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“...ungjillin....

...para së gjithash...” 
1 Korintasve 15:1, 3

“Nëse ka ndonjë gjë në jetë për të cilën duhet të kemi 
pasion, është ungjilli. Dhe nuk e kam fjalën vetëm 
për pasion për ta ndarë me të tjerët. E kam fjalën për 
pasionin kur mendojmë për të, kur e mbajmë mendjen 
tek ai, gëzohemi në të, e lejojmë t’i japë ngjyrë mënyrës 
se si e shohim botën. Vetëm një gjë mund të jetë mbi 
të gjitha për secilin prej nesh. Dhe vetëm ungjilli duhet 
të jetë ajo gjë”. 

C.J. Mahaney, Jeta me kryqin në qendër  
[The Cross Centered Life], 20-21 



“Shumë të krishterë mendojnë se ungjilli është vetëm për jobesimtarët. 
Milton Vincent e mësoi nga përvoja e vështirë që edhe ne të krishterët 
kemi nevojë për ungjillin çdo ditë për të na ruajtur nga rënia në një 
marrëdhënie me Perëndinë të bazuar në performancën. Unë, ashtu si 
Miltoni, kam entuziazëm për ungjillin dhe e rekomandoj me përzemërsi 
‘abetaren’ e tij për të gjithë besimtarët. Mund të jetë në kuptimin e plotë 
të fjalës jetëndryshuese”. 

Jerry Bridges, autori i The Discipline of Grace [Disiplina e Hirit] 
dhe The Gospel for Real Life, [Ungjilli për Jetën e Vërtetë]

“Si pastor, kam parë shumë të krishterë të cilët janë mirënjohës për ungjillin, 
por që e kanë të vështirë ta zbatojnë ungjillin në jetët e tyre. E vërteta është 
që unë duhet t’ia predikoj ungjillin vetes çdo ditë dhe po kështu edhe ju! 
Në Abetaren e Ungjillit për të krishterët, Milton Vincent ka krijuar një mjet 
praktik me një ndikim të fuqishëm. Ky libër do t’ju ndihmojë ta kuptoni 
ungjillin më thellë, të reflektoni mbi ungjillin më besnikërisht dhe ta 
përjetoni fuqinë e ungjillit në mënyrë të vazhdueshme”. 

C.J. Mahaney, President, Shërbesat e Hirit Sovran [Sovereign 
Grace Ministries] dhe autor i Jeta me Kryqin në Qendër

“Miku im i mirë dhe kolegu im pastor, Milton Vincent, është tërësisht i 
dhënë pas ungjillit të Jezu Krishtit. Në Abetaren e Ungjillit për të krishterët, 
ai paraqet pse besimtarët, të cilët, megjithëse janë bërë tashmë marrës të 
dashurisë shpëtuese të Perëndisë, prapë se prapë duhet të vazhdojnë të 
jenë të magjepsur me këtë realitet të lavdishëm. Mënyra se si ai e trajton 
doktrinën e shpëtimit është unike në atë që, pothuajse çdo pjesë ka 
shënime të qarta në fund të faqes me referenca të shumta nga Shkrimi. 
Pjesa III e librit, me ungjillin e treguar në një formë të bukur poetike, 
ia vlen çmimin e librit edhe e vetme. Nuk di që ka ndonjë libër tjetër të 
ngjashëm me të, si në qasje ashtu edhe në ndikim”. 

Lance Quinn, Pastor-Mësues i Kishës Biblike të Little Rock, 
[The Bible Church of Little Rock], Little Rock, Arkansas

“Shumica e të krishterëve jetojnë në verandën e besimit të tyre pa e gëzuar 
shtëpinë e kënaqësive pas derës kryesore. Në Abetaren e ungjillit për të 



krishterët, Milton Vincent i çon besimtarët në një udhëtim të mahnitshëm 
nëpër ungjillin, duke treguar se të vërtetat e tij të njohura, janë në të 
vërtetë thesaret e tij më të anashkaluara. Ky libër jo vetëm që do t’ju shtojë 
njohurinë për ungjillin, por do të marrë atë që dini dhe do t’ju ndihmojë 
duke ju treguar çfarë të bëni me të. Ky libër më ka bërë ta dua Shpëtimtarin 
më shumë, ta urrej mëkatin tim më tepër dhe të gjej gëzimin që rrjedh 
nga shenjtëria që ungjilli sjell. Hapni faqet e tij dhe shijoni kënaqësitë e 
pamatshme të ungjillit.

Rick Holland, Ndihmës i Pastorit Kryesor, Kisha e Komunitetit 
të Hirit [Grace Community Church], dhe Drejtor i Studimeve 
Doktor në Shërbesë në Seminarin e Mjeshtrit [The Master’s 
Seminary]

“Nuk ka lajm më të mrekullueshëm se Jezusi vdiq për mëkatet tona që 
të na çonte te Perëndia. Ky libër i mbushur me të vërteta biblike do t’ju 
ndihmojë të kuptoni përse ky është një lajm kaq i mirë. Abetarja e ungjillit 
për të krishterët nga Milton Vincent është një nga librat e rrallë që, jo vetëm 
na ndihmon ta njohim Ungjillin, por edhe ta duam atë dhe të shohim si 
zbatohet në çdo fushë të jetëve tona. E kam përdorur versionin e pabotuar 
të këtij libri në devocionet e mia për vite dhe jam shumë i gëzuar që më 
shumë njerëz mund të përfitojnë tani nga ai”. 

Bob Kauflin, Drejtor i Zhvillimit të Adhurimit, Shërbesat e 
Hirit Sovran [Sovereign Grace Ministries]

“Nxitja për ‘t’ia predikuar ungjillin vetes’ është si zëri i një trumpete në 
zbrazëti në këtë kohë mes ungjillorëve. Por çfarë do të thotë ‘t’ia predikosh 
Ungjillin vetes’ dhe si mund ta bëjë praktikisht dikush këtë? Miltoni, i cili 
me sa duket mediton rreth kësaj vetë, e shtjellon imtësisht këtë privilegj 
dhe hir në një mënyrë të tillë që i krishteri mund të gëzohet në hirin e 
Perëndisë dhe personin dhe veprën e Krishtit në mënyrë më të qëllimshme. 
Ky libër mund të ndihmojë çdo të krishterë të përsëritë fjalët e teologut/
predikuesit baptist Andrew Fuller, i cili tha në ditarin e tij, ‘Në krahasim 
me atë që meritoj të jem, sa e lumtur gjendja ime!’”.

Stuart Scott, Profesor i Asociuar i Këshillimit Biblik, Seminari 
Teologjik Baptist i Jugut, [Southern Baptist Theological Semi-
nary] dhe autor i The Exemplary Husband [Burri shembullor]



Dedikim

n
Të gjithë atyre që 
më kanë mësuar 

dhe ende më 
mësojnë 



Falënderime

n
Kaq shumë njerëz kanë ndihmuar në zhvillimin e këtij libri 

dhe disa meritojnë t’i përmend në veçanti.  

U jam mirënjohës të gjithë atyre shpirtrave besnikë në Seminarin e 
Mjeshtrit, në Universitetin Bob Xhons dhe në kishat që kam frekuentuar 
gjatë jetës sime, të cilët më kanë mësuar dhe më kanë ndihmuar për të 
kuptuar Perëndinë dhe Fjalën e Tij. Ky libër është një vlerësim ndaj 
gjithë atyre. 

Falënderimet duhet t’u shkojnë prindërve të mi, Bill dhe Janie 
Vincent, që më kanë mësuar që nga fëmijëria Shkrimet e Shenjta, 
në të cilat (Shkrimet) kam gjetur atë që është “para së gjithash”. 

Një falënderim i veçantë i shkon Ib dhe Yrsa Hansen. Ib menaxhoi 
prezantimin përmes internetit dhe shpërndarjen e versionit të 
pabotuar të abetares dhe gjithashtu me shkathtësi shpëtoi kopjen 
elektronike të abetares nga kompjuteri im i prishur javën në të cilën 
do t’ia dërgoja kopjen botuesit. Yrsa u mor praktikisht me gjithë 
shpërndarjen e versionit të pabotuar të këtij libri dhe drejtoi skuadrën 
e redaktimit. U jam thellësisht mirënjohës të dyve për përkushtimin 
e tyre ndaj këtij projekti. 

I jam shumë borxhli vëllait tim më të vogël, Robert Vincent, i cili 
ishte i gatshëm gjithnjë të lexonte dhe të jepte mendimin e tij në çdo 
pjesë të kësaj abetareje (nga fillimi deri në fund) ndërsa krijohej në 
këto dy vite e gjysmë. 

Falënderim i shkon gjithashtu Ruby Kimble, Cindy Bendshadler, 
Terrie van Baarsel, Kim Davis, Michelle Assaturian, Kathy Dane, 
Leah Simpson, Diane Swaim dhe Metrice Rochowicz për punën e 
tyre të rëndësishme në ekipin e redaktimit. 

I jam shumë mirënjohës gjithashtu Mike Bullmore dhe C.J. 
Mahaney, dy miqve të rinj në ungjillin, pa vëretjet dhe inkurajimin 
e të cilëve ky projekt nuk do të kishte arritur kurrë deri në këtë pikë.



Një falënderim i jashtëzakonshëm i shkon gruas sime të çmuar, 
Dona, për dashurinë e pashtershme ndaj meje. Pa atë, nuk do t’i 
kisha kapur disa nga të vërtetat e ungjillit që janë në këtë libër. E 
falënderoj Perëndinë për durimin e saj ndaj meje ndër vite, ndërsa 
e kam pasur të vështirë të kuptoja ungjillin dhe për gatishmërinë e 
saj të bashkohej me mua për të besuar të vërtetat e tij të lavdishme. 

Dua të falënderoj gjithashtu katër fëmijët e mi: Brooke, 
Brendan, Benjamin dhe Breanna. Unë meritoj ndëshkimin, por 
në vend të tij Perëndia më ka dhënë ata. E mahnitshme! Përmes 
tyre kam përjetuar pakushtëzimin e favorit të mirë të Perëndisë 
dhe lutem që edhe ata nga ana e tyre ta kenë përjetuar këtë favor 
të hirshëm. Jam mirënjohës për durimin e tyre me preokupimet 
e mia të fiksuara me përgatitjen e këtij libri për botim dhe për 
inkurajimet e tyre të shumta gjatë rrugës. 

Mirënjohja ime i shkon gjithashtu dhe Jan Haley, Presidente 
e Focus Publishing, e cila më kontaktoi duke shprehur interesin 
e saj për botimin e këtij libri. Është me të vërtetë një hir i veçantë 
që rrugët tona janë takuar për këtë projekt dhe ka qenë vërtetë 
një bekim të punoja me të. Jam mirënjohës për punën e Barbara 
VanThomma për skicimin e bukur të kopertinës dhe për punën 
tepër të kujdesshme të Melanie Shmidt për riformatimin dhe 
redaktimin e kësaj pune për botim. 

Duhet të falënderoj gjithashtu pleqtë dhe Kishën Biblike të 
Bashkësisë së Gurit të Qoshes [Cornerstone Fellowship Bible 
Church], dashuria e të cilëve për Perëndinë dhe për mua ka krijuar 
gjithnjë një klimë në të cilën unë mund të mësoja të vërtetën e 
Perëndisë dhe ta predikoja atë lirisht të dielë pas të diele. Ata janë 
rritur bashkë me mua në këto gjashtë vite dhe më kanë treguar 
personalisht fuqinë dhe lavdinë e ungjillit. 

Mbi të gjitha, i jam mirënjohës Atit tim Qiellor që dërgoi Birin 
e Tij në botë që të realizohej shpëtimi im, Jezusit që e dha Veten në 
vdekje për mua dhe Frymës së Shenjtë që më hapi sytë ndaj lavdisë 
së ungjillit. Shpresoj që Ai, Perëndia Triun, ta shohë këtë libër si 
një mjet të dobishëm për përparimin e lavdisë së Tij.
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Parathënia 
Nga Mike Bullmore

Besoj që kam rilindur kur isha tetë vjeç. Po dëgjoja predikimin 
e një misionari të perëndishëm britanik të quajtur Derek Porter. 
Ai po predikonte nga libri i Jonës në lidhje me hirin e Perëndisë 
ndaj mëkatarëve. Perëndia e përdori predikimin e tij për të më 
dhënë edhe një bindje të thellë për mëkat, edhe një shpresë të 
mrekullueshme për shpirtin tim. Vonë atë mbrëmje, me babanë 
pranë meje, ia rrëfeva mëkatet e mia Perëndisë dhe i kërkova Atij 
të më shpëtonte nga mëkati im dhe nga të gjitha pasojat e tij, dhe 
të më jepte dhuratën e jetës së re në Krishtin. Besoj që ky ishte 
momenti kur rilinda. 

Por nuk ndodhi deri kur në mes të njëzetave që unë fillova 
të kisha atë që do ta quaja një të kuptuar personal të thellë dhe 
një vlerësim personal të thellë të ungjillit. Kisha jetuar për vite me 
radhë me një zemër të karakterizuar nga krenaria. Perëndia me 
durim, por me këmbëngulje, iu kundërvu kësaj krenarie derisa ajo 
u thye. Dhe pas asaj thyerjeje një lloj i ri i të kuptuarit zuri rrënjë. 
M’u duk si një kthim i ri në besim. Një zgjim i mrekullueshëm. 

Në vitet që do të pasonin Perëndia përdori shumë gjëra për ta 
ushqyer këtë punë të re të ungjillit: në mënyrë të veçantë, predikimet 
dhe shkrimet e John Piper (të cilat më ndihmuan të mrekullohesha 
me madhështinë e dukshme të Perëndisë të zbuluar në ungjill dhe 
përmes tij), miqësinë dhe këshillën e C.J. Mahaney (të cilat më 
ndihmuan të shoh si lidhej ungjilli me çdo fushë të jetës sime), dhe 
shërbesën e drejtuar nga Fryma të gruas sime Beverly (shërbesë e 
cila më ndihmon të njoh favorin personal të Perëndisë ndaj meje 
që buron nga ungjilli). 

Dhe kohët e fundit, Perëndia e ka përdorur shumë këtë libër 
nga Milton Vincent. Për herë të parë e lexova skicën e këtij libri 
në vjeshtën e vitit 2005 ndërsa po kthehesha në shtëpi nga një 
konferencë në të cilën kisha takuar Miltonin. Ai më kishte dhënë 
një kopje duke më kërkuar përulësisht nëse mund ta lexoja dhe t’i 
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jepja ndonjë koment. Mbaj mend që u ndikova thellësisht shumë 
në atë udhëtim me avion për në shtëpi, ndërsa lexoja “Arsyet për të 
Përsëritur Ungjillin Përditë” nga Miltoni. Ishte e qartë se këto ide 
kishin ardhur në jetë nga një meditim i kujdesshëm, me dashuri 
dhe me lutje i të vërtetave të ungjillit dhe ishte e qartë se ishte 
dashur kohë të formoheshin. Seç kishin një peshë, një qartësi dhe 
një saktësi e bukur. U ndjeva sikur më kishin dhënë një grusht me 
diamantë të çmuar dhe nuk mund t’ua ndaja sytë.

Sapo arrita në shtëpi i dërgova një email Vincentit për t’i treguar 
çfarë ndikimi kishte pasur libri i tij në zemrën time dhe për ta 
pyetur se si mund të merrja kopje të tjera. (Nuk prisja dot derisa ta 
sillja Abetaren në duart e gjithë kolegëve të mi pastorë, pleqve dhe 
drejtuesve të grupeve të vogla në kishën time). Gjithashtu e nxita 
ta botonte Abetaren. Doja që të tjerë, shumë të tjerë, të përfitonin 
siç kisha përfituar dhe unë. Në muajt që pasuan e gjeta veten që i 
kthehesha Abetares vazhdimisht (në devocionet e mia personale, 
në jetën tonë së bashku si skuadër pastorale, në këshillimin 
pastoral dhe i kërkoja Miltonit vazhdimisht të më dërgonte shumë 
e më shumë kopje për librarinë e kishës sonë. Mund ta imagjinoni 
gëzimin tim kur dëgjova që Shtëpia Botuese Focus Publishing 
kishte rënë dakord ta botonte Abetaren e Ungjillit. Gëzohem 
shumë për këtë! 

Ky libër është shkruar ngadalë. Ka shijen e një gatimi të 
ngadaltë. Besoj se do të lexohet më mirë ngadalë. Merr kohën e 
nevojshme me të. Lëri të vërtetat e tij të depërtojnë thellë në ty. 
Dhe riktheju atij shpesh. Lëre të të ndihmojë rregullisht për t’ia 
predikuar vetes ungjillin jetëdhënës, shpirtpërtëritës, zemërgëzues. 
Mbaje afër krevatit apo vendit ku kalon kohën vetëm me Perëndinë. 
Është, thjesht fare, një nga librat më të dobishëm shpirtërorë që 
kam lexuar. 

Mike Bullmore, Pastor Predikues 
CrossWay Community Church  
Kenosha, Wisconsin
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Hyrje

n
Ky libër ofrohet si një udhëzues praktik për të ndihmuar të 

krishterët të përjetojnë ungjillin në mënyrë më të plotë duke ia 
predikuar atë vetes çdo ditë. Ofrohet gjithashtu si një ndreqje ndaj 
një gabimi të kushtueshëm të shkaktuar nga të krishterët, të cilët 
e shohin ungjillin si diçka që e ka realizuar plotësisht qëllimin e 
tij në momentin që ata kanë besuar në Jezusin për shpëtim. Duke 
mos ditur se çfarë të bëjnë me ungjillin pasi shpëtohen, ata e lënë 
atë mënjanë pak kohë pas kthimit në besim që të shkojnë drejt 
gjërave “më të mëdha dhe më të mira” (madje gjëra nga Shkrimi). 
Sigurisht, ata nuk mendojnë se po e bëjnë këtë gjë në atë kohë, por 
pas shumë vitesh rropatjesh në disfatë, ata mund të kthejnë kokën 
pas dhe të kuptojnë se kjo është pikërisht ajo që kanë bërë. 

Perëndia nuk na e dha ungjillin e Tij vetëm që ta përqafonim 
dhe të ktheheshim në besim. Faktikisht, Ai na e ofron atë çdo ditë 
si një dhuratë, e cila na jep çdo ditë çdo gjë që na duhet për jetën 
dhe perëndishmërinë. Besimtari i urtë e mëson këtë të vërtetë 
herët dhe bëhet ekspert në nxjerrjen e përfitimeve të dobishme nga 
ungjilli çdo ditë. Ne i nxjerrim këto përfitime duke qenë të zhytur 
në ungjillin, duke ia kujtuar atë vetes sonë kur është e nevojshme 
dhe duke guxuar ta konsiderojmë të vërtetë në çdo gjë që bëjmë. 

Dhuratat e Perëndisë janë tërësisht nga hiri dhe nuk ka asgjë që 
ne duhet të bëjmë për t’i fituar ato. Megjithatë, besimtari i mençur 
do të sigurohet që ta pozicionojë veten në vendin ku gjenden 
dhuratat e hirshme të Perëndisë. Dhe Shkrimi mëson që gjithë 
këto dhurata gjenden në brendësi të ungjillit. Prandaj, Bibla u 
thotë të krishterëve të qëndrojnë në besim me themel të patundur 
në ungjillin dhe të refuzojnë të lëvizin që aty (Kolosianëve 1:23). 

Sa për mua, pas vitesh zhgënjimi, uljesh dhe ngritjesh dhe 
rrëzimesh të rraskapitura në ecjen time të krishterë, jam kthyer 
në fokus në ungjillin dhe jam habitur me mjaftueshmërinë e tij 
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për jetën e përditshme. Pas vitesh frekuentim në kishë, trajnim në 
seminar dhe universitet dhe pas orësh të panumërta në studimin e 
Biblës për përgatitjen e qindra predikimeve, nuk kam gjetur asgjë 
më të fuqishme dhe jetëndryshuese sesa të vërtetat e ungjillit të 
renditura në faqet në vazhdim. Përsëritja e këtyre të vërtetave çdo 
ditë është kthyer në një disiplinë të këndshme me anë të së cilës 
shijoj dashurinë e Perëndisë dhe ruaj një kontakt të freskët me gjërat 
që Ai më ka dhënë dhe me fuqinë e Tij për jetën e përditshme. 

Me kalimin e kohës, predikimi i ungjillit vetes çdo ditë ka 
shkaktuar një ndryshim më të madh në jetën time se çdo disiplinë 
tjetër që kam praktikuar. E gjej veten që mëkatoj më pak, por po aq 
e rëndësishme, e shoh që e marr veten më shpejt pasi kam mëkatuar, 
në sajë të ngushëllimit të menjëhershëm që gjej në ungjillin. Jam 
i bindur se do ta shihni se e njëjta gjë do të jetë e vërtetë edhe në 
jetën tuaj. 

Ky libër është shkruar pjesërisht si rezultat i ndikimit të librit të 
shkëlqyer të Jerry Bridges të titulluar Disiplina e Hirit [The Discipline 
of Grace], (NavPress 1994), sepse ishte përmes këtij libri që fillimisht 
dëgjova për sfidën e predikimit të ungjillit vetes çdo ditë. Që nga 
ajo kohë, metoda ime e përsëritjes së ungjillit, është shndërruar 
nga një listë e shkurtër e të vërtetave të ungjillit të shkruara në një 
skedë të vogël, në formatet e prezantuara në faqet vijuese. Shpresoj 
shumë që formatet e mëposhtme do të jenë mjaft të thjeshta për 
lexuesin mesatar, por gjithsesi mjaft të kompleturara për të mbuluar 
kategoritë kryesore të idesë së ungjillit. 

Pjesa e parë e librit përmban Arsye për të përsëritur ungjillin çdo 
ditë. Tridhjetë e një arsyet e dhëna kanë për qëllim të të kujtojnë 
ty, lexues, disa bekime të çmuara që ungjilli mund të sjellë në jetën 
e besimtarit, i cili e përsërit ungjillin me besim çdo ditë. Pjesa e 
dytë dhe e tretë e librit përmban Një tregim të ungjillit respektivisht 
në formatin e prozës dhe të poezisë. Të dyja formatet janë shkruar 
në një mënyrë të tillë që e mundësojnë mësimin përmendësh dhe 
recitimin e ungjillit lehtësisht. Në fund të çdo faqeje gjenden pjesët 
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nga Shkrimi që shpallin të vërtetat e shprehura. 

Çdo gjë në pjesët I – III është shkruar në vetën e parë, numri 
njëjës (unë, ime, mua), sepse gjithçka që është thënë në këto pjesë 
është dëshmia jote nëse je besimtar në Jezusin. Prandaj, lexoji 
këto fjalë, ose më mirë, thuaji me zë të lartë si një mënyrë për 
t’i dëshmuar përditë zemrës sate të vërtetën e asaj që Perëndia ka 
bërë për ty dhe ka vënë në dispozicion për ty në ungjillin. Do të 
mahnitesh me ndryshimin që një praktikë e tillë mund të sjellë në 
jetën tënde. 

Pjesa e fundit e librit, e titulluar, I befasuar nga ungjilli, tregon me 
hollësi një pjesë të dëshmisë sime personale në lidhje me ungjillin 
dhe gjithashtu shpjegon se si u shkrua ky libër. Shpresoj që historia 
ime do të të inkurajojë në ungjillin dhe gjithashtu do të të motivojë 
të shkruash se si e ke përjetuar ti personalisht ungjillin. Do ta gjesh 
me shumë vlerë përsëritjen e detajeve të historisë sate personale të 
ungjillit dhe të tjerët mund të bekohen prej saj gjithashtu.  

Të lutem, konsideroje këtë libër si një lloj abetareje, si një mjet i 
hartuar thjesht për të të ndihmuar të fillosh t’ia predikosh ungjillin 
vetes dhe të numërosh të mirat e tij. Formulimi i përpiktë i fjalëve 
në pjesët I – III nuk ka nevojë të recitohet detyrimisht ashtu siç 
është. Në fakt, me kalimin e kohës ka shumë të ngjarë që do të 
zhvillosh fjalët dhe theksimin tënd ndërsa bëhesh më ekspert në 
ungjillin. Si pasojë, mund të arrish në një pikë ku nuk do të kesh 
më nevojë për këtë mjet. Nëse ajo ditë vjen, atëherë qëllimi i këtij 
libri do të jetë përmbushur plotësisht. 

Gjithashtu, ndërsa i predikon ungjillin vetes, të lutem shijoje 
përfshirjen e butë të Frymës së Shenjtë me ty në këtë proces. (Pa Të, 
kjo disiplinë nuk do të ketë asnjë ndikim!). Ungjilli është i vërtetë, 
por është Fryma e Shenjtë që e bën atë të gjallë për shpirtin. Ungjilli 
erdhi së pari “me anë të Frymës së Shenjtë të dërguar nga qielli” (1 Pjetrit 
1:12); dhe ndërsa ia predikon ungjillin vetes i varur nga Fryma, 
ungjilli do të vijë te ti sërish përmes të njëjtit Frymë të Shenjtë. Fryma 
do ta përdorë mundësinë për të derdhur dashurinë e Perëndisë në 
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zemrën tënde (Romakëve 5:5); dhe Ai, përmes ungjillit, do të zbulojë 
zemrën e Perëndisë ndaj teje (Gjoni 16:14-15). Ati yt qiellor e dinte 
që ti nuk do t’i kuptoje kurrë vetë të vërtetat e dashurisë së Tij, 
prandaj dërgoi Frymën e Tij të Shenjtë në jetën tënde, që Fryma 
të hetojë të vërtetat e thella të dashurisë së Perëndisë dhe më pas 
të t’i zbulojë ty (1 Korintasve 2:9-10,12). Sigurisht, Fryma të shërben 
në këtë mënyrë gjatë gjithë kohës, por predikimi i ungjillit vetes i 
jep mundësi Frymës ta bëjë këtë në mënyrë të përqendruar. Kjo e 
vërtetë e lartëson këtë disiplinë përtej thjesht recitimit të fakteve 
dhe e bën atë diçka që është thellësisht personale ndërmjet teje dhe 
Frymës së Shenjtë. Shijoje këtë!

Së fundi, duhet pranuar se qëllimi i këtij libri është pa dyshim 
i ngushtë, duke pasur parasysh kontekstin më të madh të praktikës 
së krishterë. Faktikisht, ka shumë “zakone të hirit” që janë 
thelbësore për përjetimin e plotë të hirit të Perëndisë në jetën e 
besimtarit. Disa prej tyre janë si më poshtë: meditimi biblik (Veprat 
20:32; Kolosianëve 3:16), besimi (Hebrenjve 4:2), lutja (Hebrenjve 
4:16), bashkësia me shenjtorët e tjerë (Efesianëve 4:29), përulësia 
(Jakobi 4:6), bujaria (2 Korintasve 9:8-14), bindja (Titi 2:11-12), falja 
(Efesianëve 4:32), adhurimi (Efesianëve 1:6), dhe ungjëllizimi (2 
Korintasve 5:18-20). Qëllimi im këtu është hedh dritë mbi të parën e 
këtyre praktikave dhe të sigurojë një metodë specifike me anë të së 
cilës mund të meditosh mbi ungjillin në një mënyrë kuptimplotë. 
Ndërsa predikimi i ungjillit vetes do të ta pasurojë fuqishëm jetën 
në çdo aspekt, zakonet e tjera të listuara më lart duhet gjithashtu 
të praktikohen në mënyrë që përjetimi yt i ungjillit të jetë me të 
vërtetë i plotë. 

Gjithsesi, ky libër është bazuar në premisën që të gjithë të 
krishterët duhet të bëhen ekspertë në njohurinë dhe përdorimin 
e ungjillit, jo vetëm që ta ndajnë me besnikëri me jo të krishterët, 
por që gjithashtu, të mund t’ia kujtojnë vetes çdo ditë dhe të 
përjetojnë të mirat e tij. Në të vërtetë, nëse të krishterët do t’ia 
predikonin më tepër ungjillin vetes, jo të krishterët do të kishin më 
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pak vështirësi për ta kuptuar mesazhin e tij, sepse do ta shikonin 
të vërtetën dhe fuqinë e tij të rrezatonte nga besimtarët në mënyra 
të padiskutueshme. Ky libër ofrohet si një shërbim për këtë qëllim. 

Milton Vincent

Trini e Shenjtë,
Vazhdo të më mësosh

Që drejtësia e Krishtit kënaq drejtësinë
Dhe provon dashurinë Tënde;

Më ndihmo ta vë në përdorim me besim
Si bazën e paqes sime,

të favorit dhe  të pranimit Tënd,
Në mënyrë që të mund të jetoj gjithnjë pranë kryqit.

Lugina e vizionit
“Zgjedhja”



PJESA I

Arsye për të përsëritur  
ungjillin çdo ditë

n
“Ungjilli nuk është një lëndë ndër shumë të tjera që 
duhet të bësh gjatë jetës sate si i krishterë. Ungjilli 
është e gjithë ndërtesa në të cilën zhvillohen të gjitha 
lëndët e tjera! Me qasjen e duhur, të gjitha lëndët që 
do të studiosh dhe mbi të cilat do të përqendrohesh si 
besimtar, do të të ofrohen ‘brenda mureve’ të ungjillit të 
lavdishëm”. 

C.J. Mahaney, Jeta me kryqin në qendër, 75-76



18

1. Modeli i Dhiatës së Re

n
Dhiata e Re mëson që të krishterët duhet ta dëgjojnë ungjillin 

po aq sa jo të krishterët. Në fakt, në kapitullin e parë të Romakëve, 
Apostulli Pal u thotë besimtarëve në Romë se ishte gati “t`ju 
predikoj ungjillin edhe juve që jeni në Romë”. 1 Sigurisht, ai kishte 
dëshirë të madhe t’ua predikonte ungjillin jo të krishterëve në 
Romë, megjithatë në mënyrë specifike ai thotë se ishte gati t’ua 
predikonte atë edhe besimtarëve. 

Besimtarëve në Korint, që e kishin besuar tashmë dhe ishin 
shpëtuar nga ungjilli, Pali u thotë, “Po ju deklaroj ungjillin që keni 
besuar...”.2 Ai më pas u shpall sërish faktet historike të ungjillit para 
se t’u tregojë se si zbatohen këto të vërteta të ungjillit në çfarë ata 
besonin për jetën pas vdekjes. Kjo në fakt është qasja e Palit ndaj 
shumë çështjeve të tjera të ndryshme nëpër librin e 1 Korintasve.

Në shumicën e letrave të Palit, përsëritjes së të vërtetave të 
ungjillit i janë dhënë pjesë të konsiderueshme. Për shembull, 
Efesianëve 1-3 është e gjitha ungjill, Kolosianëve 1-2 është ungjill 
dhe Romakëve 1-11 është ungjill. Pjesa tjetër e këtyre librave tregon 
në mënyrë specifike se si të përdoren këto të vërteta të ungjillit në 
jetë. Predikimi sërish i ungjillit dhe pastaj të treguarit se si zbatohej 
në jetë, ishte metoda e zgjedhur e Palit për t’u shërbyer besimtarëve, 
duke siguruar në këtë mënyrë një model të frymëzuar hyjnor që 
unë ta ndjek ndërsa i shërbej vetes dhe besimtarëve të tjerë. 

1 Romakëve 1:15.  “Kështu, aq sa varet nga unë, jam gati t`ju predikoj ungjillin (fjalë për 
fjalë t’ju ungjillëzoj) edhe juve që jeni në Romë”.

2 1 Korintasve 15.  “(1) Tani, o vëllezër, po ju deklaroj ungjillin që ju kam shpallur dhe që ju e 
keni marrë dhe mbi të cilin ju qëndroni, (2) dhe me anë të të cilit ju jeni shpëtuar, nëse do 
ta mbani fjalën që ju kanë predikuar, veç nëse besuat kot. (3) Sepse unë ju kam transmetuar 
para së gjithash ato që edhe unë vetë i kam marrë, se Krishti vdiq për mëkatet tona sipas 
Shkrimeve, (4) se u varros dhe u ringjall të tretën ditë, sipas Shkrimeve”. 
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2. Nevoja ime e përditshme

n
Ungjilli është kaq marrëzi3 (sipas urtësisë sime natyrore), kaq 

skandaloz4 (sipas ndërgjegjes sime), dhe kaq i pabesueshëm (sipas 
zemrës sime të ndrojtur5), saqë është betejë e përditshme për të 
besuar gjithë shtrirjen e tij siç duhet. Thjesht nuk ka asnjë mënyrë 
tjetër për të konkurruar me brejtjen e ndërgjegjes sime, me dënimet 
e zemrës sime dhe me gënjeshtrat e botës dhe të Djallit6 përveçse 
me përsëritjen e përditshme të ungjillit për t’i mundur ato. 

3. Fuqia e Perëndisë

n
Jashtë parajsës, fuqia e Perëndisë në densitetin e saj më të 

lartë gjendet në ungjillin. Kështu duhet të jetë, sepse Bibla e 
përshkruan dy herë ungjillin si “fuqia e Perëndisë”.7 Asgjë tjetër në 
gjithë Shkrimin nuk është përshkruar ndonjëherë në këtë mënyrë, 
me përjashtim të Personit të Jezu Krishtit.8 Një përshkrim i tillë 
dëshmon që ungjilli, jo vetëm që është i fuqishëm, por është mjeti

3 1 Korintasve 1.  “(21) Sepse, duke qenë se nëpërmjet diturisë së Perëndisë bota nuk e 
njohu Perëndinë me urtinë e vet, Perëndisë i pëlqeu të shpëtojë ata që besojnë nëpërmjet 
marrëzisë së predikimit.... (23)... ne predikojmë Krishtin të kryqëzuar, skandal për Judenjtë 
dhe marrëzi për Grekët”.

4 1 Korintasve 1:23.  “...ne predikojmë Krishtin të kryqëzuar, skandal (në greqisht skandalon)”.     
5 1 Gjonit 3.  “(19) ...ne dimë se jemi në të vërtetën dhe do t`i bindim zemrat tona para Atij; 

(20) sepse, po të na dënojë zemra jonë…”.     

6 2 Korintasve 4:4.  “...të cilëve perëndia i këtij shekulli ua verboi mendjet e atyre që nuk 
besojnë, që drita e ungjillit të lavdisë së Krishtit, që është shëmbëllimi i Perëndisë, të mos 
ndriçojë tek ata...”.     

7 Romakëve 1:16.  “Në fakt unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e 
Perëndisë për shpëtimin e cilitdo që beson...”. 1 Korintasve 1:18.  “ Sepse mesazhi i kryqit 
është marrëzi për ata që humbin, por për ne që shpëtohemi është fuqia e Perëndisë”.

8 1 Korintasve 1:24.  “...Krishtin, fuqia e Perëndisë...”. 
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përfundimtar në të cilin fuqia e Perëndisë qëndron dhe kryen 
punën e saj më të madhe. 

Në të vërtetë, fuqia e Perëndisë shihet në shpërthimin 
e vullkaneve, në vlimin e nxehtë të diellit tonë të madh në 
temperaturë të paimagjinueshme dhe në shpejtësinë rrufe të një 
ylli të zbuluar së fundi, që është parë të përshkojë qiejt me 1,5 
milionë milje në orë. Megjithatë në Shkrime këto dukuri nuk janë 
cilësuar asnjëherë si “fuqia e Perëndisë”. Sa i fuqishëm duhet të jetë 
atëherë ungjilli që të meritojë një titull të tillë! Dhe sa i madh është 
shpëtimi që ai mund të kryejë në jetën time, nëse unë do ta rrok 
me besim9 dhe do t’i jap vendin kryesor në mendimet e mia çdo 
ditë! 

4. Mbrojtja ime e përditshme 

n
Për aq sa jam brenda ungjillit, do të përjetoj gjithë mbrojtjen që 

më duhet nga fuqitë e së keqes që tërbohen kundra meje. Për këtë 
arsye Bibla më mëson të “marr”10 dhe “të vesh”11 gjithë armatimin e 
Perëndisë; dhe pjesët e armatimit që më thotë të vesh janë thjesht 
sinonime për ungjillin. Të përkthyera fjalë për fjalë nga greqishtja, 
ato janë: “... shpëtimi... drejtësimi... ungjilli i paqes... besimi... shpëtimit

9 Hebrenjve 4:2.  “Në fakt neve si edhe atyre u ishte shpallur lajmi i mirë, por fjala e predikimit 
nuk u dha dobi fare, sepse nuk qe e bashkuar me besimin tek ata që e dëgjuan”. Efesianëve 
1.  “(18) ...dhe t`u ndriçojë sytë e mendjes suaj, që të dini... (19) ...cila është madhështia e 
jashtëzakonshme e fuqisë së tij ndaj nesh, që besojmë”. 

10 Efesianëve 6:13.  “Prandaj merreni të gjithë armatimin e Perëndisë, që të mund të rezistoni 
në ditën e mbrapshtë…”.

11 Efesianëve 6.  “(11) Vishni gjithë armatimin e Perëndisë që të mund të qëndroni kundër 
kurtheve të djallit. (12) sepse beteja jonë nuk është kundër gjakut dhe mishit, por kundër 
principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të botës së errësirës të kësaj epoke, 
kundër frymërave të mbrapshta në vendet qiellore”. 
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dhe... fjala e Perëndisë”.12 Çfarë tjetër janë të gjitha këto shprehje, 
veçse mënyra të ndryshme të përshkrimit të ungjillit? Prandaj, nëse 
dua të qëndroj fitimtar në Jezusin, duhet të bëj atë që këshillon 
autori i këngës dhe “të vesh armatimin e ungjillit, çdo pjesë ta vesh me 
lutje”.13 

Fakti që Perëndia më thotë “ta marr” dhe “ta vesh” këtë armatim 
të ungjillit më paralajmëron për faktin që unë nuk e filloj çdo ditë 
automatikisht i mbrojtur nga ungjilli. Në të vërtetë, këto urdhërime 
nënkuptojnë se jam i cenueshëm nga disfata dhe lëndimi nëse nuk 
e rrok ungjillin dhe nuk armatosem me të nga koka në këmbë. Dhe 
ç’mënyrë tjetër më të mirë ka për ta bërë këtë, sesa t’i predikoj vetes 
ungjillin dhe ta bëj atë rrahjen e zemrës sime gjatë çdo dite! 

5. I transformuar nga lavdia

n
Lavdia e Perëndisë është faktori më i fuqishëm për transformim 

në dispozicion të njeriut. Është kaq e fuqishme, saqë i transformon 
ata që thjesht ia ngulin sytë asaj. Apostulli Pal jep dëshmi personale 
të këtij fakti mahnitës. “Por ne të gjithë”, thotë ai “duke soditur 
fytyrëzbuluar si në pasqyrë lavdinë e Zotit, transformohemi në të njëjtin 
shëmbëllim nga lavdia në lavdi”.14 Nga dëshmia e Palit unë mësoj se, 
nëse dua të bëhem gjithçka që Perëndia dëshiron të jem, duhet të 
sodit lavdinë e Tij çdo ditë. 

12 Efesianëve 6.  “(14) Qëndroni, pra, të fortë, duke patur në ijë brezin e së vërtetës, të veshur 
me parzmoren e drejtësisë, (15) dhe duke mbathur këmbët me gatishmërinë e ungjillit të 
paqes, (16) mbi të gjitha, duke marrë mburojën e besimit, me të cilën mund të shuani të 
gjitha shigjetat e zjarrta të të ligut. (17) Merrni edhe përkrenaren e shpëtimit dhe shpatën 
e Frymës, që është fjala e Perëndisë”. 

13 Stand up, Stand up for Jesus (Qëndro, Qëndro për Jezusin), nga George Duffield, Jr., (1818-
1888). 

14 2 Korintasve 3:18.  “Dhe ne të gjithë, duke soditur fytyrëzbuluar lavdinë e Zotit si në pasqyrë, 
transformohemi në të njëjtën shëmbëllim nga lavdia në lavdi, posi prej Frymës së Zotit”.
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Po ku ta gjej lavdinë e Perëndisë që ta sodit? Në të vërtetë, 
lavdia e Perëndisë është zbuluar në gjithë Krijimin,15 por Bibla 
mëson që, jashtë Qiellit, lavdia e Perëndisë në dendësinë e saj më 
të lartë gjendet në ungjillin. Për këtë arsye ungjilli përshkruhet në 
Shkrime si “ungjilli i lavdisë së Krishtit” dhe “ungjilli i lavdisë së të lumit 
Perëndi”.16 Si rrjedhojë, ndërsa e bëj zakon t’ia ngul sytë lavdisë së 
Zotit të zbuluar në ungjillin, mund të jem i sigurtë se depozitat 
e vërteta të lavdisë së Perëndisë po i bashkangjiten personit tim 
dhe po më shndërrojnë nga një nivel lavdie në një tjetër.17 Ky 
transformim është i thellë dhe i qëndrueshëm, dhe ua shfaq të 
tjerëve lavdinë e Perëndisë të pavenitur.18

6. Një shërim për dyshimin

n
Sa herë që me vetëdije nuk i bindem një urdhërimi të Perëndisë, 

kjo ndodh sepse në atë moment unë dyshoj në qëllimet e vërteta 
të Perëndisë që ma ka dhënë atë urdhërim. A ka me të vërtetë 
Perëndia më të mirën për mua në zemrën e Tij? Ose, a nuk po 
më jep Ai diçka të cilën do të ishte më mirë po ta kisha?19 Pyetje 
të tilla të bëra me dashje apo pa dashje, gjenden nën çdo veprim 
mosbindjeje. 

15 Psalmi 19:1.  “Qiejtë tregojnë lavdinë e Perëndisë dhe kupa qiellore shpall veprën e duarve 
të tij...”. Isaia 6:3.  “...I Shenjtë, i shenjtë, i shenjtë është Zoti i ushtrive. Tërë toka është plot me 
lavdinë e tij”.

16 2 Korintasve 4:4. “... drita e ungjillit të lavdisë së Krishtit...”. 1 Timoteut 1:11.  “...ungjillit të 
lavdisë të të lumit Perëndi...”. 

17 2 Korintasve 3:18.  “Dhe ne të gjithë, duke soditur fytyrëzbuluar lavdinë e Zotit si në pasqyrë, 
transformohemi në të njëjtën shëmbëllim nga lavdia në lavdi, posi prej Frymës së Zotit”. 

18 2 Korintasve 3:13.  “dhe jo si Moisiu, i cili vinte një vel mbi fytyrën e vet, që bijtë e Izraelit të 
mos vështronin me sy fundin e asaj që duhej të anulohej”. 

19 Zanafilla 3.  “(4) Atëherë gjarpri i tha,’...(5) ...Perëndia e di që ditën që do t`i hani, sytë tuaj 
do të hapen dhe do të jeni në gjendje si Perëndia të njihni të mirën dhe të keqen.’ (6) Dhe 
gruaja pa që pema ishte e mirë për t`u ngrënë, që ishte e këndshme për sytë dhe që pema 

ishte i dëshirueshme për ta bërë të zgjuar dikë; dhe ajo mori nga fruti i saj, e hëngri…”. 
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Megjithatë, ungjilli e ndryshon pikëpamjen time për urdhërimet 
e Perëndisë, në atë që më ndihmon të shoh zemrën e Personit nga 
i Cili vijnë këto urdhërime. Kur e filloj zinxhirin e mendimeve të 
mia me ungjillin, e kuptoj që, nëse Perëndia më deshi aq shumë, 
saqë sakrifikoi jetën e Birit të Tij për mua, atëherë Ai duhet të jetë 
i udhëhequr nga e njëjta dashuri kur m’i thotë urdhërimet e Tij. 
Kur i shikoj ato që Perëndia urdhëron dhe ndalon nën këtë dritë, 
mund t’i shoh siç janë me të vërtetë: tabela dashamirëse nga një Atë 
qiellor, i cili kërkon të më tregojë dashuri përmes çdo udhëzimi, në 
mënyrë që unë të përjetoj vetë plotësinë e Tij përjetë.20

Kur i kontrolloj mendimet e mia si më sipër, ungjilli më shëron 
nga dyshimet për Perëndinë, duke më përgatitur kështu të eci më 
me besim në rrugën e bindjes ndaj urdhërimeve të Tij. 

7. Mjaftueshmëri në ungjill 

n
Ungjilli shërben si mjeti me anë të të cilit Perëndia çdo ditë më 

bën personin që Ai do që unë të jem dhe gjithashtu më shërben 
si kanali përmes të të cilit Ai më jep trashëgiminë time çdo ditë 
të jetës sime të krishterë.21 Prandaj mund të thuhet që ungjilli 
përmban gjithçka që më duhet “për jetën dhe perëndishmërinë”.22 Për 
këtë arsye Perëndia më thotë që të jem i themeluar në mënyrë të 
palëkundur në ungjill në çdo kohë dhe kurrë të mos ia lejoj vetes 
të lëviz që atje.23 Fakti i thjeshtë që Perëndia më thotë të qëndroj në

20 Ligji i Përtërirë 5:29.  “Ah, sikur të kishin gjithnjë një zemër të tillë, ...dhe të respektonin tërë 
urdhërimet e mia, që të rronin gjithnjë në begati ata dhe bijtë e tyre!”.

21 Veprat 20:32.  “…po ju lë... te fjala e hirit të tij [ungjilli], që është në gjendje t`ju ndërtojë dhe 
t`ju japë trashëgimin në mes të të gjithë të shenjtëruarve”.

22 2 Pjetrit 1:3.  “...fuqia e tij hyjnore na dhuroi të gjitha gjërat që i takojnë jetës dhe 
perëndishmërisë, me anë të njohjes së atij që na thirri me lavdinë dhe virtytin e vet”. 

23 Kolosianëve 1:23.  “...qëndroni në besim me themel dhe të patundur, dhe të mos luani nga 
shpresa e ungjillit...”. 
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ungjillin në çdo kohë, do të thotë se Ai ka si synim të sigurojë për 
të gjitha nevojat e mia, për aq sa unë qëndroj në atë vend luksi.24

8. Liri nga fuqia e mëkatit

n
Për aq sa jam i ndikuar nga faji i mëkateve të mia, do të jem rob 

i tyre dhe do ta gjej veten shpesh duke bërë përsëri të njëjtat mëkate 
për të cilat ndihem më shumë fajtor. Djalli e di mirë këtë fakt; ai 
e di se, nëse mund të më mbajë të torturuar nga faji i mëkatit, ai 
mund të më zotërojë me fuqinë e mëkatit. 

Por ungjilli ia heq jetën mëkatit që në rrënjë dhe për rrjedhojë 
e bën të pavlefshme fuqinë e mëkatit mbi mua. Falja e Perëndisë, 
që më është bërë e ditur përmes ungjillit, më çliron nga fuqia e 
mëkatit sepse më liron së pari nga faji i tij;25 dhe predikimi i një 
faljeje të tillë ndaj vetes është një mënyrë praktike për ta vënë 
ungjillin në veprim si një shfuqizues i fuqisë së mëkatit në jetën 
time. 

9. Duke u prehur në drejtësinë e Krishtit

n
Ungjilli më nxit të prehem në pozitën time të drejtë me 

Perëndinë, një pozitë të cilën Krishti Vetë e ka siguruar dhe 
gjithnjë e mban për mua.26 Unë nuk duhet të bëjë kurrë ndonjë 

24 Kolosianëve 2.  “(8) Tregoni kujdes se mos ndokush ju bën prenë e tij me anë të filozofisë 
dhe me mashtrime të kota, sipas traditës së njerëzve, sipas elementeve të botës dhe jo 
sipas Krishtit. (9) Sepse tek ai banon trupërisht gjithë plotësia e Hyjnisë. (10) Dhe ju keni 
marrë plotësinë në të...”. 2 Pjetrit 1:3. “...fuqia e tij hyjnore na dhuroi të gjitha gjërat që i 
takojnë jetës dhe perëndishmërisë, me anë të njohjes së atij që na thirri me lavdinë dhe 
virtytin e vet”. 

25 Romakëve 6:14.  “Në fakt mëkati nuk do të ketë më pushtet mbi ju, sepse nuk jeni nën ligj, 
por nën hir”.

26 Romakëve 5.  “(1) Të shfajësuar, pra, me anë të besimit, kemi paqe me Perëndinë nëpërmjet 
Jezu Krishtit, Zotit tonë, (2) me anë të të cilit edhe patëm, nëpërmjet besimit, hyrjen në këtë 
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punë për ta fituar apo për ta mbajtur statusin tim si i shfajësuar 
para Perëndisë.27 I çliruar nga barra e një detyre të tillë, tani mund 
t’i përdor energjitë e mia për të shijuar Perëndinë, për të ndjekur 
shenjtërinë dhe për t’ua shërbyer të tjerëve hirin e mrekullueshëm 
të Perëndisë. 

Ungjilli gjithashtu më kujton se pozita ime e drejtë para 
Perëndisë qëndron e fortë pavarësisht nga performanca ime, sepse 
pozita ime është e bazuar vetëm në punën e Jezusit dhe jo timen.28 
Në ditët kur mëkatoj dhe dështoj më shumë, ungjilli më inkurajon 
me hirin e paepur ndaj meje.29 Në ditët e mia më të mira të fitores 
dhe dobishmërisë, ungjilli vazhdon të më tregojë që mund t’i 
afrohem Perëndisë vetëm në bazë të drejtësisë së Jezusit, dhe jo 
simes. 

10. I skllavëruar nga drejtësia e Krishtit

n
Drejtësia e Perëndisë, që më është veshur përmes Krishtit, nuk 

është thjesht diçka në të cilën mbështetem, por është gjithashtu 
realiteti shpëtues kryesor me anë të të cilit Perëndia më drejton. 
Sipas Romakëve 6, kur iu binda thirrjes së ungjillit u shpalla i drejtë 

hir në të cilin qëndrojmë të patundur dhe mburremi në shpresën e lavdisë së Perëndisë”. 
1 Gjonit 2 “(1) ...dhe në qoftë se ndokush mëkatoi, kemi një avokat te Ati, Jezu Krishtin të 
drejtin. (2) Ai është shlyesi për mëkatet tona...”.

27 Romakëve 4:5.  “ndërsa atij që nuk vepron, por beson në atë që shfajëson të paudhin, 
besimi i tij i numërohet për drejtësi”. Hebrenjve 4:3.  “Sepse ne që besuam hyjmë në 
prehje...”. Mateu 11:28.  “Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do 
t`ju jap çlodhje”.

28 Romakëve 5.  “(18) Prandaj, ashtu si për një shkelje të vetme dënimi u shtri mbi të gjithë 
njerëzit, ashtu edhe me një akt të vetëm drejtësie, hiri u shtri mbi gjithë njerëzit për 
shfajësimin e jetës. (19) ...ashtu edhe nga bindja e një të vetmi të shumtët do të bëhen të 
drejtë”.

29 Romakëve 5.  “(20) ...por aty ku mëkati është i tepruar, hiri është akoma më i tepërt, (21) me 
qëllim që ashtu si mëkati ka mbretëruar te vdekja, ashtu edhe hiri të mbretërojë me anë të 
drejtësisë në jetën e përjetshme nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit tonë. (6:1) “Çfarë të themi, 
pra? A të mbetemi në mëkat, që të teprojë hiri?”. 1 Gjonit 2.  “(1) ...në qoftë se ndokush 
mëkatoi, kemi një avokat te Ati, Jezu Krishtin të drejtin. (2) Ai është shlyesi për mëkatet 
tona...”.
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dhe “u bëra skllav i drejtësisë” në të njëjtën kohë.30 Vërtet në kuptimin 
e plotë të fjalës, drejtësia e Perëndisë që m’u dha, u bë zotëruesi im, 
ditën në të cilën u ktheva në besim! Dhe tani Perëndia më thërret 
përditë t’ia dorëzoj gjymtyrët e qenies sime kësaj drejtësie si skllevër 
për të bërë çfarëdo që kjo drejtësi më urdhëron.31

Fakti që unë do të thirresha për t’ia paraqitur gjymtyrët e 
mia si skllevër kësaj drejtësie që më është dhënë, nënkupton që 
shfajësimi im është vendimtar, duke më drejtuar se si ta jetoj time 
çdo ditë. Çfarë bën është që më drejton të jem i shenjtë; dhe ajo që 
rezulton nga bindja ime ndaj sundimit të tij është shenjtërimi, apo 
shenjtëria e jetës.32 Prandaj mund të thuhet që ‘shenjtërimi’ është 
thjesht procesi i një jete të tërë në të cilin unë ia dorëzoj me gëzim 
veten drejtësisë që më është veshur nga Perëndia dhe më pas bëj 
gjithçka që kjo drejtësi më drejton të bëj. Në të vërtetë, Perëndia 
më ka veshur mua me drejtësinë e Tij. Tani Ai dëshiron që kjo 
drejtësi të më zotërojë. 

Sa më shumë ngazëllehem në realitetin e shfajësimit tim në 
Krishtin, aq më tepër e pozicionoj veten time për të përjetuar 
forcën sunduese të fuqisë së tij shenjtëruese në jetën time. Dhe sa 
më shumë shenjtërohem, aq më shumë e përjetoj shtrirjen e plotë 
të jetës së përjetshme që Perëndia më ka dhënë në Krishtin.33

30 Romakëve 6.  “(17) Por qoftë falënderuar Perëndia... iu bindët me zemër atij mësimi që ju 
është transmetuar. (18) Dhe, mbasi u liruat nga mëkati, u bëtë shërbëtorë të drejtësisë”. 
(përkthimi fjalë për fjalë= skllevër të drejtësisë”).

31 Romakëve 6:19.  “...Sepse ashtu si një kohë i kishit përkushtuar gjymtyrët tuaja për të 
qenë shërbëtorë të papastërtisë dhe të paudhësisë për të bërë paudhësinë, kështu tani 
përkushtoni gjymtyrët tuaj për të qënë shërbëtorë të drejtësisë për shenjtërim”.

32 Romakëve 6:19.  “ ...kështu tani përkushtoni gjymtyrët tuaj për të qënë shërbëtorë të 
drejtësisë për shenjtërim”.

33 Romakëve 6.  “(19) ...kështu tani përkushtoni gjymtyrët tuaj për të qënë shërbëtorë të 
drejtësisë për shenjtërim...”. (22) Por tani, pasi u liruat nga mëkati dhe u bëtë shërbëtorë të 
Perëndisë keni për frytin tuaj shenjtërimin dhe për fund jetën e përjetshme”. 
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11. Duke dashur vëllezërit dhe motrat 

n
Sa më shumë e përjetoj ungjillin, aq më tepër zhvillohet brenda 

meje një ndjenjë e zjarrtë afrimiteti për të krishterët e tjerë, të 
cilët gjithashtu janë pjesëmarrës në lavditë e ungjillit. Kjo dashuri 
për ta, vjen me sigurinë që ata po rriten shpirtërisht vazhdimisht 
dhe përfundimisht do të lartësohen dhe bëhet kënaqësia ime 
t’ua shpreh atyre këtë siguri të përzemërt në lidhje me punën e 
vazhdueshme të Perëndisë në jetët e tyre.34 

Gjithashtu, kur shoh që ungjilli është një mirësi kaq e madhe 
në jetën time, e kuptoj që dhurata më e madhe që mund t’u jap 
të krishterëve të tjerë është ungjilli vetë. Në të vërtetë, unë i dua 
vëllezërit dhe motrat e mia të krishterë jo thjesht për shkak të 
ungjillit, por i dua ata më mirë kur i dua me ungjillin!35 Dhe e bëj 
këtë jo thjesht duke u folur fjalët e ungjillit, por edhe duke jetuar 
para tyre dhe duke u sjellë me ta vazhdimisht siç e kërkon ungjilli. 
Duke e ndarë jetën me ta në këtë mënyrë, jap kontributin tim që 
ata të përjetojnë fuqinë, Frymën dhe sigurinë e plotë të ungjillit.36 

Duke ia predikuar ungjillin vetes çdo ditë, unë e ushqej lidhjen 
që më bashkon me vëllezërit dhe motrat e mia për të cilët Krishti 
vdiq, dhe gjithashtu e mbaj veten gati me lëndën bazë me të cilën 
mund t’i dua ata me zell në Krishtin. 

34 Filipianëve 1.  “(3) E falënderoj Perëndinë tim, sa herë që ju kujtoj,(4) duke iu lutur gjithmonë 
me gëzim për ju të gjithë në çdo lutje që bëj, (5) për pjesëmarrjen tuaj në ungjillin që nga 
dita e parë e deri tani, (6) duke qënë i bindur për këtë, se ai që nisi një punë të mirë në ju, 
do ta përfundojë deri në ditën e Jezu Krishtit”.

35 1 Thesalonikasve 2:8.  “Kështu, duke pasur një dashuri të madhe ndaj jush, ishim të kënaqur 
duke ju komunikuar jo vetëm ungjillin e Perëndisë, por edhe vetë jetën tonë, sepse na u 
bëtë të dashur”.

36 1 Thesalonikasve 1:5.  “Sepse ungjilli ynë nuk erdhi deri te ju vetëm me fjalë, por edhe me 
fuqi dhe me Frymë të Shenjtë, dhe me shumë bindje; ju e dini se si jemi sjellë në mes tuaj 
për hirin tuaj”.
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12. Trashëgimia ime në shenjtorët

n
Ungjilli nuk është vetëm një mesazh i pajtimit me Perëndinë, 

por ai gjithashtu shpall pajtimin e të gjithë besimtarëve me njëri-
tjetrin në Krishtin. Përmes vdekjes së Krishtit, Perëndia ka sjellë 
paqe atje ku më parë kishte armiqësi, dhe ka thyer pengesat raciale, 
ekonomike dhe shoqërore që dikur, pa Krishtin, na ndanin nga 
njëri tjetri.37 

Gjithashtu, kur Perëndia na shpëtoi, Ai na bëri anëtarë të 
familjes së Tij38 dhe na bëri dhurata të njëri-tjetrit.39 Çdo vëlla dhe 
motër është një pjesë e trashëgimisë sime të ungjillit nga Perëndia, 
dhe unë jam pjesë e trashëgimisë së tyre gjithashtu. Ne jemi aktorë 
të rëndësishëm në tregimin e ungjillit të njëri-tjetrit dhe pikërisht 
në marrëdhënien që kemi me njëri-tjetrin ne përjetojmë plotësinë 
e Perëndisë në Krishtin.40 

Si rrjedhojë, sa më shumë kuptoj sferën e plotë të veprimit të 

37 Efesianëve 2.  “(14) Ai në fakt, është paqja jonë, ai që ka bërë nga të dy popujt një dhe ka 
shembur murin e ndarjes, (15) duke e prishur armiqësinë në mishin e tij... për të krijuar në 
vetvete nga dy një njeri të ri, duke bërë paqen, (16) dhe për t`i pajtuar të dy me Perëndinë 
në një trup të vetëm me anë të kryqit, mbasi vrau armiqësinë në vetvete”. Kolosianëve 3:11.  
“Këtu nuk ka më Grek e Jude, rrethprerje dhe parrethprerje, Barbar e Skithas, shërbëtor e 
i lirë, por Krishti është gjithçka dhe në të gjithë”.  Galatasve 3:28.  “Nuk ka as Jude, as Grek, 
nuk ka as skllav as tëslirë, nuk ka as mashkull as femër, sepse të gjithë jeni një në Jezu 
Krishtin”. Zbulesa 5:9.  “...sepse ti [Jezus] u there, dhe me gjakun tënd na bleve te Perëndia 
nga çdo fis, gjuhë, popull dhe komb”. 

38 Efesianëve 2:19.  “Ju, pra, nuk jeni më të huaj, as bujtës, por bashkëqytetarë të shenjtorëve 
dhe pjestarë të familjes së Perëndisë”. 

39 Efesianëve 1:18.  “dhe t`u ndriçojë sytë e mendjes suaj, që të dini... dhe cilat janë pasuritë e 
lavdisë së trashëgimisë së tij në shenjtorët”. 

40 Efesianëve 3.  “(18) që, të rrënjosur dhe të themeluar në dashuri, të mund të kuptoni me 
të gjithë shenjtorët cila është gjërësia, gjatësia, thellësia dhe lartësia,(19) dhe ta njihni 
dashurinë e Krishtit ... që të mbusheni me tërë plotësinë e Perëndisë”. 2 Timoteut 2:22.  “...
bjeru pas drejtësisë, besimit, dashurisë dhe paqes bashkë me ata që e thërresin në ndihmë 
Zotin me zemër të pastër”. 1 Pjetrit 4:10.  “Gjithsecili le ta vërë në shërbim të tjetrit dhuntinë 
që ka marrë, si kujdestarë të mirë të hirit të shumëfarshëm të Perëndisë”. Efesianëve 1.  “(22) 
... kishës, (23) e cila është trupi i tij, plotësia i atij që mbush çdo gjë në të gjithë”.
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ungjillit, aq më shumë e çmoj kishën për të cilën vdiq Krishti,41 
aq më shumë e çmoj rolin që unë luaj në jetën miqve të mi të 
krishterë dhe aq më shumë e çmoj rolin që ata duhet të lejohen të 
luajnë në jetën time.

13. I nxitur për t’i dashur të tjerët

n
Kur e kam mendjen të fokusuar tek ungjilli, jam mjaft i nxitur 

për t’u shfaqur dashurinë e Perëndisë njerëzve të tjerë. Sepse 
gjithmonë jam i gatshëm t’u tregoj dashuri të tjerëve kur e kam 
të freskët në mendje dashurinë që Perëndia ka treguar për mua.42 
Gjithashtu, ungjilli më jep atë që më duhet për t’u dhënë hir falës 
atyre që kanë mëkatuar ndaj meje, sepse ai më kujton ditë për ditë 
hirin falës që Perëndia më tregon mua.43

T’u bëj mirë dhe të tregoj dashuri ndaj atyre që më kanë bërë 
keq është gjithmonë e kundërta e asaj që kërkon mishi im mëkatar 
që unë të bëj. Megjithatë, kur e kujtoj veten për mëkatet e mia 
ndaj Perëndisë dhe për hirin e Tij falës dhe bujar ndaj meje, i jap 
ungjillit një mundësi për t’i dhënë formë përsëri këndvështrimit 

41 Efesianëve 5:25.  “...Krishti ka dashur kishën dhe e ka dhënë veten e vet për të”.

42 Titit 3.  “(1) U kujto atyre... (2) të mos flasin keq për asnjeri, të jenë paqësorë dhe të butë, 
duke treguar mirësjellje të madhe kundrejt të gjithë njerëzve. (3) Sepse edhe ne dikur ishim 
të pamendë, rebelë, endacakë, robër të lakmive të ndryshme dhe të qejfeve, duke jetuar 
në ligësi dhe në smirë, të urryer dhe duke e urryer njeri tjetrin. (4) Po kur u shfaq mirësia 
e Perëndisë, Shpëtimtarit tonë, dhe dashuria e tij për njerëzit, (5) ai na shpëtoi jo me anë 
të veprave të drejta që ne bëmë, por sipas mëshirës së tij, me anë të larjes së rilindjes dhe 
të ripërtëritjes së Frymës së Shenjtë, (6) të cilën e derdhi me mbushëlli mbi ne, me anë 
të Jezu Krishtit, shpëtimtarit tonë, (7) që ne, të shfajësuar me anë të hirit të tij, të bëhemi 
trashëgimtarë të jetës së përjetshme, sipas shpresës që kemi. (8) Kjo fjalë është e sigurt, dhe 
dua që ti të pohosh me forcë këto gjëra, që ata që kanë besuar në Perëndinë të kujdesen 
për të kryer vepra të mira. Këto gjëra janë të mira dhe të dobishme për njerëzit”.

43 Efesianëve 4:32.  “Por jini të mirë dhe të mëshirshëm njëri me tjetrin, duke e falur njëri-
tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin. Kolosianëve 3.  “(12) Vishuni, pra, si të 
zgjedhur të Perëndisë, shenjtorë dhe të dashur, me dhembshuri të brendshme, mirësinë, 
përulësinë, zemërbutësinë dhe me durimin, (13) duke duruar njëri-tjetrin dhe duke falur 
njëri-tjetrin, në qoftë se dikush ankohet kundër një tjetri; dhe sikundër Krishti ju ka falur, 
ashtu bëni edhe ju”.
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tim dhe për të më vënë në një mendësi në të cilën unë vërtet të 
dëshiroj t’u jap të njëjtin hir atyre që më kanë bërë keq.

14. Një zemër për të humburit

n
Sa më shumë ia përsëris vetes të vërtetat e ungjillit dhe gëzohem 

në to, aq më shumë rritet brenda meje një barrë për jo të krishterët, 
që të hyjnë në bekime të tilla. Kjo duket se i ndodh edhe Apostull 
Palit ndërsa shkruan librin e Romakëve. 

Te Romakëve 5 Pali ngazëllen në pozitën e tij të drejtë para 
Perëndisë.44 Në kapitullin 6 ai flet për lirinë nga mëkati që Krishti 
ka kryer në jetën e besimtarëve,45 një liri për të cilën Pali më 
vonë rrëfen se nuk ishte realizuar plotësisht në praktikën e tij të 
përditshme (kapitulli 7).46 Megjithatë, duke ardhur në kapitullin 
8, ai thotë përsëri për faktin që nuk ka dënim për ata që janë 
në Krishtin Jezus.47 Në një mënyrë gjithnjë e më shpërthyese, 
ai përsërit shumë lajtmotive të ungjillit gjatë gjithë kapitullit 8 
dhe e kulmon kapitullin me një thirrje triumfuese në lidhje me 
dashurinë e pafund të Perëndisë që u mundëson të krishterëve të 
jenë më shumë se fitimtarë në të gjitha gjërat.48 

44 Romakëve 5.  “(1) Të shfajësuar, pra, me anë të besimit, kemi paqe me Perëndinë nëpërmjet 
Jezu Krishtit, Zotit tonë, (2) ...dhe mburremi... (3) Dhe... mburremi... (11) ...edhe mburremi...”.

45 Romakëve 6.  “(1) Çfarë të themi, pra? A të mbetemi në mëkat, që të teprojë hiri? (2) Aspak! 
Ne që jemi të vdekur për mëkatin, si do të jetojmë akoma në të?” Romakëve 6:6.  “duke ditur 
këtë:se njeriu ynë i vjetër u kryqëzua me të, që trupi i mëkatit mund të jetë anuluar dhe që 
ne të mos i shërbejmë më mëkatit”.

46 Romakëve 7:19.  “Në fakt të mirën që unë e dua nuk e bëj; por të keqen që s’dua, atë bëj”.

47 Romakëve 8:1.  “Tani, pra, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezu, që nuk ecin 
sipas mishit, por sipas Frymës”.

48 Romakëve 8.  “(35) Kush do të na ndajë nga dashuria e Krishtit? Pikëllimi, a ngushtica, a 
përndjekja, a uria, a të zhveshurit, a rreziku, a shpata? ...(37) Por në të gjitha këto gjëra 
ne jemi më shumë se fitimtarë për hir të atij që na deshi. (38) Sepse unë jam i bindur 
se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as fuqia dhe as gjërat e tashme as gjërat e 
ardhshme, (39) as lartësitë, as thellësitë, as ndonjë tjetër krijesë, nuk do të mund të na 
ndajë nga dashuria e Perëndisë që është në Jezu Krishtin, Zotin tonë”.
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Çfarë efekti kanë te Pali meditime të tilla të ungjillit? Çfarë 
emocionesh prodhojnë tek ai përveç patjetër gëzimit që ndien 
ndërsa i reciton ato? Pali e hap zemrën që në fillim të kapitullit 9: 
“Kam një trishtim të madh”, thotë ai, “dhe një dhembje të vazhdueshme 
në zemrën time. Sepse do të doja të isha vetë i mallkuar, i ndarë nga 
Krishti, për vëllezërit e mi, për farefisin tim sipas mishit”.49 

Duke zbritur nga lartësitë e meditimit mbi ungjillit, zemra e 
Palit thyhet nga një barrë për vëllezërit e tij judenj që edhe ata 
ta përjetonin fuqinë shpëtuese të ungjillit. Barra e tij ekzistonte 
shumë kohë para se ai të fillonte të shkruante, por pa dyshim ajo 
është intensifikuar nga kjo përsëritje e të vërtetave të Romakëve 5-8, 
një përsëritje e cila në mënyrë të pashmangshme i çon mendimet e 
tij drejt gjendjes së mjerë të atyre që janë jashtë Krishtit. 

Prandaj, nëse dëshiroj të kem një lloj barre të ‘Romakëve 9’ 
për jo të krishterët, duhet të ushtrohem në festimin e ungjillit 
siç bën Pali te Romakëve 5-8. Me kalimin e kohës, gëzimi im në 
ungjillin do të përzihet gjithnjë e më shumë me trishtim, dhe ky 
gëzim me gjurmë trishtimi do të më japë një pasion nga Perëndia 
në shërbesën time për ungjillëzimin e të humburve.

15. Kultivimi i përulësisë

n
Sipas Shkrimit, Perëndia me qëllim e hartoi ungjillin në 

mënyrë të tillë që të më zhvishte nga krenaria dhe të më linte pa 
asnjëfarë arsyeje për t’u mburrur në veten time.50 Kjo është në fakt 

49 Romakëve 9.  “(1) Unë them të vërtetën në Krishtin... (2) kam një trishtim të madh dhe një 
dhembje të vazhdueshme në zemrën time. (3) Sepse do të doja të isha vetë i mallkuar, i 
ndarë nga Krishti, për vëllezërit e mi, për farefisin tim sipas mishit, (4) të cilët janë Izraelitë...”.

50 Efesianëve 2.  “(8) Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo 
nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë, (9) jo nga vepra, që të mos mburret askush”. 
1 Korintasve 1.  “(27) por Perëndia ka zgjedhur gjërat e marra të botës për të turpëruar të 
urtët; dhe Perëndia ka zgjedhur gjërat e dobëta të botës për të turpëruar të fortët; (28) dhe 
Perëndia ka zgjedhur gjërat jo fisnike të botës dhe gjërat e përçmuara, edhe gjërat që nuk 
janë, për të asgjësuar ato që janë, (29) që asnjë mish të mos mburret përpara tij”.
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një mëshirë e mrekullueshme nga Perëndia, sepse krenaria është në 
rrënjë të gjithë mëkatit tim. Krenaria shkaktoi mëkatin e parë në 
Kopsht,51dhe krenaria gjithmonë i paraprin çdo rrëzimi mëkatar në 
jetën time.52 Prandaj, nëse dua të përjetoj çlirim nga mëkati, duhet 
të çlirohem nga krenaria që e prodhon atë. Falë Zotit, ungjilli është 
projektuar për ta përmbushur këtë çlirim. 

Predikimi i ungjillit vetes çdo ditë është një sulm i fuqishëm 
kundër krenarisë sime dhe shërben për ta zëvendësuar atë me 
përulësinë. Asgjë nuk ia zë frymën krenarisë sime më shumë se 
kujtesat e përditshme të lavdisë së Perëndisë tim, të seriozitetit 
të mëkateve të mia dhe të kryqëzimit të Birit të Vetë Perëndisë në 
vendin tim. Gjithashtu, dashuria e hirshme e Perëndisë, e derdhur pa 
kursim mbi mua për shkak të vdekjes së Krishtit, më përul gjithmonë 
kur e kujtoj, veçanërisht e parë në sfondin e Ferrit që unë meritoj. 

Krenaria vyshket në atmosferën e ungjillit; dhe sa më shumë 
që vdes krenaria brenda meje, aq më të rralla janë momentet e 
grindjeve të mia mëkatare me Perëndinë dhe të tjerët.53 Nga ana 
tjetër, përulësia rritet e shëndetshme në atmosferën e ungjillit, dhe 
sa më shumë përulësia lulëzon brenda meje, aq më shumë përjetoj 
hirin e Perëndisë54 bashkë me forcimin që më jep hiri i Tij.55 
Veç kësaj, një përulësi e tillë e shton pasionin tim për Perëndinë 
dhe bën që zemra ime të gëzohet gjithnjë e më shumë sa herë që 
lavdërohet Ai.56

51 Zanafilla 3.  “(4) Atëherë gjarpri i tha... (5) ‘...Perëndia e di që ditën që do t’i hani, sytë tuaj 
do të hapen dhe do të jeni në gjendje si Perëndia të njihni të mirën dhe të keqen.’ (6) Dhe 
gruaja pa që pema ishte ...e dëshirueshme për ta bërë të zgjuar dikë; dhe ajo mori nga fruti 
i saj, e hëngri...”.

52 Fjalët e Urta 16:18.  “Përpara shkatërrimit vjen kryelartësia dhe përpara rrëzimit fryma 
krenare”.

53 Fjalët e Urta 13:10.  “Nga krenaria rrjedhin vetëm grindjet...”.

54 Jakobi 4:6.  “ ...Perëndia u kundërvihet mendjemëdhenjve dhe u jep hir të përulurve”.

55 Hebrenjve 13:9.  “...është mirë që zemra juaj të forcohet me anë të hirit...”.

56 Psalmi 34:2.  “Shpirti im do të krenohet me Zotin; njerëzit e përulur do ta dëgjojnë dhe do 
të gëzohen”.
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 16. Bindja që lind nga dashuria

n
Ta dua Perëndinë me gjithë zemrën, shpirtin, mendjen dhe 

forcën time është urdhërimi më i madh në Ligj.57 Nëse do të mund 
ta përmbushja vetëm këtë urdhërim, do të vinte natyrshëm  t’i 
përmbushja me gëzim të gjitha të tjerat. 

Atëherë, si mund të arrij ta dua Perëndinë me gjithë qenien 
time?58 Bibla më mëson se dashuria e vërtetë në zemrën time për 
Perëndinë lind nga një vetëdije e dashurisë së Tij për mua,59 dhe 
askund tjetër nuk zbulohet më qartë dashuria e Perëndisë sesa në 
ungjill.60

Prandaj, predikimi i ungjillit vetes sime është një mënyrë shumë 
e mirë për ta mbajtur para syve dashurinë mahnitëse të Perëndisë, 
në mënyrë që të mund të përjetoj fuqinë e saj që prodhon në mua 
si rrjedhojë një dashuri pasionante për Të. I rrëmbyer në këtë 
mënyrë nga dashuria e Tij, zemra ime e dashuruar digjet gjithnjë e 
më shumë për të bërë vullnetin e Tij dhe feston kur e bën këtë.61

57 Marku 12.  “(28) ...’Cili është i pari i të gjithë urdhërimeve?’ (30) ...‘Duaje Zotin, Perëndinë 
tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen tënde e me 
gjithë forcën tënde’”.

58 1 Gjonit 5:3.  “Sepse kjo është dashuria e Perëndisë:që ne të zbatojmë urdhërimet e tij; dhe 
urdhërimet e tij nuk janë të rënda”.

59 1 Gjonit 4:19.  “Ne e duam atë, sepse ai na deshi i pari”.

60 Romakëve 5.  “(7) Vështirë në fakt se vdes dikush për një të drejtë; mbase ndonjë do të 
guxonte të vdiste për një njeri të mirë. (8) Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh 
në atë që, kur ende ishim mëkatarë, Krishti vdiq për ne”. Gjoni 15:13.  “Askush s’ka dashuri 
më të madhe nga kjo: të japë jetën e vet për miqtë e tij”. Efesianëve 2.  “(4) Por Perëndia, 
që është i pasur në mëshirë, për shkak të dashurisë së tij të madhe me të cilën na deshi, (5) 
edhe atëherë kur ishim të vdekur në faje, na dha jetë me Krishtin...”.

61 Gjoni 14:31.  “...por kjo ndodh që bota ta njohë se unë e dua Atin dhe se bëj ashtu siç Ati 
më ka urdhëruar...”. Gjoni 4:34.  “Jezusi u tha atyre: ‘Ushqimi im është të bëj vullnetin e atij 
që më dërgoi dhe të kryej veprën e tij’”. Psalmi 40:8.  “Perëndia im, unë gëzohem kur zbatoj 
vullnetin tënd dhe ligji yt është në zemrën time”.
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17. Çlirimi nga dashuria për veten

n
Krahasuar me orvatje më të mëdha, dashuria për veten është e 

mërzitshme dhe e lodhshme. Si rrjedhojë, sa më shumë ta heq qafe 
një mërzi të tillë, aq më i lirë do të jetë shpirti im për të fluturuar 
në lartësitë ku do Perëndia. 

Një nga arsyet kryesore të prirjes sime së natyrshme për të 
dashur veten, është frika. Kam frikë se, nëse nuk e dua veten, nuk 
do të ketë asnjë tjetër që të më dojë aq shumë. Një arsye edhe më 
e madhe e dashurisë për veten është mungesa e bindjes se ekziston 
dikush që është i denjë për t’u dashur më shumë se unë.

Kryelartësia gjendet nën këto dy arsye: unë e dua veten më shumë 
se gjithçka, sepse jam personi më i denjë për t’u dashur që unë njoh 
dhe sepse mendoj se mund ta dua veten më mirë sesa mund të më 
dojë kushdo tjetër. Një kryelartësi e tillë më bën të rrezikshëm,62 
megjithatë ajo është e rrënjosur thellë në mishin tim mëkatar.

Jam mirënjohës që ungjilli më çliron nga prangat e dashurisë 
për veten duke i trajtuar këto dy arsye. Së pari, ungjilli më siguron se 
dashuria e Perëndisë është pafundësisht më e lartë se çdo dashuri që 
mund t’i jap ndonjëherë vetes. “Askush nuk ka dashuri më të madhe nga 
kjo,” thotë Jezusi ndërsa flet për dashurinë e Tij.63 Dhe sa më thellë hyj 
në ungjill, aq më shumë e përjetoj të vërtetën e asaj që ungjilli thotë 
dhe si rrjedhojë, e kuptoj që dashuria e Tij për mua është shumë më e 
madhe se dashuria ime për veten.64 Dashuria e Tij mahnitëse për mua 
e bën fokusimin tim te vetja të pavlerë dhe më çliron për të vazhduar 
me kauza dhe interesa shumë më të larta se vetja ime.65

62 2 Timoteut 3.  “(1) Dhe dije këtë:në ditët e fundit do të vijnë kohë të vështira, (2) sepse 
njerëzit do të jenë egoistë...”.

63 Gjoni 15:13.  “Askush s’ka dashuri më të madhe nga kjo:të japë jetën e vet për miqtë e tij”. 

64 Romakëve 8:32.  “Sepse ai që nuk e kurseu Birin e vet, por e dha për të gjithë ne, qysh nuk 
do të na dhurojë të gjitha gjërat bashkë me të?”. 

65 2 Korintasve 5.  “(14) Sepse dashuria e Krishtit na shtrëngon, sepse kemi arritur në 
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Së dyti, ungjilli më zbulon lavdinë dhe dashurinë mahnitëse të 
Perëndisë.66 Duke bërë kështu ai e josh zemrën time duke e larguar 
nga dashuria për veten dhe duke më lënë të magjepsur dashurinë 
e Tij. Sa më shumë e kundroj lavdinë e Perëndisë në ungjill, aq 
më i dashur më duket Ai. Dhe sa më i dashur më duket Ai, aq më 
shumë vetja ime humbet në sfond si një dashuriçkë e së shkuarës 
që nuk mund të ma rrëmbejë më zemrën.

Predikimi i ungjillit vetes çdo ditë më kujton dashurinë 
mahnitëse të Perëndisë për mua dhe gjithashtu sa pafundësisht i 
denjë është Ai që unë ta dua mbi gjithçka tjetër. Këto kujtesa i 
japin një grusht të mirë fokusit tim të lindur në veten dhe më 
lënë gjithnjë e më shumë të fokusuar në Krishtin67 dhe në planin 
përfundimtar të Perëndisë për t’i sjellë te Vetja e Tij të gjitha gjërat 
qiellore dhe tokësore.68

18. Këndvështrimi i duhur në sprova

n
Më shumë se çdo gjë tjetër, ungjilli më mundëson t’i përqafoj 

vuajtjet e mia dhe si rrjedhim ta pozicionoj veten që të përfitoj sa 
më shumë prej tyre. Sepse ungjilli është rrethana e vetme e madhe 
dhe e përhershme në të cilën jetoj dhe lëviz; dhe çdo vështirësi 

konkluzionin se, në qoftë se një ka vdekur për të gjithë, të gjithë, pra, kanë vdekur; (15) dhe 
se ai ka vdekur për të gjithë, me qëllim që ata të cilët jetojnë, të mos jetojnë që sot e tutje 
për veten e tyre, po për atë që vdiq dhe u ringjall për ta”.

66 2 Korintasve 4:4.  “...e ungjillit të lavdisë së Krishtit”. 1Timoteut 1:11.  “...ungjillit të lavdisë të të 
lumit Perëndi...”.

67 Filipianëve 3.  “(7) Por gjërat që më ishin fitim, i konsiderova, për shkak të Krishtit, humbje. 
(8) Dhe me të vërtetë i konsideroj të gjitha këto një humbje në krahasim me vlerën e lartë të 
njohjes së Jezu Krishtit, Zotit tim, për shkak të të cilit i humba të gjitha këto dhe i konsideroj 
si pleh, që unë të fitoj Krishtin”.

68 Efesianëve 1.  “(9) duke bërë të njohur te ne misterin e vullnetit të tij sipas pëlqimit të tij, që 
ai e kishte përcaktuar me veten e tij, (10) që, kur të plotësoheshin kohërat, t’i sillte në një 
krye të vetëm, në Krishtin, të gjitha gjërat, ato që janë në qiejt dhe ato që janë mbi dhe”. 1 
Korintasve 15:28.  “Dhe kur t’i ketë nënshtruar të gjitha, atëherë Biri vetë do t’i nënshtrohet 
Atij që i nënshtroi të gjitha, që Perëndia të jetë gjithçka në të gjithë”.
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në jetën time është lejuar nga Perëndia, vetëm sepse i shërben 
qëllimeve të Tij të ungjillit në mua. Kur i shikoj rrethanat nën 
këtë dritë, e kuptoj se ungjilli nuk është thjesht një lajm i mirë që 
zë vend diku aty në jetën time midis gjithë të këqija. Përkundrazi 
kuptoj që ungjilli e kthen në vërtet lajm të mirë çdo aspekt tjetër 
të jetës sime, duke përfshirë edhe sprovat më të vështira.69 Lajmi i 
mirë në lidhje me sprovat e mia është që Perëndia po i detyron ato 
t’u përkulen qëllimeve të Tij në ungjillin dhe të më bëjnë mirë mua 
duke përmirësuar karakterin tim dhe duke më bërë të ngjashëm 
me shëmbëlltyrën e Krishtit.70

Predikimi i ungjillit vetes çdo ditë më siguron një lente përmes 
së cilës mund t’i shikoj sprovat e mia në këtë mënyrë dhe të shoh 
shkakun e vërtetë për t’u gëzuar që gjendet në to. Atëherë mund 
t’i përqafoj sprovat si miq dhe t’i lejoj të bëjnë punën e mirë të 
Perëndisë në mua. 

69 Romakëve 5.  “(1) Të shfajësuar, pra, me anë të besimit, kemi paqe me Perëndinë nëpërmjet 
Jezu Krishtit, Zotit tonë, (2) ...dhe mburremi në shpresën e lavdisë së Perëndisë. (3) Dhe 
jo vetëm kaq, por mburremi edhe në shtrëngimet, duke ditur që shtrëngimi prodhon 
këmbënguljen, (4) këmbëngulja përvojën dhe përvoja shpresën. (5) Por shpresa nuk 
turpëron, sepse dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrat tona me anë të Frymës së 
Shenjtë që na është dhënë”.

70 Romakëve 8.  “(28) Dhe 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. (29) Sepse ata që ai i 
ka njohur që më parë, edhe i ka paracaktuar që të jenë të ngjashëm me shëmbëlltyrën e 
Birit të tij...”. Jakobi 1.  “(2) Ta konsideroni një gëzim të madh, o vëllezër të mi, kur ndodheni 
përballë sprovash nga më të ndryshmet, (3) duke e ditur se sprova e besimit tuaj sjell 
qëndrueshmëri. (4) Dhe qëndrueshmëria të kryejë në ju një vepër të përsosur, që ju të 
jeni të përsosur dhe të plotë, pa asnjë të metë”. 1 Korintasve 12.  “(7) ...m’u dha një gjëmb 
në mish, një engjëll i Satanit, për të më rënë me grushta, që të mos mbahem me të madh. 
(8) Lidhur me këtë iu luta tri herë Zotit që ta largonte nga unë. (9) Por ai më tha: ‘Hiri im 
të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi’. Prandaj me kënaqësi të madhe do të 
krenohem më tepër për dobësitë e mia, që fuqia e Krishtit të rrijë tek unë. (10) Prandaj unë 
kënaqem në dobësi, në fyerje, në nevoja, në përndjekje, në ngushtica për shkak të Krishtit, 
sepse, kur jam i dobët, atëherë jam i fortë”.
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19. I ekspozuar nga Kryqi, Pjesa I

n
Pikërisht ndërsa përsëriste të vërtetat e ungjillit te Romakëve 

5-8, Apostull Pali u shty të fliste për betejën e tij me mëkatin dhe të 
thërriste, “O njeri i mjerë që jam!”.71 Ndërsa kujtonte hirin shpëtues 
me tepri të Perëndisë në një rast tjetër, Pali u shty të rrëfente se ai 
ishte “i pari” i mëkatarëve.72

Po kështu edhe unë, sa më thellë hyj në ungjill, aq më shumë 
kuptoj dhe rrëfej me zë të lartë thellësinë e gjendjes sime mëkatare. 
Një vdekje aq e tmerrshme sa ajo që Krishti duroi për mua do të 
kërkohej vetëm për dikë që është jashtëzakonisht mëkatar dhe i 
pamundur për të qetësuar zemërimin e një Perëndie të shenjtë. Si 
rrjedhojë, kur konsideroj domosdoshmërinë dhe mënyrën e vdekjes 
së Tij, bashkë me dashurinë dhe vetëmohimin pas saj, unë gjendem 
i zhveshur dhe krejtësisht i zbuluar73 se çfarë mëkatari jam. 

Një vetëdije e tillë e gjendjes sime mëkatare nuk më rrëzon, por 
përkundrazi, shërben për të më ngritur lart duke e rritur vlerësimin 
tim për hirin falës të Perëndisë në jetën time. Dhe sa më shumë 
e vlerësoj madhësinë e faljes së mëkateve të mia nga Perëndia, aq 
më shumë e dua Atë dhe kënaqem kur i tregoj Atij dashuri përmes 
adhurimit nga zemra.74

71 Romakëve 7.  “(19) Në fakt të mirën që unë e dua nuk e bëj; por të keqen që s’dua, atë bëj... 
(23) ...por shoh një ligj tjetër në gjymtyrët e mia, që lufton kundër ligjit të mendjes sime dhe 
që më bën skllav të ligjit të mëkatit që është në gjymtyrët e mia. (24) Oh, njeri i mjerë që 
jam! Kush do të më çlirojë nga ky trup i vdekjes?”.

72 1Timoteut 1:15.  “Kjo fjalë është e sigurt e denjë për t’u pranuar plotësisht, që Krishti Jezus 
erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët, ndër të cilët unë jam i pari”.

73 Hebrenjve 4:13.  “...të gjitha janë lakuriq dhe të zbuluara para syve të Atij, të cilit ne do t’i 
japim llogari”.

74 Luka 7.  “(37) Dhe ja, një grua nga ai qytet, që ishte një mëkatare, kur mori vesh se ai ishte në 
tryezën e shtëpisë së një fariseu, solli një enë alabastri plot me vaj erëkëndshëm. (38) Dhe, 
duke qëndruar prapa te këmbët e tij dhe duke qarë, filloi t’ia lajë me lot këmbët dhe t’ia 
fshijë me flokët e kokës së saj; dhe t’ia puthte e t’ia vajoste me vaj erëkëndshëm... (40) Dhe 
Jezusi, duke u përgjigjur, i tha: ‘Simon, kam diçka për të të thënë’. Dhe ai tha: ‘Fol, Mësues.’ 
(41) Dhe Jezusi i tha: ‘Një huadhënës kishte dy huamarrës; njëri i kishte borxh pesëqind 
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20. I ekspozuar nga Kryqi, Pjesa II

n
Kryqi gjithashtu më ekspozon para syve të njerëzve të tjerë, 

duke u bërë të ditur atyre thellësinë e paudhësisë sime. Nëse do të 
doja që të tjerët të mendonin mirë për mua, do ta fshihja faktin që, 
u desh një masakër e turpshme e Birit të përsosur të Perëndisë për 
të më shpëtuar. Por kur qëndroj te këmbët e Kryqit dhe të tjerët 
më shohin nën dritën e atij Kryqi, unë gjendem lakuriq para syve 
të tyre. Në të vërtetë, thashethemi më i ulët që mund të pëshpëritej 
ndonjëherë për mua, është shpallur me zë të lartë nga kodra e 
Golgotës;75 dhe reputacioni im i një njeriut të drejtë është rrënuar 
pas gjërave që dolën në dritë. Kur faktet më të këqija në lidhje me 
mua bëhen të dukshme për të gjithë, e gjej veten duke menduar se 
vërtet s’më ka mbetur gjë tjetër për të fshehur. 

Falë Zotit, sa më shumë e shoh veten të ekspozuar nga Kryqi, 
aq më shumë e gjej veten duke u hapur me të tjerët në lidhje me 
mëkate të vazhdueshme në jetën time. (Pse do të çuditej ndokush 
po të dëgjonte që kam luftuar dhe luftoj me mëkatin, kur Kryqi 
e ka treguar tashmë se jam një mëkatar i pashpresë?) Dhe sa më i 
hapur të jem për t’ua rrëfyer mëkatin vëllezërve të mi të krishterë, 
aq më shumë gëzohem në shërimin e Zotit si përgjigje e lutjeve 
dhe e këshillave të tyre të hirshme.76 Ndërsa përjetoj nivele më të 
thella të dashurisë së Krishtit në shoqëri me shenjtorë të tillë,77 unë 

denarë dhe tjetri pesëdhjetë. (42) Meqë ata nuk kishin të paguanin, ai ua fali borxhin të 
dyve. Sipas teje, cili nga ata do ta dojë më shumë?’.(43) Dhe Simoni, duke u përgjigjur, tha: 
‘Ma do mendja, ai, të cilit i fali më shumë’. Dhe Jezusi i tha: ‘Gjykove drejt’. (44) Pastaj, si u 
suall nga gruaja, i tha Simonit: ‘A e sheh këtë grua? ...ajo... m’i lau këmbët me lot dhe m’i 
fshiu me flokët e kresë. (45) ...ajo, qysh se hyra, nuk pushoi së puthuri këmbët e mia. (46) 
...ajo m’i vajosi këmbët me vaj erëkëndshëm. (47) Prandaj unë po të them se mëkatet e saj 
të shumta i janë falur, sepse ka dashur shumë; por kujt i falen pak, do pak’”.

75 Golgota ishte vendi ku u kryqëzua Jezusi. Gjoni 19.  “(17) Dhe ai, duke mbartur kryqin e tij, 
u nis drejt vendit që quhej “Kafka”, që në hebraisht quhet “Golgota”, (18) ku e kryqëzuan...”.

76 Jakobi 5:16.  “Rrëfeni fajet njëri-tjetrit dhe lutuni për njëri-tjetrin, që të shëroheni...”.

77 Efesianëve 3.  “(14) Për këtë arsye unë po i ul gjunjët e mi përpara Atit... (18) që, të rrënjosur 
dhe të themeluar në dashuri, të mund të kuptoni me të gjithë shenjtorët cila është gjërësia, 
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falënderoj për rolin e ungjillit që më detyron të zbuloj veten dhe 
për lirinë që vjen nga kjo.78

21. Të zgjedhur për lutje

n
Kur Perëndia më zgjodhi në Krishtin para themelimit të botës, 

Ai nuk më zgjodhi thjesht për të qenë “i shenjtë e i papërlyer”; Ai më 
zgjodhi gjithashtu që të jem “përpara Tij në dashuri”.79 Sigurisht, unë 
jam gjithmonë në praninë e Perëndisë këtu në tokë, dhe do të jem 
në qiell në praninë e Tij më plotësisht se kurrë. Por mund të thuhet 
gjithashtu se në këtë jetë unë jam në mënyrë të veçantë “përpara Tij 
në dashuri” kur vij “përpara Tij” në lutje dhe në adhurim.80

Prandaj, mund të arrij në përfundimin se lutja nuk është thjesht 
diçka që më lejohet ta bëj si i krishterë; lutja është në fakt një nga 
qëllimet e mëdha për të cilat Perëndia zgjodhi të më shpëtonte. 
Krishti vetë e pohon këtë fakt kur u thotë dishepujve të vet: “unë 
ju kam zgjedhur juve; ...që, çfarëdo gjë që t’i kërkoni Atit në emrin Tim, 
Ai t’jua japë”.81 Si i zgjedhur i Perëndisë unë jam shpëtuar për t’u 
lutur; dhe sa herë që vij në praninë e Perëndisë për ta soditur Atë, 
për ta adhuruar, apo për t’i bërë kërkesa, unë arrij në kulmin e 
qëllimeve shpëtuese të Perëndisë për mua. 

Perëndia është plotësisht i përkushtuar ndaj jetës sime të lutjes. 

gjatësia, thellësia dhe lartësia, (19) dhe ta njihni dashurinë e Krishtit...”.

78 Predikuesi 4.  “(9) Dy vlejnë më mirë se një i vetëm... (10) Në fakt në se rrëzohen, njëri ngre 
tjetrin; por mjerë ai që është vetëm dhe rrëzohet, sepse nuk ka njeri që ta ngrejë! (12) Në 
rast se dikush mund të mposhtë atë që është vetëm, dy veta mund t’i rezistojnë; një litar 
tresh nuk këputet aq shpejt”.

79 Efesianëve 1:4.  “sikurse na zgjodhi në të përpara se të themelohej bota, që të jemi të 
shenjtë dhe të papërlyer përpara tij në dashuri”.

80 Psalmi 100:2.  “I shërbeni Zotit me gaz, ejani para Tij me këngë gëzimi”. Psalmi 68:4.  
“Këndojini Perëndisë, këndojini lavde emrit të Tij..., ngazëlloni para Tij”. 1 Gjonit 5:14.  “Kjo 
është siguria që kemi përpara Tij: nëse kërkojmë diçka sipas vullnetit të Tij, Ai na e plotëson”.

81 Gjoni 15:16.  “Nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur ju; dhe ju caktova të 
shkoni dhe të jepni fryt, dhe fryti juaj të jetë i qëndrueshëm, që, çfarëdo gjë që t’i kërkoni 
Atit në emrin Tim, Ai t’jua japë”.
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Ai derdhi gjakun e Birit të Tij në mënyrë që unë të pastrohesha 
dhe të bëhesha i denjë82 për të qëndruar para Tij në dashuri. Ai 
gjithashtu lejoi që Biri i Tij të çirrej brutalisht që unë të mund të hyj 
tani në Shenjtërore përmes mishit të çjerrë të Jezusit.83 “Afrohuni”,84 
thotë Ai te Hebrenjve 4; “afrohuni”, thotë Ai te Hebrenjve 10,85 
“lutuni pa pushim,”,86 na nxit Ai diku tjetër. Si mund të mos e 
ndiej sinqeritetin e pafund të këtyre ftesave, veçanërisht kur marr 
parasysh vuajtjet e skajshme që Perëndia duroi që unë të mund të 
hyja në praninë e Tij në lutje?

Vërtet, ungjilli vetë shërben si ftesa më e ëmbël për t’u lutur; 
dhe kur ia predikoj vetes atë çdo ditë, ushqehem me një impuls të 
fuqishëm për të ardhur “përpara [Perëndisë] në dashuri” dhe për t’u 
lutur duke qenë se për atë jam zgjedhur. 

22. I shpëtuar për vepra të mira

n
Përmes ungjillit unë mësoj, jo vetëm për veprën shpëtuese 

të Perëndisë për mua, por gjithashtu mësoj se një nga qëllimet 
kyçe të Perëndisë për t’i bërë këto vepra është që të më vërë mua 
në punë. Bibla më tregon që kur Krishti më shpengoi, Ai e bëri 
këtë me qëllim që unë të isha “i zellshëm për vepra të mira”.87 Kur 

82 Efesianëve 1:7.  “në të cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të Tij, faljen e mëkateve sipas 
pasurive të hirit të Tij”. Romakëve 5:9.  “...duke qenë tani të shfajësuar në gjakun e tij”.

83 Hebrenjve 10.  “(19) Duke pasur... liri të plotë për të hyrë në shenjtërore me anë të gjakut 
të Jezusit, (20) me anë të një udhe të re dhe të gjallë që ai përuroi për ne me anë të velit, 
domethënë të mishit të tij”.

84 Hebrenjve 4:16.  “Le t’i afrohemi, pra, me guxim fronit të hirit, që të marrim mëshirë e të 
gjejmë hir, për të pasur ndihmë në kohë nevoje”.

85 Hebrenjve 10.  “(19) Duke pasur, pra, o vëllezër, liri të plotë për të hyrë në shenjtërore me 
anë të gjakut të Jezusit, (20) me anë të një udhe të re dhe të gjallë që ai përuroi për ne me 
anë të velit, domethënë të mishit të tij,...(22) ...le t’i afrohemi me zemër të vërtetë, me siguri 
të plotë besimi...”.

86 1 Thesalonikasve 5:17.  “Lutuni pa pushim”.

87 Titit 2:14.  “i cili e dha veten për ne, për të na shpenguar nga çdo paudhësi dhe për të 
pastruar për vete një popull të veçantë, të zellshëm në vepra të mira”.
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Perëndia “punon” në mua çdo ditë, Ai e bën këtë që të prodhojë 
në mua dëshirën dhe fuqinë për “punuar sipas pëlqimit të Tij”.88 Në 
të vërtetë, megjithëse jam shpëtuar nga hiri dhe jo nga veprat, unë 
jam “vepra e Tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia 
përgatiti që më parë, që [unë] ne të ecim në to”.89

Duke qenë dembel natyrshëm, unë normalisht nuk ngazëllohem 
nga ideja e punës; por sa më shumë e përqafoj punën shpëtuese të 
Perëndisë për mua, aq më shumë e gjej veten duke përqafuar punët 
për të cilat Perëndia më shpëtoi. Dhe ndërsa “punoj fort” për t’i bërë 
këto punë për të mirën e të tjerëve, përjetoj të vërtetën e fjalëve të 
Jezusit: “Ka më shumë lumturi të japësh sesa të marrësh”.90 Gjithashtu e 
gjej veten duke thënë me Krishtin, “Ushqimi im është të bëj vullnetin e 
Atij që më dërgoi dhe të kryej veprën e Tij”.91 Vërtet, veprat e motivuara 
nga ungjilli bëjnë për shpirtin atë që bën ushqimi për trupin. Ato 
sjellin rifreskim, kënaqësi, bekim dhe forcim për bërësin e veprave, 
më shumë se për marrësin. Prandaj, fakti që Perëndia ka përgatitur 
vepra të tilla që unë t’i bëj, bëhet një nga arsyet pse ungjilli ështe 
një lajm kaq i mirë për mua.

Predikimi i ungjillit vetes çdo ditë jo vetëm më kujton dashurinë 
e Perëndisë për mua, por më kujton edhe për dashurinë e Perëndisë 
për veprat që Ai më ka shpëtuar të bëj. Kur shoh Kryqin, shoh 
vlerën/çmimin që Perëndia vendos mbi veprat që Ai ka përgatitur 
për mua. Sa të çmuara duhet të jenë këto vepra nëse Krishti duhej 

88 Filipianëve 2.  “(12) Prandaj, të dashurit e mi, ashtu sikur keni qenë gjithnjë të bindur... 
vijeni në veprim (përkthim i përkthyesit) shpëtimin tuaj me frikë e me dridhje, (13) sepse 
Perëndia është ai që vepron në ju vullnetin dhe veprimtarinë, sipas pëlqimit të tij”.

89 Efesianëve 2:10.  “Ne në fakt jemi vepra e Tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që 
Perëndia përgatiti që më parë, që ne të ecim në to”.

90 Veprat 20.  “(34) Dhe ju vetë e dini se këto duar kanë punuar për nevojat e mia dhe për ata 
që ishin bashkë me mua. (35) Dhe në çdo gjë ju kam treguar se, duke u munduar në këtë 
mënyrë, duhet të ndihmohen të lëngatët dhe të kujtohen fjalët e Zotit Jezus, i cili tha: ‘Ka 
më shumë lumturi të japësh sesa të marrësh!’”.

91 Gjoni 4.  “(32) Por ai u tha atyre: ‘Unë kam një ushqim për të ngrënë të cilin ju s’e njihni’. (33) 
Prandaj dishepujt i thoshin njëri-tjetrit: ‘Mos i solli vallë dikush për të ngrënë?’. (34) Jezusi u 
tha atyre: ‘Ushqimi im është të bëj vullnetin e atij që më dërgoi dhe të kryej veprën e tij’”.
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të vdiste që unë të mund t’i bëj ato tani! Dhe sa të çmuar janë 
ata për të cilët bëhen këto vepra, nëse Krishti duhej të vdiste në 
mënyrë që të tjerët t’u shërbenin atyre!

 23. Një zemër për të varfrit

n
Siç nuk mund ta bënte asgjë tjetër, ungjilli më fut në zemër një 

dashuri pënë mua një zemër për të dëshpëruarit, të varfrit dhe për 
ata që kanë nevojë për ndihmë fizike, veçanërisht ata persona që 
janë nga familja e besimit.92

Kur shoh persona që janë të varfër materialisht, menjëherë unë 
ndiej një ngjashmëri me ta, sepse ata janë fizikisht ashtu siç isha unë 
shpirtërisht kur zemra ime ishte e mbyllur ndaj Krishtit.93 Ndoshta 
disa prej tyre janë në atë gjendje për shkak të mëkatit, por edhe 
unë ashtu isha. Mbase ata nuk tregohen të sjellshëm kur përpiqem 
t’i ndihmoj; por edhe unë kam qenë i keq me Perëndinë kur Ai 
është përpjekur të më ndihmojë. Ndoshta ata janë mosmirënjohës 
dhe madje mund ta keqpërdorin mirësinë që u tregoj, por sa herë 
kam qenë unë mosmirënjohës dhe e kam përdorur atë që më ka 
dhënë Perëndia për t’u shërbyer qëllimeve të mia egoiste?

Mbase një person i varfër do të bekohet dhe do të ndryshojë si 
rezultat i një mirësie që i tregoj. Nëse është kështu, lavdi Perëndisë 
për hirin e Tij përmes meje. Por nëse personi largohet i pandryshuar 
nga mirësia ime, atëherë unë ende gëzohem që pata mundësinë 
për t’i dashur të tjerët siç i do Perëndia.94 Ndoshta personi do të 

92 Galatasve 6:10.  “Prandaj, sa të kemi rast, le t’u bëjmë të mirën të gjithëve, por në radhë të 
parë atyre që janë në familjen e besimit”.

93 Zbulesa 3.  “(17) ...ti je qyqar e mjeran, i varfër, i verbër dhe i zhveshur.... (20) Ja, unë qëndroj 
te dera dhe trokas; nëse dikush dëgjon zërin tim dhe e hap derën, unë do të hyj tek ai dhe 
do të ha darkë me të dhe ai me mua”.

94 Mateu 5.  “(44) Por unë po ju them: ‘Duani armiqtë tuaj... (45) për të qenë bij të Atit tuaj, që 
është në qiej, sepse ai bën të lindë diellin e tij mbi të mirët dhe mbi të këqijtë, dhe bën të 
bjerë shi mbi të drejtët dhe të padrejtët”. Romakëve 2:4.  “Apo i përçmon pasuritë e mirësisë 
së tij, të durimit dhe të zemërgjerësisë së tij, duke mos njohur që mirësia e Perëndisë të prin 
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pendohet me kalimin e kohës; por për momentin, zemra ime është 
zbutur dhe është bërë më e urtë nga portretizimi i gjallë i asaj që 
unë vetë i kam bërë Perëndisë në shumë raste.

Ungjilli më kujton ditë për ditë varfërinë shpirtërore në të cilën 
unë kam lindur95 dhe gjithshtu bujarinë e mahnitëse të Krishtit 
ndaj meje.96 Kujtesa të tilla më rrënjosin në zemër një lidhje të 
prekshme me të varfrit dhe dëshirë për t’u treguar atyre të njëjtën 
bujari që është derdhur me bollëk mbi mua.97 Kur u shërbej të 
varfërve me këto motivime, jo vetëm që u predikoj atyre ungjillin 
me fjalë dhe me vepra, por e vë në jetë edhe një herë ungjillin për 
të mirën time gjithashtu. 

24. Të gjitha gjërat të kryqëzuara, Pjesa I

n
Ungjilli nuk është thjesht historia e “Krishtit, dhe e Atij të 

kryqëzuar”98; ai është gjithashtu historia e kryqëzimit tim, sepse 
Bibla më thotë se edhe unë u kryqëzova në kryqin e Krishtit.99 
Vetja ime e vjetër u kryqëzua atje,100 dhe po atje u kryqëzua edhe 
lidhja ime dashurore me botën.101 Kryqi është gjithashtu vendi ku 

në pendim?”.

95 Psalmi 51:5.  “Ja, unë jam mbruajtur në paudhësi dhe nëna ime më ka lindur në mëkat”.

96 2 Korintasve 8.  “(7) ...përpiquni të pasuroheni edhe në këtë vepër të hirit [të dhënët]. (9) 
Sepse ju e njihni hirin e Zotit tonë Jezu Krisht, i cili, duke qenë i pasur, u bë i varfër për ju, që 
ju të bëheni të pasur me anë të varfërisë së tij”. Romakëve 8:32.  “Sepse ai që nuk e kurseu 
Birin e vet, por e dha për të gjithë ne, qysh nuk do të na dhurojë të gjitha gjërat bashkë me 
të?”.

97 Efesianëve 1.  “(7) ...pasurive të hirit të tij, (8) të cilin e bëri të teprojë ndaj nesh...”.

98 1 Korintasve 2:2.  “sepse e vendosa që të mos di tjetër gjë ndër ju, veç Jezu Krishtit edhe atë 
të kryqëzuar”.

99 Galatasve 2:20.  “Unë u kryqëzova bashkë me Krishtin...”.

100 Romakëve 6:6.  “duke ditur këtë: se njeriu ynë i vjetër u kryqëzua me të, që trupi i mëkatit 
mund të jetë anuluar dhe që ne të mos i shërbejmë më mëkatit”.

101 Galatasve 6:14.  “Sa për mua, mos ndodhtë kurrë që unë të mburrem me tjetër gjë, veç për 
kryqin e Zotit tonë Jezu Krisht, për të cilin bota është kryqëzuar tek unë edhe unë te bota”.
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unë kryqëzoj mishin tim dhe të gjitha dëshirat e tij mëkatare.102 Në 
të vërtetë, vdekja e Krishtit dhe vdekja ime janë aq të ndërthurura, 
saqë janë të pandashme. 

Perëndia është i përkushtuar që unë të vdes çdo ditë dhe Ai më 
thërret për të njëjtin përkushtim.103 Ai këmbëngul që çdo orë, të 
jetë ora ime e vdekjes, dhe Ai do që vdekja ime në kryq, të jetë po 
aq në qendër të historisë së jetës sime, sa ç’është vdekja e Krishtit 
në historinë e ungjillit. “Kini në ju po atë ndjenjë”, thotë Ai, “që ishte 
në Jezu Krishtin, i cili... e përuli vetveten duke u bërë i bindur deri në 
vdekje, deri në vdekje të kryqit”.104

Kryqëzimi është i dhimbshëm. Në fakt, brutaliteti i tij mizor 
mund t’i mpijë shqisat. Është i tmerrshëm dhe i përgjakshëm, 
dhe nuk ka asgjë të mirë, të bukur apo të lehtë. Nuk është thjesht 
vdekje, por vdekje shumë e mundimshme. 

Megjithatë, unë duhet ta bëj fytyrën time të fortë si stralli105, 
ta kthej drejt kryqit dhe ta përqafoj këtë kryqëzim në gjithçka që 
bëj. Çdo ditë duhet të pres të ndesh në rrethanat e mia prova të 
përkushtimit të Perëndisë që unë të vdes; dhe duhet të shfrytëzoj 
çdo mundësi të dhënë nga Perëndia për t’u konformuar më shumë 
me vdekjen e Krishtit, sado e dhimbshme të jetë. 

Kur mishi im dëshiron diçka të ndaluar, duhet të vdes. Kur 
thirrem për të bërë diçka që nuk dua ta bëj, duhet të vdes. Kur 

102 Galatasve 5:24.  “Edhe ata që janë të Krishtit e kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet 
dhe lakmitë e tij”.

103 Luka 9:23.  “Pastaj u tha të gjithëve: ‘Nëse dikush do të vijë pas meje, le ta mohojë vetveten, 
ta marrë çdo ditë kryqin e vet dhe të më ndjekë’”.

104 Filipianëve 2.  “(5) Kini në ju po atë ndjenjë që ishte në Jezu Krishtin, (6) i cili... (7) ...e zbrazi 
veten e tij, duke marrë trajtë shërbëtori, e u bë i ngjashëm me njerëzit; (8) dhe duke u gjetur 
nga pamja e jashtme posi njeri, e përuli vetveten duke u bërë i bindur deri në vdekje, deri 
në vdekje të kryqit”.

105 Isaia 50.  “(6) I paraqita kurrizin tim atij që më rrihte dhe faqet e mia atij që më shkulte 
mjekrën; nuk ia fsheha fytyrën time poshtërimit dhe të pështyrave. (7) Por Zoti, Zoti, më ka 
ndihmuar, prandaj nuk qeshë hutuar; ...e bëra fytyrën time si një strall dhe e di që nuk do të 
turpërohem”.
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dua të jem egoist dhe të mos i shërbej askujt, duhet të vdes. Kur 
jam i shkatërruar nga vështirësi që i urrej, duhet të vdes. Kur dua 
të mbahem pas të këqijave që më kanë bërë të tjerët, duhet të vdes. 
Kur tërhiqem nga joshjet e botës, duhet të vdes. Kur dëshiroj t’i 
mbaj të fshehta mëkatet që më shqetësojnë, duhet të vdes. Kur 
dëshirat që janë pothuajse nevoja nuk më plotësohen, duhet të 
vdes. Kur ëndrrat që janë të mira duket të shtyra mënjanë, duhet 
të vdes.

“Mos u bëftë vullneti im, por Yti”, u lut Krishti me besim në prag të 
kryqëzimit të Tij;106 dhe predikimi i historisë së Tij ndaj vetes çdo ditë 
më ndihmon t’i besoj Perëndisë dhe ta përqafoj edhe unë kryqin e 
vdekjes sime.107 

25. Të gjitha gjërat të kryqëzuara, Pjesa II

n
Por sa mirë që ungjilli më mëson se vdekja nuk është fundi, por 

fillimi. Sepse pasi Krishti e mori kryqin e Tij dhe vdiq, Perëndia e 
ringjalli Atë nga vdekja,108 e lartësoi përmbi qiejt,109 dhe e mori në 
gjirin e Tij.110 Këto fakte që e rrethojnë ringjalljen e Krishtit qëndrojnë 
si prova të sigurta që Perëndia nuk do të më lërë të vdekur, por do 
të më ringjallë, nëse do ta lejoj veten të vdesë. Në të vërtetë, në anën 

106 Luka 22:42.  “...‘O Atë, po të duash, largoje këtë kupë nga unë! Megjithatë mos u bëftë 
vullneti im, por yti’”.  1 Pjetrit 2:23.  “...dorëzohej tek ai që gjykon drejtësisht”.

107 1 Pjetrit 2.  “(21) Sepse për këtë ju u thirrët, sepse edhe Krishti vuajti për ne, duke ju lënë një 
shembull, që të ecni pas gjurmës së tij. (22) ‘Ai nuk bëri asnjë mëkat dhe nuk u gjet asnjë 
mashtrim në gojë të tij’. (23) Kur e fyenin, nuk e kthente fyerjen, kur vuante, nuk kërcënonte, 
po dorëzohej tek ai që gjykon drejtësisht. (24) Ai vet i barti mëkatet tona në trupin e tij mbi 
drurin e kryqit që ne, të vdekur për mëkate, të rrojmë për drejtësi...”. 1 Korintasve 15:31.  
“Përditë unë po vdes...”. Romakëve 8:36.  “Për ty po vritemi gjithë ditën...”.

108Efesianëve 1:20.  “...duke e ringjallur prej së vdekurish...”.

109Filipianëve 2.  “(8) ...e përuli vetveten duke u bërë i bindur deri në vdekje, deri në vdekje të 
kryqit. (9) Prandaj edhe Perëndia e lartësoi madhërisht dhe i dha një emër që është përmbi 
çdo emër”.

110Gjoni 1:18.  “Askush s’e pa Perëndinë kurrë; i vetëmlinduri Bir, që është [koha e tashme] në 
gjirin e t’Et, është ai që e ka bërë të njohur”.
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tjetër të secilës shtresë të vdekjes gjenden përjetime të një jete me 
Perëndinë që janë shumë më të pasura, shumë më të larta dhe shumë 
më të afërta se gjithçka tjetër që do të kisha njohur ndonjëherë.111

Në llogarinë e Perëndisë, vdekja është rruga për në jetë. “Kush do 
ta shpëtojë jetën e vet, do ta humbasë”, thotë Jezusi, “por kush do ta humbasë 
jetën e vet për shkakun Tim, do ta shpëtojë”.112 Në të vërtetë, sa më shumë 
konformohem me vdekjen e Krishtit, aq më shumë përjetoj liri nga 
mëkati113 dhe shijoj fuqinë e ringjalljes së Jezusit Vetë.114 Shtegu për 
të marrë fuqi të tillë kalon përmes shumë vdekjesh, dhe çdo fazë e 
ringjalljes arrihet sa herë që unë vdes ndaj vetes sime dhe e llogaris 
veten të vdekur për mëkatin.115 

Sa më shumë e sodis ungjillin, aq më shumë e kuptoj se ky “mesazh 
i kryqit”116 shërben si model për historinë e jetës sime. Vdekja që Krishti 
vdiq është vdekja për të cilën jam thirrur edhe unë, dhe vdekja për të 
cilën jam thirrur është pika ime e hyrjes për t’u bashkuar me Krishtin 
dhe për të jetuar jetën në gjithë plotësinë e saj.117 Kështu, çfarëdo që të 
ndodhë, unë nuk do të lejoj njeri të ma marrë këtë vdekje!

111Romakëve 6:4.  “Ne, pra, u varrosëm me të me anë të pagëzimit në vdekje, që, ashtu si Krishti 
u ringjall prej së vdekurish me anë të lavdisë së Atit, kështu edhe ne gjithashtu të ecim në 
risinë e jetës”.

112Luka 9:24.  “Sepse kush do ta shpëtojë jetën e vet, do ta humbasë; por kush do ta humbasë 
jetën e vet për shkakun tim, do ta shpëtojë”.

113Romakëve 6.  “(6) duke ditur këtë: se njeriu ynë i vjetër u kryqëzua me të, që trupi i mëkatit 
mund të jetë anuluar dhe që ne të mos i shërbejmë më mëkatit. (7) Në fakt, ai që ka vdekur 
është shfajësuar nga mëkati”.

114Filipianëve 3.  “(8) ...i konsideroj të gjitha këto një humbje në krahasim me vlerën e lartë të 
njohjes së Jezu Krishtit, Zotit tim, për shkak të të cilit i humba të gjitha këto dhe i konsideroj 
si pleh, që unë të fitoj Krishtin, ... (10) që të njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe 
pjesëmarrjen në mundimet e tij, duke u bërë vetë i ngjashëm me të në vdekjen e tij”.

115Romakëve 6:11.  “Kështu edhe ju, konsiderojeni veten të vdekur për mëkatin, por të gjallë 
për Perëndinë, në Jezu Krishtin, Zotin tonë”.

1161 Korintasve 1:18.  “Sepse mesazhi i kryqit është marrëzi për ata që humbin, por për ne që 
shpëtohemi është fuqia e Perëndisë”.

117Romakëve 6:5.  “Sepse, nëse u bashkuam me Krishtin në një vdekje të ngjashme me të tijën, 
do të jemi pjesë edhe e ringjalljes së tij” (ripërkthim i LIM).
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26. Shpresa e qiellit

n
Sa më shumë i përjetoj pasuritë e Krishtit në ungjill, aq më shumë 

rritet brenda meje një dëshirë për të qenë me Krishtin në qiell ku do të 
përjetoj hirin e Tij në plotësi pa asnjë pengesë.118 Arsyeja për këtë dëshirë 
është e thjeshtë: sado të mëdha të jenë bekimet e tanishme të shpëtimit, 
ato janë vetëm “frytet e para të Frymës”, duajt e parë të një të korre 
jashtëzakonisht të madhe lavdie që do ta kem përgjithmonë në qiell.119

Apostulli Pal nuk mund t’i përsëriste bekimet e ungjillit te 
Romakëve 5-8 pa u kujtuar për dëshirën e tij të madhe për lavditë e 
ardhshme që i presin besimtarët në qiell.120 Në mënyrë të ngjashme, 
Apostulli Gjon nuk mund të fliste për statusin e tij dhe të lexuesve 
të tij si fëmijë të Perëndisë pa u kënaqur gjithashtu për zbukurimin 
që ata do të përjetojnë me shfaqjen e Jezu Krishtit.121 As unë nuk do 
të mund të mendoj për një kohë të gjatë për bekimet e ungjillit pa 
menduar gjithashtu edhe për lavditë e pafund që do të jenë të miat 
për t’i gëzuar në qiell.

Një fokus i tillë qiellor që krijohet nga ungjilli është shumë i 
dobishëm për mua ndërsa jam këtu në tokë. Thjesht shpresa që do 
të shikoj Krishtin në lavdi lëshon në jetën time ndikimin pastrues të 
qiellit nga dita në ditë.122 Gjithashtu, duke ditur dashurinë e ardhshme 

118Filipianëve 1:23.  “...sepse kam dëshirë të iki nga kjo çadër dhe të jem bashkë me Krishtin, 
gjëja më e mirë,” 1 Pjetrit 1:13.  “...dhe mbani shpresë të plotë në hirin që do vijë mbi ju në 
zbulesën e Jezu Krishtit”.

119Romakëve 8:23.  “... ne vetë që kemi frytet e para të Frymës...”.

120Romakëve 8.  “(18) Unë mendoj në fakt, se vuajtjet e kohës së tanishme nuk vlejnë aspak të 
krahasohen me lavdinë që do të shfaqet në ne. (19) Sepse dëshira e flaktë e krijesës pret 
me padurim shfaqjen e bijve të Perëndisë, ... (23) ...edhe ne vetë që kemi frytet e para të 
Frymës, vajtojmë në veten tonë, duke pritur flakët birërimin, shpengimin e trupit tonë”.

1211 Gjonit 3.  “(1) Shikoni ç’dashuri të madhe na dha Ati, që të quhemi bij të Perëndisë... (2) 
Shumë të dashur, tani jemi bij të Perëndisë, por ende nuk është shfaqur ç’do të jemi; por 
dimë se, kur të shfaqet ai, do të jemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim se si është ai”.

122 1 Gjonit 3:3.  “Dhe kushdo që e ka këtë shpresë në të, le ta pastrojë veten, siç është i pastër 
ai”.
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që Perëndia do të tregojë për mua në lavdi, unë jam në gjendje t’i 
dua bashkëshenjtorët e mi me një dashuri të frymëzuar nga qielli 
edhe tani.123 I dua të tjerët nga plotësia që më është dhënë tashmë në 
Krishtin, dhe gjithashtu nga plotësia më e madhe që do të më jepet në 
lavdi!

Shpresa e përjetësisë me Krishtin në qiell gjithashtu e mundëson 
zemrën time të lulëzojë gjatë sprovave më të vështira dhe më të 
zgjatura këtu në tokë. Kur shikoj peshën e pamasë të lavdive të 
padukshme që do të vijnë, telashet e mia duken të lehta në krahasim 
me to; dhe kur shikoj gjatësinë marramendëse të përjetësisë, telashet 
e mia duken kalimtare në krahasim.124 Vetëm kundrejt sfondit të 
përjetësisë së lavdishme bëhet e mundur që unë t’i shoh rrethanat 
e mia në këtë mënyrë, dhe premtimi i kësaj përjetësie të lavdishme 
është pjesë dhe dhuratë e vetë ungjillit.125

Predikimi i ungjillit vetes çdo ditë është një mënyrë e shkëlqyer 
për ta mbajtur veten të themeluar në “shpresën e ungjillit,”126 që të 
mund të përjetoj të mirat praktike që një shpresë e tillë ka si synim 
të më sjellë këtu në tokë.

27. Duke e bërë mishin të vdesë me anë të plotësisë

n
Megjithëse i shpëtuar, çdo ditë jam i rrethuar nga një mish 

123 Kolosianëve 1.  “(4) sepse morëm vesh për... dashurinë tuaj ndaj gjithë shenjtorëve, (5) për 
shkak të shpresës që ruhet për ju në qiejt, për të cilën keni dëgjuar në fjalët e së vërtetës së 
ungjillit”.

124 2 Korintasve 4.  “(16) Prandaj nuk na lëshon zemra; por, edhe pse njeriu ynë i jashtëm shkon 
në shkatërrim, ai i brendshëm përtërihet nga dita në ditë. (17) Sepse trishtimi ynë i lehtë 
që është vetëm për një moment, prodhon për ne, një peshë të pamasë e të pashoqe të 
amshueshme lavdie; (18) ndërsa ne nuk i drejtojmë sytë ndaj gjërave që duken, por ndaj 
gjërave që nuk shihen, sepse gjërat që duken janë për një kohë, kurse ato që nuk shihen 
janë të përjetshme”.

125 Kolosianëve 1:5.  “...shpresës që ruhet për ju në qiejt, për të cilën keni dëgjuar në fjalët e së 
vërtetës së ungjillit”.

126 Kolosianëve 1:23 “...qëndroni në besim me themel dhe të patundur, dhe të mos luani nga 
shpresa e ungjillit...”. 
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mëkatar,127 i cili gjithmonë dëshiron ato gjëra që janë kundër 
Frymës.128 Këto lakmi të mishit janë armiq të ligj, që luftojnë 
vazhdimisht kundër të mirës së shpirtit tim.129 Megjithatë ato më 
premtojnë plotësi dhe premtimet e tyre janë kaq të ëmbla, saqë 
shpesh e gjej veten duke iu dorëzuar atyre, sikur ato të ishin miq që 
kanë në zemër më të mirën për mua.

Në themel, unë dëshiroj plotësi dhe lakmitë e mishit më joshin 
duke më bërë të jepem pas kësaj dëshire Ato i shfrytëzojnë hapësirat 
boshe në mua, dhe më premtojnë që plotësia do të bëhet imja nëse 
u dorëzohem kërkesave të tyre. Kur shpirti im gjendet i zbrazët dhe 
dëshiron me dhimbje diçka që ta mbushë, është jashtëzakonisht e 
vështirë t’u rezistoj premtimeve të tilla mashtruese.

Si rrjedhojë, çelësi për t’i bërë të vdesin lakmitë e mishit në 
mua është të eliminoj zbrazëtinë brenda meje dhe ta zëvendësoj 
atë me plotësi; unë e realizoj këtë duke festuar në ungjillin. Në të 
vërtetë, në ungjill unë përjetoj një Perëndi i Cili e përlëvdon Veten 
duke më mbushur mua me plotësinë e Tij. Ai është Ai, thotë Pali, 
“që mbush gjithçka në të gjithë”.130 Ai është Ai që “përmbush të gjitha 
gjërat” me dhuratat që jep.131 Dhe Ai i derdh me bollëk bekimet e 
ungjillit mbi mua me qëllim që unë “të mbushem me tërë plotësinë e 
Perëndisë”.132 Ky është Perëndia i ungjillit, një Perëndi i Cili kënaqet 

127 Galatasve 5.  “(19) Dhe veprat e mishit janë të zbuluar dhe janë: kurorëshkelja, kurvëria, 
ndyrësia, shthurja, (20) idhujtaria, magjia, armiqësimi, grindjet, xhelozitë, mëritë, zënkat, 
përçarjet, tarafet, (21) smira, vrasjet, të dehurit, grykësia dhe gjëra të ngjashme me këto...”.

128 Galatasve 5:17.  “sepse mishi ka dëshira kundër Frymës, dhe Fryma ka dëshira kundër 
mishit; dhe këto janë të kundërta me njëra-tjetrën...”.

129 1 Pjetrit 2:11.  “Shumë të dashur, unë ju këshilloj, si të huaj dhe shtegtarë, të hiqni dorë nga 
lakmitë e mishit, që luftojnë kundër shpirtit”.

130 Efesianëve 1.  “(22) ...kishës, (23) e cila është trupi i tij, plotësia i atij që mbush çdo gjë në të 
gjithë”.

131 Efesianëve 4.  “(7) Po secilit nga ne iu dha hiri sipas masës së dhuntisë së Krishtit. (8) Për çka 
Shkrimi thotë: ‘Kur ai u ngjit lart, ai e burgosi burgosjen dhe u dha dhurata njerëzve.’... (10) 
... A ... u ngjit përmbi të gjithë qiejt, për të përmbushur të gjitha gjërat”.

132 Efesianëve 3.  “(14) Për këtë arsye unë po i ul gjunjët e mi përpara Atit të Zotit tonë Jezu 
Krisht, ... (16) ... që t’ju japë, sipas pasurisë së lavdisë së vet, (19) ...që të mbusheni me tërë 
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vetëm nëse unë përjetoj plotësinë në Të! Urdhri i parë që Perëndia 
shqiptoi në Kopsht ishte, “ha lirisht”.133 Dhe me këmbëngulje të 
ngjashme Ai më thotë tani, “mbushu”.134

Çfarë u ndodh orekseve të mia për mëkat kur jam i mbushur 
me plotësinë e Perëndisë në Krishtin? Jezusi na jep këtë përgjigje: 
“Kush vjen vazhdimisht tek Unë nuk do të ketë më kurrë uri dhe kush beson 
vazhdimisht në Mua, nuk do të ketë më kurrë etje”.135 Në të vërtetë, ndërsa 
vazhdimisht ngopem në Krishtin dhe në të gjitha bekimet e Tij që 
gjenden në ungjill, shoh se uria ime për mëkat mpaket dhe gënjeshtrat 
e lakmisë thjesht e humbasin joshje e tyre. Prandaj, për aq sa jam plot, 
jam i lirë. Sytë nuk enden dhe lakmitë e mishit nuk sundojnë kur 
zemra është e majmur me dashurinë e Jezusit!

Predikimi i ungjillit vetes çdo ditë më ndihmon të kem mbrojtjen 
befasuese të Perëndisë të plotësisë time, dhe gjithashtu shërben si 
mjet me anë të të cilit unë festoj sërish në plotësinë e gjërave të 
Perëndia më ka dhënë në Krishtin. “Ngrënia lirshëm” e gjërave të 
tilla më mban të zënë me bekimet e Perëndisë dhe gjithashtu më lë 
me një ndjesi kënaqësie të thellë në Jezusin. Dhe asgjë tjetër nuk i 
bën të vdesin lakmitë e mishit si gjetja e kënaqësisë në Të.

28. Mirënjohje e pasuruar nga lehtësimi

n
Sa më i përpirë të jem në ungjillin, aq më mirënjohës bëhem 

në mes të rrethanave të mia, çfarëdo qofshin ato.

Kur i shoh bekimet e jetës si ujin në një gotë, e di se mund të 

plotësinë e Perëndisë”.

133 Zanafilla 2:16.  “Dhe Zoti Perëndi e urdhëroi njeriun duke i thënë: ‘Ha bile lirisht nga çdo 
pemë e kopshtit’”.

134 Efesianëve 5:18.  “...mbushuni me Frymë” [tani dhe në vazhdimësi].

135 Gjoni 6:35.  “Dhe Jezusi u tha atyre: ‘Unë jam buka e jetës; kush vjen [tani dhe në vazhdimësi] 
tek unë nuk do të ketë më kurrë uri dhe kush beson [tani dhe në vazhdimësi]në mua, nuk 
do të ketë më kurrë etje’”.
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fokusohem me pakënaqësi në gjysmën e gotës që duket bosh, 
ose mund të fokusohem me mirënjohje në gjysmën që është plot. 
Sigurisht, kjo e fundit është më e mira nga të dyja, megjithatë ungjilli 
kultivon brenda meje një mirënjohje edhe më të madhe se kjo.

Ungjilli më kujton së pari se ajo që unë meritoj në të vërtetë nga 
Perëndia është një kupë që zien me mundimet e zemërimit të Tij.136 
Kjo është kupa që do të pija nëse do të më jepej ajo që meritoj çdo 
ditë. Duke pasur këtë në mendje, e kuptoj që, nëse do të më jepej 
një kupë krejt bosh nga Perëndia, kjo do të ishte arsye e mjaftueshme 
për të qenë pafundësisht mirënjohës. Nëse nga ana tjetër do të 
kishte qoftë edhe pikën më të vogël të bekimit në atë kupë bosh, 
unë duhet të mahnitesha nga mirësia e pabesueshme e Perëndisë ndaj 
meje. Fakti që Perëndia në fakt më ka dhënë një kupë137 që është 
plot me “çdo bekim frymëror në Krishtin,”138 dhe kjo pa as më të voglën 
përzierje të zemërimit, më lë krejtësisht të shushatur nga një gëzim i 
papërshkrueshëm. Sa për rrethanat e mia specifike tokësore në bollëk 
apo në nevojë, mund t’i shoh ato gjithmonë si gjëra pafundësisht më 
të mira sesa ferri që meritoj.

Kur shikoj çdo rrethanë që Perëndia më jep, së pari jam mirënjohës 
për zemërimin që nuk po e marr në atë moment (Pjesa e zbrazët e kupës 
që asnjëherë nuk më është dukur aq e mirë!). Së dyti, jam mirënjohës 
për bekimet që më janë dhënë në vend të zemërimit të Tij. (Bekimet 
e jetës, sado të vogla, gjithmonë duken jashtëzakonisht të çmuara kur 
shikohen në sfondin e zemërimit që meritoj). Kjo mirënjohje me dy 
shtresa e bën zemrën time të falënderojë në çdo gjë139 dhe gjithashtu i 

136 Zbulesa 14:10.  “do të pijë edhe ai nga vera e zemërimit të Perëndisë, që është derdhur 
e papërzier në kupën e zemërimit të tij...”. Psalmi 75:8.  “Sepse Zoti ka në dorë një kupë 
vere që shkumon dhe plot me erëza, që ai e zbraz. Me siguri tërë të pabesët e dheut do ta 
kullojnë dhe do të pinë deri llumin”.

137 Psalmi 116:12.  “Ç’do t’i jap Zotit në këmbim të të gjitha të mirave që më ka bërë? (13) Unë 
do të ngre kupën e shpëtimit dhe do të thërres emrin e Zotit”. Psalmi 23:5.  “...kupa ime po 
derdhet”.

138 Efesianëve 1:3.  “I bekuar qoftë Perëndia, Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, që na bekoi me çdo 
bekim frymëror në vendet qiellore në Krishtin”.

139 1 Thesalonikasve 5:18.  “Për çdo gjë falënderoni sepse i tillë është vullneti i Perëndisë në 
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jep njëfarë intensiteti falënderimit tim. Një mirënjohje e tillë e krijuar 
nga ungjilli e përlëvdon Perëndinë, kontribuon për paqen e mendjes,140 
dhe më mban larg nga shtegu i marrëzisë dhe i shkatërrimit.141

29. Çmimi përfundimtar

n
Në Dhiatën e Re ungjilli disa herë quhet “ungjilli i Perëndisë”.142 Një 

shprehje e tillë duhet kuptuar në kuptimin më të plotë të mundshëm. 
Ungjilli quhet “ungjilli i Perëndisë”, jo thjesht sepse është nga Perëndia, 
dhe as thjesht sepse arrihet përmes Perëndisë, por sepse në fund më çon 
te Perëndia, i Cili është Vetë Çmimi më i madh i ungjillit. Në të vërtetë, 
ajo që e bën ungjillin një lajm kaq të mirë është Perëndia, i Cili më sjell 
te Vetja143 dhe pastaj ma jep Veten kaq lirisht nëpërmjet Jezu Krishtit.144

Thelbi i jetës së përjetshme nuk gjendet në faljen e mëkateve, 
në zotërimin e një shtëpie në qiell, apo në rrugët e arta ku do të eci 
përgjithmonë. Përkundrazi, thelbi i jetës së përjetshme është njohja 
nga afër e Perëndisë dhe e Jezu Krishtit që Ai ka dërguar.145 Çdo gjë 
tjetër që Perëndia më jep në ungjill shërben thjesht për të më sjellë te 

Krishtin Jezus për ju”.

140 Filipianëve 4.  “(6) Mos u shqetësoni për asgjë, por, në çdo gjë, ia parashtroni kërkesat tuaja 
Perëndisë me anë lutjesh dhe përgjërimesh, me falënderim. (7) Dhe paqja e Perëndisë, që 
ia tejkalon çdo zgjuarësie, do të ruajë zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus”.

141 Romakëve 1.  “(21) Sepse, megjithëse e njohën Perëndinë, nuk e përlëvduan as e falënderuan 
si Perëndi, përkundrazi u bënë të pamend në arsyetimet e tyre dhe zemra e tyre pa gjykim 
u errësua. (22) Duke e deklaruar veten të urtë, u bënë të marrë, .... (28) Dhe meqenëse nuk 
e quajtën me vend të njihnin Perëndinë, Perëndia i dorëzoi në një mendje të çoroditur, për 
të bërë gjëra të pahijshme, (29) duke qenë të mbushur plot me çdo padrejtësi, kurvërim, 
mbrapshtësi, lakmi, ligësi; plot smirë, vrasje, grindje, mashtrim, poshtërsi”.

142 Romakëve 1:1; Romakëve 15:16; 2 Korintasve 11:7; 1 Thesalonikasve 2:2,8,9; 1 Pjetrit 4:17 

143 Efesianëve 1.  “(4) ...na zgjodhi në të... që të jemi... përpara tij në dashuri, (5) duke na 
paracaktuar që të birësohemi në veten e tij...”.

144 Romakëve 5:5.  “...dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrat tona me anë të Frymës së 
Shenjtë që na është dhënë”. Gjoni 14:21.  “...kush më do mua, Ati im do ta dojë; dhe unë do 
ta dua dhe do t’i dëftehem atij”. 

145 Gjoni 17:3.  “Dhe kjo është jeta e përjetshme, të të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtetë, 
dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar”.
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Vetja e Tij në mënyrë që të përmbushet ky qëllim i madh. Krishti vdiq 
për faljen e mëkateve të mia në mënyrë që të më sillte “te Perëndia”.146 
Krishti po më përgatit një vend në qiell që të mund të më marrë 
“pranë Tij” dhe të më ketë përgjithmonë me Vete atje ku është Ai.147 
Po, ka një rrugë të madhe të artë në qiell, por a ka ndonjë diskutim se 
ku të çon ajo rrugë? Padyshim, ajo të çon te Froni i Perëndisë Vetë,148 
ashti si të gjitha dhuratat që më janë dhënë nga Perëndia në ungjill.

Ndërsa meditoj çdo ditë për ungjillin, shoh se mendimet më kalojnë 
në mënyrë të pashmangshme nga dhuratat që kam marrë te Dhënësi i 
atyre dhuratave; dhe sa më shumë drejtohen mendimet e mia tek Ai, 
aq më tepër e përjetoj thelbin e jetës së përjetshme. “Ungjilli i Perëndisë” 
është nga Perëndia, vjen përmes Perëndisë dhe më çon te Perëndia;149 
dhe në Të shpirti im gjen gëzimin dhe pushimin e vërtetë.150

30. Manifesti im

n
Guximi është vendimtar. Pa guxim, historia e jetës sime do të jetë 

histori e bëmave të mëdha që nuk janë kryer, e fitoreve të pafituara, e 
kërkesave të paparaqitura dhe e fjalëve të duhura të pathëna. Nëse dua të 
jetoj vetëm një pjesë të vogël e mjerane të jetës që Perëndia ka përgatitur 
për mua, atëherë nuk më duhet ndonjë guxim. Por nëse dua që jeta ime 
të lulëzojë plotësisht dhe të duket qartë për lavdinë e Perëndisë, atëherë 

146 1 Pjetrit 3:18.  “sepse edhe Krishti ka vuajtur një herë për mëkatet... për të na çuar te 
Perëndia...”.

147 Gjoni 14.  “(2) Në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa; ... Unë po shkoj t’ju përgatis një 
vend. (3) Dhe kur të shkoj e t’ju përgatis vendin, do të kthehem dhe do t’ju marr pranë 
meje, që aty ku jam unë, të jeni edhe ju”.

148 Zbulesa. “(21:21)... edhe sheshi i qytetit ishte prej ari të kulluar, si kristal transparent. (22:1) 
Dhe më tregoi lumin e pastër të ujit të jetës, ... që dilte nga froni i Perëndisë dhe i Qengjit. 
(2) Në mes të sheshit të qytetit, ...”. 

149 Romakëve 11:36.  “Sepse prej tij, me anë të tij dhe për të janë të gjitha gjërat. Lavdi atij 
përjetë! Amen!”.

150 Psalmi 16:11.  “...ka shumë gëzim në praninë tënde; në të djathtën tënde ka kënaqësi në 
përjetësi”. Psalmi 37:4.  “Gjej kënaqësinë tënde në Zotin dhe ai do të plotësojë dëshirat e 
zemrës sate”. Psalmi 73.  “(25) ... mbi tokë nuk dëshiroj tjetër veç teje. (26) ... Perëndia është... 
pjesa ime në përjetësi. ... (28) Por sa për mua, e mira është t’i afrohem Perëndisë”. 
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duhet të kem guxim, dhe asgjë nuk ma ushqen guximin si ungjilli!

Ungjilli më jep guxim së pari duke ma zhdukur frikën më të 
madhe, frikën e zemërimit të përjetshëm të Perëndisë. Në të vërtetë, 
Krishti e mbarti zemërimin e Perëndisë mbi Veten e Tij, jo thjesht që 
unë të shpëtoja nga ai zemërim në një ditë të ardhme, por gjithashtu 
që të mund të çlirohesha nga frika e përditshme e një zemërimi të tillë 
ndërsa mendoj për ditën e gjykimit. Për shkak se kjo frikë e pengon 
punën e vazhdueshme të Perëndisë në mua, dashuria e Perëndisë 
vazhdimisht e nxjerr jashtë këtë frikë (sa herë që shfaqet) dhe ushqen 
në mua një padurim të guximshëm për të dalë përpara Perëndisë në 
ditën e gjykimit.151 Të jetuarit çdo ditë i qetësuar nga kjo frikë, më 
çliron të vazhdoj të përsosem në siguri nga dashuria e Perëndisë, dhe 
kjo gjithashtu i vendos të gjitha frikërat e tjera, veçanërisht frikën e 
njeriut, në perspektivën e duhur.152

Veç kësaj, sa më shumë e përjetoj fuqinë jetë-transformuese të 
ungjillit, aq më i sigurt jam kur ua shpall atë të tjerëve, si të shpëtuarve, 
edhe të humburve.153 Unë e di se ç’mund të bëjë ungjilli në jetët e 
njerëzve nëse ata do ta besonin plotësinë e tij, sepse e shoh çfarë po 
bën në mua dhe në të tjerët. Prandaj, kam guxim gjithnjë e më të 
madh për t’ua shpallur ungjillin e plotë të tjerëve,154 madje edhe në 
mes të kundërshtimeve.155

151 1 Gjonit 4.  “(17) Në këtë dashuria u përsos në ne (që të kemi guxim në ditën e gjyqit): sepse 
sikurse është ai, po kështu jemi edhe ne në këtë botë. (18) Në dashuri nuk ka frikë, madje 
dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që 
ka frikë nuk është i përsosur në dashuri”.

152 Mateu 10:28.  “Dhe mos kini frikë nga ata që vrasin trupin, por nuk mund të vrasin shpirtin; 
kini frikë më tepër nga ai që mund t’ua humbë shpirtin dhe trupin në Gehena”.

153 Romakëve 1.  “(15) Kështu, aq sa varet nga unë, jam gati t’ju predikoj ungjillin edhe juve 
që jeni në Romë. (16) Në fakt unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse ai është 
fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cilitdo që beson, ...”. 1 Korintasve 1:18.  “por për ne që 
shpëtohemi është fuqia e Perëndisë”. 

154 Veprat 20.  “(26) Prandaj sot po ju deklaroj se unë jam i pastër nga gjaku i të gjithëve; (27) 
sepse nuk u tërhoqa prapa për të mos ju treguar gjithë këshillën e Perëndisë”.

155 Veprat 4.  “(29) Dhe tani, Zot, shqyrto kërcënimet e tyre dhe lejo që shërbëtorët e tu të 
kumtojnë fjalën tënde me plot çiltërsi, ...(31) Dhe, mbasi qenë lutur... të gjithë u mbushën 
me Frymën e Shenjtë, dhe e shpallnin fjalën e Perëndisë me çiltërsi”.
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Gjithashtu, sa më shumë e kuptoj se çfarë ka bërë Perëndia për 
mua përmes Krishtit, aq më shumë e gjej veten duke ardhur me siguri 
përpara Perëndisë në lutje,156 duke i folur Atij në situata në të cilat 
më parë do të isha zbrapsur, dhe duke sjellë kërkesa që më parë do të 
kisha pasur shumë druajtje t’i ofroja (ose për shkak të madhësisë së 
kërkesës, ose për shkak të padenjësisë sime prej mëkatit). Bashkë me 
guximin më të madh në lutje vjen një kënaqje në rritje me Perëndinë 
dhe me bollëkun që Ai jep, thjesht për shkak të faktit që unë pata aq 
guxim sa të kërkoja çfarë ishte e nevojshme.157

Predikimi i ungjillit vetes çdo ditë ushqen në mua një paturpësi 
të shenjtë për të besuar atë që thotë Perëndia, për të gëzuar ato që Ai 
ofron dhe për të bërë atë që Ai urdhëron. Patjetër, unë nuk e meritoj 
të jem fëmijë i Perëndisë dhe nuk e meritoj të jem i çliruar nga faji dhe 
pushteti i mëkatit. Nuk e meritoj privilegjin marramendës të afërsisë 
me Perëndinë, dhe as ndonjë bekim tjetër që Krishti ka blerë për 
mua me gjakun e Tij. Madje as nuk e meritoj të jem i dobishëm për 
Perëndinë. Por me hirin e Perëndisë jam ai që jam dhe kam atë që 
kam, dhe me anë të kësaj deklarate unë e vendos që të mos lë asnjë 
pjesë të hirit të Perëndisë të shkojë kot në mua!158 Dhe në shkallën që 
nuk do të arrij të jetoj sipas këtij vendimi, me guxim do të marr për 
vete faljen që Perëndia thotë se është e imja dhe do të vazhdoj të eci 
në hirin e Tij. Ky është manifesti im, vendimi im i përditshëm; dhe 
Perëndia u lavdëroftë përmes kësaj sigurie që kam vendosur në Atë. 

156 Hebrenjve 4:16.  “Le t’i afrohemi, pra, me guxim fronit të hirit, që të marrim mëshirë e të 
gjejmë hir, për të pasur ndihmë në kohë nevoje”. Hebrenjve 10.  “(19) Duke pasur, pra, o 
vëllezër, liri të plotë për të hyrë në shenjtërore me anë të gjakut të Jezusit, (20) me anë të 
një udhe të re dhe të gjallë që ai përuroi për ne me anë të velit, domethënë të mishit të tij, 
(21) edhe duke pasur një kryeprift mbi shtëpinë e Perëndisë, (22) le t’i afrohemi me zemër 
të vërtetë, me siguri të plotë besimi...”.

157 Jakobi 4:2.  “...nuk keni, sepse nuk kërkoni”. 

158 1 Korintasve 15.  “(9) Sepse unë jam më i vogli i apostujve dhe as nuk jam i denjë të quhem 
apostull, sepse e kam përndjekur kishën e Perëndisë. (10) Por me hirin e Perëndisë jam ai që 
jam; dhe hiri i tij ndaj meje nuk qe i kotë, madje jam munduar më shumë se gjithë të tjerët, 
jo unë, por hiri i Perëndisë që është me mua”.
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31. Atij i qoftë lavdia

n
 “Për lëvdim të lavdisë së hirit të Tij. . . për lëvdim të lavdisë së Tij . . . për 

lëvdim të lavdisë së Tij”.159 Këto refrene valëviten si flamuj mbi të vërtetat 
e ungjillit që parakalojnë përmes vargjeve të para të Efesianëve. Ato 
shpallin motivin përfundimtar të Perëndisë në të gjitha veprimet e Tij 
të ungjillit për ata që Ai i ka shpëtuar. Ato shpallin efektin që ungjilli 
me siguri do të ketë mbi ata që e përjetojnë plotësinë e tij. Nuk është 
për t’u habitur atëherë, që Apostulli e përfundon rishikimin e tij 
të ungjillit tek Efesianëve 3 duke përkulur gjunjët e tij në adhurim 
dhe duke ia dhënë gjithë lavdinë Perëndisë.160 “Atij i qoftë lavdia”, 
shpërthen Pali në fund të Efesianëve 3. “Lavdi Atij përjetë”, thërret 
ai pas meditimeve të ungjillit nëpër letrën e Romakëve.161 “Mbretit 
...i qoftë ...lavdi”, thotë ai te 1 Timoteut pasi flet për shpëtimin e tij 
të mëshirshëm nga Perëndia.162 Është e qartë që ungjilli ndezi në 
Palin një pasion të pamatë për lavdinë e Perëndisë; dhe ungjilli bën të 

159 Efesianëve 1.  “(5) duke na paracaktuar që të birësohemi në veten e tij... (6) për lëvdim të 
lavdisë së hirit të tij, ... (11) Në të edhe kemi qenë zgjedhur për një trashëgimi, ... (12) që ne 
të jemi për lëvdim të lavdisë së tij, ... (13) Në të edhe ju, pasi e dëgjuat fjalën e së vërtetës, 
ungjillin e shpëtimit tuaj, dhe pasi besuat, u vulosët me Frymën e Shenjtë... (14) i cili është 
kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotërimit të blerë, për lëvdim të 
lavdisë së tij”.

160 Efesianëve 3.  “(14) Për këtë arsye unë po i ul gjunjët e mi përpara Atit... (20) Tani atij që, 
sipas fuqisë që vepron në ne, mund të bëjë jashtë mase më tepër nga sa kërkojmë ose 
mendojmë, (21) atij i qoftë lavdia në kishën në Krishtin Jezus për të gjitha brezat, në jetë të 
jetëve. Amen”.

161 Romakëve 11.  “(33) O thellësi pasurie, urtësie dhe diturie të Perëndisë! Sa të 
pahulumtueshme janë gjykimet e tij dhe të pashtershme janë udhët e tij! (34) ‘Sepse kush 
e njohu mendjen e Zotit? Ose kush u bë këshilltar i tij? (35) Ose kush i dha atij më parë, që të 
ketë për të marrë shpagim?’ (36) Sepse prej tij, me anë të tij dhe për të janë të gjitha gjërat. 
Lavdi atij përjetë! Amen!”

162 1 Timoteut 1.  “(15) ...Krishti Jezus erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët, ndër të cilët unë 
jam i pari. (16) Por prandaj u mëshirova, që Jezu Krishti të tregojë më përpara në mua gjithë 
zemërgjerësinë, për të qenë shembull për ata që do të besojnë në të për jetë të përjetshme. 
(17) Dhe Mbretit të amshuar, të pavdekshmit, të padukshmit, të vetmit Perëndi të ditur, i 
qoftë nder e lavdi në shekuj të shekujve. Amen”.
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njëjtën gjë në mua ndërsa e bëj atë meditimin e zemrës sime çdo ditë.

Të kuptuarit që nuk jam unë qëllimi përfundimtar i ungjillit, 
por është lavdia e Perëndisë, më mundëson ta përqafoj shpëtimin 
tim më me guxim se ç’do të kisha guxuar ta bëja ndonjëherë. 
Për shembull, kur zemra ime e ndrojtur pyet pse Perëndia do të 
kishte dashur të donte një njeri kaq mëkatar sa unë, unë lexoj 
përgjigjen,“për lëvdim të lavdisë së hirit të Tij”. Kuptoj atëherë se 
padenjësia ime duhet të jetë e dobishme për Perëndinë, sepse e rrit 
shkallën në të cilën mund të përlëvdohet hiri i Tij, ndërsa Ai derdh 
me bollëk mbi mua mirësinë e Tij shpëtuese. Kjo linjë arsyetimi ka 
shumë kuptim për mua dhe më bind që ta përqafoj ungjillin me 
pasion më të madh në mënyrë që Perëndia të mund të përlëvdojë 
Veten përmes meje, një mëkatari të padenjë.

Në të vërtetë, sa më shumë e përqafoj dhe e përjetoj ungjillin, aq 
më shumë kënaqem në adhurimin e Perëndisë, aq më shprehës bëhet 
gëzimi im në Të dhe aq më shumë dua ta përlëvdoj Atë në gjithçka 
që them dhe bëj.163

163 1 Pjetrit 1.  “(6) Për këtë [shpëtim] gëzohuni... (8) ...dhe ngazëllohuni nga një hare e 
patregueshme dhe e lavdishme, (9) duke arritur përmbushjen e besimit tuaj, shpëtimin 
e shpirtrave”. 1 Korintasve 10:31.  “Pra, nëse hani, nëse pini, nëse bëni ndonjë gjë tjetër, të 
gjitha t’i bëni për lavdinë e Perëndisë”.



Pjesa II

Tregimi i ungjillit 
Versioni në prozë 

n
“Për të përdorur një shprehje…, ne duhet “t’ia 
predikojmë ungjillin vetes çdo ditë”. Për mua kjo 
do të thotë t’u kthehem pasazheve të tilla si, Isaia 
53:6, Galatasve 2:20 dhe Romakëve 8:1. Do të thotë 
që shpesh të përsërit fjalët nga një himn i vjetër, 
“Shpresa ime është ndërtuar, vetëm mbi mbi gjakun 
dhe drejtësinë e Krishtit”. 

Jerry Bridges, në “Gospel-Driven Sanctification” 
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[Shenjtërim i udhëhequr nga Ungjilli]

Lavdia e Perëndisë 

n
1. Perëndia im është i pamatë përtej imagjinatës. Ai e ka matur 

gjithë universin thjesht me pëllëmbën e dorës së Tij.164

2. Ai është i mrekullueshëm në mënyrë të paimagjinueshme në të 
gjitha përsosmëritë e Tij, absolutisht i drejtë, i shenjtë dhe i paanshëm 
në të gjitha rrugët e Tij.165

3. Ai ka qenë gjithashtu i mirë dhe i mëshirshëm me mua në 
mënyrë të pabesueshme si Krijuesi dhe Mbajtësi i jetës sime. 

4. Çdo frymë, çdo rrahje zemre, çdo funksion i çdo organi në 
trupin tim është një dhuratë prej Tij. 

5. Çdo kënaqësi e ligjshme që unë përjetoj është një dhuratë nga 
dora e Tij e dashur ndaj meje.166

6. Për gjithçka që unë jam dhe gjithçka që kam i detyrohem Atij 
dhe mirësisë së Tij.167

7. Jeta ime në çdo mënyrë është dhe do të vazhdojë të jetë, 
krejtësisht e varur nga Ai, në të cilin jetoj, lëviz dhe kam gjithë qenien 
time.168

164 Isaia 40:12.  “Kush i ka matur ujërat e gropën e dorës, kush i ka marrë përmasat e qiellit me 
pëllëmbë…?”.

165 Ligji i Përtërirë 32.  “(3) Sepse unë shpall emrin e ZOTIT. Lëvdoni Perëndinë tonë! (4) Ai është 
Shkëmbi, vepra e tij është e përsosur, sepse në të gjitha rrugët e tij ka drejtësi. Është një 
Perëndi që nuk e njeh padrejtësinë: ai është i drejtë dhe i mirë”.

166 1 Timoteut 6:17.  “…Perëndinë… na jep gjithçka bujarisht për ta gëzuar” Veprat 14:17.  “Por 
nuk e la veten e vet pa dëshmi, duke bërë mirë , duke na dhënë shira prej qiellit dhe stinë 
të frytshme dhe duke i mbushur zemrat tona me ushqim dhe gëzim”.

167 Jakobi 1:17.  “Çdo dhurëti e mirë dhe çdo dhuratë e përsosur është nga lart dhe zbret nga 
Ati i dritave, pranë të cilit nuk ka ndërrim dhe as hije ndryshimi”.

168 Veprat 17:28.  “Sepse në të ne jetojmë, lëvizim dhe jemi...”.
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8. Ky Perëndi i mrekullueshëm është objeti më suprem dhe i 
denjë i admirimit169, i nderit170 dhe i kënaqësisë171 në gjithë universin; 

9. Dhe Ai më ka krijuar mua me qëllimin që të mund ta lartësoj 
Atë duke gjetur kënaqësinë e shpirtit tim në Atë172 dhe duke jetuar me 
gëzim në bindje ndaj Tij në të gjitha rrugët e mia.173

Mëkati im ndaj Perëndisë 

n
10. Megjithatë nuk mund ta kisha zhgënjyer më shumë këtë 

Perëndi të madh, se ç’e kam zhgënjyer.174

11. Në vend që ta falenderoja Atë dhe me përulje t’i nënshtrohesha 
sundimit të Tij në jetën time, kam rebeluar ndaj Tij dhe në fakt, jam 
munduar ta ngre veten time mbi Atë. 

169 Psalmi 96.  “(3) Shpallni lavdinë e tij midis kombeve dhe mrekullitë e tij midis tërë popujve. 
(4) Sepse ZOTI është i madh dhe i denjë për lëvdimin më të lartë; nga ai duhet të kemi frikë 
përmbi gjithë perënditë e tjera. (5) Sepse gjithë perënditë e kombeve janë idhuj, forca dhe 
bukuria janë në shenjtëroren e tij. (6) Shkëlqimi dhe madhështia janë para tij, forca dhe 
bukuria janë në shenjtëroren e tij. (7) Jepini ZOTIT, o familje të popujve, jepini ZOTIT lavdi 
dhe forcë. (8) Jepini ZOTIT lavdinë që i takon emrit të tij, çojini oferta dhe ejani në oborret e 
tij”.

170 Zbulesa 4:11.  “I denjë je, o Zot të marrësh lavdinë, nderimin dhe fuqinë, sepse ti i krijove të 
gjitha gjërat, dhe për hir të vullnetit tënd janë dhe u krijuan”.

171 Psalmi 16:11.  “...Në praninë tënde;  në të djathtën tënde ka kënaqësi në përjetësi”. Psalmi 
37:4. “Gjej kënaqësinë tënde në ZOTIN...”.

172 Romakëve 11:36.  “Sepse prej tij dhe me anë të tij dhe ndaj tij janë të gjitha  [duke përfshirë 
veten time]. Lavdi atij përjetë! Amen!”. 1 Korintasve 10:31.  “Pra, nëse hani, nëse pini nëse 
bëni ndonjë gjë tjetër, të gjitha t’i bëni për lavdinë e Perëndisë”. 

173 Psalmi 37:4.  “Gjej kënaqësinë tënde në ZOTIN...”. Ligji i Përtërirë 5.  “(28) ... ZOTI më tha ... , 
‘(29) Ah, sikur të kishin gjithnjë një zemër të tillë, të më kishin frikë dhe të respektonin tërë 
urdhërimet e mia, që të rronin gjithnjë në begati ata dhe bijtë e tyre!’”.

174 Romakëve 1.  “(21) Sepse, megjithëse e njohën Perëndinë, nuk e përlëvduan as e 
falënderuan si Perëndi, përkundrazi u bënë të pamend në arsyetimet e tyre dhe zemra 
e tyre pa gjykim, u errësua. (22) Duke deklaruar veten të urtë, u bënë të marrë, (23) dhe e 
ndërruan lavdinë e Perëndisë së paprishshëm në një shëmbëllim të ngjashëm me atë të 
një njeriu të prishshëm… (25) …e shndërruan të vërtetën e Perëndisë në gënjeshtër dhe 
adhuruan e i shërbyen krijesës në vend të Krijuesit… ”. Romakëve 3:23.  “sepse të gjithë 
kanë mëkatuar dhe nuk e arrijnë lavdinë e Perëndisë”.
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12. Duke ndjekur rrugën time dhe duke jetuar sipas urtësisë sime, 
e kam thyer panumërsisht ose shkronjën ose frymën e secilit prej 
Dhjetë Urdhërimeve të Perëndisë.175

13. Duke menduar që isha i zgjuar, e kam treguar veten budalla; 
dhe për shkak të arrogancës sime, Perëndia ka çdo të drejtë të më 
dënojë në përjetimin e përjetshëm të zemërimit të Tij tmerrues në 
Liqenin e Zjarrit.176

14. Kështu, sa për veten time, pa Krishtin, jam i lidhur nga faji i 
mëkateve të mia177 dhe gjithashtu i lidhur nga fuqia e mëkatit, skllav i 
epsheve dhe i kënaqësive të ndryshme.178

15. Pa Krishtin, gjithashtu meritoj krejtësisht dhe jam i destinuar 
përfundimisht për ndëshkimin e përjetshëm në Liqenin e Zjarrit, 
krejtësisht i pamundur për të shpëtuar veten, apo për të bërë ndonjë 
gjë, qoftë edhe kontributin më të vogël, për shpëtimin tim.179

175 Eksodi 20.  “’(3) Mos ki perëndi të tjerë para meje. (4) Mos bëj skulpturë ose shëmbëlltyrë... (7) 
Mos e përdor emrin e ZOTIT, të Perëndisë tënd, kot... (8) Mbaj mend ditën e shabatit për ta 
shenjtëruar. (12) Ndero atin tënd dhe nënën tënde... (13) Mos vrit. (14) Mos shkel besnikërinë 
bashkëshortore. (15) Mos vidh. (16) Mos bëj dëshmi të rreme kundër të afërmit tënd. (17) 
Mos dëshiro... as ndonjë gjë tjetër që është e të afërmit tënd”.  Kolosianëve 3:5.  “…lakminë, që 
është idhujtari”. Mateu 5.  “(27) Keni dëgjuar se të moçmëve u qe thënë: “Mos shkel kurorën”. 
(28) Por unë po ju them se kushdo që shikon një grua për ta dëshiruar, ka shkelur kurorën me 
të në zemrën e vet”. 1 Gjonit 3:15.  “Kushdo, që urren vëllanë e tij, është njerivrasës; dhe ju e 
dini se asnjë njerivrasës nuk ka jetë të përjetshme të qëndrueshme në vete”.

176 Romakëve 6:23.  “Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndisë është e 
përjetshme nëpërmjet Krishtit Jezus, Zotit tonë”. Zbulesa 21:8.  “Por frikacakët dhe të 
pabesët, dhe të neveritshmit dhe vrasësit, dhe kurvëruesit, dhe magjistarët, dhe idhujtarët, 
dhe gjithë gënjeshtarët, do të kenë pjesën e tyre në liqenin që digjet me zjarr dhe squfur, 
që është vdekja e dytë”. Efesianëve 2:3.  “…ne dikur, jetuam në lakmitë e mishit tonë duke i 
plotësuar vullnetet e mishit dhe të mendjes; dhe ishim prej natyre bij të zemërimit, si edhe 
të tjerët”.

177 Romakëve 3:19.  “dhe ta njihni dashurinë e Krishtit që tejkalon çdo njohuri, që të mbusheni 
në gjithë plotësinë e Perëndisë”. Jakobi 2:10. “ Sepse kushdo që e zbaton gjithë ligjin, por e 
shkel në një pikë, është fajtor në të gjitha pikat”.

178 Titi 3:3.  “Sepse edhe ne dikur ishim të pamendë, rebelë, endacakë, robër të lakmive të 
ndryshme dhe të qejfeve, duke jetuar në ligësi dhe në smirë, të urryer dhe duke e urryer 
njëri-tjetrin”. Efesianëve 2:3.  “...edhe ne dikur jetuam në lakmitë e mishit tonë duke i 
plotësuar dëshirat e mishit dhe të mendjes...”.

179 Romakëve 5:6.  “...ishim..., pa shpresë...”.
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Puna e Perëndisë për mua 

n
16. Megjithatë, atë që unë nuk mund ta bëja, Perëndia e bëri180, 

dhe atë që bëri, Ai e bëri plotësisht, duke dërguar të vetin Birin e 
Tij në botë për të vdekur në kryq për mëkatet e mia181, duke treguar 
kështu dashurinë e Tij të paimagjinueshme.182

17. Perëndia më deshi aq shumë, saqë Ai ishte i gatshëm të vuante 
për humbjen e Birit të Tij183, dhe akoma më e mahnitshmja, Ai ishte i 
gatshëm ta lejonte Birin e Tij të vuante për ndarjen nga Ai (Perëndia) 
në kryq.184

18. Jezusi më deshi aq shumë, saqë ishte i gatshëm të jepte jetën 
e Tij për mua. Askush nuk mund të më dojë ndonjëherë më shumë, 
apo më fort se Jezusi.185

19. Të tretën ditë pas vdekjes së Jezusit, Perëndia e ngriti Atë prej 
së vdekuri186, duke shpallur kështu që vdekja e Tij ishte krejtësisht e 
mjaftueshme për të shlyer çdo mëkat që kam bërë, ose që do të bëj 
ndonjëherë gjatë gjithë jetës sime.187

180 Romakëve 5:6.  “Sepse, ndërsa ishin akoma pa forcë, Krishti vdiq në kohën e tij për të 
paudhët”.

181 Romakëve 8:3.  “Sepse atë që ishte e pamundur për ligjin, sepse ishte pa forcë për shkak të 
mishit, Perëndia, duke dërguar birin e vet në shëmbëllim mishi mëkatar, edhe për mëkat, e 
dënoi mëkatin në mish” 1 Pjetrit 3:18.  “Sepse edhe Krishti ka vuajtur një herë për mëkatet, 
i drejti për të padrejtët, për të na çuar te Perëndia...”.

182 Romakëve 5.  “(7) Vështirë në fakt se vdes dikush për një të drejtë; mbase ndonjë do të 
guxonte të vdiste për një njeri të mirë. (8) Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh 
në atë që, kur ende ishim mëkatarë, Krishti vdiq për ne”.

183 Gjoni 3:16.  “Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin...”. Romakëve 
8:32.  “Ai… nuk e kurseu Birin e vet, por e dha për të gjithë ne...”.

184 Marku 15:34.  “Dhe në të nëntën orë Jezusi bërtiti me zë të lartë: … “Perëndia im, Perëndia 
im, përse më ke braktisur?”.

185 Gjoni 15.  “(12)... unë ju kam dashur juve. (13) Askush s’ka dashuri më të madhe nga kjo: të 
japë jetën e vet për miqtë e tij. (14) Ju jeni miqtë e mi...”.

186 1 Korintasve 15:4.  “...se u varros dhe u ringjall të tretën ditë, sipas Shkrimeve”.

187 Veprat 13.  “(30) Por Perëndia e ringjalli prej të vdekurve…. (38) Le ta dini, pra, o vëllezër, se 
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20. Atëherë Perëndia e lartësoi Krishtin në anën e Tij të djathtë188, 
ku Krishti tani mbretëron prej së larti, duke u dhënë shpëtim dhe 
falje189 të gjithë atyre që e thërrasin Atë me anë të besimit.190

Shpëtimi im

n
21. Tani kur erdhi koha ime dhe unë e vura besimin tim në 

Jezusin, Perëndia menjëherë më dha një shpëtim të madh. 

22. Ai më fali të gjitha mëkatet, të së kaluarës, të së tashmes dhe 
të së ardhmes.191

23. Ai më bëri fëmijën e Tij, duke më adoptuar në familjen e Tij.192

24. Ai më dha dhuratën e Frymës së Shenjtë, që më jep fuqinë 
e Perëndisë193, që derdh dashurinë në zemrën time194 dhe që i 

nëpërmjet tij ju është shpallur falja e mëkateve, (39) dhe se, me anë të tij, ai që beson është 
shfajësuar nga të gjitha gjërat, që nuk mund të shfajësohej me anë të ligjit të Moisiut”.

188 Efesianëve 1.  “(20) ...[Perëndia] duke e ringjallur prej së vdekurish dhe duke e vënë të ulej 
në të djathtën e tij në vendet qiellore, (21) përmbi çdo principatë, pushtet, fuqi, zotërim 
dhe çdo emër që përmendet jo vetëm në këtë epokë, por edhe në atë të ardhme”.

189 Veprat 5:31.  “Perëndia e lartësoi [Jezusin] me të djathtën e vet dhe e bëri princ dhe 
shpëtimtar për të dhënë… pendimin dhe faljen e mëkateve”.

190 Romakëve 10.  “(13) Në fakt, kushdo që do ta thërrasë emrin e Zotit do të shpëtohet. (14) Si 
do ta thërrasin, pra, atë, të cilit nuk i besuan? Dhe si do të besojnë tek ai për të cilin nuk kanë 
dëgjuar? Dhe si do të dëgjojnë, kur s’ka kush predikon?”. Veprat 16:31. “Dhe ata i thanë: 
“Beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh…”.  

191 Kolosianëve 2:13.  “Dhe bashkë me të Perëndia ju dha jetë ju… duke jua falur të gjitha 
mëkatet”. Psalmi 103:12.  “Sa larg është lindja nga perëndimi, aq shumë ai ka larguar nga ne 
fajet tona”. 

192 Efesianëve 1:5.  “Duke na paracaktuar që të birësohemi në veten e tij me anë të Jezu 
Krishtit…”. Gjoni 1:12. “Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të 
Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij”.

193 Veprat 1:8.  “...Ju do të merrni fuqi kur Fryma e Shenjtë do të vijë mbi ju …”. Efesianëve 3:16.  
“Që t’ju japë… të forcoheni me fuqi nëpërmjet Frymës të tij në njeriun e përbrendshëm”. 

194 Efesianëve 1.  “(13) ... U vulosët me Frymën e Shenjtë të premtimit, (14) i cili është kapari 
i trashëgimisë sonë, për shpengimin e plotë të zotërimit të blerë…”. Romakëve 5:5.  “...
Dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrat tona me anë të Frymës së Shenjtë që na 
është dhënë”. 
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komunikon me butësi frymës sime që unë jam fëmijë i Perëndisë dhe 
që jam një trashëgimtar në lavdinë e përjetshme në qiell.195

25. Duke më shpëtuar, Perëndia gjithashtu më çliroi nga skllavëria 
ndaj çfarëdolloj dhe nga çdo mëkat.196

26. Tani nuk jam i detyruar të mëkatoj më, sepse pushteti i mëkatit 
mbi mua është thyer! 

27. Duke më shpëtuar, Perëndia gjithashtu më shfajësoi mua,197 
dhe duke qenë i shfajësuar përmes Krishtit, unë kam paqe me 
Perëndinë që do të zgjatë përjetë. 

28. Duke më shfajësuar, Perëndia më deklaroi të pafajshëm për 
mëkatet e mia dhe më shpalli të drejtë me drejtësinë e Jezusit vetë.198

29. Perëndia gjithashtu bëri që zemërimi i Tij i së ardhmes dhe i 
së tashmes ndaj meje të shuhej plotësisht nga Jezusi, i cili e mbajti mbi 
Veten e Tij, ndërsa ishte në kryq.199

30. Si rrjedhojë, Perëndia tani ka vetëm dashuri, dhembshuri 
dhe ndjenjat më të mira për mua dhe kjo dashuri nuk ka asnjë pikë 
zemërimi të çfarëdo lloji.

31. Perëndia gjithmonë më shikon dhe më trajton me mirëdashje 
të hirshme, gjithmonë duke i bërë të gjitha gjërat të bashkëveprojnë 

195 Romakëve 8.  “(16) Vetë Fryma i dëshmon frymës sonë se ne jemi bij të Perëndisë. (17) Dhe 
nëse jemi bij, jemi dhe trashëgimtarë, trashëgimtarë të Perëndisë dhe bashkëtrashëgimtarë 
të Krishtit...”.

196 Romakëve 6.  “(6) duke ditur këtë: se njeriu ynë i vjetër u kryqëzua me të, që trupi i mëkatit 
mund të jetë anuluar dhe që ne të mos i shërbejmë më mëkatit. (7) Në fakt, ai që ka vdekur 
është shfajësuar nga mëkati…. (14) Në fakt mëkati nuk do të ketë më pushtet mbi ju, sepse 
nuk jeni nën ligj, por nën hir”. 

197 Romakëve 5:1.  “Të shfajësuar, pra, me anë të besimit, kemi paqe me Perëndinë nëpërmjet 
Jezu Krishtit, Zotit tonë”. 

198 Romakëve 5:18.  “Prandaj, ashtu si për një shkelje të vetme dënimi u shtri mbi të gjithë 
njerëzit, ashtu edhe me një akt të vetëm drejtësie, hiri u shtri mbi gjithë njerëzit për 
shfajësimin e jetës”.

199 1 Gjonit 2:2.  “…Ai [Krishti] është shlyesi për mëkatet tona…” (‘shlyerje’ = kënaqje, qetësim i 
zemërimit). 
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për të mirën time përfundimtare dhe të përjetshme.200

32. Hiri i Perëndisë më mjafton, madje edhe kur kaloj sprova. 

33. Për shkak se jam i shfajësuar, Ai e nënshtron çdo sprovë dhe 
e detyron të më bëjë mirë mua.201

34. Kur unë mëkatoj, hiri i Perëndisë tepron edhe më shumë për 
mua, ndërsa Ai mban me hir statusin tim si i shfajësuar, siç është 
përshkruar më sipër.202

35. Kur unë mëkatoj, Perëndia nuk ndien zemërim në zemrën e 
Tij ndaj meje.203

36. Zemra e Tij është e mbushur vetëm me dashuri për mua dhe 
Ai mezi pret që unë të pendohem dhe t’ia rrëfej mëkatet e mia Atij, 
në mënyrë që Ai të mund të tregojë në mua dashurinë e hirshme dhe 
falëse që ka pasur në zemrën e Tij gjatë gjithë kohës.204

37. Perëndia nuk kërkon rrëfimin tim para se të dëshirojë të më 
falë mua. 

38. Në zemrën e Tij Ai tashmë më ka falur; dhe kur unë vij tek 
Ai për t’ia rrëfyer mëkatet e mia Atij, Ai vrapon tek unë (në kuptim 

200 Romakëve 8:28.  “Dhe 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”.

201 Romakëve 5.  “(1) Të shfajësuar, pra, me anë të besimit, kemi paqe me Perëndinë nëpërmjet 
Jezu Krishtit, Zotit tonë, (2) me anë të të cilit edhe patëm, nëpërmjet besimit, hyrjen në këtë 
hir në të cilin qëndrojmë të patundur dhe mburremi në shpresën e lavdisë së Perëndisë. (3) 
Dhe jo vetëm kaq, por mburremi edhe në shtrëngimet, duke ditur që shtrëngimi prodhon 
këmbënguljen, (4) këmbëngulja përvojën dhe përvoja shpresën. (5) Por shpresa nuk 
turpëron, sepse dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrat tona me anë të Frymës së 
Shenjtë që na është dhënë”.

202 Romakëve 5.  “(20) ...Por aty ku mëkati është i tepruar, hiri është akoma më i tepërt, (21) me 
qëllim që ashtu si mëkati ka mbretëruar te vdekja, ashtu edhe hiri të mbretërojë me anë të 
drejtësisë në jetën e përjetshme nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit tonë”.

203 1 Thesalonikasve 5.  “(9) Sepse Perëndia nuk na ka caktuar për zemërim, por për të marrë 
shpëtimin me anë të Zotit tonë Jezu Krisht, (10) i cili vdiq për ne kështu që, qofshim zgjuar 
qofshim fjetur, jetojmë bashkë me të”. 1 Gjonit 2:2.  “...Ai [Krishti] është shlyesi për mëkatet 
tona…” (‘shlyerje’ = kënaqje, qetësim i zemërimit) .

204 1 Gjonit 1:9.  “Po t’i rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet 
dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi”. 
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të figurshëm), më përqafon dhe më puth pa pushim, madje para se të 
nxjerr nga goja ime fjalët e rrëfimit!205

39. Perëndia i shikon mëkatet e mia dhe trishtohet nga mëkatet 
e mia.206 Trishtimi i Tij vjen pjesërisht nga fakti që në momentet kur 
unë mëkatoj, nuk po e marr plotësinë e dashurisë së Tij për mua. 

40. Ai madje më dërgon qortime në jetën time;207 por Ai e bën 
këtë, sepse është me mua208, dhe sepse më do;209 dhe Ai më disiplinon 
vetëm për të mirën time.210

41. Unë nuk i meritoj asnjë nga këto gjëra, madje as në ditët e mia 
më të mira; Por ky është shpëtimi im dhe këtu qëndroj.211 Falemnderit, 
Jezus. 

205 Lluka 15.  “(20) U çua, pra, dhe shkoi tek i ati. Por kur ishte ende larg, i ati e pa dhe 
dhembshuri; u lëshua vrap, ra mbi qafën e tij dhe e puthi. (21) Dhe i biri i tha: “O atë, 
mëkatova kundër qiellit dhe para teje dhe nuk jam më i denjë të quhem biri yt”. (22) Por i 
ati u tha shërbëtorëve të vet: “Sillni këtu rrobën më të bukur dhe visheni, i vini një unazë në 
gisht dhe sandale në këmbë. (23) Nxirrni jashtë viçin e majmur dhe thereni; të hamë dhe të 
gëzohemi, (24) sepse ky biri im kishte vdekur dhe u kthye në jetë, kishte humbur dhe u gjet 
përsëri”. Dhe filluan të bënin një festë të madhe”.

206 Efesianëve 4:30.  “Dhe mos e trishtoni Frymën e Shenjtë të Perëndisë...”.

207 Hebrenjve 12.  “(5) Dhe keni harruar këshillën që ju drejtohet juve porsi bijve: “Biri im, mos e 
përçmo qortimin e Perëndisë dhe mos e humb zemrën kur ai të qorton, (6) sepse Perëndia 
ndreq atë që do dhe fshikullon çdo bir që i pëlqen”. (7) Në qoftë se ju do ta duroni qortimin, 
Perëndia do t’ju trajtojë si bij; sepse cilin bir nuk e korigjon i ati? (8) Por, po të mbeteni të 
pandrequr, ku të gjithë u bënë pjestarë, atëherë jeni kopila dhe jo bij. (9) Pastaj etërit tanë 
sipas mishit i patëm për të na ndrequr dhe i nderonim ata; a nuk do t’i nënshtrohemi edhe 
më tepër Atit të shpirtrave, për të jetuar?”. 

208 Romakëve 8:31.  “... Perëndia është me ne...”.

209 Hebrenjve 12:6.  “Sepse Perëndia ndreq atë që do dhe fshikullon çdo bir që i pëlqen”.
210 Hebrenjve 12:10.  “Sepse ata na ndreqën për pak ditë, ashtu siç u dukej më mirë, kurse ai na 

ndreq për të mirën tonë që të bëhemi pjestarë të shenjtërisë së tij”. 

211 1 Pjetrit 5:12.  “…hiri i vërtetë i Perëndisë është ai në të cilin qëndroni”. 1 Korintasve 16:13.  
“…qëndroni të palëkundshëm në besim...”. Kolosianëve 1:23.  “...qëndroni në besim me 
themel dhe të patundur, dhe të mos luani nga shpresa e ungjillit…”. 



Pjesa III
Një tregim i ungjillit

Versioni poetik
“Kurrë mos u kënaq me të kuptuarit tënd të tanishëm 
të ungjillit. Ungjilli është një e vërtetë jetëpërshkuese, 
botëshndërruese, gjithësindryshuese. Ai ka më shumë 
faqe se një diamant. Thellësinë e tij njeriu nuk mund 
ta shterojë kurrë”.

 
C. J. Mahaney, The Cross Centered Life, 67
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Qiejtë kur shikoj
 E kuptoj tani
Se Zoti i mati
 Me pëllëmbën e Tij.212

Yjet i formoi
 Miliona në qiell,213

Atje lart vendosi
 Hënë edhe diell.214

Gjithë qielli e toka,
 Që u bënë në gjashtë ditë,215

Ditë e natë tregojnë
 Të Tijën meritë.216

212 Isaia 40:12.  “Kush i ka matur ujërat me gropën e dorës, kush ka marrë përmasat e qiellit me 
pëllëmbë...?”.

213 Isaia 40:26.  “Ngrini sytë tuaj përpjetë dhe shikoni: Kush i krijoi këto gjëra? Ai që e nxjerr 
ushtrinë e tyre me shumicë dhe thërret gjithçka me emër; për madhështinë e fuqisë së Tij 
dhe forcën e Tij, asnjë nuk mungon”.

214 Psalmi 8.  “(3) Kur mendoj qiejtë e Tu, që janë vepër e gishtërinjve të Tu, hënën dhe yjet që 
Ti ke vendosur, (4) çfarë është njeriu, që ta mbash mend, dhe biri i njeriut, që ta vizitosh?”.

215 Eksodi 20:11.  “Sepse në gjashtë ditë Zoti krijoi qiejt dhe tokën…”.
216 Psalmi 19.  “(1) Qiejtë tregojnë lavdinë e Perëndisë dhe kupa qiellore shpall veprën e duarve 

të Tij. (2) Një ditë i flet ditës tjetër dhe një natë ia tregon tjetrës”.
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Për mua kujdeset217

 Përditë Perëndia,
Më krijoi218 e më mban 
 Në duart e Tija.219

Çdo frymë që marr
 Dhe çdo kënaqësi,
Çdo rrahje e zemrës
 Më vjen nga Ai.220

Gjithë këto bekime
 Më thërrasin sot
Nder e adhurim t’i jap,
 Se është Zot mbi Zot.221

217 1 Pjetrit 5:7. “...Ai merakoset për ju”.

218 Psalmi 139.  “(13) Po, Ti ke formuar të përbrendshmet e mia, Ti më ke endur në barkun e 
nënës sime. (14) Unë do të Të kremtoj, sepse jam krijuar në mënyrë të mrekulluar; veprat e 
Tua janë të mrekullueshme, dhe unë e di shumë mirë këtë gjë. (15) Kockat e mia nuk ishin 
një e fshehtë për Ty kur u formova në fshehtësi duke u endur në thellësitë e tokës. (16) Dhe 
sytë e Tu panë masën pa trajtë të trupit tim, dhe në librin Tënd ishin shkruar ditët që ishin 
caktuar për mua, megjithëse asnjë prej tyre nuk ekzistonte ende”.

219 Veprat 17.  “(27) ...Ai nuk është larg nga secili prej nesh. (28) Sepse në Të ne jetojmë, lëvizim 
dhe jemi…”.

220 1 Timoteut 6:17.  “...por në Perëndinë e gjallë, i Cili na jep gjithçka bujarisht për ta gëzuar”. 
Veprat 14:17.  “...por nuk e la Veten e Vet pa dëshmi, duke bërë mirë, duke na dhënë shira 
prej qiellit dhe stinë të frytshme dhe duke i mbushur zemrat tona me ushqim dhe gëzim”.

221 Zbulesa 4:11.  “Ti je i denjë, o Zot, të marrësh lavdinë, nderimin dhe fuqinë, sepse Ti i krijove 
të gjitha gjërat, dhe nëpërmjet vullnetit Tënd ekzistojnë dhe u krijuan”.
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Për këtë qëllim
 Ai më krijoi:
Lavdinë, mirësinë e Tij
 Unë ta shikoj.222

Dhe ta dua fort
 Gjithë jetën time;223

Me gëzim të mbaj
 Të Tijat urdhërime.224

Lavdinë t’ia shfaq
 Me qëllimshmëri.225

Kështu të përmbush
 Dhe thirrjen e Tij.

222 Romakëve 2:4.  “Apo i përçmon pasuritë e mirësisë së Tij, të durimit dhe zemërgjerësisë së 
Tij, duke mos njohur që mirësia e Perëndisë të prin në pendim?”.

223 Luka 10:27.  “Ai duke u përgjigjur tha: ‘Duaje Zotin, Perëndinë tënd, me gjithë zemrën 
tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë forcën tënde dhe me gjithë mendjen tënde...’”.

224 Gjoni 14.  (15) “Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia”... (21) “Kush ka urdhërimet e mia 
dhe i zbaton, është ai që më do”. 1 Gjonit 5:3.  “Sepse kjo është dashuria e Perëndisë: që ne 
të zbatojmë urdhërimet e Tij; dhe urdhërimet e Tij nuk janë të rënda”.

225 Romakëve 11:36.  “Sepse prej Tij, me anë të Tij dhe për të janë të gjitha gjërat [përfshirë 
edhe mua]. Lavdi Atij përjetë! Amen!”. 1 Korintasve 10:31.  “Pra, nëse hani, nëse pini, nëse 
bëni ndonjë gjë tjetër, të gjitha t’i bëni për lavdinë e Perëndisë”.
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Por unë e zhgënjeva
 Shumë keq Perëndinë
Duke e kërkuar
 Për vete lavdinë.
Nuk e doja jetën
 Nën drejtimin e Tij
Dhe nuk e pranova
 Atë për Perëndi.226

Krenar plot lakmi
 Eca rrugës sime
Dhe i shkela krejt
 Dhjetë Urdhërimet.227

226 Romakëve 1:21.  “Sepse, megjithëse e njohën Perëndinë, nuk e përlëvduan as e falënderuan 
si Perëndi, përkundrazi u bënë të pamend në arsyetimet e tyre dhe zemra e tyre pa gjykim 
u errësua. (22) Duke e deklaruar veten të urtë, u bënë të marrë, (23) dhe e shndërruan 
lavdinë e Perëndisë së pakalbshëm në një shëmbëllim të ngjashëm me atë të një njeriu të 
kalbshëm... (25) ...e ndryshuan të vërtetën e Perëndisë në gënjeshtër dhe adhuruan dhe i 
shërbyen krijesës në vend të Krijuesit, që është i bekuar përjetë. Amen”. Romakëve 3:23.  
“sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë”.

227 Eksodi 20.  “(3) Nuk do të kesh perëndi të tjerë para meje. (4) Nuk do të bësh skulpturë ose 
shëmbëlltyrë... (7) Nuk do ta përdorësh emrin e Zotit, të Perëndisë tënd, kot.... (8) Mbaje 
mend ditën e shtunë për ta shenjtëruar... (12) Do të nderosh atin tënd dhe nënën tënde... 
(13) Nuk do të vrasësh. (14) Nuk do të shkelësh besnikërinë bashkëshortore. (15) Nuk do 
të vjedhësh. (16) Nuk do të bësh dëshmi të rreme kundër të afërmit tënd. (17) Nuk do të 
dëshirosh... as asgjë tjetër që është e të afërmit tënd”. Kolosianëve 3:5.  “...dhe lakminë, 
që është idhujtari”. Mateu 5.  “(27) Ju keni dëgjuar se të lashtëve u qe thënë: ‘Mos shkel 
kurorën.’ (28) Por unë po ju them se kushdo që shikon një grua për ta dëshiruar, ka shkelur 
kurorën me të në zemrën e vet”. 1 Gjonit 3:15.  “Kushdo që urren vëllanë e vet është vrasës; 
dhe ju e dini se asnjë vrasës nuk ka jetë të përjetshme të qëndrueshme në vete”.
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Rebelim i marrë!
 Zoti ka të drejtë
Që të më dënojë
 Me mjerim përjetë
Në Liqen të Zjarrtë228 
 Ku i Tiji zemërim
As ditë e as natë
 S’do të ketë pushim.229

Bashkë me mëkatarët
 Më të ligj që gjenden
Në ferr të mallkuar
 Duhet ta kem vendin.

228 Romakëve 6:23.  “Sepse paga e mëkatit është vdekja”. Zbulesa 21:8.  “Kurse për frikacakët 
dhe të pabesët, dhe të neveritshmit dhe vrasësit, dhe kurvëruesit, dhe magjistarët, dhe 
idhujtarët, dhe gjithë gënjeshtarët, pjesa e tyre do të jetë në liqenin që digjet me zjarr dhe 
squfur, që është vdekja e dytë”. Efesianëve 2:3.  “...ndërmjet të cilëve edhe ne dikur jetuam 
në lakmitë e mishit tonë duke i plotësuar dëshirat e mishit dhe të mendjes, dhe ishim prej 
natyre bij të zemërimit, ashtu si edhe të tjerët”.

229 Mateu 25:46.  “Dhe ata do të shkojnë në mundim të përjetshëm dhe të drejtët në jetën e 
përjetshme”. Marku 9.  (47) “Dhe nëse syri yt të skandalizon për mëkat, nxirre; është më mirë 
për ty të hysh me një sy në jetë sesa të kesh dy sy dhe të të hedhin në Gehenën e zjarrit, (48) 
atje ku krimbi i tyre nuk vdes dhe zjarri nuk fiket”.
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Kjo është gjendja ime
 Këto fajet e mia
Dhe pa Jezu Krishtin
 Pa shpëtimin e Tij,
Fajin e mbart vetë
 Të mëkatit tim,
Në kthetrat e tij230

 Gjendem pa pushim.231

Nga jashtë e nga brenda
 Meritoj veç flakë,232

Drejt ferrit rrëshqas
 Paqe s’kam aspak.233

230 Romakëve 6.  “(16) A nuk e dini ju se nëse e tregoni veten shërbëtorë të atij që i bindeni, jeni 
shërbëtorë të atij që i bindeni, qoftë mëkatit për vdekje, qoftë dëgjesës për drejtësi? (17) 
...ishit shërbëtorë të mëkatit... (20) ...ishit shërbëtorë të mëkatit...”.

231 Titit 3:3.  “Sepse edhe ne dikur ishim të pamendë, rebelë, endacakë, robër të lakmive të 
ndryshme dhe të qejfeve, duke jetuar në ligësi dhe në smirë, të urryer dhe duke e urryer 
njëri-tjetrin”.

232 Zbulesa 21:8.  “Kurse për frikacakët dhe të pabesët, dhe të neveritshmit dhe vrasësit, dhe 
kurvëruesit, dhe magjistarët, dhe idhujtarët, dhe gjithë gënjeshtarët, pjesa e tyre do të jetë 
në liqenin që digjet me zjarr dhe squfur, që është vdekja e dytë”.

233 Isaia 57.  “(20) Por të pabesët janë si deti i trazuar, që nuk mund të qetësohet dhe ujërat e të 
cilit vjellin llucë dhe baltë. (21) ‘Nuk ka paqe për të pabesët’, thotë Perëndia im”.
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Zemrën ta ndryshoj234

 S’kam asnjë fuqi.
Fajin ta pastroj nuk mund,
 Zhytur në ligësi.235

Nga Zoti nuk kam
 Asnjë miratim.236

Hir nuk meritoj
 Vetëm zemërim.
Përjetë i dënuar 
 Nga Ligji i Perëndisë,237

Asgjë s’ofroj dot
 Në këmbim të lirisë.238

234 Jeremia 17:9.  “Zemra gënjehet më tepër se çdo gjë tjetër dhe sëmuret në mënyrë të 
pashërueshme; kush mund ta njohë atë?”. Marku 7.  “(21) Sepse nga brenda, domethënë 
nga zemra e njeriut, dalin mendimet e mbrapshta, shkeljet e kurorës, kurvërimi, vrasjet, 
(22) vjedhjet, lakmitë, ligësitë, mashtrimet, pafytyrësia, smira, blasfemia, kryelartësia, 
budallallëku. (23) Të gjitha këto të mbrapshta dalin nga brenda dhe e ndotin njeriut”.

235  Romakëve 1:28.  “Dhe meqenëse nuk e quajtën me vend të njihnin Perëndinë, Perëndia i 
dorëzoi në një mendje të çoroditur, për të bërë gjëra të pahijshme”. 

236 Isaia 64:6.  “Jemi të gjithë si një gjë e papastër, dhe të gjitha veprat tona të drejtësisë janë si 
një rrobe e ndotur...”. 

237 Jakobi 2:10.  “Sepse kushdo që e zbaton gjithë ligjin, por e shkel në një pikë, është fajtor në 
të gjitha pikat”.

238 Romakëve 5:6.  “...ishim... pa forcë...”. 
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Çudi e çudive
 Që nuk ka tregim!239

Zgjodhi t’më shpëtonte
 Vetë Zoti im!240

Çfarë unë s’bëja dot,
 Zoti Perëndi
Vetë e realizoi
 Në Birin e Tij.241

Në kryq për të vdekur
 Krishtin e dërgoi,
Ankthin tim të merrte
 Faljen ma pagoi.242

239 1Pjetrit 1.  “(10) Për këtë shpëtim kërkuan dhe hetuan profetët që profetizuan për hirin që 
do të vinte mbi ju, (11) duke kërkuar të njohin kohën dhe rrethanat që tregonte Fryma e 
Krishtit që ishte në ta, dhe që dëshmonte që më parë për vuajtjet që do të vinin mbi Krishtin 
dhe për lavditë që do të pasonin. (12) Dhe atyre iu zbulua se ata i administronin jo për vete, 
po për ne, ato gjëra që po ju rrëfehen tani nga ata që ju kanë predikuar ungjillin, me anë të 
Frymës së Shenjtë të dërguar nga qielli; gjëra të cilat engjëjt dëshirojnë t’i vëzhgojnë”.

240 Efesianëve 1.  “(4) sikurse na zgjodhi në të përpara se të themelohej bota, që të jemi të 
shenjtë dhe të papërlyer përpara Tij në dashuri, (5) duke na paracaktuar që të birësohemi 
në veten e Tij me anë të Jezu Krishtit, sipas pëlqimit të vullnetit të vet”.

241 Veprat 4:12.  “Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell 
që u është dhënë njerëzve dhe me anë të të cilit duhet të shpëtohemi”. Gjoni 14:6.  “Jezusi i 
tha: ‘Unë jam udha, e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje’”.

242 1 Pjetrit 3:18.  “sepse edhe Krishti ka vuajtur një herë për mëkatet, i drejti për të padrejtët, 
për të na çuar te Perëndia...”. 1 Korintasve 15:3.  “...Krishti vdiq për mëkatet tona...”. 
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Dhe habitem krejt
 Kur rri e mendoj
Si Ati pranoi
 Vuajtje kësisoj.
Birin ta dorëzonte243

 Në vdekje me mundim,244

Vuajtje e dhimbje
 Derisa dha frymë.
“Përse më braktise
 Perëndia im?”
Thirri i vetmuar245

 Me t’fundit mundim.

243 Romakëve 8:32.  “...Ai ...nuk e kurseu Birin e vet, por e dha për të gjithë ne...”. Gjoni 3:16.  
“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 jetë të përjetshme”.

244 Isaia 53.   “(3) I përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit, njeri i dhembjeve, njohës i 
vuajtjes... (4) Megjithatë Ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhembjet 
tona... (5) Por Ai u tejshpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për paudhësitë tona; 
ndëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi të... (6) ...Zoti bëri që të bjerë mbi të paudhësia 
e ne të gjithëve. (7) I keqtrajtuar dhe i përulur... (8) U çua larg nga shtypja dhe nga gjykimi; 
...Ai ishte larguar nga toka e të gjallëve... (10) Por i pëlqeu Zotit ta rrihte dhe ta bënte 
të vuante...”. Veprat 2:23.  “Ai [Jezusi], pra, sipas këshillit të caktuar dhe të paranjohur të 
Perëndisë, ju dorëzua juve dhe ju e zutë dhe, me duart e të padrejtëve, e gozhduat në kryq 
dhe e vratë”.

245 Marku 15:34.  “Dhe në të nëntën orë Jezusi bërtiti me zë të lartë: ... ‘Perëndia im, Perëndia 
im, përse më ke braktisur?’”.



77

Që jetën ta jepte246

 Jezusi pranoi,
Kamzhikun247, kurorën 
 me gjemba248 duroi.
Për njeri si unë
 Që s’doja Perëndi,
Më habit e më bekon
 E më kujton përsëri,
Që asnjë s’mund të më dojë
 Sa Ai, aq shumë,
Që jetën e dha 
 Për një mëkatar si unë.249

246 Gjoni 10.  “(17) Prandaj Ati më do, sepse unë e lë jetën time... (18) Askush nuk mund të ma 
heqë, por e lë nga vetja...”.

247 Gjoni 19:1.  “Atëherë Pilati mori Jezusin dhe dha urdhër ta fshikullonin”.

248 Marku 15.  “(17) E veshën në purpur dhe, si thurën një kurorë me ferra, ia vunë mbi krye. 
(18) Pastaj nisën ta përshëndesin duke i thënë: ‘Tungjatjeta, o mbret i Judenjve!’. (19) 
Dhe e goditnin në krye me një kallam, e pështynin dhe, duke u gjunjëzuar përpara Tij, e 
adhuronin. (20) Pasi e tallën, ia hoqën purpurën, e veshën me rrobat e Tij dhe e nxorën 
jashtë për ta kryqëzuar”. (Shih edhe Luka 23:35-37)

249 Gjoni 15:13.  “Askush s’ka dashuri më të madhe nga kjo: të japë jetën e vet për miqtë e tij”. 
Romakëve 5.  “(7) Vështirë në fakt se vdes dikush për një të drejtë; mbase ndonjë do të 
guxonte të vdiste për një njeri të mirë. (8) Por Perëndia e tregon dashurinë e Tij ndaj nesh 
në atë që, kur ende ishim mëkatarë, Krishti vdiq për ne”.
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Në një varr250 e vunë
 Pasi vdiq Atë.
Ajo shpellë në shkëmb
 Si mitër u bë.
Me shtërzime e dridhje251

 Në ditën e tretë,252

Të gjallë jashtë e nxori
 Me trup të vërtetë.253

Si të parëlindurin
 Nga vdekja254 Atë,
Me fuqi t’shpëtojë
 Njëherë e përgjithnjë.255

250 Marku 15:46.  “Ky, mbasi bleu një çarçaf, e zbriti Jezusin nga kryqi, e mbështolli në çarçaf 
dhe e vuri në një varr që ishte hapur në shkëmb; pastaj rrokullisi një gur para hyrjes së 
varrit”.

251 Mateu 28:2.  “Dhe ja, ra një tërmet i madh, sepse një engjëll i Zotit zbriti nga qielli, erdhi dhe 
e rrokullisi gurin nga hyrja e varrit dhe u ul mbi të”.

252 1 Korintasve 15:4.  “...u ringjall të tretën ditë, sipas Shkrimeve”.

253 Luka 24:39.  “...Më prekni dhe shikoni, sepse një frymë nuk ka mish e eshtra, si po shihni 
se unë kam!”. Gjoni 20.  “(27) Pastaj i tha Thomait: ‘Vëre gishtin këtu dhe shiko duart e mia; 
shtrije edhe dorën dhe vëre në brinjën time...’”. (28) Atëherë Thomai u përgjigj dhe i tha: 
‘Zoti im dhe Perëndia im!’”.

254 Kolosianëve 1:18.  “Ai... është... i parëlinduri nga të vdekurit”.

255 Hebrenjve 7:25.  “prandaj edhe mund të shpëtojë plotësisht ata që me anë të Tij i afrohen 
Perëndisë, sepse gjithmonë rron që të ndërmjetësojë për ta”.
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Tash në të djathtë të Atit
 Krishti mbretëron,256

Mik i mëkatarëve257

 Përherë ndërmjetëson.
Kur rrëfen mëkatin
 Dhe falje kërkon,258

Shfajësim të jep
 Edhe të bekon.259

Shpëtimtar e Princ260

 Për gjithë që besojnë261

E përulur vijnë
 Hirin e Tij t’kërkojnë.

256 Efesianëve 1.  “(20) të cilën [Perëndia] e vuri në veprim në Krishtin, duke e ringjallur 
prej së vdekurish dhe duke e vënë të ulej në të djathtën e Tij në vendet qiellore, (21) përmbi 
çdo principatë, pushtet, fuqi, zotërim dhe çdo emër që përmendet jo vetëm në këtë epokë, 
por edhe në atë të ardhme”.

257 1 Timoteut 1:15.  “...Krishti Jezus erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët…”. 

258 Romakëve 10:13.  “Në fakt ‘Kushdo që do ta thërrasë emrin e Zotit do të shpëtohet’”.

259 Romakëve 10:12.  “...sepse një i vetëm është Perëndia i të gjithëve, i pasur ndaj të gjithë 
atyre që e thërrasin”.

260 Veprat 5:31.  “Perëndia e lartësoi me të djathtën e vet dhe e bëri princ dhe shpëtimtar për 
t’i dhënë... pendimin dhe faljen e mëkateve”.

261 Efesianëve 2.  “(8) Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk 
vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë, (9) jo nga vepra, që të mos mburret askush”.
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Kur koha më erdhi,
 Dhe me dëshpërim
Jezusit i thirra,
 Më dha shfajësim.262

Nga çdo paudhësi263

 Ai më pastroi,
Mëkatet m’i fali
 Liri më dhuroi.
Prangat e mëkatit
 I shkatërroi Ai,
Plotësisht më çliroi
 Me fuqinë e Tij.264

262 Efesianëve 1:7.  “në të Cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të Tij, faljen e mëkateve sipas 
pasurive të hirit të Tij”.

263 1 Korintasve 6.  “(9) A nuk e dini ju se të padrejtët nuk do të trashëgojnë mbretërinë e 
Perëndisë? Mos u gënjeni: as kurvarët, as idhujtarët, as shkelësit e kurorës, as të zhburrëruarit, 
as homoseksualët, (10) as vjedhësit, as lakmuesit, as pijanecët, as përqeshësit, as grabitësit 
nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. (11) Dhe të tillë ishit disa nga ju; por u latë...”. 

264 Romakëve 6.  “(6) duke ditur këtë: se njeriu ynë i vjetër u kryqëzua me të, që trupi i mëkatit 
mund të jetë anuluar dhe që ne të mos i shërbejmë më mëkatit. (7) Në fakt, ai që ka vdekur 
është shfajësuar nga mëkati.... (14) Në fakt mëkati nuk do të ketë më pushtet mbi ju, sepse 
nuk jeni nën ligj, por nën hir”.
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Fëmijë të Atit
 Ai më birësoi265

Dhe Frymën më dha
 Të më garantojë,266

Se do të marr një ditë
 Si trashëgimi
Një thesar qiellor
 Që është përherë i ri.267

Fryma më jep brenda
 Fuqi268 e dashuri269

Dhe shpresën e ëmbël
 Të qiellores lavdi.270

265 Efesianëve 1:5.  “duke na paracaktuar që të birësohemi në veten e Tij me anë të Jezu 
Krishtit...”.

266 Efesianëve 1.  “(13) u vulosët me Frymën e Shenjtë të premtimit, (14) i cili është kapari i 
trashëgimisë sonë...”. 

267 1 Pjetrit 1.  “(3) Qoftë bekuar Perëndia... i Cili... na rilindi për një shpresë të gjallë... (4) për një 
trashëgim të paprishshëm, të panjollë dhe të pafishkur, që është ruajtur në qiejt për ju”. 

268 Veprat 1:8.  “Ju do të merrni fuqi kur Fryma e Shenjtë do të vijë mbi ju...”. Efesianëve 3:16.  “që 
t’ju japë... të forcoheni me fuqi nëpërmjet Frymës të Tij në njeriun e përbrendshëm”.

269 Romakëve 5:5.  “...dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrat tona me anë të Frymës së 
Shenjtë...”. 

270 Romakëve 8.  “(16) Vetë Fryma i dëshmon frymës sonë se ne jemi bij të Perëndisë. (17) Dhe 
nëse jemi bij, jemi dhe trashëgimtarë, trashëgimtarë të Perëndisë dhe bashkëtrashëgimtarë 
të Krishtit.... (23) ...edhe ne vetë që kemi frytet e para të Frymës, vajtojmë në veten tonë, 
duke pritur flakët birërimin, shpengimin e trupit tonë”.
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Me shpëtimin e Tij
 Zoti më shfajësoi271

Me dekretin e Tij
 Të drejtë më numëroi.272

Më shpalli pa faj
 Nga mëkati im
Edhe fund i dha
 Të Tijit zemërim.273

Krishti e paqtoi274

 Zem’rimin e Tij
Kur në kryq duroi
 Mbarti mëkatin tim.275

271 Romakëve 5:1.  “Të shfajësuar, pra, me anë të besimit, kemi paqe me Perëndinë nëpërmjet 
Jezu Krishtit, Zotit tonë”.

272 Romakëve 4:5.  “ndërsa atij që nuk vepron, por beson në atë që shfajëson të paudhin, 
besimi i tij i numërohet për drejtësi”.

273 1 Thesalonikasve 5:9.  “Sepse Perëndia nuk na ka caktuar për zemërim, por për të marrë 
shpëtimin me anë të Zotit tonë Jezu Krisht”.

274 1 Gjonit 2:2.  “Ai është shlyesi për mëkatet tona; dhe jo vetëm për tonat, por edhe për ata të 
të gjithë botës” (Shlyesi = Ai që paqtoi zemërimin e Zotit).

275 1 Pjetrit 2:24.  “Ai vetë i barti mëkatet tona në trupin e Tij mbi drurin e kryqit...”.
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Tani përjetoj unë
 Veç hirin e Tij276

Zemërimi i parë
 U zhduk, u bë hi!277

Çdo ditë më ndryshon
 Zoti Perëndi
Më të mirë më bën
 Me hirin e Tij.278

Edhe në mundime
 Hiri i Tij tepron,
Qëllimin e Zotit
 Në mua vepron.279

276 Romakëve 5:21.  “...ashtu si mëkati ka mbretëruar te vdekja, ashtu edhe hiri të mbretërojë 
me anë të drejtësisë [shfajësimit]...”.

277 Romakëve 5:9.  “Shumë më tepër, pra, duke qenë tani të shfajësuar në gjakun e Tij, do të 
shpëtojmë nga zemërimi me anë të Tij”.

278 Romakëve 8:28.  “Dhe ne e dimë se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për ata që e 
duan Perëndinë, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të Tij”.

279 Romakëve 5.  “(1) Të shfajësuar, pra, me anë të besimit, kemi paqe me Perëndinë nëpërmjet 
Jezu Krishtit, Zotit tonë, (2) me anë të të cilit edhe patëm, nëpërmjet besimit, hyrjen në këtë 
hir në të cilin qëndrojmë të patundur dhe mburremi në shpresën e lavdisë së Perëndisë. (3) 
Dhe jo vetëm kaq, por mburremi edhe në shtrëngimet, duke ditur që shtrëngimi prodhon 
këmbënguljen, (4) këmbëngulja përvojën dhe përvoja shpresën. (5) Por shpresa nuk 
turpëron, sepse dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrat tona me anë të Frymës së 
Shenjtë që na është dhënë”.
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Dhe kur mëkatoj
 Hiri i tepruar280

Mua më siguron
 Se jam i shfajësuar.
Zoti nuk zem’rohet
 Me mëkatin tim.
Krishti e paqtoi atë281

 Për këtë s’ka dyshim.
Zemra e Perëndisë 
 Rreh veç me dashuri,
Xhelozisht më do sërish
 Në përqafimin e Tij.282

280 Romakëve.  “(5:20) ...por aty ku mëkati është i tepruar, hiri është akoma më i tepërt, (21) me 
qëllim që ashtu si mëkati ka mbretëruar te vdekja, ashtu edhe hiri të mbretërojë me anë 
të drejtësisë në jetën e përjetshme nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit tonë. (6:1) Çfarë të themi, 
pra? A të mbetemi në mëkat, që të teprojë hiri?”.

281 1 Gjonit 2:2.  “Ai është shlyesi për mëkatet tona; dhe jo vetëm për tonat, por edhe për ata të 
të gjithë botës” (Shlyesi = Ai që paqtoi zemërimin e Zotit).

282 Jakobi 4:5.  “Apo mendoni se Shkrimi flet kot kur thotë se Fryma që Ai e ka bërë të banojë 
në ne ka mall për ne – dhe Ai ka mall që Fryma [të mirëpritet] – me një dashuri xheloze” 
(përkthyer nga The Amplified Bible).
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Zoti nuk kërkon
 As rrëfimin tim
Para se të më japë
 Faljen pa kursim.
Në zemër ka pasur
 Faljen që në fillim
Kur shkoj tek Ai
 Të ndreq një gabim.
Ai rend drejt meje
 Afër më qëndron283

Me puthje, përqafime284

 Fajin ma pastron.285

283 Jakobi 4:8.  “Afrohuni te Perëndia dhe Ai do t’ju afrohet juve...”. 

284 Luka 15.  (20) U çua, pra, dhe shkoi tek i ati. Por kur ishte ende larg, i ati e pa dhe dhembshuri; 
u lëshua vrap, ra mbi qafën e tij dhe e puthi. (21) Dhe i biri i tha: ‘O atë, mëkatova kundër 
qiellit dhe para teje dhe nuk jam më i denjë të quhem biri yt.’ (22) Por i ati u tha shërbëtorëve 
të vet: ‘Sillni këtu rrobën më të bukur dhe visheni, i vini një unazë në gisht dhe sandale në 
këmbë. (23) Nxirrni jashtë viçin e majmur dhe thereni; të hamë dhe të gëzohemi, (24) sepse 
ky biri im kishte vdekur dhe u kthye në jetë, kishte humbur dhe u gjet përsëri’. Dhe filluan 
të bënin një festë të madhe”.

285 1 Gjonit 1:9.  “Po t’i rrëfejmë mëkatet tona, Ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet 
dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi”.
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Mëkati im e trishton
 Shumë Perëndinë286

Se kur mëkatoj
 S’ia njoh dashurinë.287

Dhimbje më dërgon
 Ndonjëherë Ai,
Rrug’t e Tij t’mësoj
 Të Tijën shenjtëri.
Gjithnjë me dashuri288

 E ka disiplinën;
Dashuri që do
 Për mua më të mirën.

286 Efesianëve 4:30.  “Dhe mos e trishtoni Frymën e Shenjtë të Perëndisë...”. 

287 Gjoni 15:10.  “Po të zbatoni urdhërimet e mia, do të qëndroni në dashurinë time”... (Fjalët e 
Jezusit nënkuptojnë që, nëse nuk i mbaj urdhërimet e Perëndisë, nuk po qëndroj plotësisht 
në dashurinë e Tij ndërsa mëkatoj).

288 Hebrenjve 12.  “(7) Në qoftë se ju do ta duroni qortimin, Perëndia do t’ju trajtojë si bij; 
sepse cilin bir nuk e korigjon i ati? (8) Por, po të mbeteni të pandrequr, ku të gjithë u bënë 
pjestarë, atëherë jeni kopila dhe jo bij. (9) Pastaj etërit tanë sipas mishit i patëm për të na 
ndrequr dhe i nderonim ata; a nuk do t’i nënshtrohemi edhe më tepër Atit të shpirtrave, 
për të jetuar? (10) Sepse ata na ndreqën për pak ditë, ashtu siç u dukej më mirë, kurse Ai na 
ndreq për të mirën tonë që të bëhemi pjestarë të shenjtërisë së Tij.
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Historia ime
 Ende s’ka mbaruar.
Sa mirënjohës jam
 Për ungjillin e bekuar!
Dhuratë që nuk shter289

 Ungjilli përçon,
Bollëkun e qiellit
 Sa herë e kujton.
Në më t’mirën ditë
 Nuk e meritoj,
Por ky është shpëtimi
 Dhe unë këtu qëndroj.290

289 Kolosianëve 1.  (5) ... ungjillit, (6) që arriti te ju... po jep fryt e rritet... nga dita që dëgjuat dhe 
njohët hirin e Perëndisë në të vërtetë”. Veprat 20:32.  “... fjala e hirit të Tij [ungjilli], që është 
në gjendje t’ju ndërtojë dhe t’ju japë trashëgimin në mes të të gjithë të shenjtëruarve.

290 1 Pjetrit 5:12.  “...hiri i vërtetë i Perëndisë është ai në të cilin qëndroni”. 1 Korintasve 16:13.  
“...qëndroni të palëkundshëm në besim…”. Kolosianëve 1.  “(22) tani ju paqtoi në trupin e 
mishit të Tij, me anë të vdekjes, që t’ju nxjerrë ju përpara vetes së Tij shenjtorë, faqebardhë 
dhe të pafajshëm, (23) në qoftë se qëndroni në besim me themel dhe të patundur, dhe të 
mos luani nga shpresa e ungjillit...”. 



88

Pjesa IV

I befasuar nga Ungjilli

Historia  
prapa Abetares

n
Tmerri nuk realizon asnjë bindje të vërtetë. 

Ankthi nuk sjell fryt shenjtërie. 
Asnjë pasiguri e zymtë në lidhje me dashamirësinë e 

Perëndisë nuk mund të ndrydhë  
qoftë edhe një lakmi, 

apo të drejtojë shtrembërinë e vullnetit tonë. 
Por falja falas e kryqit e çrrënjos mëkatin  

dhe i than të gjitha degët e tij. 
Vetëm siguria e dashurisë, dashurisë falëse,  

mund ta bëjë këtë.

Horatius Bonar, nga “God’s Way of Holiness” 
[Rruga e Perëndisë për shenjtëri]
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I befasuar nga Ungjilli

n
“Nuk duroj dot më!”, shfreu zemra ime ndërsa kthehesha me 

makinë për në shtëpi atë ditë vendimtare në pranverën e vitit 2001. 
“Nuk mund të vazhdoj kështu!”.

Ata që ishin me makinë pas meje dhe përkrah meje në autostradë 
nuk do të kishin vënë re asgjë të pazakontë në mënyrën si e drejtoja 
makinën. Ata nuk mund ta merrnin me mend që unë isha shumë 
afër shkatërrimit të asaj që kishte mbetur nga besimi im. I lodhur 
nga puna rraskapitëse që ta bëja Perëndinë të më shihte me sy të 
mirë, po e drejtoja jetën larg Perëndisë edhe një herë. 

Në të vërtetë, isha besimtar në Krishtin. Në fakt disa herë gjatë 
jetës i isha lutur Perëndisë duke e vendosur besimin në Krishtin 
dhe duke i kërkuar të më shpëtonte. Isha pagëzuar në moshën pesë 
vjeçe dhe pastaj prapë në moshën pesëmbëdhjetë vjeç dhe do të 
isha pagëzuar prapë në moshën shtatëmbëdhjetë vjeçare po të mos 
kishte qenë për protestimin e pastorit tim. Problemi im patjetër që 
nuk ishte mungesa e besimit apo e deklaratave të mia të besimit. 
Problemi im ishte që, me sa dukej, unë nuk dija se çfarë të bëja që 
Perëndia të më shihte me sy të mirë.  

Duke u munduar për shfajësimin tim

Në atë kohë nuk do ta kisha pranuar kurrë se ishte kështu, 
por jam munduar për pjesën më të madhe të jetës të ruaja statusin 
tim të shfajësuar para Perëndisë, dhe gjithnjë mbetesha i zhgënjyer 
me përpjekjet e mia për ta bërë këtë. “Perëndia” në të Cilin besoja 
ishte vazhdimisht i zemëruar me mua. Kur unë vija në praninë e 
Tij për të ndrequr ndonjë gabim, Ai ishte me duart kryq dhe sytë 
e Tij ishin të ngadaltë për të parë të mitë. Imagjinoja një shikim të 
zemëruar në fytyrën e Tij dhe gjithmonë më takonte mua të gjeja 
ndonjë mënyrë për ta zbutur. 

Unë mendoja se po ta dënoja veten mjaftueshëm në praninë 
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e Tij, ose po t’i lutesha aq sa duhet, ose po të prisja disa orë për 
të vendosur pak hapësirë midis meje dhe mëkatit tim, atëherë Ai 
mund të ishte përsëri dashamirës me mua. 

Kjo pikëpamje për Perëndinë funksiononte për një kohë të 
shkurtër, por më në fund numri i herëve që e zhgënjeja Perëndinë 
arrinte një prag ku unë isha i bindur se Atij i kishte ardhur në majë 
të hundës me mua. Unë edhe isha lodhur duke e prishur gjithnjë 
me Perëndinë dhe duke m’u dashur të rrëfeja dhe të punoja për 
të fituar përsëri dashamirësinë e Tij. I rraskapitur nga përpjekje të 
tilla, më në fund dorëzohesha dhe hiqja dorë fare nga marrëdhënia 
me Perëndinë. 

Pastaj kalonin javë e muaj ku thjesht përpiqesha të mos bëja 
ndonjë gjë tepër të marrë ose haptas mëkatare. Por së brendshmi 
shpesh mbaja shumë mëkat; dhe, më në fund, e gjeja veten duke 
vepruar marrëzisht, në disa gjëra që më frikësonin dhe sillnin 
bindjen e Frymës mbi mua. Duke u ndier i bindur për mëkat të 
tillë, pastaj kthehesha te Perëndia si një djalë plëngprishës dhe i 
përtërija përpjekjet për ta kënaqur Atë këtë herë. Me një shkulm 
energjie, filloja prapë përpjekjet për t’u lidhur sërish me Perëndinë, 
vetëm për të përfunduar pas pak kohe ashtu siç kisha përfunduar 
aq shumë herë më parë: i acaruar, i mërzitur dhe i rraskapitur. 

Kështu vazhdova gjatë shkollës së lartë dhe seminarit, dhe 
madje edhe gjatë dekadës së parë të shërbesës sime si pastor. Gjithë 
kësaj kohe, mbahesha fort pas besimit, sepse e dija që kishte diçka 
më të mirë në të. Thjesht nuk dija si ta merrja. Perëndia pati hir 
dhe më mësoi shumë gjëra gjatë rrugës që vazhduan të më çonin 
përpara, por pushimi në Krishtin ishte diçka fluturake që më 
shpëtonte nga duart. 

Pika që mbushi kupën

Në prill të vitit 2001 isha në javën e katërt të një stine përtëritjeje 
në ecjen time me Zotin. Marrëdhënia ime me Zotin kishte pasion 
të ripërtërirë dhe po përjetoja rritje jo të vogël si rezultat. Por i njëjti 
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shqetësim i lodhshëm filloi të më pushtonte përsëri me kalimin e 
ditëve dhe po më rraskapiste. 

Duke u kthyer nga puna me makinë një ditë, mendja ime u 
kthye te Zoti pasi i kisha lejuar mendimet të endeshin andej-këtej 
për rreth dhjetë minura. Unë menjëherë u shqetësova se çfarë 
mund të kisha menduar në ato dhjetë minuta. “Mos kam menduar 
ndonjë gjë mëkatare?”, pyeta veten. “Nëse është kështu, atëherë Perëndia 
do të jetë i zemëruar me mua që i kam lejuar mendimet të më enden 
kështu. Ose ndoshta nuk po mendoja mendime mëkatare, por ndoshta 
Perëndia është i mërzitur me mua sepse po mendoja për diçka tjetër dhe 
jo për Të”. 

Mendja filloi të më ziente dhe shtrëngova dhëmbët me dhimbje 
nën shikimin e Zotit. “Zot, a jemi në rregull?”, pyeta. “Kam menduar 
ndonjë mendim që të ka ofenduar? A duhet të bëj ndonjë gjë për ta ndrequr 
marrëdhënien tonë?” 

Me ankth iu riktheva mendimeve të mia të dhjetë minutave më 
parë. Mendova se duhej ta bëja këtë që të merrja vesh si dukej fytyra 
e Perëndisë ndaj meje në atë moment. Nëse Ai ishte i zemëruar, 
atëherë unë duhej ta rifitoja dashamirësinë e Tij. 

Filloi të më përzihej dhe vitet e zhgënjimit të grumbulluar filluan 
të kondensoheshin në atë moment të vetëm. “Patjetër, marrëdhënia 
me Perëndinë nuk mund të jetë kaq e vështirë!”, klithi zemra ime. “Pse 
është kaq e vështirë të qëndrosh në dashamirësinë e Tij? Unë nuk mund të 
gjurmoj çdo mendim që të sigurohem që Ai do të vazhdojë të më ketë me sy 
të mirë! Kjo nuk është e mundur!”. 

I rraskapitur nga mendimi se gjithë jetën do të më duhej 
të kujdesesha kaq me imtësi për të qëndruar në dashamirësinë e 
Perëndisë, ndjeva një shtysë të fortë për ta flakur tej gjithë përpjekjen. 

Më erdhën në mendje fjalët e një himni dhe fillova t’i këndoj: 
“Jezus, po pushoj, pushoj në gëzimin e asaj që Ti je. . . “. Ndërsa i këndoja 
fjalët, zemra m’u këput nga fakti që përvoja ime ishte shumë larg 
nga pushimi për të cilin fliste kënga. 
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Çlirimi nga mundimi

Kur arrita në shtëpi, gruaja dhe fëmijët nuk ishin aty. Kështu, 
mora Biblën dhe fillova të lexoja Romakëve 5 me zë të lartë ndërsa 
ecja poshtë e lart dhomës së ndenjjes. Nuk e mbaj mend si shkova 
te Romakëve 5, por jam i gëzuar që u ndala aty, sepse ai kapitull 
më shpëtoi jetën. 

Fillova të lexoja: “ Të shfajësuar, pra, me anë të besimit, kemi paqe 
me Perëndinë nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit tonë, me anë të të cilit edhe 
patëm, nëpërmjet besimit, hyrjen në këtë hir në të cilin qëndrojmë të 
patundur dhe mburremi...”. 

Ndërsa vazhdova të lexoja kapitullin, shpirti im u trazua nga 
ngazëllimet e frymëzuara të një njeriu, i cili gëzohej në vend që 
të shqetësohej për statusin e tij të shfajësuar para Perëndisë. Ky 
shfajësim e kishte sjellë atë në një marrëdhënie dashamirësie me 
Perëndinë që ishte arritur dhe ruhej përgjithmonë nga Jezu Krishti. 

Sa më shumë lexoja, aq më shumë fillova të shikoja diçka 
që nuk e kisha parë më parë. Si i shfajësuar, unë jam nën 
dashamirësinë e Perëndisë gjatë gjithë kohës për shkak të asaj që 
bëri Jezusi! Dashamirësia e Perëndisë ndaj meje nuk ka të bëjë fare 
me performancën time, por vetëm me performancën e Jezusit! Kur 
e mbarova gjithë kapitullin, fillova të shoh se shfajësimi im nuk 
ishte diçka për të cilën duhej të rrija në ankth, por diçka për të 
cilën duhej të gëzohesha, jo diçka për të cilën duhej të luftoja, 
por diçka në të cilën mund të pushoja. I hodha një sy kapitullit 
6 dhe kuptova se edhe kur mëkatoj, hiri i Perëndisë tepron ndaj 
meje edhe më shumë, ndërsa Ai me hir e ruan statusin tim si i 
shfajësuar. 

Këto që thashë më sipër mund t’u duken disave si gjëra që 
s’duan shumë mend, por mësimet e Palit mbi shfajësimin më 
goditën atë ditë si kurrë më parë. Në të vërtetë, unë kisha besuar 
gjithnjë se isha i shfajësuar, por besoj se e trajtoja shfajësimin tim 
si ndonjë trillim ligjor që s‘kishte të bënte me mënyrën si e shikoja 



93

unë Perëndinë dhe si më shikonte Ai mua. Mendoj se do ta kisha 
imagjinuar Perëndinë duke thënë, “Po, teknikisht je i shfajësuar, por 
jam i zemëruar me ty gjithsesi për atë që bëre sot!”.

Por atëherë kuptova që absolutisht 100% e zemërimit që meritoj 
për mëkatet e mi u derdh vërtet mbi Jezusin, dhe nuk ka mbetur 
më asnjë çikë zemërim te Perëndia për mua, edhe kur nuk arrij të 
jem i krishterë i mirë. Prandaj, Perëndia tani ka vetëm dashuri, 
dhembshuri dhe ndjenjat më të ngrohta ndaj meje, dhe kjo dashuri 
nuk ka asnjë grimcë zemërimi brenda. Perëndia gjithmonë më 
shikon dhe më trajton me hir dashamirës, duke synuar gjithmonë 
t’i bëjë gjërat të bashkëveprojnë për të mirën time përfundimtare 
dhe të përjetshme. Të gjitha këto realitete mbeten të vërteta edhe 
kur mëkatoj. 

Të qenët i shfajësuar në Krishtin nuk do të thotë që Perëndia 
nuk e shikon më mëkatin tim ose nuk do t’ia dijë për të. Ai e 
shikon që ç’ke me të dhe trishtohet nga mëkati im. Por hiri i Tij 
dashamirës mbi mua mbetet tërësisht i pandryshuar nga mëkati 
im, dhe asnjë zemërim nuk i vjen Atij ndaj meje – sepse Krishti e 
ka mbartur tashmë të gjithin! Në fakt, Perëndia më favorizon aq 
shumë kur mëkatoj, saqë dërgon disiplinim në jetën time. Ai e 
bën këtë sepse është në anën time, më do dhe më disiplinon për të 
mirën time përfundimtare. 

Përpirja e Lajmit të Mirë

Në ditët që pasuan, i shkrova disa të vërteta në lidhje me 
shfajësimin tim në një skedë dhe e mbaja atë me vete kudo që 
shkoja. E nxirrja skedën dhe e lexoja disa herë në ditë. Ndërkohë 
që e bëja këtë, mezi e besoja fatin tim të mirë. E përpiva doktrinën 
e shfajësimit tim si një njeri i etur që pi një gotë të madhe me 
ujë në shkretëtirë. Ishte e papërshkrueshme se si ato të vërteta ma 
paqtuan shpirtin. 

Kaq i shijshëm ishte lajmi i mirë për shfajësimin tim, saqë 
fillova të kem frikë se mos kisha keqkuptuar diçka. Me frikë dhe 
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dridhje ua thashë atë që kisha mësuar dy kolegëve të mi pastorë dhe 
pleqve të kishës Guri i Qoshes. Gjithashtu u konsultova edhe me 
disa libra ungjillorë teologjie për t’u siguruar që nuk po keqkuptoja 
diçka. Për lehtësimin tim të madh, mora dritë jeshile nga të gjitha 
këto kontrolle! Të gjithë ata e konfirmuan se po e kuptoja drejt atë 
që Shkrimi mësonte në lidhje me shfajësimin tim.

U ndjeva si një fëmijë në një dyqan karamelesh. Si nuk i kisha 
parë më parë këto të vërteta? Ungjilli është gjëja më mahnitëse që 
kam dëgjuar në jetë. Dhe është i vërtetë! 

Nga skeda i hodha shënimet në njërën anë të një gjysmë flete 
letre, dhe njëra anë u kthye shpejt në dy. Unë e quajta “Abetare 
Ungjilli” dhe e vendosja vazhdimisht në buletinet e së dielës në 
kishën tonë për t’u siguruar që të gjithë po e kuptonin lajmin e 
mirë të Ungjillit. Vazhdimisht ia citoja vetes përmbajtjen e Abetares 
që të mos e harroja hirin e Perëndisë në të cilin qëndroja, sepse e 
pashë se ishte shumë e lehtë të dilja nga “gjendja e ungjillit” dhe 
të bija në një marrëdhënie me Perëndinë të bazuar te perfomanca. 
Me kalimin e kohës, abetarja njëfaqëshe u kthye në një libër, që 
tani mban titullin, Abetare e Ungjillit për të krishterët.

I çliruar nga barra e nevojës për ta ruajtur pozitën time të 
drejtë me Perëndinë, shpejt zbulova që kisha shumë pasion për të 
derdhur në rritjen time në shenjtëri dhe në komunikimin e hirit 
mahnitës të Perëndisë tek të tjerët. Nuk kisha patur kurrë më parë 
kaq shumë energji të disponueshme për shërbesë, sepse një pjesë e 
madhe e saj më parë konsumohej me përpjekjet për të mirëmbajtur 
statusin tim para Perëndisë. Gjithashtu zbulova se hiri i ungjillit 
prodhonte në mua një pasion të madh për ta dashur Perëndinë 
dhe për t’iu bindur Atij. Në çaste tundimi, më pëlqente t’i thosha 
vetes, “Unë mund ta bëj këtë mëkat, dhe hiri i Perëndisë do të teprojë edhe 
më shumë ndaj meje, ndërsa Ai e ruan statusin tim të shfajësuar.... Por 
pikërisht për këtë arsye unë zgjedh të mos e bëj këtë mëkat!”. Në çaste të 
tilla largohesha nga mëkati me zemër të qeshur. 
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Hir mahnitës!

Në të vërtetë, unë ende luftoj me mëkatin dhe ditë për ditë 
nuk e arrij atë që Perëndia do prej meje. Por pa dyshim, Zoti më 
lejoi të merrja një kthesë të rëndësishme në pranverën e vitit 2001. 
Ka ende shumë fusha të jetës sime ku nuk e kam lejuar ungjillin të 
veprojë plotësisht. Dhe ende po mësoj dhe po rritem në përjetimin 
e plotësisë së ungjillit. Por, megjithëse kjo që kam mësuar deri tani 
është shumë ngazëlluese, e shoh Jezusin tek qëndron para meje 
duke thënë, “Ka edhe më shumë”.

Dhe për mua, një mëkatar që meriton ferrin, kjo është 
mahnitëse. Hiri i Perëndisë është mahnitës!

Në lidhje me autorin

Milton Vincent (B.A., Bob Jones University; M.Div., The 
Master’s Seminary) më parë jepte gramatikën angleze dhe shërbente 
si pedagog i jashtëm i departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë së 
Dhiatës së Vjetër në Seminarin e Mjeshtrit [The Master’s Seminary], 
në San Valli [Sun Valley], Kaliforni. Që nga janari i vitit 1992, ai 
ka shërbyer si pastor-mësues i Kishës Bashkësia Biblike e Gurit 
të Qoshes [Cornerstone Fellowship Bible Church] në Riverside, 
Kaliforni. Ai dhe gruaja e tij, Dona, jetojnë në zonën e Riverside 
me katër fëmijët e tyre. 
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