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URA drejt JETËS 

 
Disa nga pyetjet më të vjetra të 

njerëzimit janë: “Si mund ta njoh 

Perëndinë? Si duket ai?, Çfarë 

mund të bëj që ta kënaq Atë? Si 

mund të shkoj në qiell? Nëse 

punojmë fort për t’u bërë njerëz të 

mirë, a do të na pranojë Ai atëherë? 

Nëse bëjmë mjaftueshëm aktivitete 

fetare sa të tërheqim vëmendjen e 

Tij, a do të na pranojë Ai?”  

Fatmirësisht për ne, përgjigjia 

është çuditërisht e thjeshtë. 

“Ungjilli” për të cilin flet Bibla fjalë 

për fjalë do të thotë “Lajm i mirë” 

dhe ky lajm në të vërtetë është i 

mirë.  

 

Ne duhet ta nisim nga fillimi. Tek 

libr i i Zanafilës 1:26, kur Zoti krijoi 

f illimisht njerëz it, Ai tha: “Ta bëjmë 

njeriun në shëmbëlltyrën tonë.” Pastaj 

Zoti i bekoi dhe i kalonte ditët duke 

ecur dhe folur me njerëz it që Ai kr ijoi. 

Me pak fjalë, jeta ishte e bukur.  

 

Por, përse vallë nuk është më jeta e 

tillë? Çfarë ndodhi që bër i lëmsh 

gjithçka? Kjo na çon në pikën e dytë: 

kur ne (njerëzit) zgjodhëm të bëjmë të 

kundërtën e asaj që Zoti na tha, 

mëkati helmoi botën. Mëkati na ndau 

nga Perëndia dhe gjithçka 

ndryshoi. Romakëve 3:23 thotë: “Të 

gjithë mëkatuan dhe ranë nga lavdia e 

Perëndisë” dhe tek Isaia 59:2 na 

thuhet: “Por paudhës itë tuaja kanë 

shkaktuar një ndar je midis jush dhe 

Perëndisë tuaj, dhe mëkatet tuaja 

kanë bërë të fshihet fytyra e tij prej 

jush, që të mos ju dëgjojë më.” 

Ky është një lajm shumë i keq sepse 

nuk ka asnjë mënyrë sesi mund ta 

kalojmë atë hendek vetë. Ne (njerëzit)  

jemi përpjekur të gjejmë rrugë për të 

shkuar tek Zoti dhe një botë të 

përkryer që prej asaj kohe, por s’kemi 

pasur fat. Ne përpiqemi të shkojmë 

tek Zoti duke u treguar njerëz të mirë, 

ose përmes fesë, parave, moralit,  

f ilozofisë, edukimit ose një sërë 

mënyrash të tjera, por si përfundim ne 

zbulojmë se asnjëra nuk funksionon. 

“Është një rrugë që njeriut i duket e 

drejtë, por në fund ajo të nxjerr në 

rrugët e vdekjes.” (Fjalët e Urta 

14:12). 
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Ekziston vetëm një rrugë për të 

gjetur paqe me Perëndinë dhe 

Bibla thotë se është përmes Jezus 

Krishtit. Ne kishim ngecur pa një 

rrugë drejt Kr ijuesit tonë dhe ne 

kishim nevojë për një rrugë për të 

shlyer mëkatet tona dhe për t’u 

pastruar sërish kështu që të ishim të 

mirëpritur tek Ai. Romakëve 5:8 thotë: 

“Por Perëndia e tregon dashur inë e t ij 

ndaj nesh në atë që, kur ende ishim 

mëkatarë, Krishti vdiq për ne.” Ky 

është lajmi i mirë – që edhe pse jemi 

ende armiq të Perëndisë (ashtu siç  

thotë një përkthim), Jezusi erdhi të 

vdesë në kryq dhe të paguajë 

çmimin për mëkatet tona në 

mënyrë që ne të kemi një 

marrëdhënie me Të sërish. Gjoni 

3:16 thotë: “Sepse Perëndia aq 

shumë e deshi botën, saqë kushdo që 

beson në Të, të mos humbasë por të 

ketë jetë të përjetshme.”  

 

Kjo na çon në pjesën e fundit dhe më 

të rëndësishme. Gjoni 5:24 thotë: “Në 

të vërtetë, në të vërtetë po ju them: Ai 

që e dëgjon f jalën t ime dhe beson në 

atë që më ka dërguar, ka jetë të 

përjetshme, dhe ai nuk vjen në gjyq, 

por ka kaluar nga vdekja në jetë ”. 

Vetë Jezus Kr ishti madje thotë:  “Unë 

kam ardhur që të keni jetë dhe jetë me 

bollëk” (Gjoni 10:10) dhe Romakëve 

5:1 thotë: “Ne kemi paqe me 

Perëndinë përmes Zotit tonë Jezus 

Krisht.”  

 

Pra, si mund të kem paqe me 

Perëndinë, jetë me bollëk, dhe të 

jem i sigurtë në jetën e përjetshme 

ashtu siç thonë këto vargje? Së 

pari, përmes një lutje të sinqertë 

drejtuar Zotit, më duhet të pranoj se 

nuk jam i përkryer – që nuk mund të 

shpëtoj dot nga mëkatet e mia dhe 

s’mund ta shpëtoj dot veten. E rrëfej 

këtë duke besuar se Jezus Kr ishti 

vdiq për mëkatet e mia në kryq dhe u 

ngrit sërish nga vdekja, duke e 

mundur vdekjen dhe mëkatin. Pastaj, 

unë e ftoj Jezus Krishtin të jetoj në 

mua dhe të jetë Zoti i jetës t ime, duke 

pranuar dhuratën e Tij falas të jetës së 

përjetshme në Të.  

 

Lutja mund të jetë si kjo këtu për  

shembull: “I dashur Jezus, e di që jam 

një mëkatar dhe kam nevojë që të më 

falësh. E di që Ti kalove një vdekje të 

dhimbshme në mënyrë që mëkatet e 

mia të pastroheshin. Falemnderit. 

Dua të bëj ty Zotin e jetës time dhe të 

besoj e të ndjek Ty. Çdo gjë që kam 

është e jotja tani. Në emrin tënd, Zot 

lutem. Amen.”  

Nuk ka asgjë magjike në këto f jalë. 

Nuk janë f jalët në vetvete që i bëjnë 

gjërat të drejta midis jush dhe 

Perëndisë – ajo që ka rëndësi është 

nëse ti vërtet i beson në zemër ato 

f jalë. Ne e dimë këtë sepse tek 1 

Samueli 16:7, nga Bibla thotë: “Mos ia 

shiko as pamjen as shtatgjatësinë, 

sepse unë e kam refuzuar, sepse Zoti 

nuk shikon si shikon njeriu, njeriu 

shikon pamjen, kurse Zoti shikon 

zemrën.”  

 

Pjesa më e mirë në të gjithë këtë 

proces është se nuk ka rëndësi sesa 

keq jemi ngatërruar, Jezusi është i 

fuqishëm për të shpëtuar këdo nga 

mëkatet e tij – madje dhe më të 

këqinjtë prej nesh.  

Romakëve 10:13 thotë: “Kushdo që 

thërret emr in e Zotit do të shpëtohet.”  

Ky është një lajm fantastik – nuk ka 

rëndësi sesa keq jemi ngatërruar, ne 

mund të vendosim besimin tonë të 

plotë në Jezusin dhe Ai do të fshijë të 

gjitha mëkatet tona nga faqja e dheut. 

Jezusi është ura drejt jetës.  

 

 

  

.

 

 

 

KY MATERIAL ESHTE PER TU NDARE. Për të shkarkuar v ersionin shqip v izito www.burraluftetare.al/burime 

One-Verse Evangelism by Randy D. Raysbrook, © 2000. All rights reserved. 

 


