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Life is full of questions. Some are trivial, some more serious — and 
some tremendously important.

Even as you read these words you may have questions about your 
health, your financial situation, your job, your family or your future.

But the greatest, the ultimate questions, are about God and your 
relationship to him. Nothing in life is more important than this. Good 
health, financial stability, secure employment, a contented family and 
a hopeful future are all things that people want. Yet even these are 
temporary and eventually pointless unless you have a living relationship 
with God, one that is clear and certain — and will last forever.

In the following pages you will discover why such a relationship is so 
urgently needed — and how it is possible.

The questions that follow are the most serious and important that 
anyone could ask. The answers are those that everyone needs.

Please read these pages thoroughly and carefully — and if necessary 
more than once.

You cannot afford to miss their message.
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Jeta ka plot pyetje. Disa nga ato janë të parëndësishme, disa më 
serioze dhe disa janë tmerrësisht të rëndësishme. 

Ndërsa po i lexon këto fjalë, ti mund të kesh pyetje për shëndetin tënd, 
situatën financiare, punën, familjen, apo të ardhmen tënde. 

Por pyetjet më të rëndësishme dhe përfundimtare janë pyetjet që 
kanë të bëjnë me Perëndinë dhe marrëdhënien që ti ke me të. Asgjë 
tjetër në jetë nuk është më e rëndësishme se kjo. Shëndeti, një situatë 
e qëndrueshme finaciare, punësimi i sigurt, një familje e lumtur dhe e 
ardhmja premtuese janë gjëra që njerëzit i duan. Por edhe këto janë 
të përkohshme dhe në fund të kota, nëse nuk ke një marrëdhënie të 
gjallë me Perëndinë, një marrëdhënie që është e qartë dhe e sigurt 
dhe që vazhdon përgjithmonë. 

Në faqet që vijojnë do të zbulosh pse një marrëdhënie e tillë të nevojitet 
tani menjëherë dhe si bëhet e mundur kjo. 

Pyetjet që do të shohim janë pyetjet më serioze dhe më të rëndësishme 
që mund të bëjë ndokush. Të gjithë jemi të interesuar për përgjigjet 
e këtyre pyetjeve. 

Të lutem, lexoji këto faqe deri në fund dhe me kujdes dhe, nëse është 
e nevojshme, disa herë. 

Ke shumë për të humbur nëse e humb mesazhin që ato përcjellin. 
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Is anyone there?
h

This is the fundamental question. If God does not exist, searching for 
him is pointless: for whoever would draw near to God must believe that 
he exists.1  While it is impossible to ‘prove’ God in a mathematical sense, 
the evidence is very convincing.

Take the existence of the universe. To call it the result of an ‘accident’ 
raises many questions — and answers none. The same is true of the ‘Big 
Bang’ theory. Where, for instance, did the raw materials come from? Not 
even a ‘big bang’ can make something out of nothing! The evolutionary 
idea is widespread, but just as weak; how can ‘nothing’ evolve into 
‘something’, let alone earth’s amazingly complex life forms?2

All other theories are equally fragile. The only satisfactory explanation is 
this: In the beginning God created the heavens and the earth. Our world 
is not the random result of a gigantic fluke involving ingredients that 
were ‘always there’. Instead, the universe was created by the word of God, 
so that what is seen was not made out of things that are visible. Creation 
had a beginning, and it was God who brought it into being.  For he 
spoke, and it came to be; he commanded, and it stood firm.

This is reinforced by the amazing order and design seen everywhere 
and by the universal laws which hold everything together, from the 
vastness of outer space to microscopic organisms. But design demands 
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A ka Zot? 

Kjo është pyetja më themelore. Nëse Perëndia nuk ekziston, është e 
kotë ta kërkosh. Ai që i afrohet Perëndisë duhet të besojë se Perëndia 
është.1 Edhe pse është e pamundur ‘ta provosh me fakte’ ekzistencën 
e Perëndisë në mënyrë matematikore, treguesit janë shumë bindës. 

Merr, për shembull, ekzistencën e universit. Po ta quash rezultat të 
një ‘rastësie’, dalin shumë pyetje që s’mund t’u japësh përgjigje. Po 
kështu është edhe me teorinë e ‘shpërthimit të madh’. Nga erdhën, 
për shembull, materialet fillestare? Edhe po të kishte pasur një 
‘shpërthim të madh’, nuk mund të krijohet diçka nga asgjëja! Ideja 
e evolucionit është sa e përhapur, po aq edhe e dobët. Si mundet 
‘asgjëja’ të evoluojë në ‘diçka’, pa përmendur format komplekse dhe 
të mahnitshme të jetës në tokë?2

Të gjitha teoritë e tjera janë po aq të dobëta. I vetmi shpjegim i 
pranueshëm është ky: Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën. Bota ku 
jetojmë nuk është rezultati i çfarëdoshëm i një rastësie gjigande me 
ca përbërës që kishin qenë ‘gjithmonë aty’. Përkundrazi, bota është 
krijuar me fjalën e Perëndisë, kështu që ato që shihen nuk u bënë prej 
gjërave që shihen. Krijimi kishte një fillim dhe ishte Perëndia ai që e solli 
atë në ekzistencë. Ai foli dhe gjëja u bë, ai urdhëroi dhe gjëja u shfaq. Kjo 
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a designer and laws a law-giver — and God is both! God ... made the 
world and and everything in it, being Lord of heaven and earth.

But the strongest ‘creation evidence’ is man himself. Unlike other living 
creatures, man has something we call ‘personality’; he makes intelligent 
choices, has a conscience and can distinguish between right and wrong. 
He is capable of love and compassion. Above all, he has an instinct to 
worship. Where did he get these qualities? Neither evolution nor an 
avalanche of accidents could have produced them. The clearest answer 
is this: then the LORD God formed the man of dust from the ground and 
breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living 
creature. Man is not an accident; he is fearfully and wonderfully made by 
the Creator of the  universe.

1. All words in italic type (other than book titles) are quotations from the Bible 
as indicated on page 30.

2. This is a major and complex issue, impossible to discuss here. If evolution is 
a genuine problem to you, read Evolution, Fact or Fiction? by John Blanchard 
(Evangelical Press).

h
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përforcohet nga rregulli dhe mënyra e mahnitshme se si është ndërtuar 
çdo gjë , si dhe nga ligjet e universit që mbajnë gjithçka së bashku, 
që nga pafundësia e hapësirës kozmike deri te mikroorganizmat. Por 
krijimi tregon që ka një krijues dhe ligjet tregojnë që ka një ligjvënës, 
dhe Perëndia është krijuesi dhe ligjvënësi! Perëndia, që bëri botën dhe 
të gjitha sa janë në të, është Zot i qiellit dhe i tokës. 

Por ‘prova më e fortë e krijimit’ është vetë njeriu. Ndryshe nga çdo 
krijesë tjetër e gjallë, njeriu ka diçka që ne e quajmë ‘personalitet’; 
ai përdor mendjen për të bërë zgjedhje, ka ndërgjegje, dhe mund 
të dallojë çfarë është e drejtë dhe e gabuar. Ai është në gjendje të 
tregojë dashuri dhe dhembshuri. Mbi të gjitha, ai ka instinktin për të 
adhuruar. Nga i ka marrë ai të gjitha këto cilësi? Ato nuk mund të jenë 
krijuar as nga evolucioni dhe as nga një lumë rastësish. Përgjigjja më 
e qartë është kjo: Zoti Perëndi formoi njeriun nga pluhuri i tokës, i fryu 
në vrimat e hundës një frymë jete dhe njeriu u bë një shpirt i gjallë. Njeriu 
nuk është një rastësi; ai është krijuar në mënyrë të mrekullueshme nga 
Krijuesi i universit. 

1. Të gjitha fjalët në italike (përveç titujve të librave) janë citime nga Bibla 
siç tregohet në faqen 31. 

2. Kjo është një çështje madhore dhe komplekse dhe është e pamundur të 
diskutohet këtu. Nëse evolucioni është vërtet një problem për ty, lexo From 
Nothing to Nature, nga Prof. E. H. Andrews, (nga Evangelical Press). 
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A flet Perëndia tani? 

Kjo pyetje është jetike. Në vetvete ne 
jemi krejtësisht të paditur për Perëndinë. 
A mundesh ti të hulumtosh thellësitë e 
Perëndisë? A mund të depërtosh në përsos-
mëritë e të Plotfuqishmit? Perëndia është 
përtej të kuptuarit tonë, prandaj është e 
domosdoshme që Ai të na e zbulojë veten 
e tij. 

Një nga mënyrat kryesore se si Perëndia na 
e zbulon veten është krijimi. Qiejt tregojnë 
lavdinë e Perëndisë dhe kupa qiellore shpall 
veprën e duarve të tij. Thjesht përmasat e 
universit dhe ekuilibri i tij i mahnitshëm, 
shumëllojshmëria dhe bukuria e tij tre-
gojnë shumë për Perëndinë që i krijoi. Në 
krijimin Perëndia tregon fuqinë e tij të 
jashtëzakonshme, mençurinë e tij të mah-

nitshme dhe imagjinatën e tij të shkëlqyer. Cilësitë e tij të paduk-shme, 
fuqia e tij e përjetshme dhe hyjnia e tij, duke qenë të dukshme nëpërmjet 
veprave të tij që nga krijimi i botës, shihen qartë, me qëllim që ata të jenë 
të pashfajësueshëm. 

Kur komunikojmë me njëri-tjetrin, ne mbështetemi shumë te fjalët. 
Perëndia gjithashtu u flet njerëzve përmes fjalëve, fjalëve të Biblës. 
Pothuajse 4000 herë vetëm në Dhiatën e Vjetër (500 herë në pesë 
librat e parë) do të gjeni fraza si, ‘Zoti foli’, ‘Zoti urdhëroi’, dhe ‘Zoti tha’. 
Kjo është arsyeja pse thuhet që Shkrimi nuk ka ardhur ndonjëherë nga 
vullneti i njeriut, por njerëzit e shenjtë të Perëndisë kanë folur, të shtyrë 
nga Fryma e Shenjtë. 

Në asnjë lloj tjetër literature nuk gjejmë një numër aq të madh 
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profecish të qarta dhe të detajuara të bëra nga njerëz që pohonin që 
flisnin nga Perëndia, të cilat më vonë u përmbushën pikë për pikë. 
Gjasat që kjo të ketë ndodhur nga rastësia, janë tepër të vogla për t’u 
marrë në konsideratë.

Pastaj është ndikimi i Biblës në jetët e njerëzve. Asnjë libër tjetër nuk 
ka pasur një fuqi të tillë jetëndryshuese. Miliona njerëz, për mijëra 
vjet, e kanë vërtetuar me përvojën e tyre personale që ligji i Zotit është 
i përsosur, ai e përtërin shpirtin; dëshmia e Zotit është e vërtetë dhe e bën 
të ditur njeriun e thjeshtë. Porositë e Zotit janë të drejta dhe e gëzojnë 
zemrën; urdhërimet e Zotit janë të pastra dhe ndriçojnë sytë. 

Pas 2000 vjetësh asnjë ekspert në ndonjë fushë nuk ka hedhur poshtë 
një thënie të vetme në Bibël.3 Arsyeja është kjo: I gjithë Shkrimi është i 
frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe 
për edukim në drejtësi. Prandaj ne duhet ta pranojmë jo si fjala e njerëzve, 
por siç është në të vërtetë, fjala e Perëndisë. 

3. Nëse ke pyetje serioze rreth Biblës, lexo Nothing but the Truth, nga Brian 
Edwards (Evangelical Press). 
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Si është Perëndia?

Kjo është pa dyshim pyetja tjetër me të cilën përballemi. Është një gjë 
të pranosh ekzistencën e Perëndisë dhe është një gjë tjetër ta pranosh 
atë në kuptimin e përgjithshëm, që Perëndia na flet përmes krijimit 
dhe përmes faqeve të Biblës. Por duhet të kuptojmë edhe më shumë. 
Si është, në fakt, Perëndia? 

Bibla na jep shumë përgjigje të qarta dhe të mjaftueshme për këtë 
pyetje tepër të rëndësishme. Ja disa prej tyre. 

Perëndia është personal. 

Perëndia nuk është një ‘gjë’, fuqi apo ndikim. Ai mendon, ndien, 
dëshiron dhe vepron në mënyra të ndryshme që na tregojnë që ai 
është një Qenie e gjallë personale. Por ai nuk është thjesht ‘ai atje lart’ 
ose një lloj ‘supermeni’. Zoti është Perëndia i vërtetë, ai është Perëndia i 
gjallë dhe mbreti i përjetshëm. 

God is personal.
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Perëndia është një. 

Ka vetëm një Perëndi të vërtetë. Ai thotë, Unë jam i pari dhe jam i fundit 
dhe përveç meje nuk ka Perëndi. Megjithatë Perëndia e ka zbuluar 
vetveten si ‘trini’ që përbëhet nga tre Persona: Ati, Biri (Jezu Krishti) 
dhe Fryma e Shenjtë, dhe secili është me të vërtetë, plotësisht dhe në 
mënyrë të barabartë Perëndi. Bibla flet për lavdinë e Perëndisë Atë; thotë 
që Fjala [Jezu Krishti] ishte Perëndi; dhe flet për Zotin, që është Fryma. Ka 
vetëm një Perëndi, por janë tre Persona në një Hyjni. 

Perëndia është frymë. 

Ai nuk ka dimensione fizike. Ai nuk ka trup dhe as ndonjë karakteristikë 
që mund të përkufizohet me terma që kanë të bëjnë me madhësinë apo 
formën. Perëndia është frymë, dhe ata që e adhurojnë, duhet ta adhurojnë 
në frymë dhe në të vërtetën. Kjo do të thotë që Perëndia është i padukshëm. 
Askush s’e pa Perëndinë kurrë. Kjo gjithashtu do të thotë që ai nuk është i 
kufizuar në një vend të caktuar në një kohë të caktuar, por është kudo 
gjithë kohën: ‘A nuk e mbush unë qiellin dhe tokën?’ thotë Zoti. Krejt ndryshe 
nga çdo gjë tjetër, kjo do të thotë që Perëndia është krejtësisht në dijeni 
për gjithçka që ndodh kudo. Kjo përfshin jo vetëm gjithçka që ti bën dhe 
thua, por çdo mendim që të kalon nëpër mendje. 

Perëndia është i përjetshëm. 

Perëndia nuk ka fillim. E thënë me fjalët e Biblës, nga mot dhe përjetë ti 
je Perëndia. Nuk ka pasur kurrë një kohë kur Perëndia nuk ka ekzistuar 
dhe kurrë nuk do të ketë një kohë kur ai nuk do të ekzistojë. Perëndia 
e përshkruan veten si ai që është dhe që ishte dhe që vjen. Dhe ai mbetet 
përjetësisht i njëjtë. Unë jam Zoti, nuk ndryshoj. Ashtu siç ka qenë 
Perëndia gjithmonë, është dhe do të vazhdojë të jetë po i njëjtë.

Perëndia është i pavarur. 

Çdo qenie tjetër e gjallë varet nga njerëzit ose gjërat dhe përfundimisht 
nga Perëndia, por Perëndia është krejtësisht i pavarur nga krijimi i tij. Ai 
mund të ekzistojë më vete. Ai nuk shërbehet nga duart e njerëzve, sikur 
të kishte nevojë për ndonjë gjë, sepse ai u jep të gjithëve jetë, frymëmarrje 
dhe gjithçka.

God is personal.
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Perëndia është i shenjtë. 

Ai është i mrekullueshëm në shenjtëri, i madhërishëm në lëvdata. Nuk 
ka asgjë që mund të krahasohet me shenjtërinë e Perëndisë. Nuk ka 
asnjë të shenjtë si Zoti, i cili është krejtësisht pa gabime apo të meta. 
Bibla thotë për të, Ti i ke sytë tepër të pastër për të parë të keqen dhe 
nuk e shikon dot paudhësinë. Dhe ky Perëndi i shenjtë kërkon shenjtëri 
nga secili prej nesh. Ai na urdhëron sot: Jini të shenjtë, sepse unë jam i 
shenjtë.  

Perëndia është i drejtë. 

Bibla thotë që Zoti është një Perëndi i drejtësisë dhe që drejtësia dhe e 
drejta janë në themel të fronit të tij. Perëndia nuk është vetëm Krijuesi 
dhe Mbajtësi ynë; ai është gjithashtu Gjykatësi ynë, që shpërblen dhe 
ndëshkon, në kohë dhe në përjetësi, me një drejtësi që është e përsosur, 
e padiskutueshme dhe e paapelueshme. 

Perëndia është i përsosur. 

Njohuria e tij është e përsosur. Nuk ka asnjë krijesë që është e padukshme 
para tij, por gjithçka është lakuriq dhe e zbuluar para syve të atij të cilit 
ne duhet t’i japim llogari. Perëndia di gjithçka që ka ndodhur në të 
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kaluarën, në të tashmen dhe në të ardhmen, duke përfshirë të gjitha 
mendimet, fjalët dhe veprat tona. Mençuria e tij është e përsosur dhe 
krejtësisht përtej të kuptuarit tonë. O thellësi pasurie, e urtësisë dhe e 
diturisë së Perëndisë! Sa të pahulumtueshme janë gjykimet e tij dhe të 
pagjurmueshme janë udhët e tij!  

Perëndia është sovran. 

Ai është sunduesi i vetëm dhe suprem i universit, dhe as edhe një gjë 
nuk është jashtë kontrollit të tij. Zoti bën ç’të dojë në qiell dhe në tokë. 
Me Perëndinë nuk ka gjëra aksidentale dhe të papritura. Ai shkruan 
gjithë historinë e botës dhe vepron gjithçka sipas këshillës së vullnetit të 
tij. Perëndia nuk ka nevojë për këshillë ose për miratim për çfarëdo që 
zgjedh të bëjë. Dhe askush nuk mund ta ndalojë atë që të bëjë çfarë ai 
do: Askush nuk mund t’ia ndalë dorën ose t’i thotë: ‘Çfarë po bën?’.

Perëndia është i gjithëpushtetshëm. 

Ai është i gjithëfuqishëm. Me vetë fjalët e tij, ai thotë: Unë jam Zoti, 
Perëndia i çdo mishi; a ka vallë ndonjë gjë tepër të vështirë për mua? Kjo 
nuk do të thotë që Perëndia mund të bëjë çdo lloj gjëje (ai nuk mund të 
gënjejë, nuk mund të ndryshojë, nuk mund të bëjë gabime, të mëkatojë, 
ose të mohojë vetveten), por që ai mund të bëjë gjithçka që dëshiron në 
përputhje me karakterin e tij. 

Këto janë vetëm disa skicime të shkurtra për disa nga gjërat që Perëndia 
ka zbuluar në Bibël për natyrën dhe karakterin e tij. Ka të vërteta të tjera 
në Bibël rreth Perëndisë (dhe do ta shohim një prej tyre në faqen 22), 
megjithëse ka shumë gjëra rreth tij që nuk mund t’i kuptojmë në asnjë 
mënyrë. Ai bën gjëra të mëdha dhe që nuk mund të njihen; mrekulli të 
panumërta. Në këtë kuptim, të Plotfuqishmin ne nuk mund ta arrijmë dhe 
asnjë inteligjencë ose arsyetim njerëzor nuk mund ta ndryshojë këtë 
gjë. Kjo nuk duhet të na habisë aspak. Nëse do të mund ta kuptonim 
Perëndinë, ai do të ishte i padenjë për adhurimin tonë. 
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Kush jam unë? 

Presionet dhe problemet e jetës moderne po i bëjnë shumë njerëz të 
kërkojnë pareshtur kuptimin e jetës dhe qëllimin e tyre në jetë. Kemi 
parë pak se kush është Perëndia; po ne, kush jemi? Pse ekzistojmë? Pse 
jemi këtu? A ka ndonjë kuptim apo qëllim jeta njerëzore? 

Gjëja e parë që duhet të sqarojmë është që njeriu nuk është se thjesht 
‘ekziston’. Ai është më shumë se një grumbull i rastësishëm atomesh 
që rastisën që u përputhën bashkë në një pako të përshtatshme që 
ne e quajmë ‘qenie njerëzore’. Bibla na tregon që njeriu është krijuar 
specifikisht nga një Perëndi i mençur dhe i shenjtë. Perëndia krijoi 
njeriun sipas shëmbëlltyrës së vet, sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë e 
krijoi; Ai krijoi mashkull e femër. Njeriu është më shumë se një kafshë 
tepër e zhvilluar ose një majmun i rafinuar. Ai është po aq ndryshe 
nga krijesat e tjera, sa ç’janë kafshët ndryshe nga perimet dhe perimet 
ndryshe nga mineralet. Nga përmasat, njeriu është shumë i vogël në 
krahasim me diellin, hënën dhe yjet, por Perëndia i ka dhënë atij një 
vend të veçantë dhe të nderuar në univers. 5
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Kjo shihet në një nga urdhërimet e para të Perëndisë që i dha njeriut: 
Sundoni mbi peshqit e detit, mbi zogjtë e qiellit dhe mbi çdo qenie që lëviz 
mbi tokë. Njeriu u bë përfaqësuesi personal i Perëndisë mbi tokë, me 
autoritet mbi të gjitha krijesat e tjera të gjalla. 

Por njeriut iu dha gjithashtu një dinjitet i veçantë. Fakti që njeriu është 
krijuar ‘sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë’, nuk do të thotë që ai u bë në 
të njëjtën përmasë dhe formë si Perëndia (kemi parë që Perëndia nuk 
ka ‘përmasë’ apo ‘formë’). Kjo nuk do të thotë as që njeriu ishte Perëndi 
në miniaturë, me të gjitha cilësitë e Perëndisë në sasi të vogël. Kjo në 
fakt do të thotë që njeriu u krijua si një qenie shpirtërore, racionale, 
morale dhe e pavdekshme, me natyrë të përsosur. Me fjalë të tjera, ai 
ishte një pasqyrim i vërtetë i karakterit të shenjtë të Perëndisë. 

Veç kësaj, njeriu zgjidhte me gëzim dhe vazhdimisht që t’u bindej të 
gjitha urdhërimeve të Perëndisë dhe si rezultat, jetonte në harmoni 
të përsosur me Perëndinë. Njeriu nuk kishte ‘krizë identiteti’ në atë 
kohë! Ai e dinte saktësisht kush ishte dhe pse ishte në botë dhe, duke 
u bindur, mori vendin që i kishte dhënë Perëndia. 

Jo vetëm që njeriu ishte plotësisht i përmbushur dhe krejtësisht i 
kënaqur me pozicionin e tij në botë, por edhe Perëndia ishte i kënaqur 
me njeriun! Ne e dimë këtë, sepse Bibla na thotë që, kur puna e tij e 
krijimit përfundoi, me njeriun si kurora e lavdisë, Perëndia pa të gjitha 
ato që kishte bërë dhe, ja, ishte shumë mirë. Në këtë pikë në histori, njerëz 
të përsosur jetonin në një ambient të përsosur në një marrëdhënie të 
përsosur me njëri-tjetrin dhe në harmoni të përsosur me Perëndinë. 

Kjo nuk është aspak situata sot! Çfarë ndodhi? 
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Çfarë ndodhi? 

Përgjigjja e drejtpërdrejtë e kësaj 
pyetjeje është kjo: me anë të një njeriu 
të vetëm mëkati hyri në botë dhe me 
anë të mëkatit, vdekja. 

Burrit dhe gruas së parë (Adamit dhe 
Evës) u ishte dhënë shumë liri, por u 
ishte dhënë edhe një paralajmërim 
serioz: Mos ha nga pema e njohjes të 
së mirës dhe të së keqes, sepse ditën 
që do të hash prej saj, ke për të vdekur 
me siguri. Kjo ishte një provë ideale 
e gatishmërisë së njeriut për t’iu 
bindur asaj që Perëndia tha, thjesht 
sepse Perëndia e tha. Por djalli e 
tundoi Evën që të mos u besonte dhe 
të mos u bindej fjalëve të Perëndisë 
dhe ajo kështu bëri. Dhe gruaja e pa 
që pema ishte e mirë për t’u ngrënë, që 
ishte e këndshme për sytë dhe që pema 

ishte e dëshirueshme për ta bërë të zgjuar dikë; dhe ajo mori nga fruta e 
saj, e hëngri dhe i dha edhe burrit të saj që ishte me të, dhe hëngri edhe ai. 

Në atë moment ‘mëkati hyri në botë’. Me këtë mosbindje të qëllimshme 
njeriu e shkëputi veten nga Perëndia. Adami dhe Eva, në vend që ta 
donin Perëndinë, ishin të tmerruar nga ai: ata u fshehën nga prania e 
Zotit Perëndi midis pemëve të kopshtit. Në vend që të ishin të sigurt, pa 
frikë dhe të lumtur, mëkati i kishte bërë të turpëruar, fajtorë dhe të 
frikësuar. 

Por Perëndia kishte thënë që njeriu do të vdiste nëse nuk bindej, dhe 
kështu ndodhi. Vdekje do të thotë ndarje dhe, në një moment të 
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tmerrshëm, njeriu u nda nga Perëndia; ai vdiq shpirtërisht. Ai gjithashtu 
filloi të vdiste fizikisht dhe tani kishte një shpirt të vdekur dhe një trup 
që po vdiste pak nga pak. Por kjo nuk ishte e gjitha: fëmijët e Adamit 
dhe të Evës trashëguan natyrën e korruptuar të prindërve të tyre dhe 
karakterin mëkatar. Që nga ajo kohë, si ndotja në burimin e një lumi, 
helmi i mëkatit ka rrjedhur te të gjithë pasardhësit e Adamit dhe po 
ashtu vdekja i arriti të gjithë njerëzit, sepse të gjithë mëkatuan. 

Vini re atë fjalë të rëndësishme ‘të gjithë’ që pa dyshim përfshin 
shkruesin dhe lexuesin e kësaj faqeje. Ne mbase nuk do të takohemi 
kurrë në këtë tokë, por kemi këtë të përbashkët: ne jemi mëkatarë dhe 
jemi duke vdekur. Po të themi se nuk kemi mëkat, gënjejmë vetveten dhe 
e vërteta nuk është në ne, dhe nëse themi se nuk jemi duke vdekur, po 
bëhemi qesharakë. Të tallurit me faktet nuk i ndryshon ato. 

Shumë nga titujt e gazetave, të televizionit dhe të radios, na kujtojnë 
faktin që bota është lëmsh. Është e lehtë të dënosh dhunën, 
padrejtësinë, mungesën e rregullit dhe veprimet e këqija në shoqëri, 
por para se të kritikosh të tjerët, bëja pyetjen vetes nëse je i përsosur 
dhe po jeton një jetë që i pëlqen një Perëndie të shenjtë. A je 
absolutisht i ndershëm, i pastër, i dashur dhe joegoist? Perëndia i di 
përgjigjet e këtyre pyetjeve dhe ti i di gjithashtu! Sepse të gjithë kanë 
mëkatuar dhe nuk e arrijnë lavdinë e Perëndisë. Ti je një mëkatar nga 
lindja, nga natyra, nga veprimet dhe nga zgjedhja, dhe ti duhet të 
përballesh me faktet dhe me pasojat menjëherë tani.  
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A është mëkati një gjë serioze? 

Kur një sëmundje diagnostikohet, është e rëndësishme të bësh 
pyetjen: ‘A është një gjë serioze?’. Është edhe më e rëndësishme ta 
bësh atë pyetje për sëmundjen shpirtërore, mëkatin. Shumë njerëz e 
pranojnë pothuajse me qejf që janë mëkatarë, sepse nuk ia kanë idenë 
se çfarë kuptimi ka kjo. Ata e trajtojnë thjesht si ‘natyrë njerëzore’, 
ose fshihen pas faktit që ‘të gjithë bëjnë kështu’. Por këto thënie e 
shmangin problemin e vërtetë: a është mëkati një gjë serioze? Ja disa 
gjëra që Bibla thotë për ty si mëkatar.

Ke natyrë të prishur. Kjo nuk do të thotë që je aq i keq sa ç’mund të 
jesh. Dhe nuk do të thotë që vazhdimisht je duke kryer çdo mëkat të 
mundshëm. Kjo nuk do të thotë që nuk mund të dallosh të drejtën 
nga e gabuara, apo që nuk mund të bësh gjëra që janë të këndshme 
dhe të dobishme për të tjerët. Kuptimi i kësaj është që mëkati ka 
pushtuar çdo pjesë të natyrës dhe të personalitetit tënd, mendjen, 
vullnetin, ndjenjat, ndërgjegjen, prirjen dhe imagjinatën. Zemra është 
gënjeshtare mbi çdo gjë dhe e sëmurë në mënyrë të pashërueshme. 
Rrënja e problemit tënd nuk është ajo që ti bën, por ajo që ti je. Ti bën 
mëkat sepse je mëkatar. 
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Je i ndotur. Bibla godet me gjithë forcë këtu: Sepse nga brenda, 
domethënë nga zemra e njeriut, dalin mendimet e mbrapshta, shkeljet 
e kurorës, kurvërimi, vrasjet, vjedhjet, lakmitë, ligësitë, mashtrimet, 
pafytyrësia, smira, blasfemia, kryelartësia, marrëzia. Shiko se si kjo listë 
përfshin mendime, fjalë dhe veprime. Kjo tregon që, para Perëndisë, 
çdo mëkat është po aq serioz sa mëkatet e tjera. Disa njerëz e kufizojnë 
idenë e mëkatit vetëm për gjëra si vrasja, tradhtia bashkëshortore 
dhe vjedhja, por Bibla e bën të qartë që nuk kemi asnjë të drejtë të 
mendojmë për mëkatin në këtë mënyrë. Mëkat është çdo gjë që nuk 
arrin standardin e përsosur të Perëndisë. Çdo gjë që themi, mendojmë 
ose bëjmë, që është më pak se e përsosur, është mëkat. Tani përballu 
me këtë pyetje: Kush mund të thotë: ‘Pastrova zemrën time, jam i pastër 

nga mëkati im’. A mund ta thuash ti? 
Nëse jo, je i ndotur. 

Je rebel. Bibla mëson që mëkati është 
shkelja e ligjit, një rebelim i qëllimshëm 
kundër autoritetit dhe ligjit të Perëndisë. 
Asnjë ligj civil nuk të detyron të gënjesh, 
të mashtrosh, të kesh mendime të 
papastra, ose të mëkatosh në çfarëdolloj 
mënyre tjetër. Ti zgjedh të mëkatosh. 
Ti zgjedh të thyesh ligjin e shenjtë të 
Perëndisë. Ti qëllimisht nuk i bindesh 
atij dhe kjo është një gjë serioze, sepse 
Perëndia është një gjykatës i drejtë dhe një 

Perëndi që zemërohet çdo ditë me keqbërësit. Perëndia kurrë nuk mund 
të jetë ‘i butë’ ndaj mëkatit, dhe të jesh i sigurt që as edhe një mëkat 
nuk do të mbesë pa u dënuar. 

Disa pjesë të vogla të dënimit të Perëndisë për mëkatin vijnë në këtë 
jetë (megjithëse ne mund të mos e kuptojmë). Por dënimi i fundit do 
të jepet pas vdekjes, kur në Ditën e Gjykimit secili nga ne do t’i japë 
llogari Perëndisë për veten e vet. 
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Ku të shkoj nga këtu? 

Ka shumë ide se çfarë ndodh kur vdesim. Disa thonë që ne të gjithë 
do të asgjësohemi, disa thonë që të gjithë do të shkojmë në parajsë. 
Të tjerë besojnë që ka një vend ku shpirtrat mëkatarë përgatiten për 
të shkuar në qiell. Por nuk ka asgjë në Bibël që mbështet ndonjë nga 
këto ide. 

Përkundrazi, ja çfarë lexojmë: është caktuar që njerëzit të vdesin një 
herë, dhe më pas vjen gjyqi. Ata që kanë një marrëdhënie të drejtë 
me Perëndinë do të mirëpriten në qiell, për të kaluar përjetësinë në 
praninë e tij të lavdishme. Të gjithë të tjerët do të ndëshkohen me 
shkatërrim të përjetshëm, larg nga fytyra e Zotit dhe nga lavdia e forcës 
së tij. Fjala që Bibla përdor më shpesh për këtë, është fjala ‘ferr’. Ka 
katër të vërteta të rëndësishme për ferrin.
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jo. Flet për njerëz që do të shkojnë në mundim të përjetshëm dhe do t’i 
hedhin në ferr.  

Ferri është i frikshëm. 

Përshkruhet në Bibël si një vend mundimesh, furrë zjarri, një vend me 
zjarr gllabërues dhe me zjarr të pashueshëm. Është një vend mundimi 
me të qara dhe kërcëllim dhëmbësh në të cilin nuk do të ketë prehje ditë e 
natë. Këto janë fjalë të tmerrshme, por të vërteta. Ata që janë në ferr, 
janë të shkëputur nga çdo gjë e mirë, të mallkuar nga Perëndia dhe të 
syrgjynosur larg pranisë së Perëndisë, pa ndihmën e as ngushëllimin 
më të vogël që vjen nga prania e Tij. 

Ferri është përfundimtar. 

Të gjitha rrugët për në ferr janë pa kthim. Nuk ka dalje. Mes ferrit dhe 
qiellit është vendosur një humnerë e madhe. Tmerri, vetmia dhe agonia 
e ferrit nuk janë për të pastruar mëkatin, por për ta ndëshkuar atë 
përgjithmonë! 

Ferri është ndëshkim i drejtë. 

Bibla na thotë që Perëndia do të gjykojë me drejtësi botën dhe që ai 
është përsosmërisht i drejtë kur dërgon mëkatarët në ferr. Në fund të 
fundit, ai u jep atyre atë që ata kanë zgjedhur. Ata e hedhin poshtë 
Perëndinë këtu; ai i hedh poshtë ata atje. Ata zgjedhin të jetojnë jetë të 
paperëndishme; ai i vë vulën zgjedhjes së tyre përgjithmonë. Vështirë 
se mund ta akuzosh Perëndinë që po tregohet i padrejtë ose i pabesë!

Në dritën e këtyre të vërtetave të tmerrshme, duhet të mendosh 
me shumë kujdes për një pyetje që iu drejtua një grupi njerëzish në 
Dhiatën e Re: Si do t’i shpëtoni gjykimi të ferrit?  
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A të ndihmon feja?
 

Njeriu është quajtur një kafshë fetare. 
Enciklopedia e Fesë dhe e Etikës 
liston qindra mënyra se si njerëzit 
janë përpjekur të kënaqin dëshirat 
dhe ndjenjat e tyre fetare. Ata kanë 
adhuruar diellin, hënën dhe yjet; 
tokën, zjarrin dhe ujin; idhuj prej 
druri, guri dhe metali; peshq, zogj dhe 

kafshë. Ata kanë adhuruar perëndi dhe shpirtra të panumërt të cilët 
kanë qenë produkt i imagjinatës së tyre të shtrembëruar. Të tjerë 
janë përpjekur të adhurojnë Perëndinë e vërtetë përmes flijimesh të 
ndryshme, ceremonish, sakramentesh dhe shërbesash. Por ‘feja’, sado 
e sinqertë të jetë, nuk mund të zgjidhë kurrë problemin e mëkatit të 
njeriut, për të paktën tri arsye. 

Feja kurrë nuk mund ta kënaqë Perëndinë. 

Feja është përpjekja e njeriut për ta vënë veten në rregull me 
Perëndinë, por çdo përpjekje e tillë është e kotë, sepse edhe përpjekjet 
më të mira të njeriut kanë të meta, dhe kështu janë të papranueshme 
nga Perëndia. Bibla nuk mund ta thotë më qartë se kaq: Veprat tona 
të drejtësisë janë si një rrobë e ndotur. Perëndia kërkon përsosmëri; feja 
nuk arrin ta plotësojë këtë kërkesë. 

Feja kurrë nuk mund ta heqë mëkatin. 

Virtytet e tua nuk mund t’i fshijnë veset e tua. Veprat e mira nuk mund 
t’i heqin të këqijat. Nëse një person vihet në rregull me Perëndinë, 
nuk është prej veprave, që askush të mos mburret. Asnjë përpjekje ose 
përvojë fetare, krezmimi, konfirmimi, pagëzimi, darka e Zotit, vajtja 
në kishë, lutjet, lëmoshat, sakrificat në kohë dhe në veprime, leximi i 
Biblës, apo ndonjë gjë tjetër, nuk mund të fshijë qoftë edhe një mëkat 
të vetëm. 
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Feja kurrë nuk mund ta ndryshojë  
natyrën mëkatare të njeriut. 

Sjellja e një njeriu nuk është problemi, por është vetëm simptoma 
e problemit. Thelbi i problemit të njeriut është zemra e tij dhe nga 
natyra, zemra e njeriut është e prishur dhe e shthurur. Vajtja në kishë 
dhe pjesëmarrja në ceremoni fetare mund të të bëjnë të ndihesh mirë, 
por nuk mund të të bëjnë një person të mirë. Kush mund të nxjerrë një 
gjë të pastër nga një gjë e papastër? Askush. 

Disa nga aktivitetet fetare të lartpërmendura janë ‘të mira’ në vetvete. 
Për shembull, është gjë e mirë të shkosh në kishë, të lexosh Biblën dhe 
të lutesh, sepse Perëndia na thotë t’i bëjmë këto gjëra. Por as mos i 
var shpresat tek ato për t’u vënë në rregull me Perëndinë. Jo vetëm që 
janë të pafuqishme për ta bërë një gjë të tillë, por nëse e vë besimin 
tek ato, do t’i shtosh vetes më shumë mëkate dhe dënime. 
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A ka ndonjë zgjidhje? 

Po, ka, dhe është Perëndia ai 
që e ka siguruar zgjidhjen. 
Mesazhi qendror i Biblës 
përmblidhet në këto fjalë: 
Sepse Perëndia e deshi aq 
botën, sa dha Birin e tij të 
vetëmlindurin, që, kushdo që 
beson në të, të mos humbasë, 
por të ketë jetën e përjetshme.  

E kemi parë më përpara që një 
Perëndi i drejtë dhe i shenjtë 
duhet ta ndëshkojë mëkatin. 
Por Bibla na tregon gjithashtu 
që Perëndia është dashuri. 
Megjithëse Perëndia e urren 
mëkatin, ai i do mëkatarët 
dhe dëshiron t’i falë ata. Por si mund ta falë Perëndia një mëkatar në 
mënyrë të drejtë kur ligji i Perëndisë kërkon vdekjen e tij shpirtërore 
dhe fizike? Vetëm Perëndia mund ta zgjidhë këtë problem dhe ai e ka 
bërë këtë në personin e Jezu Krishtit. Ati ka dërguar Birin si Shpëtimtar 
të botës.  

Perëndia Bir u bë njeri duke marrë mbi vete natyrën njerëzore. 
Megjithëse Jezusi u bë plotësisht njeri, ai mbeti plotësisht Perëndi: 
Bibla thotë që në Krishtin banon trupërisht gjithë plotësia e Hyjnisë. 
Ai mbeti plotësisht Perëndi si të mos ishte bërë fare njeri; ai u bë 
plotësisht njeri, si të mos ishte Perëndi. Prandaj Jezu Krishti është unik 
dhe Bibla e vërteton këtë në shumë mënyra. Ngjizja e tij ishte unike. 
Ai nuk pati një atë njerëzor, por u ngjiz në barkun e një virgjëreshe 
me anë të fuqisë mrekullibërëse të Frymës së Shenjtë. Fjalët e tij 
ishin unike: njerëzit habiteshin nga mësimi i tij, sepse fjala e tij ishte me 
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autoritet. Mrekullitë e tij ishin unike: Ai shkonte kudo duke shëruar çdo 
sëmundje dhe çdo lëngatë në popull, dhe në disa raste edhe ringjalli të 
vdekurit. Karakteri i tij ishte unik: ai u tundua në të gjitha njësoj si ne, 
por pa mëkat, në mënyrë që Perëndia Atë të mund të thoshte për të, 
‘Ky është Biri im i dashur, në të cilin gjeta pëlqim’.  

Shiko me kujdes fjalinë e fundit! Kjo do të thotë që, si njeri, Jezusi 
mbajti ligjin e Perëndisë në çdo pjesë, prandaj ai nuk iu nënshtrua 
dënimit të vdekjes së dyfishtë. Megjithatë ai u arrestua me akuza të 
rreme, u dënua në bazë të dëshmive të rreme dhe në fund u kryqëzua 
në Jerusalem. Por vdekja e tij nuk ishte një ‘trillim’, apo një aksident 
i pashmangshëm. Ishte e gjitha pjesë e këshillit të caktuar dhe të 
paranjohur të Perëndisë. Ati dërgoi Birin për vetë qëllimin për të paguar 
dënimin me vdekje të mëkatit dhe Jezusi erdhi me dëshirë. Në vetë 
fjalët e tij, qëllimi i ardhjes së tij në botë ishte për të dhënë jetën e tij 
si shpërblesë për shumë veta. Vdekja e tij, ashtu si edhe jeta e tij, ishte 
unike. 

Prandaj është jetike të kuptosh se çfarë ndodhi kur Jezusi vdiq dhe 
çfarë kuptimi mund të ketë për ty vdekja e tij. 
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Përse kryqi? 

I gjithë mësimi i Biblës na e drejton vështrimin te vdekja e Jezusit. 
As jeta e tij e përsosur, as mësimi i tij i mrekullueshëm, as mrekullitë 
e tij të fuqishme nuk janë fokusi i mesazhit të Biblës. Të gjitha këto 
janë shumë të rëndësishme, por mbi të gjitha, Jezusi erdhi në botë 
të vdiste. Çfarë e bën vdekjen e tij kaq të rëndësishme? Përgjigjja 
është që ai vdiq si një Zëvendësues, si një Mbajtës i mëkatit dhe si 
Shpëtimtar. 

Jezusi Zëvendësuesi. 

Kjo tregon dashurinë e Perëndisë. Mëkatarët janë fajtorë, të humbur 
dhe të pashpresë përballë ligjit të shenjtë të Perëndisë, ligj i cili 
kërkon ndëshkimin për çdo mëkat. Si mund t’i shpëtojnë ata atëherë, 
zemërimit të drejtë të Perëndisë? Përgjigjja e Biblës është kjo: Perëndia 
e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që, kur ende ishim mëkatarë, 
Krishti vdiq për ne. Si pjesë e një plani të mahnitshëm shpëtimi, 
Perëndia Bir me dëshirën e Tij zuri vendin e mëkatarëve dhe mbajti 5
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dënimin e drejtë për mëkatin e tyre. Biri i pamëkatë i Perëndisë vuajti 
me dëshirë për ta, i drejti për të padrejtët.  

Jezusi Mbajtësi i mëkatit. 

Kjo tregon shenjtërinë e Perëndisë. Nuk kishte asgjë ‘të shtirur’ në 
vdekjen e Krishtit. Dënimi për mëkatet e të tjerëve u pagua plotësisht 
nga vdekja e Birit të pamëkatë të Perëndisë. Ndërsa ishte në kryq, ai 
thirri, ‘Perëndia im, Perëndia im, përse më ke braktisur?’. Në atë moment 
të tmerrshëm Perëndia Atë i ktheu kurrizin Birit të tij të dashur, i cili 
pastaj duroi dënimin e ndarjes nga Perëndia. Vini re se si kjo tregon 
shenjtërinë e përsosur të Perëndisë. I gjithë mëkati dhe çdo mëkat 
duhet dënuar dhe, kur Jezusi mori vendin e mëkatarëve, ai mbajti 
përgjegjësinë për mëkatet e tyre si të kishte qenë ai përgjegjës për to. 
I vetmi njeri që jetoi një jetë të përsosur, vuajti dënimin e vdekjes së 
dyfishtë që i takonte fajtorit. 

Jezusi Shpëtimtari. 

Kjo tregon fuqinë e Perëndisë. Tri ditë pas vdekjes së tij, Krishti u caktua 
Bir i Perëndisë me fuqi, sipas Frymës së Shenjtërisë nëpërmjet ringjalljes 
prej së vdekurish. Ai u paraqit i gjallë me shumë prova bindëse dhe që 
nuk vdes më; vdekja nuk ka më pushtet mbi të. Duke e ringjallur Krishtin 
prej së vdekuri, Perëndia tregoi fuqishëm që ai e pranoi vdekjen e tij 
në vend të mëkatarëve si pagesa e plotë dhe e përsosur për dënimin 
e mëkatit dhe si baza mbi të cilën ai mund t’u ofrojë falje të plotë 
dhe falas atyre që, në rast të kundërt, do të dënoheshin për të kaluar 
përjetësinë në ferr. 

Por ç’lidhje ka kjo me ty? 

Si mund të vihesh në rregull me Perëndinë? 

Si mund të bëhet Krishti Shpëtimtari yt? 
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Si mund të shpëtohem?

Tani që ke lexuar deri këtu, a do me 
të vërtetë të shpëtohesh? A do që 
të jesh në rregull me Perëndinë, 
pavarësisht nga kostoja, apo pasojat? 
Nëse jo, atëherë nuk e ke kuptuar 
rëndësinë e faqeve që ke lexuar. 
Prandaj duhet t’u kthehesh dhe 
t’i lexosh përsëri, ngadalë dhe me 
kujdes, duke i kërkuar Perëndisë të të 
zbulojë të vërtetën. 

Nëse Perëndia ta ka bërë të qartë 
nevojën tënde dhe ti do që të shpë-
tohesh, atëherë duhet të kthehesh në 

pendim te Perëndia dhe besim në Zotin tonë, Jezu Krisht.  

Ti duhet të pendohesh. 

Kjo do të thotë një ndryshim tërësor në lidhje me mëkatin. Duhet të 
kesh një ndryshim të mendjes. Duhet të pranosh që je një mëkatar/e, 
një rebel/e kundër një Perëndie të shenjtë dhe të dashur. Duhet të 
kesh një ndryshim të zemrës, një pikëllim të sinqertë dhe turp për 
poshtërsinë dhe ndyrësinë e mëkatit tënd. Pastaj duhet ta braktisësh 
mëkatin me gëzim dhe të ndryshosh drejtimin e jetës sate. Perëndia i 
sfidon njerëzit ta vërtetojnë pendimin e tyre duke bërë vepra të denja 
pendimi. Ti duhet ta bësh këtë. Perëndia nuk do të të falë asnjë mëkat 
nëse nuk je i gatshëm ta braktisësh atë. Të pendohesh do të thotë të 
shkosh në drejtimin tjetër, të kërkosh me gjithë zemër të jetosh në një 
mënyrë që e kënaq Perëndinë. 

Ti duhet të vendosësh besimin në Krishtin. 

Pikë së pari, kjo do të thotë të pranosh që Jezusi është Krishti, Biri i 
Perëndisë të gjallë dhe që Krishti vdiq për të pabesët. Së dyti, do të thotë 
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të besosh që, në fuqinë dhe dashurinë e tij, Krishti është në gjendje të 
të shpëtojë. Së treti, kjo do të thotë, në fakt, ta vendosësh besimin në 
Krishtin, duke u mbështetur tek ai dhe vetëm tek ai që të të vërë në 
rregull me Perëndinë. Natyra jote krenare dhe mëkatare do të luftojë 
që të mos e braktisësh besimin në ‘mirësinë’ apo në fenë tënde. Por 
nuk ke asnjë alternativë tjetër. Duhet të ndalosh së besuari në ndonjë 
gjë tjetër dhe të besosh vetëm në Krishtin, i cili është në gjendje të 
shpëtojë plotësisht ata, që me anë të tij i afrohen Perëndisë. 

Nëse Perëndia të ka treguar nevojën tënde dhe të ka dhënë këtë 
dëshirë, atëherë kthehu te Krishti dhe bëje këtë tani! Do të ishte më 
e mira t’i luteshe atij me zë të lartë; kjo mund të të ndihmojë për të 
qenë i qartë se çfarë po bën. Rrëfe që je mëkatar fajtor, i humbur dhe 
pa shpresë, dhe me gjithë zemër kërkoji Krishtit të të shpëtojë dhe 
të marrë vendin që i takon me të drejtë si Zoti i jetës sate, duke të të 
mundësuar t’i kthesh kurrizin mëkatit dhe të jetosh për të. 

Bibla thotë që po të rrëfesh me gojën tënde Jezusin si Zot dhe po të besosh 
në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh 
dhe që kushdo, që do ta thërrasë emrin e Zotit, do të shpëtohet. Nëse me 
të vërtetë i beson Krishtit si Shpëtimtari yt dhe e pranon atë si Zoti i 
jetës sate, ti mund t’i bësh të tuat këto premtime. 
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Po tani? 

Nëse tani i beson Krishtit, ka shumë gjëra 
të mrekullueshme për të cilat mund 
të gëzohesh. Për shembull, tani je në 
marrëdhënie të duhur me Perëndinë: 
Bibla e quan këtë që je ‘i drejtësuar’ dhe 
thotë që të drejtësuar, pra, prej besimit, 
kemi paqe me Perëndinë, nëpërmjet 
Jezu Krishtit, Zotit tonë. Përmes Krishtit 
mëkatet e tua kanë marrë një zgjidhje: 
me anë të emrit të tij merr faljen e mëkateve 
kushdo, që beson në të. Tani je anëtar i 
familjes së Perëndisë: të gjithë atyre që i 
besojnë Krishtit u është dhënë e drejta të 

bëhen bij të Perëndisë. Je përjetësisht i sigurt: Nuk ka asnjë dënim për 
ata që janë në Krishtin Jezus. Perëndia vetë ka ardhur në jetën tënde 
në personin e Frymës së Shenjtë: Fryma i atij që ringjalli Krishtin prej së 
vdekurish banon në ju. Çfarë të vërtetash të mëdha! 

Tani duhet të rritesh në jetën tënde të re shpirtërore. Këtu janë katër 
gjëra të rëndësishme të cilave duhet t’u kushtosh shumë vëmendje: 

Lutja. Tani je në gjendje t’i flasësh Perëndisë si Ati yt, diçka që kurrë 
më parë nuk ke qenë në gjendje ta bësh. Ti mund ta adhurosh atë, ta 
lavdërosh për lavdinë, fuqinë, shenjtërinë dhe dashurinë e tij. Mund 
t’i kërkosh falje çdo ditë. As ata që bëhen fëmijë të Perëndisë nuk janë 
të përsosur, por po t’i rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë 
që të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi. Ti mund ta 
falënderosh atë çdo ditë për mirësinë e tij ndaj teje. Ka kaq shumë gjëra 
për të cilat do të duash ta falënderosh, duke përfshirë këtu të mirat e çdo 
dite që ne kaq lehtë i marrim si të mirëqena. Por në veçanti do të duash 
ta falënderosh që të ka shpëtuar, që të ka pranuar në familjen e tij dhe 
që të ka dhënë jetë të përjetshme. Kurrë nuk duhet të të duket e vështirë 
ta bësh këtë gjë! Gjithashtu mund t’i kërkosh ndihmë, fuqi dhe drejtim 
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për jetën tënde dhe jetën e të tjerëve. Në veçanti do të duash të lutesh 
për njerëz të tjerë që ti e di që janë larg Perëndisë, ashtu siç ke qenë ti. 

Leximi i Biblës. Në lutje, ti i flet Perëndisë; në Bibël, Perëndia të flet ty. 
Prandaj është shumë e rëndësishme që ti ta lexosh atë çdo ditë, për të 
gjetur çfarë është e pëlqyeshme për Zotin. Ndërsa e bën këtë, kërkoji atij 
të të mundësojë të kuptosh çfarë thotë dhe t’i bindesh mësimit të saj, 
në mënyrë që të rritesh. 

Bashkësia. Tani që je bërë pjesëtar i familjes së Perëndisë, ai do që 
ti të takohesh rregullisht me vëllezërit dhe motrat e tua! Pa hequr 
dorë nga të mbledhurit tonë..., por të nxitim njëri-tjetrin. Kjo do të thotë 
që duhet të bëhesh anëtar i një kishe lokale, prandaj sigurohu që 
ta bësh këtë sa më shpejt të jetë e mundur. Nuk është gjithmonë e 
lehtë të zgjedhësh kishën e duhur, dhe do të doje të zgjidhje një kishë 
që beson dhe mëson qartë të vërtetat biblike që ke lexuar në këto 
faqe. Personi që ta ka dhënë këtë broshurë duhet të jetë në gjendje 
të të ndihmojë. Në kishën tënde lokale do të mësosh më shumë për 
Perëndinë; do të përfitosh nga përvoja e të tjerëve; do të mësosh 
rëndësinë e udhëzimeve të veçanta të Perëndisë për pagëzimin dhe 
darkën e Zotit; dhe do të zbulosh gëzimin që vjen kur i vë në shërbim 
të të tjerëve dhuntitë dhe aftësitë që Perëndia të ka dhënë. Ti ke 
nevojë për kishën dhe kisha ka nevojë për ty!

Shërbimi. Tani do të jetë privilegji yt t’i shërbesh Zotit, Perëndisë tënd, me 
gjithë zemër e me gjithë shpirt. Gjithmonë mbaj mend që Perëndia na 
shpëtoi dhe na thirri me një thirrje të shenjtë. Bëje shenjtërinë përparësinë 
tënde absolute; Ky është vullneti i Perëndisë: shenjtërimi juaj. Pastaj, 
kërko mundësi për t’i përdorur dhuntitë e tua të veçanta në shërbim të 
Perëndisë; mbaj mend që ti je krijuar në Krishtin Jezus për vepra të mira. E 
fundit, ji i vëmendshëm për mundësi për t’u treguar të tjerëve gjithë sa 
bëri Zoti për ty. T’u tregosh të tjerëve për Krishtin nuk është vetëm detyra 
e atyre që i besojnë atij, por edhe një përvojë e gëzueshme! 

Që tani e tutje përpiqu të jetosh në një mënyrë të tillë që çdo pjesë 
e jetës sate të shpallë lavdinë e atij, që të thirri nga terri në dritën e tij të 
mrekullueshme! 
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Nëse ke nevojë për ndihmë të mëtejshme,  
të lutem kontakto personin më poshtë: 
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