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Krishti u Ngjall!  Vërtet u Ngjall! 
 

Të Vyerve dhe të Përndershmëve Klerikë, Monahë dhe Besimtarë të 
Kishës Ortodokse në Amerikë 

 
 

“Në qoftë se Krishti nuk është Ngjallur, atëherë predikimi ynë është i zbrazët dhe 
besimi juaj është gjithashtu i zbrazët....  Dhe në qoftë se Krishti nuk është 

Ngjallur, besimi juaj është kotë; juve jeni në mëkatet tuaja!” 
– 1 Korinthianëve 15:14,17 

 
 
Kohët e fundit, ka pasur një sërë përpjekjesh për të “rrëzuar” doktrinën qendrore 
të besimit tonë: që Krishti është ngjallur prej së vdekuri.  Dokumentarët televizivë 
pretenduan se kanë gjetur varrin e Zotit tonë dhe të familjes së Tij.  “Dijetarët” 
debatuan nëse Krishti vdiq me të vërtetë në kryq, apo nëse Ai thjesht ra viktimë e 
një gjendjeje që imiton vdekjen, në mënyrë që të “ngjallej” mbasi e kishin 
“shtrirë” në varr. Ky akt që prodhoi polemika të ashpra 2000 vjet më parë – kur 
vrasësit e Zotit tonë përhapën fjalën se dishepujt e Tij e vodhën trupin e Tij! – 
vazhdon të shkaktojë polemika dhe kërkon të provojë apo rrëzojë vetë themelin e 
Besimit tonë si të Krishterë Ortodoksë. 
 
Shkencërisht, Ngjallja nuk mund të provohet.  Në fund të fundit, ajo është një 
Mister – më i madhi Mister i të gjitha kohërave.  Ajo është një Mister që mund të 
kuptohet vetëm nëpërmjet syve të besimit, nëpërmjet një bese të fuqishme në 
dëshirën e Krijuesit, i Cili, ashtu siç këndojmë në një himn të Mbrëmësores, mund 
të ndryshojë rregullat e natyrës ashtu si dëshiron Ai.  Ajo është një Mister që 
thjesht nuk mund të kuptohet nga ata që venë në dyshim apo hedhin poshtë vetë 
nocionin që Perëndia e donte aq shumë botën, sa që Ai dërgoi Birin e Tij të 
Vetëmlindur për të ringjallur dhe ripërtërirë gjithë krijesën si dhe marrëdhëniet e 
saj me Krijuesin.  Për ata që mohojnë Perëndinë, apo janë mospërfillës kundrejt 
Tij, ose ata që refuzojnë të përqafojnë vetë ekzistencën e Tij, Ngjallja reduktohet 
në legjendë, bile e kthen vdekjen e Krishtit në një gjë të pakuptimshme, thjesht 
edhe një vdekje më shumë e kotësishme jo si të tjerat e panumërta të përgatitura 
nga autoritetet civile të kohës. 
 
Ndërkohë në të vërtetë ne “predikojmë Krishtin e kryqëzuar,” ashtu sikundër Shën 
Pavli shkruan në vend tjetër, është vetëm nëpërmjet Ngjalljes së lavdishme që 
Kryqëzimi merr çdo kuprim real.  Kryqi – ajo shenjë e tmerrshme e vdekjes dhe e 
prishjes – transformohet në një shenjë të fitores, të simbolit themelor të prezencës 
së Perëndisë, si dhe të njeridashjes dhe faljes. Kështu, ndërkohë që ne predikojmë 
Krishtin e kryqëzuar, ne shikojmë përtej kryqit dhe varrit të zbrazët, në të cilin 
zbulojmë Krishtin i Cili zbrazi Vetvehten, vetëm e vetëm që të na siguronte se 
predikimi ynë dhe besimi nuk janë të zbrazët apo të kotë, Krishti i Cili na do ne aq 



shumë sa që Ai me gjithë kuptimin e fjalës jep jetën e Tij që ne të mos mbetemi 
robër të mëkatit, prishjes, dhe së fundmi, vetë vdekjes. 
 
Dikush shkruajti njëherë se, kur Lajmi i Mirë i Ngjalljes do të pushojë së 
polemizuari do të humbë fuqinë për të transformuar jetët.  Sot, ashtu si në shekujt 
e kaluar, Ngjallja e Zotit tonë mbetet subjekt polemikash, dyshimesh, bile edhe 
mohimesh të zhurmëshme.  Por sigurisht ne duhet të pranojmë se, pavarësisht 
këtyre 2000 vjetëve të polemikave dhe kërkimeve shkencore dhe gërmimeve 
arkeologjike, drita e Krishtit të Ngjallur nuk është – dhe nuk do të mundet – të 
shuhet.   
 
Ngjallja mbetet në zemrën e besimit tonë dhe jetën tonë si të Krishterë. Sytë e 
besimit mund të shikojnë përtej Misterit në thellësinë e realitetit të të gjithave: 
dashuria e Perëndisë e bën Ngjalljen e Zotit tonë të mundëshme dhe mban për ne 
premtimin e vetë ngjalljes tonë dhe kënaqësinë në jetën e përjetëshme. 
 
Këtë vit, kur festojmë Ngjalljen e Zotit dhe Shpëtimtarit tonë, le të armatosim 
vehten tonë kundër çdo ngasjeje për të dyshuar në Misterin qendror dhe realitetin 
e besës sonë.  Le të jemi të sigurtë për faljen dhe jetën e re që ndriçon prej varrit 
të zbrazur.  Dhe le të ripërtërijmë angazhimin tonë – dhe bindjen – që vetëm me 
dhe nëpërmjet Misterit të pakuptueshëm të Ngjalljes ne mund të zbulojmë fatin 
tonë dhe duke u thirrur si Popull i Perëndisë, duke jetuar në këtë botë, megjithatë 
të gëzuar në jetën e botës që po vjen. 
 
Qoftë që Shpëtimptari i Ngjallur të na ringjallë, ripërtërirë, and rifreskojë përgjatë 
kësaj periudhe të ngazëllyer, si dhe çdo ditë të jetës sonë, kështu që në të gjitha 
gjërat, Ai dhe vetëm Ai të jetë i lavdëruar! 
 

Me dashuri në Zotin e Ngjallur, 
 

 
 

+ HERMAN 
Kryepeshkop i Uashingtonit dhe Nju Jorkut 
Mitropolit i Gjithë Amerikës dhe Kanadasë 

 
 
 
 
 
 


