve apo
bisha e parë e krijuar ditën e gjashtë të krijimit (Zanafilla 1:24-25),
duke qenë më e madhja nga bishat e fushës.58

Leviathani (41:1-34)
Fjala “leviathan” është një përkthim i fjalës hebraike që do të
thotë “kafshë e spërdredhur”. Septuaginti e përktheu këtë me
fjalën “dragua”.59 Shumë komentues thonë që leviathani mund
të jetë një krokodil, ndërsa versioni anglisht i Biblës i quajtur me
akronime NEB e ka përkthyer si balenë. Nga teksti bëhet e qartë
që ajo është e dhunshme; është e pamposhtur dhe shumë e egër.
Është e përligjur të mendosh për Leviathanin si një krijese detare
në formë gjarpëruese që ngjall tmerr (një Kronosaurus ndoshta).
Bibla thotë që është i mbuluar nga një armaturë me luspa që përball
edhe goditjet e shtizave (v.15-17, 23, 26-30), shumë i egër (v.8-10,
25, 33) dhe i fuqishëm (v.12) dhe që lëshonte flakë nga goja: “Nga
goja e tij dalin flakë, dalin shkëndija zjarri. Nga flegrat e hundës së
tij del tym, si nga një enë që vlon ose nga një kazan. Fryma e tij i vë
zjarrin qymyrit dhe nga goja e tij del flakë.” (v.19-21).
58 Dinozaurët ngelen vetëm një mister, nëse dikush pranon linjën kohore prej disa
miliarda vitesh të evolucionit. Nuk ka mister nëse ju pranoni që mbetjet fosile të
dokumentuara zbulojnë kafshë që Perëndia i krijoi në ditën e gjashtë sipas historisë
së zanafillës. “Profesori amerikan i biologjisë Roy Mackal ka thënë me guxim që
sipas mendimit të tij, behemothi mund të jetë një specie ende e pazbuluar e ndonjë
dinozauri me qafë të gjatë, i ngjashëm me Diplodocusin dhe Apatosaurusin. Një
bishë e tillë mund t’i ngjajë me siguri përshkrimit që i bën Bibla të Behemothit.” Karl
Shuker, Dragonjtë: Një histori natyre (Londër: Aurum, 1995), fq.37
59 A. Barnes, Shënime rreth Dhjatës së Vjetër: Isaia, vëllimi 1 (Grand Rapids,
MI:Baker, 1972), fq. 413. Zanafilla 1:21 deklaron: “Perëndia krijoi kafshët e mëdha
ujore”, fjala hebraike “kafshë të mëdha ujore” do të thotë “dragua”. Ken Ham,
Zgjidhja e misterit të madh të dinozaurve (Pylli Jeshil, AR: Librat Master, 2002), fq.47
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Megjithatë, kjo krijesë është përmendur më herët te Jobi në
kapitullin 3:8 : “E mallkofshin ata që mallkojnë ditën, ata që janë
gati të zgjojnë Leviathanin.”
Ja ku është një përshkrim poetik i një kafshe jashtëzakonisht të
frikshme në ditët e Jobit. Teksti nuk sugjeron që Leviathani është
një përbindësh mitologjik. Jobi 41:1 nis me një seri pyetjesh përmes
të cilave Perëndia synon të bindë Jobin që ai është i pashpresë
përballë një krijese të tillë frikësuese , si mund ta kapësh apo ta
vrasësh atë? Edhe sikur t’ia mbërrish kësaj, çfarë ke për të bërë me
të pastaj? Vargjet 9-11 flasin për marrëzinë e të sulmuarit të tij dhe
pjesa tjetër e kapitullit është e përkushtuar ndaj një përshkrimi të
detajuar të kësaj krijese (v.12-34). Disa komentues nuk e marrin këtë
tekst seriozisht: “Nuk kemi mjaftueshëm vend për të përshkruar
me detaje komentet rreth gjërave kapriçoze që bën Levianthani
sipas Zotit. Poeti ynë nuk shkruan asnjë rresht pa një metaforë,
një zakon ky që censurohet nga shumë kritikë si doza artistike të
tepruara.”60 Sidoqoftë, ka një problem me këtë qëndrim: askush
tjetër përveç një fëmije nuk ka frikë nga krijesat e trilluara letrare
apo mitologjike. Por argumenti në tekst është që Jobi nuk mund
të përballet dhe të luftojë me Leviathanin; prandaj si mund të
përballet me Perëndinë? Kjo është ajo po thotë Perëndia dhe që të
jetë e vlefshme, Leviathani duhet të jetë i vërtetë, shumë i frikshëm
dhe i fuqishëm.61 “Askush nuk ka aq guxim sa ta provokojë. Kush,
60 Andersen, Jobi, fq. 312
61 Nën titullin “Kafkë e një përbindëshi të madh detar që mund të ketë ngrënë dinozaurin
Trex është gjetur në Dorset”. Revista Times raportoi zbulimin e një kafke 2,4m të gjatë
që i takonte një pliosauri, një zvarranik detar i ngjashëm me dinozaurët, por me 4 krahë,
qafë të gjatë dhe dhëmbë të mprehtë. Prandaj, nëse trupi i bishës është në raport
aritmetik me përmasat e kafkës së saj, ky do të jetë një nga fosilet më të mëdhaja të
pliosaurëve të gjetur – ndoshta 16 m të gjatë, që mund të ketë peshuar diku rreth 7 deri
në 13 tonë. Palaeontologjistët shpresojnë të shqyrtojnë më shumë shkëmbinj për të parë
nëse pjesa tjetër e fosilit rruhet ende aty më thellë por projekti mund të kërkojë dekada,
paralajmëron menaxheri i shkencës tokësore të Dorsetit i quajtur Richard Edmonds, 31
Tetor 2009; cituar në https://answersingenesis.org/dinosaurs/types/meet-leviathan/
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pra, është në gjendje të qëndrojë i fortë para meje? Kush më ka bërë
një shërbim i pari që unë duhet ta shpërblej? Çdo gjë nën qiejt është
imja.” (v.10-11)
Si edhe në rastin e behemothit, po ashtu këtu Perëndia nuk
po përshkruan ndonjë kafshë që njihet nga ne sot. Ne duhet të
shohim për ato krijesa që jetuan para dhe pas përmbytjes dhe tani
janë të zhdukura. Po ashtu, është e domosdoshme të vëmë re që,
afër fundit të këtij përshkrimi, Leviathani është shndërruar në një
dragua që vjell zjarr dhe në një simbol satanik të kaosit, të së keqes
dhe të shkatërrimit (v.34).
Leviathani shfaqet edhe tre herë të tjera në Dhjatën e Vjetër
në lidhje me:
• Ngjarjen e krijimit: “Ja deti, i madh dhe i gjerë, ku
gëlojnë krijesa të panumërta; e përshkojnë anijet
dhe Leviathani, që ti ke formuar për t`u tallur në të.”
(Ps.104:25-26)
• Ngjarjen e eksodit, kur Perëndia e çliroi popullin e tij
nga Egjipti: “Por Perëndia është mbreti im qysh prej
kohëve të lashta; ai sjell shpëtimin mbi tokë. Me forcën
tënde ndave detin dhe shtype kokën e përbindëshave të
detit në ujërat. Copëtove kokat e Levitanëve dhe ia dhe
për të ngrënë popullit të shkretëtirës.” (Ps.74:12-14)
• Ngjarjen e Gjykimit përfundimtar – Perëndia mposht
Leviathanin në fund të epokës: “Atë ditë Zoti do të
ndëshkojë me shpatën e tij të ashpër, të madhe dhe
të fortë Leviathanin, gjarprin e shkathët, gjarprin
Leviathani dredha-dredha dhe do të vrasë përbindëshin
që është në det.” (Isaia 27:1) Vetëm Perëndia mund ta
mposhtë atë dhe ai do ta bëjë këtë me shpatën e tij (Jobi
40:19).
Leviathani është një gjarpër “i shkathët”, “dredha-dredha” që
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quhet edhe “përbindësh” (Isaia 27:1).62 Dukshëm, Dhjata e Vjetër e
sheh këtë krijesë si një lloj antikrishti apo Satani që do të mposhtet
në ardhjen e dytë të Zotit tonë, Jezus Krisht. Në librin e Zbulesës
një dragua i madh, i zjarrtë dhe i kuq, Satani, dëbohet nga qielli
(Zbulesa 12). Ai është simbol i armiqve të popullit të Perëndisë.
Kalvini “supozon ... që nën këtë imazh, armiq të tjerë të kishës janë
përfaqësuar dhe nuk ka dyshim që këtu flitet në mënyrë alegorike
për Satanin dhe për mbretërinë e tij.”63 Vetëm Perëndia mund të
kontrollojë dhe të shkatërrojë Leviathanin dhe Jobi vetëm mund
të sprapset në frikë nga kjo krijesë. Përmes kësaj retorike, Zoti
po i tregon Jobit dobësinë për t’u përballur dhe aq më pak, për të
nënshtruar këtë krijesë të madhe.

Reflektimi i Jobit (42:1-6)
Reflektimi i Jobit për fjalët e Perëndisë e shtyu atë të pranojë
fuqinë sovrane të Perëndisë: “E pranoj që mund të bësh gjithçka
dhe që asnjë nga planet e tua nuk mund të pengohet.” (v.2)
Ai pranon që Perëndia është i mençur dhe që gjithçka që ai
bën dhe lejon të ndodhë, është brenda kufijve të sovranitetit, të
urtësisë dhe të dashurisë të tij. Jobi pranon gjithashtu që ai nuk
mund të kuptojë plotësisht të gjitha rrugët e Perëndisë , ato janë
shumë të jashtëzakonshme për atë. Pasi kuptoi ndërhyrjen dhe
kuptimin e Perëndisë, Jobi kupton që ai ka dështuar në njohuri dhe
se i ka munguar përulësia. Behemothi dhe Leviathani nuk mund
të kontrollohen nga Jobi, prandaj ai nuk është në ato pozita për
të gjykuar sundimin e Perëndisë mbi universin e tij. Sërish, Jobi
duhet të përulet para Perëndisë dhe të pranojë që ai është Mbret
62 “Përkthimi i këtushëm është korrekt sepse i referohet faktit që përbindëshi
spërdridhet ashtu siç bëjnë të gjitha llojet e gjarprinjve, pavarësisht nga përmasat.”
A. Barnes, Shënime rreth Dhjatës së Vjetër: Isaia, vëllimi 1, fq.415
63 po aty, fq.414
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dhe Zot. Jobi duhet të kthehet tek instikti i tij i parë i besimit që
kishte shprehur te 1:22. Atëherë, ai nuk vuri në dyshim dashurinë
dhe drejtësinë e Perëndisë. Tani ai jo vetëm që beson, por edhe
pendohet (v.6), duke pranuar që Perëndia është i gjithëditur. Ai
nuk po rrëfen ndonjë mëkat, por gabime të të menduarit dhe
mungesë gjykimi. Nëse burrat dhe gratë do të ecin me Perëndinë
dhe do të njohin bashkësinë me Frymën e Shenjtë, ata duhet të
ecin përulësisht në përputhje me vullnetin e tij dhe në dritën e jetës
(Ef.5.17; 1 Gjoni 1:7).

Jobi ka frikë Perëndinë
Prandaj thashë gjëra që nuk i kuptoja, gjëra shumë të larta për
mua që nuk i njihja. (v.3)
Ndërsa Jobi reflektonte në fjalët e Perëndisë, ai gjen paqe me
Perëndinë. Përulësia e tij shihet në pranimin e tij të zbulesës së
Perëndisë për të dhe jo si supozojnë disa, të pranimit të fajeve të
tij. Perëndia kërkon shenja përulësie dhe pret që njerëzit e Tij të
përulin veten para Tij. Është e gabuar të kërkojmë që Perëndia të
na përulë. Nëse lutemi për këtë, ai mund ta bëjë pa asnjë problem
, në atë mënyrë që ne nuk do ta harrojmë ndonjëherë! Fëmijët e
Perëndisë janë të urdhëruar të përulin vetveten: “Përuluni, pra,
nën dorën e fuqishme të Perëndisë, që ai t`ju lartësojë në kohën e
duhur dhe gjithë merakun tuaj hidheni mbi të, sepse ai merakoset
për ju.” (1 Pjetri 5:6-7)
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Për studim të mëtejshëm

1. Shikoni të gjitha referencat për behemothin në Bibël. A mund të
mbërrijmë në përfundimin që Perëndia krijoi dinozaurët ditën e
gjashtë të javës së krijimit (shih Zan.1:25)?
2. Shikoni referencat për Leviathanin në Bibël. A mendoni që kjo
krijesë ka ekzistuar? A përfaqëson ajo një forcë më të madhe
dhe më të fuqishme?
3. A mund të flasë poezia hebraike për njerëz dhe për ngjarje të
vërteta, duke u qëndruar besnike fakteve? Gjeni shembuj të
tjerë të poezisë hebraike që flet për fakte.

Për të menduar dhe për të diskutuar

1. Pse disa behemothi dhe Leviathani mund të kenë qenë krijesa të
zhdukura të tipit të dinozaurve?
2. A ishte frika që Jobi kishte ndaj Perëndisë apo instikti për të
mbetur gjallë që e shtynë atë të dorëzohet para Perëndisë?
3. Çfarë ësh komentues dëshirojnë të hedhin poshtë idenë që të
frika e vërtetë e Perëndisë? Si njihet ajo?
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13

Zhdëmtimi
i Jobit

(42:1-17)

Epilogu i këtij libri nuk është, siç mendojnë disa
komentues, një shtojcë e mëvonshme për të
arritur në një përmbyllje dhe nuk është as një
pjesë e ripunuar proze e shkëputur nga një fillim
më i vjetër i librit të Jobit. Më saktë, është një
përfundimi duhur dhe një zbulesë e përshtatshme
në lidhje me veprën e fuqishme të ripërtëritjes në
jetën e një besimtari.

N

e lexojmë që Jobi “vdiq plak dhe i ngopur me ditë.”
(v.17) dhe u përligj nga Perëndia në sytë e brezit të
tij. Ka një aluzion të kësaj në vargjet 7-8 kur fraza
“shërbëtori im Job” është përdorur katër herë, që
sinjalizon se Perëndia e pranoi atë. Nëse ne e bashkojmë këtë me
përdorimin e së njëjtës shprehje në fillim të librit (1:8; 2:3), ne
kuptojmë që Jobi në fillim të librit është i njëjti Job edhe në fund
të tij dhe ende vlerësohet shumë nga të gjitha palët. Ky përfundim
i historisë brenda librit nuk duhet të konsiderohet i pamundur.
Sidoqoftë, kjo na shtyn të ndalojmë dhe të pyesim çfarë po thotë
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Perëndia, duke qenë se “I gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga
Perëndia” (2 Tim.3:16). Ky është fillimi i mëkëmbjes publike të
Jobit.

Pendesa e Jobit (v.2-6)
Veshi im kishte dëgjuar të flitej për ty,
por tani syri im të sheh.
Prandaj ndjej neveri ndaj vetes
dhe pendohem mbi pluhurin dhe mbi hirin. (v.5-6)
Siç e pamë në kapitullin e mëparshëm, ka një ndryshim të madh
te Jobi, qysh kur Perëndia i foli personalisht. Kjo nuk është për
t’u çuditur; në fakt është normale për ata që fitojnë dritë dhe hir
prej Fjalës së Perëndisë. Ata janë si kockat e thata në vizionin e
Ezekielit që u ngjallën dhe iu dha jetë e re kur dëgjuan Fjalën e
Zotit (Ezek.37:3-4). Ne shohim diçka të ngjashme me Palin para
kthimit të tij në besim. Ai ishte një armik i zellshëm i ndjekësve
të Jezus Krishtit dhe ai i përndoqi ata duke mos menduar që ai
po mëkatonte kundër Perëndisë dhe Krishtit. Më vonë ai e
pranoi që kishte qenë “blasfemues, përndjekës dhe i dhunshëm”
(1 Tim.1:13) , por sa ndryshoi ai pasi kishte dëgjuar fjalët e Jezus
Krishtit në rrugën për Damask! Më pas, ai predikoi mesazhin që
“ Krishti duhej të vuante dhe që, duke qenë i pari i ringjallur prej
së vdekurish, duhej t`i shpallte dritën popullit dhe johebrenjve”.
(Vep.26:23)
Kur Perëndia flet përmes Fjalës dhe Frymës së Tij, ky lloj
ndryshimi është ajo çfarë ndodh. Zemra hapet, ndërgjegjja
pastrohet, mendja ndriçohet (Rom.12:1-3) dhe vullneti çlirohet.
Jobi e shpreh këtë ndryshim përmes termave të pendimit: “Prandaj
ndjej neveri ndaj vetes dhe pendohem mbi pluhurin dhe mbi hirin.”
(42:6) Ky lloj ndryshimi i dukshëm në Jobin u bë i mundur përmes
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të menduarit për fjalët e Perëndisë, Shpëtimtarit të tij.
Por Jobi është i drejtë! Prandaj në ç’mënyrë pendohet ai? Është e
dukshme që pasi kishte reflektuar në fjalët e fuqishme të Perëndisë,
ai kuptoi që kishte folur i nxituar me gojën e tij: “Prandaj thashë
gjëra që nuk i kuptoja, gjëra shumë të larta për mua që nuk i njihja.”
(v.3) Tani ai denoncon nocionin e gabuar që ai është më i drejtë dhe
më i dashur se Perëndia: “Veshi im kishte dëgjuar të flitej për ty,
por tani syri im të sheh.” (v.5) Ai shfaq pendesë të perëndishme:
“Prandaj ndjej neveri ndaj vetes dhe pendohem mbi pluhurin dhe
mbi hirin.” (v6) (Folja “neveris” nuk ka
Akti i pendesës
kundrinor në hebraishten origjinale;
është një çështje
prandaj fraza “ndjej neveri ndaj vetes”
mund të lexohet gjithashtu “ndjej neveri
e vazhdueshme
për fjalët e mia” apo “ ndjej neveri për
në jetën e
papjekurinë time”.)
popullit të
Akti i pendesës është një çështje
Perëndisë dhe një e vazhdueshme në jetën e popullit të
moment i vetëm i Perëndisë dhe një moment i vetëm i një
çasti. Pendesa e përditshme është fryti
një çasti.
i besimit ungjillor që sheh gjithmonë te
kryqi dhe te gjaku shlyes i Krishtit për pastrim. Personi që është
i drejtë para Perëndisë (i drejtësuar), siç Jobi është, nuk është
i përsosur, prandaj Perëndia ka siguruar gjakun e Jezus Krishtit
për të na pastruar në vazhdimësi nga çdo mëkat, ndërsa rrëfejmë
mëkatet tona. Të rrëfejmë mëkatet tona do të thotë të biem dakort
me Perëndinë për fajin tonë personal; një rrëfim i tillë gjendet në
një zemër të penduar që është e përtërirë. Në reagim ndaj këtij
rrëfimi, Perëndia premton që do të ketë pastrim të vazhdueshëm
dhe falje nga ndotja (1 Gjoni 1:9). Duke i besuar atij, borxhi ynë
shlyhet para Perëndisë dhe njolla e mëkateve tona hiqet.
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Të ndjesh keqardhje të perëndishme dhe të përpiqesh
për shenjtëri është pjesë e punës së Frymës në ata që besojnë.
Shenjtërimi ndodh kur kthehemi në shpëtim dhe është veçim i
besimtarëve për Krishtin si nusja e tij përmes bashkimit mistik
me të. Shenjtërimi progresiv është vepra e vazhdueshme e hirit
përmes të cilit Perëndia rafinon, përsos dhe përgatit shpirtin për
qiellin. “Katekizmi i shkurtër” i Westminster-it e shpjegon kështu:
“Shenjtërimi është vepër e hirit falas të Perëndisë, përmes të cilit
ne përtërihemi në të gjithë njeriun sipas imazhit të Perëndisë
dhe fuqizohemi përherë e më shumë për të vdekur për mëkatin
dhe për të jetuar për drejtësi.”64 Populli i Perëndisë duhet të jetë
bashkëpunues në këtë proces.
Fjalët e Perëndisë për Jobin sjellin ndryshime të mëtejshme
në jetën e tij. Ndërsa Perëndia e ka shpallur Jobin të drejtë (1.8;
2:3), Jobi ka ende për të mësuar në lidhje me besimin e tij. Kjo
është ajo çfarë Perëndia premton të bëjë në të gjithë popullin e tij të
shpenguar: “Zoti do të kryejë veprën e tij tek unë” (Ps.138.8; shih
edhe 1 Kor. 1:8; Ef.5:25,27; Fil.1:6, 1 Sel.5:23). Përmes sprovave
dhe përmes dhimbjeve të tij, Jobi zbuloi atë që njeriu i rilindur
e kërkon me mall: një vizion më të qartë për Perëndinë dhe një
bashkësi më të thellë me Atë, përmes bashkësisë me vuajtjet e
Krishtit. Sa shpesh të krishterët i kanë kërkuar Perëndisë të jetë
sa më afër tyre, por pastaj janë ankuar kur pësojnë sprova nga më
të ndryshmet si ato që Jobi kaloi! Jobi ka tani çfarë ai nuk mund
ta kishte ditur, përveçse në bashkësi me Krishtin: “Veshi im kishte
dëgjuar të flitej për ty, por tani syri im të sheh.” (v.5)
Të krishterët mund dhe duhet të vuajnë për shkak të lidhjes
së tyre mistike me Zotin Jezus Krisht. Kjo është diçka për të cilën
populli i Perëndisë duhet të gëzohet, sepse gjithçka që populli i
64 Katekizmi i shkurtër i Westminsterit, përgjigje ndaj pyetjes 35, “Çfarë është
shenjtërimi?”
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vërtetë i Perëndisë duhet të durojë mbi tokë, u jepet atyre në
bashkësi me Shpëtimtarin e tyre. Nuk është e mundur të jetosh
një jetë të perëndishme dhe të mos kesh pjesë në bashkësinë e
vuajtjeve të Krishtit (2 Tim. 3:12). Ky është plani i Perëndisë për
popullin e tij dhe të qenit në Krishtin e bën të pashmangshëm dhe
të lavdishëm (Filip. 3:10).

Mëkëmbja e Jobit (v.7-11)
Jobi është zhdëmtuar, fati i tij është përmbysur për mirë duke fituar
dyfishin e asaj që kishte (v.10) dhe jeta e tij është shtuar edhe për
140 vite të tjera (v.16). Ai do të vdesë pasi ka bërë një jetë të gjatë
dhe të bekuar, ndërsa tre miqtë e tij dënohen, por iu është dhënë
mundësia për t’u penduar përmes dëshmisë së Jobit dhe përmes hirit
të Perëndisë (v.8-9). Çfarë shohim këtu është në përputhje me pjesët
e tjera të Shkrimit. Ato që unë i përshkruaj si ndërgjegjësim të Jobit
(40:4-5), reflektim të tij (42:2-3) dhe pendesë (42:5-6) kanë sjellë
për atë përtëritje shpirtërore. Ka shenja të qarta të përtëritjes së tij:

Fitore e re (v.5)
Jobi mposhti sfidat që i bëri Satani. Jobi nuk e braktisi asnjëherë
Perëndinë, por u qëndroi besnik bindjeve të tij. Përfundimisht,
miqtë e Jobit u bënë vegla të Satanit, por ata ishin atje edhe si
skulptorë të Perëndisë dhe Perëndia e ktheu gjithçka për mirë.
Fitorja e Jobit u bë e mundur përmes fuqisë së Perëndisë dhe përmes
besimit (1 Pjetri 1:5). Për më tepër, Satani ishte duke vepruar
përmes mosbesimit dhe përmes mësimeve të rreme (teologjisë).

Energji e re (v.17)
Jobi kishte qenë shumë i sëmurë, por tani dobësia e tij fizike dhe
dhimbjet e tij janë shëruar. Shëndeti i ri për shpirtin shoqëron
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shërimin e trupit të Jobit që rezulton në një zell të ri për gjërat
shpirtërore: “Jobi vdiq plak dhe i ngopur me ditë.” (v.17) Kjo fuqi
përtëritëse e Perëndisë demonstrohet në tregimin e Dhjatës së Re
për gruan që kishte qenë e sëmurë për dymbëdhjetë vjet. Kur ajo
iu afrua Shpëtimtarit dhe përmes besimit preku cepin e rrobës së
Krishtit, ai tha që “ndjeva që një fuqi doli prej meje” (Luka 8:46).
Gruaja pësoi një ndryshim të menjëhershëm për mirë. Pendesa dhe
besimi i Jobit (sepse ato shkojnë përherë bashkë) qenë ‘duart’ që
prekën Perëndinë dhe pasojë e kësaj prekjeje qe një shpirt dhe trup
i përtërirë si asnjëherë më parë.

Autoritet i ri shpirtëror (v.8-10)
Jobi mund të falte të tjerët. Një frymë që falte iu bë dhuratë
atij. “Mbasi Jobi u lut për miqtë e tij, Zoti e ktheu në gjendjen
e mëparshme” (v.10). Duke falur të tjerët ne falemi gjithashtu
(Luka 6:38). Perëndia tha: “Shërbëtori im Jobi do të lutet për ju
dhe kështu për respektin që kam për të, nuk do t`ju trajtoj sipas
marrëzisë suaj” (v.8). Fuqia e lutjes i kthehet Jobit, si dhe të gjithë
atyre që falin të tjerët për lëndimet që
Fuqia e lutjes i
u kanë sjellë. Lutjet e Jobit për miqtë
kthehet Jobit, si
e tij pranohen: “Zoti tregoi kujdes për
Jobin” (v.9). Lutja ndërmjetësuese është dhe të gjithë atyre
një shërbesë e motivuar nga Fryma dhe që falin të tjerët
është e dukshme tek ata që udhëhiqen për lëndimet që u
nga Fryma (Ef.6.18). Gatishmëria jonë
kanë sjellë.
për të falur është provë që ne vetë jemi
falur (Mat.6:14-15; 18:21-22), ndërsa “lutja efektive e një njeriu
të drejtë për të larguar zemërimin e Perëndisë nga të ligjtë (krh
Zan.18), shton një domethënie tjetër ndaj vuajtjeve të Jobit që
askush nuk e ka menduar më parë”.65
65 Andersen, Jobi , fq.316
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Paqe e re në shpirt (v.10-11)
Jobi është tallur, është quajtur gënjeshtar dhe është refuzuar,
por sidoqoftë ai lutet për përgojuesit e tij tani: “Shërbëtori im
Jobi do të lutet për ju...” (v.8). Ai është përligjur nga Perëndia
përpara miqve të tij. Jobi kishte falimentuar financiarisht, por tani
ai do të punojë sërish për bukën e gojës. Jobi mundi të falte ata
që e kundërshtuan atë dhe nuk mbajti inat apo mëri kundër tyre
(v.10). Jobi është një ndërmjetësues; diçka që e kishte menduar më
përpara, por kurrë nuk e përfytyroi se do ta kishte këtë rol vetë.
Këtu ne shohim detyrën priftërore të Jobit që na kujton doktrinën
protestante të priftërisë së të gjithë besimtarëve. Dëshira e tij
ishte që dikush të ndërmjetësonte mes tij dhe Perëndisë (Jahves).
Tani ai është prifti dhe akuzuesit e tij janë përfituesit e hirit të
Perëndisë: “Jobi u lut për miqtë e tij” (v.10). Kjo është një tablo e
qartë e ungjillit: Jezu Krishti, ndërmjetësi i vetëm mes Perëndisë
dhe njeriut, që jeton për të ndërhyrë për mëkatet e popullit të tij
duke paraqitur vazhdimisht gjakun e sakrificës së tij para Atit për
shlyerje (Rom.8:34). Përmendja që Perëndia e bekoi dyfish (v. 8,
10, 12), do të thotë që Ai u gëzua për Jobin dhe mëkëmbjen e tij.

Marrëdhëniet e mëkëmbura (v.11)
Vëllezërit, motrat dhe miqtë e ngushtë e këshilluan dhe e
ngushëlluan Jobin (v.11). Ata e ndihmuan duke i bërë dhurata. Kjo
është shenjë e punës së Perëndisë dhe një mrekulli e vogël. Ku qenë
këta të afërt kur ai ishte i sëmurë? Ndoshta ata kishin frikë që të
ndihmonin, sepse mendonin që Jobi ishte nën dënimin e Perëndisë.
Prandaj ata i qëndruan larg dhe e hoqën përkrahjen e tyre derisa u
bë e qartë që ai ishte i pafajshëm për akuzat që i drejtuan tre miqtë
e tij. Disa shokë janë si puna e motit , kur bën kohë e mirë të duan.
Këta vëllezër, motra dhe të afërm të tjerë, pësuan një ndryshim në
zemër kur iu bë e qartë që Perëndia nuk e kishte braktisur Jobin apo
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e kishte hedhur poshtë atë. Kur vjen fatkeqësia, është gjithmonë gjë
e mirë të kesh përkrahjen e një miku që të ngushëllon, të kupton
dhe të jep këshilla. Marrëdhënia vertikale e Jobit u përtëri dhe u
mëkëmb dhe marrëdhëniet horizontale ndoqën të njëjtin drejtim si
rrjedhojë e kësaj.

Gëzim i ri (v.10-17)
Jobi tani sheh të mirën e vuajtjeve të tij! “Mbasi Jobi u lut për miqtë
e tij, Zoti e ktheu në gjendjen e mëparshme; kështu Zoti i dha Jobit
dyfishin e tërë atyre që kishte zotëruar” (v.10). Perëndia i dyfishoi
bekimet e tij të mëparshme për të bërë të qartë që ai po nderonte
Jobin (v.12). Kjo ishte e domosdoshme, sepse sipas mendimit të
asaj kohe, begatia ishte shenja e favorit të veçantë të Zotit. Jobi po
nderohej sepse kishte shfaqur këmbëngulje në sprova (Jakobi 5.7).
Fëmijët e tjerë që pati, qenë një shpërblim nga Perëndia (Ps.127:3).
Emri Jemimah do të thotë pëllumbeshë. Ketsiah do të thotë
kanellë, që ka aromë dhe shije të mirë. Keren Hapuk do të thotë
rimel sysh i zi, që nënkupton joshje. Vajzat e tij ishin të famshme
për bukurinë e tyre (v.15).

Mburrja që iu bë Jobit (v.12-17)
Këto vargje janë komentet mbyllëse të Perëndisë dhe duhet të
tregojmë kujdes të veçantë për to ndërsa interpretojmë të gjithë
mesazhin e librit të Jobit. Pikëpamja e Perëndisë për Jobin, për
miqtë e tij dhe për ngjarjet e dokumentuara janë vendimtare dhe
reagimi i tij duhet të jetë reagimi ynë. Në shtjellimin tim të këtyre
kapitujve jam përpjekur të interpretoj tekstin në një mënyrë që
reflekton mendjen e Perëndisë në të gjitha çështjet. Jobi kishte
hedhur poshtë pozitën filozofike dhe doktrinore të miqve të tij si
edhe këndvështrimin e tyre të pabazë për arsyen e vuajtjeve të tij
personale. Në këtë kapitull ne shohim që Perëndia po hedh poshtë
gjithashtu idetë e tyre dhe u bën thirrje për pendesë. (v.7-9)
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Zemërimi i Perëndisë
Çfarë e zemëron Perëndinë? Nga këto vargje është e dukshme që
dëshmia e rreme, mësimi i rremë dhe doktrina e keqe janë një neveri
për Të. Të tre miqtë gabonin në doktrinën e tyre për Perëndinë,
por Jobi kishte të drejtë. Jobi i prezantoi faktet drejt, ndërsa të
tjerët nuk mësuan drejt për Perëndinë, edhe pse dukej ndryshe në
ligjëratat e tyre: “Zoti i tha Elifazit nga Temani: ‘Zemërimi im u
ndez kundër teje dhe kundër dy miqve të tu, sepse nuk keni folur
drejt për mua, ashtu si ka bërë shërbëtori im Job.’” (v.7)
Ky qortim nga Perëndia mund të tingëllojë i çuditshëm,
veçanërisht kur mendojmë për “intuitën” e tyre rreth natyrës dhe
rreth karakterit të Perëndisë gjatë gjithë debatit, por Perëndia e ka
bërë të qartë: ata e kishin gabim. Atëherë ne shohim rëndësinë e
së vërtetës dhe domosdoshmërinë e të studiuarit të teologjisë për
drejtuesit e kishave tona. Perëndia e ka zbuluar veten në krijesën
e tij dhe në mënyrë më të përsosur dhe përfundimtare, në faqet
e Shkrimeve të Shenjta. Ne nuk duhet të mendojmë që mendjet
tona të rëna në mëkat mund ta njohin Perëndinë pa njohur më parë
Jezus Krishtin, Birin e tij të vetëmlindur dhe veprën e Frymës së
Shenjtë në përtëritje ( 1 Kor.2:14; Gjoni 17:3).

Shërbëtori i Perëndisë
Shërbëtori im Job (v.8)
Siç e vumë re edhe më parë, kjo frazë është përdorur katër herë në
këtë pjesë dhe dy herë në kapitujt e mëparshëm të librit (v.7-8; 1:8;
2:3), që do të thotë gjashtë herë në total. Ajo që Perëndia kishte
thënë në fillim të sprovave të Jobit, përsëritet në fund të mundimeve
të tij. Ne shohim që Perëndia e pranon se Jobi qëndroi i drejtë para
tij. Kjo është edhe natyra e shfajësimit që pasi jemi shpallur njëherë
të drejtë në sytë e Perëndisë, mbetemi të tillë gjithmonë, ndërsa
shenjtërimi është një proces i vazhdueshëm që nuk mbaron derisa
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të vdesim. Marrëdhënia e Jobit me Atë ishte e gjallë dhe aktive
dhe nuk vihej në diskutim dhe nuk mund të thyhej, pavarësisht
asaj që kishte kaluar. Sprova e besimit të tij e nxori një besimtar
të vërtetë dhe njeri të Perëndisë që ka fuqi në lutje para Perëndisë:
“Shërbëtori im Jobi do të lutet për ju dhe kështu për respektin që
kam për të, nuk do t`ju trajtoj sipas marrëzisë suaj.” (v.8)

Mëshira e Perëndisë
Si mund të jetë Perëndia i mëshirshëm? Bibla na e bën të qartë:
përmes një kurbani shlyes. Perëndia kërkon një kurban për faljen e
mëkateve. Kjo nuk është ndonjë gjë e re. Na kthen pas te libri i parë
i Biblës dhe tek akti i besimit që Abeli, djali i dytë i Adamit dhe
Evës, bëri për të shlyer mëkatet e tij personale: “Me anë të besimit
Abeli i ofroi Perëndisë flijim më të mirë nga ai i Kainit; me anë të
tij ai mori dëshminë se ishte i drejtë, sepse Perëndia dha dëshminë
se i pranoi ofertat e tij; dhe me anë të tij, ndonëse vdiq, ai po flet
ende.” (Heb.11:4; shih edhe Zan.4).
Kurbanet për mëkatin dhe për olokaustet janë përshkruar në
Dhjatën e Vjetër, për shlyerjen dhe për faljen e mëkateve (Zan.8:20;
22:13; Lev.5:14-6.7). Miqtë e Jobit qenë urdhëruar për të bërë
sakrifica si shlyerje për mëkatet e tyre. Ata duhet të merrnin me
vete “shtatë dema dhe shtatë desh”. Kjo ishte një shenjë e marrëzisë
së tyre. Këta njerëz qenë të pasur: vetëm të pasurit mund të bënin
kurbane të tilla. Para Perëndisë të gjithë jemi mëkatarë (Rom.3:23)
dhe Ai na urdhëron që kudo që të jemi të bëjmë pendesë (Mateu
3:2, Luka 13:3, Veprat 3:19). Hiri i Perëndisë shihet këtu. Atyre të
treve, nëse do të binden dhe do të besojnë në gjakun e sakrificës
së kërkuar, do t’u falen mëkatet e tyre: “[Ai] do të çlirojë edhe atë
që nuk është i pafajmë” (22:30/a). Dhjata e Vjetër flet vazhdimisht
për këtë lajm të mirë: “kur unë të shoh gjakun do të kaloj tutje”
(Eksodi 12:13)
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Për studim të mëtejshëm

1. Cilat janë frytet e pendesës dhe e keqardhjes së perëndishme?
Jepni referenca nga Shkrimet për të mbështetur përgjigjen tuaj.
2. Pse është e domosdoshme për shpëtim një sakrificë shlyese?
Çfarë e bën të fuqishme dhe të pranueshme nga Perëndia?
3. Lexoni Jobin 42. Çfarë atribute të Perëndisë shohim ne në këtë
kapitull?

Për të menduar dhe për të diskutuar

1. Cilat janë shenjat që dikush ka Frymën e Shenjtë në jetën e tij
(Gal.5:16-26)?
2. Reflektoni mbi Gjonin 16:24. Çfarë sjell gëzim për besimtarët?
3. A e meritonin mëshirën e Perëndisë tre miqtë e Jobit? Pse
Perëndia i urdhëroi që të pendohen? Cilat janë rrjedhojat e kësaj
për ju vetë? Po për miqtë tuaj jo të krishterë dhe për pjesëtarët
e familjes suaj?
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14

Durimi
i Jobit
(Jakobi 5:11)

Jakobi 5 është i vetmi vend në Dhjatën e Re ku
gjejmë që përmendet Jobi: “Ja, ne shpallim të
lum ata që duruan; ju keni dëgjuar për durimin
e Jobit dhe e keni parë fatin përfundimtar që
Zoti i rezervoi, sepse Zoti është plot mëshirë e
dhembshuri.” (Jakobi 5:11)

M

jafton për ne që të besojmë se Jobi ishte një person
real dhe që libri i Jobit është një histori e sigurt
e jetës, e kohës dhe e sprovave shpirtërore të tij.
Apostulli Jakob flet mirë për Jobin, si një njeri
të madh të Perëndisë, duke thënë: “Ju keni dëgjuar për durimin e
Jobit”. Kjo na kthen pas te Libri i Jobit për të parë durimin e tij dhe
shtegtimin e tij nën sprova.
Jobi ishte i duruar kur sprovohej dhe Perëndia tha se qëndrimi
i tij ishte i mirë, po, shumë i mirë. Ai ishte njeri i Perëndisë me një
besim që mbahet fort deri në fund dhe ky varg nga Dhjata e Re e
nderon Jobin në këtë drejtim. Në këtë komentar elementar ne kemi
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parë sesi besimi i tij ka shkëlqyer në errësirë kur vdekja, thyerja e
zemrës dhe poshtërimi u bënë kësmeti i tij. Jobi ishte qartësisht
shërbëtor i Perëndisë dhe apostulli Jakob dëshiron që lexuesit e tij
të vënë re këmbënguljen e Jobit në besim.

Kujtoni besimin e Jobit
Besimi që kishte e mban Jobin të fortë
"Lakuriq dola nga barku i nënës sime
dhe lakuriq do të kthehem.
Zoti ka dhënë dhe Zoti ka marrë.
Qoftë i bekuar emri i Zotit".
Në të gjitha këto Jobi nuk mëkatoidhe nuk paditi Perëndinë
për ndonjë padrejtësi. Job 1:21-22
Çfarë hiri shfaqi Jobi kur u privua nga të gjithë e dashurit e familjes
së tij! Ai “u ngrit, grisi mantelin e tij dhe rroi kokën;” dhe ai “pastaj
ra pëmbys dhe adhuroi” (v.20). Veprimet e tij qenë të shtyra nga
ndjenja personale e tij e lavdisë dhe e madhështisë së Perëndisë së
Plotfuqishëm. Jobi pranoi dorën e fshehtë mirëbërëse të Perëndisë
për të dhe për bashkëshorten e tij dhe ai mbajti dinjitet të madh
dhe pati dëshirë të adhurojë dhe të besojë. Jobi pranoi që Zoti ishte
në kontroll mbi të gjitha rrethanat: “Lakuriq dola nga barku i nënës
sime dhe lakuriq do të kthehem. Zoti ka dhënë dhe Zoti ka marrë.”

Besim në kohë sprove
Ja, ai do të më vrasë, nuk kam më shpresë; sidoqoftë, do ta
mbroj para tij qëndrimin tim. (Jobi 13:15)
Ky varg është një deklaratë e fuqishme e besimit të Jobit në
Perëndinë. Jobi është i sigurt për hyrjen e tij te Perëndia (13:15b16). Burra dhe gra nuk janë të shpëtuar përmes veprave të drejtësisë,
por përmes besimit të së vërtetës për Perëndinë dhe përmes planit
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të tij të shpëtimit (ungjilli). Të fitosh njohuri është e kotë nëse
nuk na sjell te njohja e së vërtetës, siç është në Jezus Krishtin
(Predikuesi 1:2). Besimi është njohuri e kthyer në bindje dhe
bindja, kur kthehet në besim, beson vetëm në Jezus Krishtin për
falje dhe shfajësim. Kur mëkatarët e penduar shpallen të drejtë në
sytë e Perëndisë, ata falen për të gjitha mëkatet e tyre të shkuara, të
tashme dhe të ardhshme. Jobi fitoi hir në sytë e Perëndisë dhe kjo u
faktua përmes këmbënguljes së tij kur qe nën sprovë. Ai mendoi si
bën psalmisti pas tij: “Sepse ti je shpresa ime, o Zot, o Zot, besimi
im qëkurse isha fëmijë.” (Ps. 71:5) Sfida e përditshme e popullit
të Perëndisë është të mposhtë frikën e tyre përmes besimit në
premtimet e Perëndisë dhe në ungjill. Nuk ka rëndësi sa e zjarrtë
është beteja, i krishteri e di që fitorja përfundimtare është e sigurt:
“Në qoftë se Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër
nesh?” (Rom. 8:31)

Besimi ka shpresë
Por unë e di që Shpëtimtari im jeton dhe që në fund do të
ngrihet mbi tokë. Mbas shkatërrimit të lëkurës sime, në mishin
tim do të shoh Perëndinë. Do ta shoh unë vetë; sytë e mi do ta
sodisin dhe jo një tjetër. (Jobi 19:25-27)
Këto janë ndoshta fjalët më të famshme të Jobit; këtu ne zbulojmë
besimin e Jobit që shkëlqen përmes të gjithë vuajtjeve, dhimbjeve
dhe vështirësive të tij. Gjuha e tij është ajo e një besimtari. Ai
është i bindur që “...vuajtjet e kohës së tanishme nuk vlejnë aspak
të krahasohen me lavdinë që do të shfaqet në ne.” (Rom.8:18)
Ai është i bindur që Perëndia është Shpëtimtari i tij dhe që ai do
të shohë Perëndinë, qoftë në mish apo pa atë dhe kur kjo do të
ndodhë, Perëndia do të jetë në anën e tij: “në mishin tim do të
shoh Perëndinë”. Sprovat që kalon populli i Perëndisë është pjesë
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e përgatitjes dhe e përsosmërisë së nuses së Krishtit, kishës. Ashtu
si bashkësia me vuajtjet e tij është një pjesë e pashmangshme dhe
e pandarë e bashkimit mistik të besimtarit me Shpëtimtarin, po
ashtu vepra e shenjtërimit do të sjellë përlëvdimin e tyre. Jobi po
sprovohet nëpër zjarrin e fatkeqësive, e sëmundjeve të stërgjatura
dhe e turpërimit publik, por ai po rritet në hir, sepse Perëndia, që ka
filluar një vepër të mirë në atë, do ta përfundojë, siç edhe do të bëjë
për të gjithë popullin e vërtetë të Perëndisë. Kjo i siguron njerëzit
e Perëndisë që kohët e sprovës dhe të vuajtjeve janë të caktuara dhe
të zbatuara nga Perëndia. Jobi ishte tani i gatshëm të pranonte që të
gjitha problemet e tij ishin vullneti i Perëndisë për atë. Vuajtja nuk
është pa kuptim, por e planifikuar nga Perëndia për ne.

Besimi duron
Por ai e njeh rrugën që unë kam marrë; sikur të më provonte,
do të dilja si ari. (Jobi 23:10)
Jobi beson që Perëndia “ do të realizojë plotësisht atë që ka
dekretuar kundër meje” (23:14). Ky ishte plani i Perëndisë për
jetën e tij. Besëlidhja e shpengimit premton një nuse të panjollë
për Shpëtimtarin (Zbulesa 21:2,9). Jobi nuk hoqi dorë së besuari.
Po, ai vuri në dyshim drejtësinë dhe kujdesin sovran të Perëndisë;
sidoqoftë, përgjatë sprovave të tij, ai ndaloi së lavdëruari dhe së
gëzuari vetëm për pak kohë, për shkak se dhimbja e madhe dhe
sprovat e tij ishin një pikëllim i vazhdueshëm për atë. Ai nuk
u largua nga shtegu që të shpie në jetën e përjetshme, as nuk e
kaloi gardhin e “Lëndinës së Shmangies” siç bën i krishteri dhe
shtegtari tek libri i Bunyan-it “Rruga e Shtegtarit”. Ai nuk mendoi
që do të qe më mirë të ecte në rrugën e gjerë të mosbesimit që
shpie në shkatërrim, por përkundrazi ai ishte i sigurt që “sikur të
më provonte, do të dilja si ari” (23:10). Populli i Perëndisë është i
thirrur të ecë me besim dhe të bashkëpunojë me udhëheqjen dhe me
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udhëzimet e Frymës së Shenjtë përmes
Populli i Perëndisë
Fjalës së Perëndisë. Ata duhet të ecin në
Frymë dhe të jetojnë në Frymë, duke është i thirrur të
qenë të udhëhequr nga ai (Gal.5:25,18). ecë me besim dhe
“Vepra e Krishtit nuk mbaron brenda të bashkëpunojë
një shpirti kur ai e ka falur atë , kur e ai
me udhëheqjen
e ka larë me gjakun e tij. Oh, jo! Gjysma
dhe me udhëzimet
më e mirë e shpëtimit mbetet – vepra e
tij e madhe e shenjtërimit mbetet.”66 Në e Frymës së
dritën e besimit të Jobit, nuk është për Shenjtë përmes
t’uçuditur që Jakobi shkruan “ju keni Fjalës së Perëndisë.
dëgjuar për durimin e Jobit dhe e keni
parë fatin përfundimtar që Zoti i rezervoi, sepse Zoti është plot
mëshirë e dhembshuri.” (5:11)

Të shqyrtosh këmbënguljen e Jobit
Ju keni dëgjuar për durimin e Jobit. (Jakobi 5:11)
Qëndrimi i Jobit gjatë sprovave të tij ishte të qenit i duruar, që
lidhet me gjërat dhe me rrethanat. Ai krahasohet nga Jakobi
edhe me “këmbënguljen”, që në gjuhën origjinale greke është një
fjalë e përbërë (variante të saj janë përdorur katër herë te v.7-11)
dhe që fjalë për fjalë do të thotë “vetëkontroll”, prandaj edhe “i
duruar”. Ajo nënkupton durim kur përballesh me njerëz që të
kundërshtojnë. Jakobi u thotë lexuesve të tij që profetët e Dhjatës
së Vjetër ishin shembuj të mirë të këtij hiri. Është e vërtetë që tre
miqtë e tij e bezdisën Jobin, por edhe pse ai ua preu shkurt disa
herë, Jobi ishte këmbëngulës dhe i duruar në besimin e tij. Duke
menduar për dallimin mes dy fjalëve, “këmbëngulje” dhe “durim”,
“këmbënguje” (hupomone) do të thotë që të durosh me guxim
66 Cituar në Barnes, Perëndia hap një shteg, fq.91
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(nën vuajtje), ndërsa “durim” (makrothumia) “është ajo cilësi e
vetëkontrollit përballë provokimeve që nuk të lë të rrëmbehesh nga
zemërimi shpagues.”67
Jobi shfaq forcën e dhënë nga Perëndia që të mos dorëzohet
përballë sprovave. Këmbëngulja është e domosdoshme kur ne
nuk kemi asnjë alternativë, por vetëm të durojmë nën sprovat
aktuale. Jobi nuk kishte asnjë alternativë, por vetëm të kalonte
përmes sëmundjes dhe dhimbjes së tij dhe të priste për Perëndinë
që të ndërhynte, të pranonte dhe t’i përgjigjej lutjes. Prandaj,
këmbëngulja është “durimi i vazhdueshëm, një virtyt ky i shfaqur
nga martirët.”68

Të kujtosh shpresën e Jobit
… e keni parë fatin përfundimtar që Zoti i rezervoi, sepse Zoti
është plot mëshirë e dhembshuri. Jakobi 5:11/c
Sprovat e Jobit prodhuan tek ai një shpresë që nuk zhgënjen
(Ps.119:116; Rom.5:5). Kur Jobi nuk mund të ndryshonte më gjë,
ai u mbështet te natyra e pandryshueshme e Perëndisë. Populli
i Perëndisë nuk duhet të lejojë që vuajtjet që t’i çojnë ata drejt
hidhërimit dhe drejt dyshimit. Ata duhet të ndërtojnë mbi një
shkëmb solid, mbi premtimet e Shkrimeve që u janë dhënë si
të drejta, që janë fituar nga lindja në Krishtin Jezus dhe jo mbi
themelin prej rëre të mosbesimit dhe të zemërimit. Zemrat nuk
duhet të ngurtësohen apo mosbesimi të tolerohet, sepse asnjë prej
tyre si qëndrim nuk pret dhe nuk kërkon ndonjë gjë prej Perëndisë.
Jobi pati vështirësi t’i shmangte këto, por ai e dinte që në kohën
e duhur Perëndia do ta ndihmonte atë (14:9,17:15, 23:2, 27:2).
Sprovat e tij kishin për qëllim ta sillnin atë më afër Perëndisë.
67 W. E.Vine, Fjalori shpjegues i fjalëve biblike (Basingstoke: Marshall, Morgan &
Scott, 1985), vol.2, fq.29: vol.3, fq 12
68 Souter, Një fjalorth xhepi, 1960
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Objekti i shpresës së Jobit
Objekti i shpresës së Jobit ishte vetë Perëndia. Jobi e ushtroi veten
duke besuar në një Perëndi që i mban premtimet e tij, kështu që
shpresa u rrënjos në zemrën e tij. Kjo siguri qe produkt i besimit të
tij dhe falë mëshirës së Perëndisë. Popullit të Perëndisë i premtohet
që Krishti nuk do t’i lërë apo do t’i braktisë ata ndonjëherë (Titi
1:2, Heb.13:5, 1Pjet.5:7, Juda 24-25). Kjo është arsyeja pse Pali
thotë te 2 Tim.2:13, “Ai mbetet besnik” , d.m.th ndaj karakterit të
tij të shenjtë dhe ndaj premtimeve të hirshme që ka dhënë.

Ngushëllimi dhe nxitja e shpresës së Jobit
Shpresa e krishterë, sipas Hebrenjve 6:18, është “ një ngushëllim i
madh” që ngushëllon dhe nxit besimtarin. Pse na ngushëllon dhe
nxit ne shpresa? Sepse është “e pamundur që Perëndia të gënjejë”
(Heb.6:18). Shpresa e krishterë është e themeluar mbi besnikërinë e
Perëndisë dhe mbi besueshmërinë e Fjalës së Tij. Populli i Perëndisë
do ta provojë ngushëllimin e shpresës kur ata i besojnë ungjillit të
Zotit tonë Jezus Krisht. Shpresa ngushëllon zemrën. Është një hir i
brendshëm. Besimi na shtyn të besojmë dhe shpresa na bën të lumtur.
Populli i Perëndisë duhet të mbahet fort pas saj. Perëndia nuk do
të na e imponojë shpresën, por duhet që populli i Perëndisë të ketë
besim në premtimet e Fjalës së Perëndisë për ta patur atë të patundur.
Prandaj, nëse jemi të dekurajuar, duhet të kthejmë sytë nga Jezusi,
autori dhe përfunduesi i besimit tonë, duke kujtuar që “Krishti në
ne, është shpresa e lavdisë” (Kol.1:27). Prandaj Jobi priti me ngulm
ndihmën e Perëndisë dhe u mbështet në natyrën e pandryshueshme
të Perëndisë. Shpresa shikon gjithmonë përpara për siguri.

Burimi i shpresës së Jobit
Shpresa jeton në praninë e Perëndisë që është në qiell. Prej andej
e merr gjallërinë, jetën dhe forcën e saj. Për Jobin ekzistonte një
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shpresë më e mirë sesa besëlidhja e vjetër për shkak të lirisë që ai
kishte tek Ati përmes Ndërmjetësit (Birit). Ata që besojnë, ashtu si
Jobi, e dinë që “Në qoftë se shpresojmë në Krishtin vetëm në këtë
jetë, ne jemi më të mjerët e të gjithë njerëzve.” (1 Kor.15:19) Shpresa
e krishterë tejkalon pengesën e vdekjes dhe mbërrin në vetë qiellin,
rrugën e re dhe të gjallë që tregon për nga kryqi (Heb.10:20).
Është shpresa e krishterë që na shpie te kryq, dhe kjo është
hallka që bëhet më shumë e dukshme mes besimit dhe shpresës.
(Heb.6:19). Shpresa sheh përpara në
Shpresa e krishterë pritje të përmbushjes së premtimeve të
tejkalon pengesën Biblës dhe për shkak të kësaj, populli i
Perëndisë nuk duhet të trishtohet si të
e vdekjes dhe
tjerët që nuk kanë shpresë (1 Thes.4:13).
mbërrin në vetë
Kjo është “ shpresa e thirrjes së Tij”
qiellin, rrugën e
(Ef.1:18). Natyrisht ka edhe shpresa
re dhe të gjallë
të kota dhe kjo vihet reedhe në Librin
që tregon për nga e Jobit (31:24; 42:9). Ajo gjendet në
zemrat e të gjithë atyre që mendojnë
kryqi
se shpëtimi është shpërblim i atyre që
e meritojnë përmes sakramenteve, përmes veprave të mira dhe
përmes vetëndëshkimit; sidoqoftë ungjilli është i qartë:
Shpresa ime nuk mbështetet mbi asgjë më pak
se gjaku dhe drejtësi e Krishtit;
Unë nuk guxoj të besoj në asgjë të këndshme
përveçse të mbështetem mbi emrin e Jezusit.69
Zgjidhja e përhershme ndaj sprovave tona që mbajnë në vetvete
pyetje dhe dhimbje të pashpjegueshme, është të kthesh sytë
nga Shpëtimtari dhe tek ajo që është premtuar në Fjalën e tij me
këmbëngulje dhe me shpresë. Këto do të përtërijnë, do të mbajnë
69 Edward Mote, c.1834
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, do të forcojnë besimin dhe do të sjellin një vendosmëri që të mos
kemi frikë për të ardhmen. Charles H. Spurgeon, si zakonisht e
shpreh këtë më së miri:
“Ndoshta, o shpirt i sprovuar, Zoti po e bën këtë që të
zhvillojë te ty hiret e tua. Ka disa lloje hiresh që nuk do të
zbuloheshin, nëse nuk do të ishte për sprovat që po kalon. A
nuk e ke vënë re që besimi yt nuk duket edhe aq i madh në
verë siç duket në dimër? Vetë shpresa është si një yll që nuk
dallohet në diellin e begatisë, por zbulohet vetëm në mbrëmjen
e fatkeqësive. Mbështetu mbi të, Perëndia shpesh na dërgon
sprova që hiret tona të mund të zbulohen dhe që të mund të
jemi të siguruar për ekzistencën e tyre. Përveç kësaj, nuk është
thjesht zbulimi; rritja reale në hir është rezultat i sprovave
shenjtëruese. Perëndia heq prej nesh shpesh ngushëllimet dhe
privilegjet tona që të na bëjë të krishterë më të mirë.70

Përfundim
Jobi ishte i duruar me kohën e caktuar nga Perëndia për të. Ai u
sprovua dhe u testua në humbje të afërmish, në falimentim dhe
në sëmundje dhe Satani ishte pas gjithë kësaj, por Perëndia i lejoi
të gjitha këto për të mirën e tij. Si e dimë që ishin për të mirën
e tij? Sepse letra e Romakëve thotë, “ne e dimë se të gjitha gjëra
bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndinë, për ata që
janë të thirrur sipas qëllimit të tij.” (8:28)
Jobi nuk i shërbeu Perëndisë për asnjë motiv tjetër, thjesht
sepse ai kishte jetën e Perëndisë në shpirtin e tij. Kjo është aryseja
pse ai e ndjeu kaq shumë kur ai u paralizua në këtë drejtim ose
të paktën kështu i ngjau. Ai nuk mund t’i shërbente Perëndisë
përmes familjës së tij, përmes pasurisë apo përmes gjendjes së tij
70 C.H.Spurgeon, Mëngjes & Mbrëmje, 18 Shkurt (McLaen, VA:MacDonald, n.d.)
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të mirë shëndetësore, prandaj ai u hutua shumë dhe ndjeu shumë
dhimbje së brendshmi. E gjitha kjo i dukej e pakuptimtë. Të gjithë
fëmijët e Perëndisë duhet të kuptojnë se dhimbjet dhe sprovat pas
kthimit në besim janë vullneti i Perëndisë për ta. Ata duhet të jenë
si profetët që ishin një shembull ngulmi dhe durimi.
Predikimi në mal na thotë,: “Lum ju kur do t`ju shajnë dhe
do t`ju përndjekin dhe, duke gënjyer, do të thonë të gjitha të zezat
kundër jush, për shkakun tim. Gëzohuni dhe ngazëllohuni, sepse
shpërblimi juaj është i madh në qiej, sepse kështu i kanë përndjekur
profetët që qenë para jush” (Mat.5:11-12). Jakobi thotë që të tillë
njerëz janë të bekuar: “Ja, ne shpallim të lum ata që duruan! [duroj,
hupomeno]” (5.11) Jobi u bekua kur përvoja e tij shpirtërore u
pasurua së tepërmi; karakteri i tij u përligj; ai u tregua zemërbutë
në besimin e tij para Perëndisë dhe një jetë e mëkëmbur u bekua
nga Perëndia me begati dhe me paqe.

Prandaj pse libri i Jobit?
Qëllimi i këtij libri atëherë nuk është të lavdërojë aftësitë natyrore
të njeriut për të mposhtur vuajtjet dhe të çajë përpara; përkundrazi
është të japë një drejtim për karakterin sovran të Perëndisë në
marrëdhëniet e Tij me këtë botë, me terma të drejtësisë dhe të
urtësisë. Ja që paska një vend për vuajtjet e pafajshme në këtë botë
të krijuar nga Perëndia, por të rënë në mëkat. Libri i Jobit është një
udhëzues i qartë për dashurinë e vullnetshme të Perëndisë, siç edhe
shihet nga lavdërimi i Tij i personit të Jobit në fillim dhe në fund të
librit, kur Ai rikthen bekimin e Tij mbi Jobin: “Zoti i bekoi vitet e
fundit të Jobit më tepër se vitet e para...”(42:12).
Doktrina e providencës e përshkon këtë libër, që tregon
për “të gjitha fatkeqësitë që Zoti kishte dërguar mbi të.” (42:11)
Nuk ka diskutim për shkaqet e ndërmjetme këtu, sepse kuptohet
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që Perëndia ishte shkaku i gjithçkaje që ndodhi. Providenca e
Perëndisë do të thotë që Ai mban në këmbë dhe qeveris krijesën e
tij në një mënyrë që të përmbushë të gjitha gjërat që ka dekretuar
hyjnisht; Perëndia është i mirë me të gjithë, i drejtë në të gjitha
rrugët e tij dhe i hirshëm me të gjitha veprat e tij (Ps.145:9,17).
Rrëfimi i besimit të Westminsterit e përkufizon providencën
kështu:
“Perëndia, Krijuesi i madh i të gjitha gjërave, mban, drejton,
rregullon dhe qeveris të gjitha krijesat, veprimet dhe gjërat,
nga më e madhja te më e vogla, përmes providencës së tij
shumë të mençur dhe të shenjtë, në përputhje me paranjohjen
e tij të pagabueshme dhe me planin e vullnetit të tij, që është
i padetyruar prej ndonjë gjëje dhe i pandryshueshëm për
lavdërimin e urtësisë, e fuqisë, e drejtësisë, e mirësisë dhe e
mëshirës së Tij. Perëndia, në providencën e tij të zakonshme,
përdor mjete, por edhe mund të bëjë pa ato, duke i anashkaluar
ato dhe kundër tyre, sipas pëlqimit të tij.”71
Me fjalët e Louis Berkof-it, “Krijesa është të bërit realitet,
thjesht përmes fjalës, atë që nuk ekzistonte më parë, ndërsa
providenca vazhdon apo bën të vazhdojë atë që tashmë është
krijuar.”72 Kjo vepër e krijimit dhe e providencës i është atribuar
në Dhjatën e Re vetë Jezus Krishtit: “Sepse në të u krijuan të gjitha
gjërat, ato që janë në qiejt dhe ato mbi dhè, gjërat që duken dhe ato
që nuk duken: frone, zotërime, principata dhe pushtete; të gjitha
gjërat janë krijuar me anë të tij dhe në lidhje me të. Ai është përpara
çdo gjëje dhe të gjitha gjërat qëndrojnë në të.” (Kol.1:16-17)
Të gjithë fëmijët e Perëndisë duhet të pranojnë që vuajtjet dhe
sprovat janë vullneti i Perëndisë për ta. Ata duhet të jenë si profetët,
që ishin një shembull i këmbënguljes dhe i shpresës nën sprova.
71 Rrëfimi i besimit të Westminster, kapitulli 5:1,3
72 Berkhof, Teologjia sistematike, fq.167
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“Është vetëm nën pasuritë e hirit të Tij që Ai lejon të zhytemi
në thellësitë e sprovës së kushtueshme, e cila na mundëson që të
jemi të dobishëm për Të dhe kështu, si Jobi, të dalim edhe më të
shndritshëm.”73 Shpresa e krishterë është “një spirancë e sigurt
dhe e patundur dhe që hyn deri në brendësinë e velit” (Heb.6:19).
Kështu tani e kuptojmë që sprovat e Jobit qenë për lavdinë e
Perëndisë.
Kur errësira mbështjell fytyrën e tij të dashur;
Unë mbështetem mbi hirin e tij të pandryshueshëm
Në çdo stuhi të madhe dhe të fortë
Shpresa ime qëndron përtej velit.
Në Krishtin, shkëmbin e patundur unë qëndroj;
Çdo taban tjetër është rërë deti.74

73 William Still, Gjatë gjithë vitit: Një libër leximesh të përditshme, botues
(Edinburgh: Flamuri i së vërtetës,/Shtëpia Rutherford), 2006, fq.275
74 Edward Mote, “Shpresa ime qëndron vetëm tek Ai”, c.1834
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Për studim të mëtejshëm

1. Sipas Shkrimeve, vuajtjet fizike, vështirësitë dhe të tjerat si këto,
e kanë origjinën te shkaqet morale: a) Adami dhe rënia (Zan.3);
(b) mëkatet e prindërve (Eks.20:5, 34:7, Lip. 5:9; 28:36; Jer.31:29,
Ezek. 18:2); (c) mëkatet personale (Lip. 28:15-68, Jer.31:30;
Ezek. 18:4; Gjoni 5:14; Luka 13:2-3). Cili ishte shkaku për rastin e
Jobit?
2. Çfarë mëson doktrina e këmbënguljes së shenjtorëve?
3. Cilat janë ngjashmëritë dhe dallimet mes besimit dhe shpresës
së krishterë?

Për të menduar dhe për të diskutuar

1. Cila është mënyra më e mirë për t’iu përgjigjur vuajtjeve
personale?
2. Si na ndihmon Efesianëve 6:10-20 kur ne jemi nën sprovë?
3. Pse na është dhënë libri i Jobit? Çfarë ju ka nxitur apo si ju
ndihmuar ju më shumë, ndërsa e keni studiuar atë?
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