
Fisi Palavano, që banon në ishullin Palavan në
krahinën jugperëndimore të Filipineve, ishte shty-
pur për shekuj.

Muslimanët krenarë dhe të ashpër që jetonin në
ishujt e vegjël gjatë brigjeve të Palavanit e shtypnin
këtë popull xhungle të frikësuar dhe të ndrojtur për
shumë vite me rradhë. Histori të
shumta, tashmë pjesë e folklorit
palavan, flasin për masakrat dhe
poshtërimet  që i janë bërë popullit
fisnor palavan nga këta luftëtarë
deti muslimanë, të quajtur Moros.

Megjithatë një tjetër pushtim u
erdhi palavanëve nga banorët filip-
inë që migruan nga ishujt e tjerë të
Filipinëve. Ata erdhën për të
kërkuar fusha orizi dhe plantacione
arrë kokosi, si dhe lëndë druri nga
pyjet e virgjëra për eksport. Shumë
nga këta banorë filipinë shfrytëzuan
rastin duke parë që fiset palavane
ishin të paarsimuar dhe njerëz
xhungle që trembeshin shumë lehtë.
Nga frika e këtyre banorëve filipinë
agresive të rinj, shumë palavanë e lanë tokën e
stërgjyshërve të tyre si edhe plantacionet e arrës
kokosi pranë detit dhe u larguan në kodrat më pak
miqësore si dhe në malet e ishullit.

Pastaj erdhi një kohë edhe më e trishtuar.
Ishulli i tyre u pushtua nga japonezët. Kjo ishte një
periudhë e frikshme në historinë e palavanëve.
Gratë u poshtëruan, dhe fëmijët u vranë brutalisht.
Orizi, ushqimi i tyre kryesor shkelej dhe shpërdoro-
hej me qëllim nga pushtuesit kur ata thyenin ham-
baret e palavanëve. Vuajtjet e këtyre viteve i
tejkaluan të gjitha segmentet e tjera të historisë së
dhimbshme të këtij populli fisnor.

Më vonë vjen një periudhë lehtësimi nga frika
dhe rënia poshtë e më poshtë. Forcat çlirimtare
amerikanë zbarkuan në Palavanë. Gjatë gjithë
viteve të mia me banorët palavanë, unë dëgjova
vetëm lëvdata dhe admirim për këta ushtarë, dhe
asnjëherë nuk dëgjova një fjalë të keqe. Kur vizitoja
shtëpitë e banorëve të fisit, shumë nga palavanët e
moshuar më pyesnin nëse i njihja disa ushtarë të
veçantë me të cilët ata ishin miqësuar. Ata flisnin

për ta me dashuri të madhe. Ata e mbanin mend
shumë mirë raste kur “Amirikanët” i kishin parala-
jmëruar banorët filipinë që të mos i keqtrajtonin
“vëllezërit e vegjël palavanë”. Palavanët e panë si
një ditë të trishtuar kur forcat amerikane u tërho-
qën nga Palavana dhe e ardhmja e tyre u bë përsëri
i pasigurtë.

Kaluan vitë të tëra, dhe pastaj
papritur, një tjetër amerikan vjen në
ishullin e tyre. Ai ishte edhe më
bujar se të gjithë amerikanët e tjerë
që ata kishin njohur më parë.
Poshtërsia dhe zemërimi e brenin
shoqërinë palavane. Ky misionar
shfaqi dashuri dhe mirësi.
Nëpërmjet shërbimit të tij dhe shër-
bimit të misionarëve të tjerë që erd-
hën pas tij, mijëra palavanë u
konvertuan, u pagëzuan, dhe u orga-
nizuan në kisha indigjene.

Kur ne mbërritëm vite më vonë,
i pyetëm palavanët si ka mundësi që
e pranuat menjëherë pagëzimin. Një
burrë na u përgjegj, “Ne do të bënin

çdogjë për atë misionar të parë. Po të na kërkonte
neve ai që të prisnim gishtërinjtë, ne do ta bënim me
qejf për të.”

Gjithmonë ekziston rreziku që popuj ë shtypur
dhe të keqtrajtuar reagojnë menjëherë ndaj mesazhit
të misionarit të krishterë, jo sepse shohin nevojën
reale si mëkatarë dhe jo sepse e kuptojnë Ungjillin,
por sepse e vlerësojnë lart misionarin dhe duan të
shpëtojnë nga gjendja e vështirë dhe e poshtëruar
socialogjike e mëparshme. Kjo ishte arsyeja kryesore
për zhvendosjen e njerëzve drejt krishtërimit që u vu
re menjëherë mbasi misionari i Fiseve të Reja (New
Tribes) predikoi midis palavanëve.

Konfuzion në lidhje me Ungjillin

Mbas kësaj zhvendosje të madhe të njerëzve
drejt krishtërimit, mbërritën edhe misionarë të tjerë
për të ndihmuar në punën e tyre. Ata u shpjeguan
me besnikëri detyrat e besimtarëve atyre që ishin
konvertuar në të krishterë. Misionarët nuk e dinin,
por pjesa më e madhe e anëtarëve të kishave pala-
vane po i interpretonin përgjegjësitë e besimtarëve
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Ishte e qartë
se ajo që mungonte

ishte lëvdimi i
Perëndisë për

shpëtimin e tyre
me anë të Krishtit
nëpërmjet hirit të
Tij të cilin ne nuk

e meritojmë.



në të vetmen mënyrë që bënin edhe të pashpëtuarit.
Ata mendonin se detyrat e besimtarëve ishin gjërat
që ata duhet të bënin që ata të vazhdonin të ishin
“me Perëndinë”. “Me Perëndinë” ishte termi që për-
dorej zakonisht për të përshkruar konvertimin e
tyre në të krishterë. Ata kishin ardhur tek Perëndia
duke pranuar Krishtin nëpërmjet besimit,
pagëzimit, shkuarjes në kishë, duke kënduar, duke u
lutur, duke mos vjedhë, dhe duke mos shkelur
kurorë. Për ata që i ishin kushtuar me të vërtetë,
heqja dorë nga alkoholi dhe duhani kuptoheshin si
të domosdoshme për të garantuar pozitën e tyre të
vazhduar duke qenë “me Perëndinë”.

Gjatë mbledhjeve të kishës, ata shpeshherë flis-
nin për Krishtin dhe vdekjen e Tij; por më shpesh
ata dëshmonin për besnikërinë e tyre ndaj Zotit
duke hequr dorë nga gjërat e mëkatshme si dhe
duke shkuar rregullisht në kishë. Dukej qartë se ajo
që mungonte ishte lëvdimi i Perëndisë për shpë-
timin e tyre nëpërmjet Krishtit. Edhe pse prediko-
hej vetëm shpëtimi me anë të besimit nëpërmjet
hirit, pjesa më e madhe nuk e kishin shumë të qartë.
Ata besonin edhe në hirin edhe në veprat.

Megjithëse theksohej mënyra kristiane e të jetu-
arit, shumë vetë nuk i zbatonin standardet biblike
në jetën e tyre. Divorci, martesat e dyta, të qenit i
pirë ishin praktika normale në mënyrën e vjetër të
jetesës së palavanëve dhe vazhduan të ishin prob-
lem i madh për të gjitha kishat. Misionarët dhe ple-
qtë e kishës ishin shumë të shqetësuar për kushtet e
kishave dhe vazhdimisht u bënin thirrje njerëzve që
të hiqnin dorë nga mënyra e vjetër e jetesës dhe të
ndiqnin rrugën e re sipas Krishtit. Antarët besnikë
të kishës pendoheshin dhe në anën e jashtme
vepronin si të krishterë për një farë kohe; por
shpeshherë ata do të shkonin përsëri tek mënyrat e
vjetra të jetesës derisa të vinin përsëri dhe të “rin-
gjalleshen”, duke e filluar ciklin nga e para.

Edhe pse ata ishin ndër besnikët, kishat pala-
vane i ngjasonin një ndërtese që i mungonin
themelet e duhura. Në muret e sipërme gjithmonë
shfaqeshin krisa. Misionarët dhe pleqtë e kishave
rendnin kishë mbas kishe për të zënë vrimat që kri-
joheshin. Megjithatë problemi ishte në themelin
kryesor, në mënyrën e të kuptuarit dhe të pranuarit
të Ungjillit.

Ngaqë ata nuk e kishin parë kurrë karakterin e
tyre mëkatar dhe paaftësinë për të kënaqur
Perëndinë, ata nuk e kishin kuptuar se e vetmja
shpresë e tyre ishte t’i besonin planit që u kishte
ofruar Perëndia për të gjithë mëkatarët nëpërmjet
vdekjes, varrimit dhe ringjalljes së Krishtit. Po t’i
kishin besuar vetëm Atij për t’u pranuar nga
Perëndia, atëherë besimi i tyre do të ishte zbatim

dhe bindje ndaj urdhërave të Shkrimeve të Shenjta,
jo për të përftuar shpëtimin, por si frut i një besimi
të vërtetë shpëtimi.

Ime shoqe dhe unë e filluam punën tonë si
misionarë të huaj të New Tribes Mission në vitin
1965 në Filipine. Ne punuam me fise palavane për
një periudhë prej dhjetë vjetësh. Përgjegjësia ime
ishte të kujdesesha që pleqtë e kishave përftonin një
pjekuri më të madhe nëpërmjet studimit të mëte-
jshëm të Shkrimeve të Shenjta.

Marshimet e gjata nëpër shtigje me pleqtë më të
zellshëm të kishave ishte e vetmja rrugë për të kon-
taktuar dhe për të predikuar në më shumë se dyzet
kisha të shpërndara nëpër male dhe në xhungël.
Nëpërmjet këtyre vizitave në kishat palavane,
shumë shpejt u evidentua se pjesa më e madhe e
besimtarëve të konvertuar ishin konfuz dhe të
pasigurtë për themelet kryesore të besimit kristian.
Ata e pranonin nevojën e vdekjes së Krishtit për
shpëtimin e njeriut, por vjedkja e Krishtit siç e kup-
tonin shumë vetë, siguronte vetëm një pjesë të shpë-
timit. Ata mendonin se pjesën tjetër duhet ta
siguronin duke iu bindur Perëndisë.

Gjendja e vërtetë shpirtërore e njerëzve u bë e
qartë kur fillova të pyes në lidhje me arsyet e tyre
kryesore të shpëtimit. Zakonisht unë filloja duke i
pyetur, “Çfarë duhet të bëjë njeriu që të shpëtojë?”

Shpeshherë ata nuk donin të përgjigjeshin, por
mbasi i inkurajoja dhe duke pyetur drejtpërdrejtë
individë të veçantë, ata fillonin të përgjigjeshin.
Disa përgjigjeshin, “Besimi tek Perëndia” dhe disa
thonin, “Besimi tek Krishti”.

Mbas këtyre përgjigjeve, unë u thosha, “Po sikur
një njeri të besojë vërtet tek Krishti si Shpëtimtarin
e tij, por ai nuk vjen në kishë, a mund të shpëtojë
vërtet ai?”

Shumë vetë i përgjigjeshin të vendosur, “Jo”.

Të tjerë thoshin, “Po, nëse një njeri i beson vërtet
Perëndisë, ai do të shpëtojë, edhe pse nuk shkon në
kishë”.

“Por”, shtoja unë, “Po sikur ky njeri të mos jetë
pagëzuar?”

Vetëm disa ishin të bindur se njeriu mund të
shpëtojë edhe pse mund të mos jetë i pagëzuar.

Pastaj unë shtoja atë që për shumë dukej si pika
vendimtare, Po sikur ai njeri që beson me të vërtetë
tek Krishti do të pinte ose do të shkelte kurorë? A
mund të shpëtohej ai?” Vetëm disa në çdo kishë
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besonin se një person i tillë mund të shpëtojë, por
edhe ata kishin dyshime të forta.

Krahas pyetjeve, unë gjeta një tjetër metodë për
të përcaktuar atë që pleqtë e kishave palavane dhe
mësuesit e Biblës besonin. Në fillim unë u mësoja të
vërtetën dhe pastaj e kundërshtoja të vërtetën duke u
mësuar gabimin. Në kulturën palavane, nuk mund të
kundërshtosh mësuesin, sepse kjo mund t’i shkaktojë
mësuesit të humbë toruan dhe të vihet në siklet. Kjo,
nga ana tjetër, e bën edhe studentin që kundërshtoi
mësuesit të shqetësohet e të bihet në siklet.
Megjithatë, këta drejtues të kishës duhet të mëso-
heshin që të përfaqësonin Fjalën e Perëndisë, pavarë-
sisht nga ky siklet kulturor që shkaktohej nga
konfrontimi i mësuesit me të vërtetën. Kultet e rreme
po rriteshin gjithnjë e më shumë në ishull, dhe
mësuesit e rremë po përpiqeshin që t’i ngatërronin
drejtuesit e kishave palavane si edhe grupet e tyre të
besimtarëve. Unë duhet të sigurohesha që mësuesit e
Biblës e kuptonin me të vërtetë Ungjillin, dhe ata
personalisht i besonin Krishtit, dhe që ata do të ishin
në gjendje të dilnin ballë për ballë me këta mësues të
rremë. Sigurisht, këtë metodë e përdora mbasi
kaluan disa muaj duke i mësuar këta njerëz. Kjo
metodë nuk do të ishte e efektshme po të përdorej që
në fillim të miqësisë time me drejtuesit palavanë. Ata
gojarisht do të ma kishin pohuar megjithëse në zem-
rat e tyre mund të kishin gjë tjetër.

Rreth njëqind pleq dhe mësues të kishës u
mblodhën në një rast për konferencën tonë mujore.
Unë kisha shpjeguar për orë të tërë nga Shkrimet e
Shenjta mbi shpëtimin me anë të hirit vetëm nëpër-
mjet besimit. Pastaj, pa i paralajmëruar ose pa ua
thënë më parë, fillova t’u mësoj besimin plus veprat
si një nga mënyrat e shpëtimit. Papritur, iu drejtove
njërit prej tyre dhe i thashë, “A është e saktë ajo që
sapo thashë?, A është e vërtetë që mëkatarët shpëto-
hen jo vetëm nga besimi por edhe nga veprat e tyre
të mira?”

Mësuesi fisnor hezitoi dhe më në fund u
përgjegj, “Jo, është gabim. Ne shpëtojmë vetëm me
anë të besimit.”

Duke bërë sikur u habita, unë vazhdova ta pyes,
“A mos do të më thuash mua, misionarin, që e kam
gabim?”

Duke hezituar, ai tha, “Po, e keni gabim.”

Duke mos i lënë të kuptojnë mendimet e mia të
vërteta, iu ktheva një tjetri dhe i thashë, “Ai thotë që
çka thashë unë janë gabim. A je edhe ti dakort me
të?”

Ai u përgjegj, “Ato që thatë ju ishin gabim.”

Atëherë e pyeta, “Sa kohë ke që je i krishterë?”
Përgjigjia e tij tregoi që ai ishte një i krishterë më i
ri se unë. “Oh!” i thashë, “Unë kam qenë i krishterë
për shumë vite. Unë kam qenë edhe në universitet
për të studiuar Biblën. A mendon ti se unë e kam
gabim?”

Përsëri, ai mu përgjegj se unë e kisha gabim.

Bile edhe atëhere, unë nuk shfaqa ndonjë shenjë
që isha dakort ose kundër, por iu ktheva një të treti
dhe e pyeta se çfarë mendonte. Për habinë time, ai
tha, “Ju keni të drejtë!”

Duke menduar që ai mund të më ketë keqkup-
tuar mua, i përsërita edhe një herë ato që kisha
thënë më parë, që ne mund të shpëtojmë jo vetëm
nga besimi por edhe nga veprat e mira.

Përsëri ai më tha se ato që thashë unë janë të
drejta.

Atëherë e pyeta, sipas procedurës time të zakon-
shme, për të më dhënë provë nga Shkrimet e
Shenjta për atë që tha ai. Për çudinë timë edhe më
të madhe, ai shkoi tek Efezianët 2:8,9. Duke shpre-
suar se ai do ta kuptonte gabimin, i thashë që t’i lex-
onte këto vargje para të gjithëve. Dhe ai ashtu bëri
dhe e përfundoi duke thënë, “Ja ku e ke. Ne shpëto-
jmë, jo vetëm me anë të besimit, por edhe me anë të
veprave të mira.”

Shumë prej atyre që po dëgjonin, tani po
buzëqeshnin, por unë po prisja që Zoti të më jepte
mençuri që t’i përgjigjesha atij pa e vënë në siklet.

Prandaj, i kërkova Perfektos, sepse ky ishte
emri i tij, që të lexonte Efezianët 2:8,9 edhe një herë.
Ai e lexoi por përsëri tha që këtu shprehet shpëtimi
nëpërmjet besimit dhe veprave të mira. Po t’i
thoshja atij që e kishte gabim, nuk do ta ndihmoja
atë të kuptonte të vërtetën. Kishte rëndësi që ai vetë
ta kuptonte se çfarë donin të thonin ato vargje.

I thashë Perfektos, “Këto vargje nuk shprehin
ato që po thua ti. Lexoji edhe një herë me ngadalë
me veten tënde që ta kuptosh se çfarë duan të thonë
në të vërtetë.”

Ndërsa po prisnin, Perfekto i lexoi vargjet me
ngadalë. Më në fund, më vështroi me habi të madhe,
dhe më tha, “Jo unë e kam gabim! Ne nuk shpëtojmë
me anë të besimit dhe të veprave të mira, por vetëm
me anë të besimit nëpërmjet hirit të Perëndisë.”

Situata në Palavano që sapo përshkrova nuk
është thjesht një rast i veçantë. Turma në mbarë
botën janë anëtarë të kishave evangjeliste por nuk
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kanë themele biblike të shëndosha mbi të cilat të
ndërtojnë shpresën për jetën e amshuar. Mund të
jepen ilustrime nga shumë vende të botës, bile edhe
nga kishat tona ku është vënë re konfuzion dhe
sinkretizëm si rezultat i punës së sinqertë por jo
shumë të mençur dhe të kujdesshme të shërbyesave
të krishterë.

Deiv Braun nga Amerika e
Jugut shkroi për kishat Guajibo në
Kolumbi:

Banorët guajibo kanë një histori
të gjatë me aktivitetin e mision-
arëve. Në fillim të viteve 1650,
jezuitët bënë udhëtime misionarësh
në këtë territor që mbulon pothuajse
të gjithë fushën lindore të
Kolumbisë. Ata ishin veçanërisht të
interesuar për fisin guajibo, meqë
ishte fisi më i madh në këtë zonë
(rreth 15000 vetë). Kur jezuitët hynë
në këtë zonë, banorët guajibo ishin
akoma endacakë; por me kalimin e
kohës, ata u ngujuan në disa fshatra
të vegjël. Aty nga viti 1958, në këtë
zonë u përhap lajmi për futjen e një feje të re me
“mënyrë evangjeliste”, e cila tërhoqi menjëherë
vëmendje të madhe; dhe jo shumë vonë, me futjen e
një informacioni më të madh,shumë njerëz filluan ta
pranojnë këtë mënyrë të re jetese. Sot, mbas trid-
hjetë vjetësh, ky ndikim i ri nga bota e jashtme ka
lënë gjyrmë të thella në fisin guajibo. Shumë kisha
të stilit vendas me çati prej kashte të thatë mund të
gjenden nëpër gjithë atë zonë ku bëhen mbledhje
fetare të rregullta.

“Në çdo lokalitet, mbahet një konferencë evan-
gjeliste gjashtë-mujore. Në të parën që ndoqa unë
erdhën 700 indianë, disa kishin udhëtuar tre ditë
rrugë. Ne ishim misionarët e parë të bardhë që viz-
ituam atë zonë; dhe megjithatë aty ishin 700 vendas
që kishin ardhur për të kënduar dhe për t’i predikuar
njëri tjetrit. A kishte nevojë vërtet për ne misionarët
atje? A nuk ishte kjo një kishë e Testamentit të Ri në
veprim? Ishte vetëm siguria, që ne këtu na kishte
sjellë Perëndia, që na bëri të qëndronim.

“Me kalimin e kohës, u shfaqën në sipërfaqe
probleme serioze në kishën guajibo. Ne zbuluam që
ata që në fillim as që e kishin kuptuar mesazhin.
Edhe ata që dukeshin si më të mprehtët kishin
boshllëqe në themelet e shpëtimit. Ata jepnin
përgjigje katekizmale për pyetjet që u bëheshin por
nuk e kuptonin veprën e Krishtit. ’Në dukje janë të
perëndishëm, por mohojnë fuqinë e saj..’ (II Timoteu
3:5). Dhe kështu ne u detyruam të shkonim dhe të
gjenim të metat që janë bërë në të kaluarën dhe të

përpiqeshim për të përcaktuar se ku jemi tani dhe t’i
drejtohemi Perëndisë për të na drejtuar për të
ardhmen.”

Ne e kuptojmë dhe e pranojmë që në vendet ku
nuk u mësohet njerëzve Ungjilli, njerëzit do të beso-
jnë shpëtimin me anë të besimit dhe të veprave të

mira. Por si ka mundësi që në vendet
ku mësohet Ungjilli, njerëzit akoma
nuk e kuptojnë se shpëtimi vjen
vetëm nëpërmjet besimit me anë të
hirit të Perëndisë. Cila është
përgjigjia? A na mungon ndonjë gjë
në mënyrën tonë të predikimit?

Barinjtë duhet ta njohin kopenë
e tyre.

Ashtu si është e vërtetë që
Ungjilli mund të kuptohet dhe të
mos pranohet, po ashtu ka edhe
arsye të tjera përse njerëzit mund të
vazhdojnë në kisha evangjeliste por
në të vërtetë nuk janë të shpëtuar.
Njëra arsye është që pastorët,
drejtuesit e rinisë, misionarët dhe

shërbyesit në kishë nuk i verifikojnë themelet
shpirtërore të këtyre besimtarëve të cilëve u
predikojnë. Ose bile edhe kur shërbyesit kishtarë
bëjnë përpjekje për të gjetur se çfarë kuptojnë në të
vërtetë njerëzit dhe çfarë besojnë, ata nuk kanë
dëshirë t’i konfrontojnë njerëzit me gjendjen e tyre
të vërtetë përpara Perëndisë.

Vetëm nëpërmjet pyetjeve të vazhdueshme
mund të zbuloj se disa prej pleqve të kishave pala-
vane si dhe shumë anëtarë nuk i njihnin të vërtetat
biblike dhe e kishin keqkuptuar rrugën e shpëtimit.
Pjesa më e madhe e njerëzve i besonin një mesazhi
të rremë, por misionarët që i kishin mësuar ata nuk
kishin dijeni për keqkuptimin që ishte krijuar në
mendjet e njerëzve. Sigurisht, ne duhet të kemi takt
kur i pyesim njerëzit; por shumë mësues të
krishterë tregohen më shumë të kujdesshëm sesa
duhet për të mos i fyer njerëzit dhe si rezultat nuk
arrijnë të gjejnë të vërtetën për besimtarët e tyre.

Disa mësues të krishterë mendojnë se njohja e
gjendjes shpirtërore e njeriut nuk është detyrë dhe
përgjegjësi e tyre sepse ata besojnë se kjo është
diçka që duhet të jetë plotësisht midis besimtarit
dhe Zotit vetëm. Por Zoti u ka dhënë njerëzve jo
vetëm përgjegjësinë për të predikuar Ugjillin të
pashpëtuarve por gjithashtu edhe përgjegjësinë për
të qenë barinj të kopesë së Perëndisë. Si mund ta
mbrojmë, ta forcojmë dhe ta ushqejmë kopenë e
Perëndisë në qoftë se ne nuk e dimë se kush janë
delet dhe dhitë?

10

Kontrollo Themelet

Nuk është mirë t’u
japësh njerëzve

udhëzime në lidhje
me mënyrën

kristiane të të
jetuarit, thjesht
duke shpresuar

se ata kanë lindur
sërisht.



Unë, si një njeri që kam qenë misionar dhe
mësues Bible dhe që kam shërbyer si pastor, e pra-
noj hapur, se është më lehtë të predikosh nga kate-
dra sesa të ballafaqohesh me njerëzit individualisht
për të kënaqur kërkesat e tyre të vërteta.
Megjithatë, në rast se po përpiqemi për të pasur një
shërbim sa më të efektshëm dhe të ndjekim hapat e
Bariut tonë Kryesor, ne duhet të kemi kontakte indi-
viduale një për një me kopenë.

Ungjilli përmba shumë tregime të kontakteve
personale të Zotit tonë Jezus dhe të shërbimit të tij
me individë. Tre takimet më të njohura janë
Nikodemi (Gjoni 3:1-12), gruaja samaritane (Gjoni
4:1-26), dhe djaloshi i pasur (Mateu 19:16-22). Ne
secilin nga këto takime, Jezusi e sqaroi gjendjen e
tyre të vërtetë shpirtërore. Pastaj Ai u jepte njerëzve
ilaçin e duhur shpirtëror nga Fjala e Perëndisë.
Edhe shërbimi i apostullit Pal përfshinte gjithashtu
kontakte personale dhe inkurajime (Aktet 20:20-31;
Kolosianët 1:28).

Gjatë gjithë zonave të misionit që kam vizituar,
kam parë që misionarët nuk e kanë me qejf detyrën
për të zbuluar gjendjen e vërtetë shpirtërore të çdo
njeriu që ata kanë në kopenë e tyre. Megjithatë nuk
është fort e mençur t’i mësosh njerëzit në jetesën
kristiane, thjesht duke shpesuar se ata janë rilindur
përsëri. Nëse i lejojmë profesorët të veprojnë si fëmi-
jët e Perëndisë, edhe pse ata nuk kanë besim të
vërtetë tek Krishti, rezultati do të jetë dënimi i tyre
i përjetshëm. Ky ishte rasti në kishat palavane.
Pjesa më e madhe e palavanëve që dëshmonin nuk e
kishin kuptuar Ungjillin. Ata ishin udhëzuar të
jetonin si të krishterë, por shumë prej tyre nuk ishin
fëmijë të Perëndisë. Po të mos paralajmëroheshin
për këtë rrezik të madh, ata do të vazhdonin në këtë
gjendje të përjetësisë së humbur.

Një mëngjes të djele, mbasi kisha predikuar
Fjalën e Perëndisë në një kishë evangjeliste në
Sidni, Australi, një i moshuar më tha, “Unë jam në
hall të madh. Më duhet të flas me ty.” Duke mos e
njohur atë personalisht, unë nuk e kuptova se ç’lloj
halli kishte. Ditën tjetër, i shkova për vizitë në
shtëpinë e tij. Kur u ula dhe po bisedoja me të, ai
tha, “Predikimi juaj më ka shqetësuar mua. Unë
kam qenë anëtar i kishës për dyzet vjet, por unë nuk
e njoh Shpëtimtarin.” Më vonë, mësova se, edhe pse
disa anëtarë të kishës nuk e dinin me siguri nëse ai
ishte shpëtuar, ata kurrë nuk e kishin pyetur atë.
Ka shumë të ngjarë që ai është fëmijë i Perëndisë.
Sa keq do të ishte sikur ai të mos e kishte shfaqur
gjendjen e tij shpirtërore para Perëndisë!

Një i moshuar palavano që i kishte ndjekur
mbledhjet për muaj me rradhë, erdhi për të na viz-
ituar nga kasollja e tij e vogël në kodër. Kur u ulëm

dhe po bisedonim, unë e pyeta, “Gjysh, çfarë beson ti
në lidhje me praninë nga Perëndia? Cila është
shpresa jote?”

Ai u përgjegj, “Nip, a nuk kam ardhur unë nëpër
mbledhje? Kur ju luteni, unë mbyll sytë. Përpiqem
të lutem. Unë nuk mund të lexoj, por përpiqem të
këndoj.” Dhe vërtet ashtu bëri. Ai ulej mu përpara
këmbëve të mia dhe më vështronte mua mu në
fytyrë kur predikoja Fjalën e Perëndisë. Përpiqej të
bënte çdo gjë që bëja edhe unë. Por plaku nuk e
kishte kuptuar Ungjillin. Ai mendonte se gjërat që
ishin bërë nëpër mbledhjet ishin ceremoni ose rit-
uale për të kënaqur Perëndinë, që të pranohemi prej
Tij.

Unë i thashë, “Gjysh, nëse kjo është shpresa
jote, nëse beson në ato që po bëjmë, atëherë Perëndia
nuk do të pranojë. Kur të vdesësh, ti do të shkosh në
Ferr. Perëndia nuk do të pranojë ty për këto gjëra.”
Ne vazhduam të bisedojmë për një farë kohe për
këto çështje përpara se ai të kthehej në shtëpi. Më
vonë disa njerëz erdhën dhe më thanë se Gjyshi
ishte zemëruar dhe nuk kishte ndër mend të vinte
më në mbledhje.

Mendova, “Mirë është. Ky është fillimi. Të pak-
tën ai e mori vesh që të ardhurit nëpër mbledhje
nuk e shpëton atë.”

Unë fillova t’i shkoj në shtëpi Gjyshit që t’i
mësoja të vërtetat themelore të Ungjillit. Ai më
dëgjonte me vëmendje, dhe vërtet pas një farë kohe
ai filloi të vinte nëpër mbledhjet tona. Por edhe kur
unë dhe ime shoqe u larguam nga ai vend dhe
shkuam në një vend tjetër pa ndonjë dëshmi të
Ungjillit, ai përsëri nuk e kishte pohuar në mënyrë
të qartë besimin e tij tek Krishti.

Më vonë, ne u kthyem për të vizituar kishën në
zonën ku jetonte plaku. Kur zbritëm nga aeroplani i
Misionit, unë i pyeta njerëzit që kishin dalë për të
na pritur, “A është Gjyshi akoma gjallë?”

Ata më thanë, “Po, gjallë është. Por ai është i
verbër dhe sakat.”

Menjëherë u ngjita në kodrën e vogël për tek
kasollja e vjetër dhe u ula me të. Ai ishte i kënaqur
që erdha. Mbasi e vizitova për një farë kohe, i
thashë, “Gjysh, shumë shpejt ti do të largohesh nga
kjo botë. Cila është shpresa jote? Çfarë beson tani
për pranimin nga Perëndia?”

Ai u përgjegj, “Nipi im, është kështu: kur unë
qëndroj përpara Perëndisë, unë nuk do t’i them
Perëndisë që jam mëkatar. Perëndia e di që unë jam
mëkatar.”
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Mendova, “Lavdi Zotit! Ai ka dëgjuar kaq shumë
për Perëndinë.”

Ai vazhdoi, “Unë do t’i them Perëndisë këtë gjë,
‘O Perëndi, ti e sheh Birin tënd atje në krahun tënd
të djathtë? Ai vdiq për mua!” Dhe pastaj u kthye nga
mua dhe tha, “Nipi im, a nuk do të më pranojë
Perëndia mua për hirin e Tij?”

Unë iu përgjigja, “Gjysh, Ai patjetër që do të pra-
nojë!”

Kulturat dhe njerëzit ndryshojnë. Jo të gjitha
kulturat reagojnë ndaj pyetjeve, pavarësisht nga
këmbëngulja jonë. Megjithatë, ka rëndësi që ne të
zbulojmë se si e kanë kuptuar dhe çfarë besojnë. Po
të gjendet një metodë më efikase se pyetjet për të
marrë këtë informacion, atëherë mund të vazhdohet
me atë metodë. Por pavarësisht nga metodat tona,
ne duhet të sigurohemi për gjendjen e vërtetë
shpirtërore të njerëzve, sepse vetëm atëherë ne do të
jemi në gjendje të japim ilaçin e duhur shpirtëror që
u nevojitet atyre nga Fjala e Perëndisë.

Ç’është Ungjilli?

Një tjetër arsye përse disa njerëz në kisha
evangjeliste nuk janë të shpëtuar është mënyra
sipas të cilës u mësohet Ungjilli. Shumë të krishterë
të përkushtuar e paraqesin Ungjillin në atë mënyrë
saqë njerëzit e pashpëtuar dhe ata që nuk janë
akoma të përgatitur për Ungjillin nuk e kuptojnë që
ata meritojnë vetëm gjykimin e Perëndisë, që shpë-
timi është vepër e Perëndisë, dhe që mëkatarët janë
të paaftë që kontribojnë për të përftuar shpëtimin e
tyre.

Romakët 1:3 na thotë se Ungjilli është lajmi i
mirë i Perëndisë në lidhje me Birin e Tij, Jezus
Krishtin Zotin tonë. Është siguria e Perëndisë “...që
Krishti vdiq për mëkatet tona sipas Shkrimeve të
Shenjta; dhe që ai u varros dhe u ngrit përsëri ditën
e tretë sipas Shkrimeve të Shenjta.” (I Korintasit
15:3,4).

Ungjilli është i pari dhe i fundit për Krishtin.
Është mesazhi i veprës historike të përfunduar të
Perëndisë tek Krishti. Ungjilli është vepër e
Perëndisë vetëm. Krishti ishte “...i godituri i
Perëndisë...” “i pëlqeu Zotit ta rrinte me vurrata; ai e
bëri të vuante...” Zoti e bëri ”...shpirtin e tij një flijim
për mëkatin.” (Isaia 53:4,10).

Shumë vetë e ngatërrojnë Ungjillin, veprën e
Perëndisë PËR ne tek Krishti, me veprën e
Perëndisë BRENDA nesh me anë të Frymës së
Shenjtë. Ungjilli është krejtësisht objektiv. Ungjilli
është plotësisht jashtë vetes sonë. Ungjilli nuk ka të

bëjë me ndryshimin që duhet të ndodhë tek ne, dhe
nuk ndodh brenda nesh. Ai u plotësua tek Krishti,
krejtësisht jashtë nesh, pothuajse dymijë vjet më
parë. Ungjilli nuk varet nga njeriu në asnjë mënyrë.
Ungjilli shtrembërohet kur ne i kthejmë sytë e
njerëzve tek ajo që duhet të përmbushet tek ata. Ne
nuk jemi dhe nuk mund të përfshihemi në veprën
shëlbyese historike të përfunduar të Krishtit.
Mëkatari duhet të mësohet të kërkojë larg vetes së
tij dhe t’i besojë vetëm Krishtit dhe veprës së Tij të
shpëtimit.

Kjo që vijon është një pjesë e një artikulli të
shkruar nga misionarë që janë shpëtuar vërtet dhe
janë të sinqertë, por mënyra se si e paraqitën
Ungjillin është e pasaktë. Në këtë artikull, ata tre-
gojnë një bisedë që kanë pasur me një njeri të një
komuniteti fisnor. Ata shkruajnë, “Çdo të mërkurë,
ne vizitojmë prindërit e Biazit. Ne lexojmë një pjesë
nga Gjeneza dhe bisedojmë rreth saj dhe bëjmë
pyetje, Një natë, Biazi tha, ‘Unë jam kaq i frikësuar
sepse e keqja qëndron tek mua, dhe unë dua që
Perëndia të më flakë në zjarr’.”

Nga ky citim del qartë se Biazi ishte një shpirt i
përgatitur për Ungjillin. Aty u vu re një pranim i
mëkatit personal dhe një frikë e gjykimit të
Perëndisë. Por cila ishte përgjigjia e misionarëve?
Ata i thanë Biazit, “Po t’i kërkosh Jezusit të të
largojë të keqen prej teje dhe të të japë Frymën e Tij,
atëherë ti do t’i përkasësh Atij dhe nuk ke pse të
kesh më frikë, dhe ti do të shkosh tek Ai.” Në vend
që misionarët t’i thonin Biazit mesazhin historik
objektiv të Ungjillit si plan i plotë i Perëndisë për
mëkatin e saj dhe për gjykimin e ardhshëm të
Perëndisë, ata e kthyen vëmendjen e Biazit tek ato
që duhet të kryeshin brenda për brenda. Atë që ata i
mësuan Biazit nuk ishte Ungjilli.

Terminologjia jobiblike

Ne e shtrembërojmë dhe e ngatërrojmë Ungjillin
në mendjet e njerëzve kur përpiqemi ta paraqesim
Ungjillin duke përdorur terminologji që e kthen më
shumë vëmendjen e njerëzve në ato që ata duhet të
BËJNË sesa në anën e jashtme në ato që Perëndia
ka BËRË për ta në emër të Krishtit. Ne duhet të
përdorim atë terminologji që i bën mëkatarët e pen-
duar të besojnë në ato që janë bërë PËR TA nëpërm-
jet Krishtit, sesa në ato që duhen bërë BRËNDA
TYRE. “Prano Jezus Krishtin në zemrën tënde.”
“Jepja zemrën tënde Jezusit.” “Jepja jetën tënde
Jezusit.” “Hapja Zotit derën e zemrës tënde.”
“Kërkoji Jezusit të të heqë të gjitha mëkatet tuaja.”
“Vendos për Krishtit.” “Kërkoji Jezusit të të japë
jetën e amshuar.” “Kërkoji Perëndisë të të shpëtojë.”
Këto fraza moderne dhe të shpeshta i ngatërrojnë
mendjet e njerëzve që të kuptojnë Ungjillin.
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Kur përgatisim njerëzit për Ungjillin, ne duhet
t’i sjellim ata në momentin kur ata e kuptojnë që
nuk mund të bëjnë asgjë. Por edhe kur njerëzit e
kuptojnë paaftësinë e tyre për të bërë ndonjë gjë,
shumë evangjelistë, misionarë, dhe predikues u
thonë atyre që i pyesin gjëra të tilla si, “Tani, duhet
t’i jepni zemrën tuaj Jezusit.” Mbasi u
thonë që ata nuk janë në gjendje të
bëjnë gjë, pastaj u thonë se çfarë duhet
të bëjnë. Rezultati? Konfuzion në lid-
hje me Ungjillin. Interesi dhe
shqetësimi i njerëzve përqendrohet
nga brenda në ekzistencën e tyre, në
vend që të drejtohet jashtë tek besimi
vetem në vdekjen e Jezusit, varrimin
dhe ringjalljen e Tij në emër të tyre.

Metodat dhe terminologjia e për-
dorur në evangjelizëm në mbarë botën
e ka shtrembëruar kaq shumë Ungjillin
saqë të krishterëve duhet t’u mësohen
nga e para themelet kryesore të veprës
shpëtuese të Perëndisë nëpërmjet
Krishtit, në mënyrë që paraqitja që ata
i bëjnë Ungjillit të jetë sipas Fjalës së Perëndisë.
Edhe pse shumë njerëz janë shpëtuar me anë të
metodave evangjeliste, shumë të tjerë nuk e kanë
kuptuar Ungjillin. Mesazhi që kanë dëgjuar ka thek-
suar kaq shumë rolin e njeriut në konvertim në të
krishterë saqë vepra e përsosur e përfunduar e
Perëndisë dhe plani i Tij i plotë për mëkatarët e pash-
presë tek Krishti nuk u kuptua dhe nuk u besua.

Në rast se vëmendja e njerëzve drejtohet nga
brenda në ato që ata bëjnë, bile edhe ata janë vërtet
të shpëtuar shpeshherë do të ndjejnë mungesën e
sigurisë për shpëtim. Vazhdimisht do të ngrihet
pyetja në zemrat e tyre, “A isha shumë i sinqertë? A
e bëra saktë? A e pranova vërtet Krishtin? A ia kam
dhënë vërtet zemrën time Jezusit?”

Unë u kam dhënë mësim studentëve të Biblës që
ishin të shqetësuar dhe konfuz për këto çështje. Një
ditë një student m’u afrua shumë i shqetësuar. Ajo
foli me mua për konvertimin e saj në të krishterë.
Ajo ishte e shqetësuar, “A e bëra ashtu siç duhej? A
isha vërtet e sinqertë? A e pranova vërtet Jezusin në
zemrën time?” Këto pyetje e brenin atë nga brenda.
Më në fund ajo vendosi që, në rast se nuk e kishte
“bërë siç duhej”, ajo do të vinte e do ta kontrollonte
me mua për të parë se çfarë duhet të bënte.

Në konvertimin e saj në të krishterë, ajo kishte
kuptuar se ajo nuk mund të bënte asgjë nga ana e
saj për të shpëtuar. Por evangjelisti i kishte thënë
asaj që të pyeste Jezusin në zemrën e saj dhe t’i
jepte asaj jetë me Krishtin. Që nga ajo kohë, ajo
vazhdimisht ishte e shqetësuar nëse ajo kishte bërë

gjithçka që duhet të bënte. Kur bisedoja me të, i shp-
jegova se nuk kishte shumë rëndësi nëse AJO e
“kishte bërë ashtu siç duhej” ose jo, por ajo që kishte
rëndësi ishte nëse ZOTI JEZUS KRISHT kishte
bërë gjithçka siç duhej në emër të saj. A e kënaqi Ai
Perëndinë? Nëse po, ajo po i besonte ajo atyre që

bënte ajo, por veprës së përfunduar të
Krishtit në emër të saj.

Ungjilli nuk do thotë që njeriu të
pranojë Jezusin si Shpëtimtarin e tij,
por që Perëndia e pranoi Zotin Jezus si
Shpëtimtarin e vetëm dhe të përsosur
dy mijë vjet më parë. Ungjilli nuk do të
thotë që njeriu t’i japë jetën ose zemrën
e tij Jezusit, por që Krishti dha jetën e
Tij, gjithë qenien e Tij, në vend të
mëkatarëve. Ungjilli nuk do të thotë që
njerëzit të pranojnë Krishtin në zem-
rën e tyre, por që Perëndia e pranoi
Krishtin në Parajsë si ndërmjetësin e
mëkatarëve. Ungjilli nuk do të thotë që
Krishti të zerë vend në zemrën njerë-
zore, por që Perëndia i jep Jezusit

fronin në krahun e Tij të djathtë në Parajsë.

A e shohim dallimin midis këtyre dy
mesazheve? Njëri është subjektiv dhe thekson ato
që duhet të bëjë njeriu. Tjetri është objektiv dhe
thekson ato që ka bërë Krishti. Mëkatari duhet
vetëm të besojë ato që kanë bërë për të. Zoti Jezus
thirri, “...Përfundoi...” Ai e kreu të gjithë detyrën e
Tij. Ai mori mbi vete barrën e mëkatit, përgjegjësinë
e plotë të mëkatit të njerëzimit. Ngaqë Krishti pagoi
të gjithë borxhin, Perëndia e ngriti nga vdekja dhe e
pranoi në Parajsë. Ringjallja ishte shenjë e
Perëndisë për të gjithë që Ai e pranoi Zotin Jezus
Krisht përgjithmonë si Shpëtimtarin e përsosur.
Perëndia u kënaq. Po mëkatari fajtor? A do t’ia
besojë ai gjithë peshën e shpëtimit të shpirtit të tij
pranimit të Krishtit nga Perëndia si Shpëtimtarin e
përsosur? A do t’i ndalojë mëkatari një herë e
përgjithmonë përpjekjet e tij për të shpëtuar
vetveten? A do t’i besojë ai vetëm Birit të Perëndisë
për shpëtimin e tij?

Ka disa që këtë lloj paraqitjeje të Ungjillit e
quajnë “Besimizëm të Lehtë”. Kur ata paraqesin
Ungjillin, ata e konsiderojnë të nevojshme që të
vënë para mëkatarëve nevojën për të marrë dhe
për të mbajtur kryqin dhe për të ndjekur Jezusin.
Disa predikues besojnë që, duke insistuar në këtë
gjë, ata i parandalojnë njerëzit nga pohimet e
rreme. Përgjigjia në pohimet e rreme nuk gjendet
duke i shtuar Ungjillit gjëra të tilla si kërkesa nga
ana e mëkatarëve për të ndjekur, për t’iu bindur
dhe për të vuajtur për Krishtin. Përgjigjia për kon-
vertimin e vërtetë nuk qëndron në këto shtesa; ajo
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qëndron në përgatitjen e duhur të mëndjes së
mëkatarit si dhe zemrës së tij për Ungjillin. Kjo
kryhet nga Fryma e Shenjtë ndërsa mëkatari
dëgjon dhe kupton nga Shkrimet e Shenjta që ai ka
humbur, është i pashpresë dhe do të dënohet para
Perëndisë, që është Krijuesi dhe Gjykatësi i tij i
drejtë dhe i shenjtë.

Varësia në veprimet e jashtme dhe të dukshme.

Megjithatë ka edhe një tjetër rezultat serioz i
këtij konfuzioni në lidhje me paraqitjen e Ungjillit.
Turmat, shpëtimi i të cilave është i dyshimtë, sig-
urohen që Perëndia i ka pranuar sepse, ngandon-
jëherë në jetën e tyre, njerëzit bënë ato që u ka
thënë predikuesi i tyre. Ata e morën vendimin e
tyre. Ata bënë atë që u kërkua prej tyre që ta bënin.
Edhe pse jeta e tyre nuk u ndryshua nga fuqia e
Krishtit dhe mënyra e jetesës së tyre zbulon një
shpirt të pakonvertuar, ata përsëri ngushëllojnë
veten në ato që kanë bërë. Ata po u besojnë atyre që
kanë bërë dhe jo në atë që ka bërë Krishti për ta.
Turmat mendojnë se Perëndia i pranoi për shkak të
veprimeve të tyre. Ngaqë pjesa më e madhe e
predikimit evangjelist është subjektiv dhe me orien-
tim nga përvoja, vëmendja e dëgjuesve përqendro-
het në veten e tyre dhe në reagimin e tyre personal
ndaj predikimit. Të krishterët me entuziazëm për-
shkruajnë shpëtimin e fëmijëve të vegjël, të rinjve
dhe të moshuarve, duke qenë të sigurtë se ata e
kanë kuptuar Ungjillin dhe janë konvertuar vërtet
në të krishterë, thjesht sepse ata kanë shprehur një
“vendosmëri të jashtme për Krishtin”

Në shumë qarqe evangjeliste, është normë që t’u
kërkojnë njerëzve të përshkruajnë publikisht
vendimin që ata kanë marrë për Krishtin duke
ngritur duart lart, duke qëndruar ose duke ecur në
pjesën e përparme të ndërtesës, dhe duke bërë lutje
pranimi. Pjesa më e madhe e predikuesve të
Ungjillit dhe e krishterëve theksojnë më shumë
“ftesën” dhe reagimin e jashtëm të njerëzve, dhe tani
shumë të krishterë janë të bindur që kjo është një
pjesë e pandarë dhe jetësore e shërbimit të kishës.
Në një rast kur një kushëri i imi e predikoi qartë
Ungjillin por nuk bëri thirrjen përmbyllëse, një grua
e krishterë kur po largohej shprehu mosmiratimin e
saj dhe tha këto fjalë, “Ai as nuk u dha njerëzve rast
që të shpëtohen!” Rreziku i madh nuk është edhe aq
shumë në mosdhënien rast njerëzve të shprehin
publikisht besimin e tyre tek Krishti, se sa në thek-
simin përpara dhe pas “ftesës” që i bëri njerëzit të
mendojnë që shpëtimi i tyre varet nga veprimet e
tyre personale, në vend të veprimeve të Krishtit të
cilat janë deklaruar në Ungjill.

Duke prekur këtë temë gjatë një seminari me
misionarë në Filipine, unë bërë një deklaratë që unë

kurrë nuk kam konvertuar ndonjë palavano dhe unë
e shpjegova me kujdes atë që thashë. Unë kurrë nuk i
kam kërkuar ndonjë besimtari palavano të “pranojë
Krishtin” me gojë në praninë time, dhe as nuk u kam
thënë që të bëjnë lutje pranimi që të shpëtohen. Unë
thjesht kam predikuar Ungjillin dhe i kam inkura-
juar palavanët që t’i besojnë Krishtit dhe Ungjillit.
Ku dhe çfarë bënë ata në të vërtetë në kohën e kon-
vertimit në të krishterë, kjo nuk ishte e rëndësishme.

Një misionar në seminar nuk ishte dakort me
deklaratën time, “Njeriu nuk ka pse të lutet që të
shpëtojë.” Kur ajo kundërshtoi, unë iu përgjigja,
“Atëherë unë i paskam çuar shumë njerëz në rrugë të
gabuar. Unë u kam thënë palavanëve se po t’i besojnë
Ungjillit dhe Krishtit atëherë ata do të shpëtojnë. Por
nuk u kam thënë që ata duhet të luten. Sipas atyre që
po thoni, tani unë duhet t’u them besimtarëve pala-
vanë nëse janë lutur kur i besuan Perëndisë. Nëse
nuk janë lutur, atëherë unë duhet t’u them se nuk se
nuk luten atëherë ata janë të humbur.”

Disa njerëz përdorin Romakët 10:9,10 për të jus-
tifikuar kërkesën që njeriu duhet ta pranojë me gojë
nëse do të pranohet. Por kjo do të thotë që njerëzit
shurdh-memecë ose ata që dergjen në shtrat duke
mos qenë në gjendje të flasin, nuk mund të shpëto-
jnë. Për më tepër, kjo do të thotë se nëse një njeri
nuk është me një njeri tjetër me të cilin ai mund të
“...pohojë me gojën e tij Zotin Jezus”, ai nuk do të jetë
në gjendje të rilindë përsëri. Pjesa e parë e Markut
16:16 thotë, “Ai që beson dhe pagëzohet do të shpë-
tojë...” A do të thotë kjo se pagëzimi është domos-
doshëm për një njeri që ai të shpëtojë? Sigurisht që
jo! Pjesa e parë e Markut 16:16 duhet të interpreto-
het në kuadrin e tërë vargut, “...por ai që nuk beson
do të mallkohet.” Të gjitha Shkrimet e Shenjta
duhet të interpretohen në dritën e të tërë Biblës—
shpëtimi tek Krishti përftohet vetëm nëpërmjet bes-
imit dhe nuk varet nga veprimet e njeriut.

Në një rast, gjatë një bisede me një misionar
tjetër, ai më tha se si, disa vite më parë, ai kishte
arritur sigurinë në shpëtim. Siguria e tij kishte
ardhur papritur në mbarim të një mbledhjeje kur
predikuesi i kërkoi të gjithë atyre që ishin të shpë-
tuar të ngrinin dorën. Meqë, deri në atë kohë, ai
njeri nuk e dinte nëse ishte vërtet i shpëtuar, ai u
përpoq me dëshpërim ta mbante dorën ulur poshtë,
por dora u ngrit me forcë nga një fuqi jashtë vetes
së tij. Ai tha, duke u bazuar në këtë përvojë, që ai
kurrë më nuk e vinte në dyshim shpëtimin e tij.
Një tjetër i krishterë më tha që ishte i pasigurtë
për shpëtimin e saj dhe kjo i erdhi nga një ndodhi e
pazakontë. Kur u ndesh me një shpend të egër që
ishte gati ta sulmonte, ajo e vështroi drejt e në sy
dhe i tha, “Ti nuk mund të më prekësh mua, sepse
unë jam fëmijë i Perëndisë.” Meqë shpendi nuk e
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preku, ajo që nga ai moment ndjeu siguri që tani i
përkiste familjes së Perëndisë.

Përvojat, pavarësisht nga natyra e tyre e gjallë
ose çudibërëse, kurrë nuk duhet të jenë baza për të
besuar që dikush është i shpëtuar. Vetëm Fjala e
Perëndisë  duhet të jetë themeli i sigurisë së shpë-
timit tonë. Gjoni thotë për Ungjllin e tij, “Por këto
janë shkruar, që ju të besoni që Jezusi është
Krishti, Biri i Perëndisë; dhe duke besuar ju mund
të gëzoni jetë nëpërmjet emrit të tij.” (Gjoni 20:31).
Çdo i krishterë duhet të jetë i sigurtë që metodat e
tij evangjeliste dhe predikimi i tij përqendrohen
tek Krishti dhe vdekja e Tij, varrimi dhe ringjallja
e Tij si i vetmi themel i fortë për sigurinë e
dëgjuesve në lidhje me shpëtimin. Ashtu si syri
fizik nuk e sheh veten por vetëm objektin që ka
përpara, po ashtu edhe besimi i vërtetë sheh vetëm
Krishtin. Ne kurrë nuk duhet të pranojmë
veprimin e jashtëm të një besimtari të konvertuar
si baza për pranimin e tij si një njeri i rilindur. E
vetmja bazë biblike për të pranuar kërkesën e një
njeriu  për shpëtim është mënyra se si e ka kup-
tuar dhe besimi në të vërtetat themelore të
Ungjillit.

Në Palavano, një grua palavane pothuajse pa
dhëmbë, ishte ulur për më shumë se një orë në
verandën përpara shtëpisë sonë, dhe më në fund
vendosi të na vizitojë. Duke buzëqeshur, ajo tha,
“Nipi im, unë i besoj Jezusit.”

Edhe përpara se të fliste, dukej qartë që ajo
kishte diçka për të na thënë sepse ajo kishte pritur
me durim mbasi të gjithë miqtë vizitorë ishin
larguar për në shtëpi. Edhe pse unë e mora me
mend se ajo kishte diçka për të më thënë në lidhje
me besimin tek Krishti, megjithatë kjo nuk ma uli
kureshtjen dhe gëzimin kur ajo deklaroi varësinë
tonë nga Shpëtimtari. Reagimi im i natyrshëm ishte
që ta përqafoja, por kultura palavane si dhe frika se
mos një veprim i tillë do të çonte në një besim të sin-
qertë por të pathemeltë, kështu që u tërhoqa. Të pra-
noja menjëherë dëshminë e saj, pa e pyetur, do të
ishte një veprim i pamatur. Ajo mund të kishte
ndjekur shembullin e anëtarëve të tjerë të familjes
së saj që kishin ardhur disa ditë më parë për të
shprehur varësinë e tyre tek Krishti dhe veprën e
Tij shëlbyese. Për t’u siguruar, mua më duhej të bëja
diçka që të bindesha që besimi i saj qëndronte mbi
themelet e Shkrimeve të Shenjta që unë po përpiqe-
sha të vija.

“Gjyshe” iu përgjigja, “unë gëzohem shumë kur
dëgjoj që ti po i beson Zotit Jezus si Shpëtimtarin
tënd. Por përse i beson ti Atij? Përse ke nevojë ti për
Zotin Jezus?”

“Unë jam mëkatare” ishte përgjigjia e saj e shpejtë.

“Por gjyshe, përse e thua ti këtë? Ti e do familjen
tënde. Ti je një njeri i mirë dhe punëtore e madhe.”

“Po, por unë jam mëkatare përpara Perëndisë.”
këmbënguli ajo.

“Por gjyshe, edhe pse ti je mëkatare, përse të
duhet ty Zoti Jezus? Çfarë ka bërë Ai për ty?”

“Ah, mor nipi im, Jezusi është ai që ka vdekur
për mua. Ai vdiq për mëkatet e mia.”

Lot gëzimi mbushën sytë e mi kur iu përgjigja,
“Gjyshe, jam shumë i lumtur kur dëgjoj këto që po
më thua, sepse Fjala e Perëndisë thotë se të gjithëve
atyre që i besojnë vetëm Zotit Jezus si Shpëtimtarin
e tyre, duke besuar që Ai vdiq për ta dhe u varros
dhe u ngrit përsëri, u janë falur mëkatet nga
Perëndia dhe nuk do të shkojnë kurrë në Ferr. Ata
kanë jetë të amshuar dhe do të pranohen nga
Perëndia në Parajsë.”

Sa ndryshonte dëshmia e kësaj gruaja primitive,
e pashkollë e një komuniteti fisnor me atë të tezes së
gruas sime, që doli përpara për t’iu përgjigjur një
“thirrje altari” në një mbledhje evangjeliste në
Australi. Ne u gëzuam që kjo mund të ishte e para
nga kushërinjtë e Franit, jashtë familjes së saj, që po
konvertohej në të krishterë. Kështu që kur po e
vizitonim atë, Frani e pyeti në lidhje me pohimin e
saj. Shumë shpejt doli e qartë se tezja e saj u shty
më tepër nga ndjenjat dhe nga përvoja e saj sesa nga
veprat historike të Krishtit në emër të saj. Duke u
përpjekur të përcaktonte bazat e besimit të saj,
Frani e pyeti, “Teze, përse dole përpara kur u bë
thirrja e predikuesit? A mos ishte se ti e kuptove se
ishe mëkatare?”

“Mëkatare? Unë nuk jam mëkatare!” thirri ajo.

Megjithëse ajo nuk i kishte kuptuar të vërtetat
themelore të Shkrimeve të Shenjta, të krishterët e
kishin pranuar atë si të shpëtuar thjesht sepse ajo
reagoi ndaj “ftesës.”

Pavarësisht se sa të kujdesshëm mund të jemi
kur i pyesim ata që janë konvertuar në të krishterë,
gjithmonë do të ketë nga ata siç përshkruhen në
shëmbëlltyrën e farëmbjellësit, që në pamje duken
sikur janë të krishterë por mbas një farë kohe do të
bien. Duke qenë në dijeni të këtij rreziku, ne duhet
të bëjmë çmos që të ruajmë pastërtinë, thjeshtësinë
dhe objektivitetin e mesazhit të Ungjillit, kështu që
njerëzit të mbështeten në drejtësinë e veprimeve të
Krishtit, dhe jo në të tyren.
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