
Ne tashmë e kemi përdorur analogjinë biblike
të “ndërtesës” për të ilustruar predikimin e
Ungjillit, por Zoti ka përdorur edhe “bujqësi” në
Fjalën e Tij për të na mësuar neve procedurat e
sakta për të bërë punën e Tij.
Prandaj unë do t’ju them një shëm-
bëlltyrë për një bujk dhe djemtë e
tij.

Një njeri që u largua nga
shtëpia për një periudhë kohe, u la
djemve të tij udhëzime që të mbill-
nin farën e mirë në çdo pjesë të fer-
mës së tij. Ai u dha atyre farën e
mirë dhe u premtoi se do të kthehej
kur të vinin të korrat.

Gjatë viteve i ati i tyre kishte
shkruar një libër ku kishte reg-
istruar përvojat e tij si bujk. Ai shp-
jegonte se si kishte vepruar me
secilën lloj toke. Ai kishte
regjistruar se si kishte vepruar me
barërat e këqija dhe kushtet që pen-
donin rritjen e farës së mirë. Disa
nga tregimet e tij flisnin për tokën e
padobishme që prodhonte vetëm barëra të këqija
dhe shkurre me ferra. Toka të tjera, po të për-
gatiteshin siç duhet, kishin provuar se ishin prod-
himtare; por të gjitha tokat, bile edhe më të mirat,
kërkonin përgatitje të madhe dhe kujdes të vazh-
dueshëm që të korrat të ishin të mira.

Djemtë iu bindën me gëzim atit të tyre,
kështu që sipas urdhërit të tij ata u nisën për në
arë. Me vete morën librin si dhe farën e mirë.

Me të mbërritur në arë, ata gjetën pemë të
mëdha dhe barëra të këqija. Bile edhe arat që
kishte punuar ati i tyre tani ishin mbuluar me
barëra të këqija, dhe toka ishte shkëmbore dhe e
fortë.

Të mërzitur, djemtë morën librin e atit të tyre
dhe rilexuan porosinë e tij të fundit. Po, ishte e
qartë, “Mbill farën e mirë në çdo pjesë të fermës.”
Prandaj, ata iu vunë punës për të bërë ashtu siç i
kishte porositur i ati i tyre. Njëri priste ferrat dhe
shkurret; dhe mbasi hiqte barërat e këqija, ai
mbolli farën e mirë. Një tjetër preu pemët, dhe

tjetri shkulte shkurret me duar e tij përpara se të
mbillte farën e mirë. Secili e bënte punën e vet me
entuziazëm dhe vullnet por me shumë pak sukses.
Me devocion të madh, ata provuan shumë ide dhe

metoda të ndryshme. Megjithëse
idetë e tyre sillnin disa rezultate,
shumë shpejt bari i keq i mbyste
bimët e reja dhe ato zhdukeshin
meqë toka ishte shkëmbore. Vetëm
disa fara në të vërtetë zunë rrënjë
dhe u rritën.

Ndërkohë, libri i atit të tyre, që
përmbante tregimet e përvojës së
tij si edhe disa metoda kultivimi të
tokës, u vlerëzua shumë, por nuk u
zbatua në punën e tyre.

Më në fund, në dëshpërim e
sipër, djemtë morën librin e atit të
tyre dhe filluan të lexojnë prob-
lemet që kishte ndeshur edhe ai që
ishin të ngjashme me të tyret. Ata
lexuan me kujdes metodat e tij të
përgatitjes  përpara se ai të mbillte
farën e mirë. Atëherë, duke

ndjekur shembullin e tij, ata prenë pemët,
shkulën barin e keq, pluguan tokën, e plehruan
dhe e ujitën tokën. Mbasi toka u shkërmoq dhe u
përgatit mirë, ata mbollën farën e mirë. Si rezul-
tat i zbatimit të metodave dhe parimeve të
regjistruara në librin e të atit të tyre, shumë më
tepër farëra të mira zunë rrënjë dhe u rritën.

Toka e papërgatitur

Tek Jeremiah 4:3, Zoti thotë, “...Punoje tokën
tënde djerrë, dhe mos mbill midis ferrave.” Ky
varg na mëson parimin shpirtëror që theksohet
vazhdimisht gjatë gjithë Shkrimeve të Shenjta,
dhe hedh dritë mbi një nga dështimet më të
mëdha në pjesën më të madhe të evangjelzmit.
Shumica e evangjelistëve, predikuesve, dhe
mësuesve në vendin e tyre dhe në terren nuk
harxhojnë kohën e mjaftueshme për të përgatitur
mendjet dhe zemrat e njerëzve përpara se t’u ofro-
jnë Ungjillin. Fara e Ungjillit zakonisht mbillet
në toka të forta, të papunuara, të përgatitura keq
dhe me ferra. Në shumë raste, rezultatet janë
pohime që zgjatin një kohë të shkurtër. Nuk vihet
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re ndonjë frut ose rritje e madhe që të zgjasë
shumë.

Në shëmbëlltyrën e Farëmbjellësit tek Mateu
13:3-8, disa fara ranë anash rrugës, disa ranë në
tokë të cekët dhe disa nëpër ferra. Kjo farë u hoq
shumë shpejt, u tha ose u mbyt nga bari i keq.
Disa njerëz mendojnë se kjo shëmbëlltyrë na
mëson që përgjegjësia jonë është të mbjellim
farën e Ungjillit pavarësisht nga gjendja e zemrës
së atyre që na dëgjojnë. Është e vërtetë që gjith-
monë do të ketë si këta lloj njerëzish që ilustrohen
në shëmbëlltyrën e Farëmbjellësit. Bile edhe disa
që pretendojnë se i besojnë dhe e ndjekin Zotin
Jezus janë besimtarë të rremë. Por çfarë po na
mëson në të vërtetë Jezusi me këtë shëmbëlltyrë?

A po na mëson Jezus që ne duhet ta mbjellim
farën në tokë të papërgatitur dhe shkëmbore? A
kishte menduar bujku ta mbillte farën e mirë
anash rrugës. A kishte ndër mend ai ta mbillte
farën nëpër ferra? A mendonte ai se do të kishte
të korra të suksesshme po ta mbillte farën në tokë
të cekët, të djerrë e shkëmbore? Jo! Ai bujk kishte
përgatitur tokën që të mbillte farën e mirë.
Qëllimi i tij ishte të mbillte farën e mirë vetëm në
tokën që ai e kishte përgatitur më parë. Ai nuk
kishte ndër mend ta hidhte farën e mirë në tokë
të papërgatitur; por kur e mbolli farën në tokën e
punuar, disa nga farat ranë në tokën e papërgati-
tur. Asnjë nga farat që ranë në tokën e papërgati-
tur nuk dhanë frut. Ajo që Jezusi donte të thoshte
këtu nëpërmjet kësaj shëmbëlltyre është që fara e
mirë rritet dhe bën frut vetëm në tokë të punuar
që më parë.

Zemra njerëzore nga natyra e saj nuk përbën
një tokë të mirë për farën e Ungjillit. Historia e
njeriut e regjistruar në Shkrimet e Shenjta e bën
të qartë se asnjë pasardhës i Adamit nuk është në
mënyrë të natyrshme i prirur për Perëndinë ose
rrugën e Tij të shpëtimit. “Nuk ka njeri që të kup-
tojë, nuk ka njeri që të kërkojë Perëndinë.”
...rrugën e paqes ata nuk e kanë njohur: Nuk
vihet re frikë për Perëndinë në sytë e tyre.”
(Romakët 3:11,17,18) “...mendja mishtore përbën
armiqësi kundër Perëndisë: sepse nuk i nënshtro-
het ligjit të Perëndisë, dhe vërtet as që mund të
jetë.” (Romakët 8:7).

Njeriu i natyrshëm mund të ndjekë fetë e
rreme dhe t’i shërbejë perëndive të sajuara nga
njeriu, ose bile edhe atij që ai i beson se është
Perëndia e vërtetë dhe e gjallë. Disa mund ta pra-
nojnë me gëzim ungjillin që mund të tingëllojë
njësoj si Ungjilli i vërtetë i Krishtit. Sipas
Shkrimeve të Shenjta kurrkush nuk e kërkon
Perëndinë e vërtetë dhe të gjallë ose nuk mund të

vijë tek Krishti me anë të besimit, nëse më parë
Perëndia nuk e kërkon atë me anë të Frymës së
Shenjtë nëpërmjet Fjalës së Tij (Gjoni 6:44,45).

Nevojat e ndjeshme

Vitet e fundit, në shumë qarqe misionarësh,
janë theksuar mbi baza jo biblike nevojat e
ndjeshme kulturore në paraqitjen e Ungjillit.
Disa predikojnë se, që Ungjilli të bëhet i
pranueshëm, kuptimplotë dhe i qartë për dëgjue-
sit tanë, ne më parë duhet të gjejmë dhe të kupto-
jmë nevojat e ndjeshme të tyre dhe pastaj të
ofrojmë Ungjillin si përgjigje e Perëndisë për ato
nevojat të tyre.

Ata që theksojnë nevojat e ndjeshme kultur-
ore si çelës për të kuptuar dhe pranuar Ungjillin i
barazojnë rezultatet dhe bekimet e Ungjillit me
vetë Ungjillin. Ungjilli i vërtetë nga ana kulturore
nuk është kurrë relevant. Ungjilli nuk është
dhënë nga Perëndia për të plotësuar dëshirat e
natyrshme të çdo qenie njerëzore, pavarësisht nga
kultura e tij. Misioni parësor i Jezus Krishtit në
botë nuk ishte që t’i bëjë njerëzit të lumtur, paqë-
sorë, të sigurtë, dhe as t’u japë atyre ndjenjën e
përkatësisë ose të dashurisë. Këto bekime janë
frut i Ungjillit dhe duhet të provohen në jetën e
atyre që i besojnë Ungjillit. Ungjilli që ne prediko-
jmë nuk është dërguar nga Perëndia si lajm i mirë
për ata që kanë si shqetësim kryesor të jenë të
lumtur, paqësorë, të sigurtë, të shëndetshëm ose
për ata që duan të shkojnë në Parajsë. Këto janë
dëshira të natyrshme dhe mund të jenë frut i
natyrës së ligë dhe egoiste të njeriut dhe zakon-
isht janë dëshira të ateistëve më të zjarrtë dhe të
kriminelëve të rrezikshëm.

Paraqitja e Ungjillit mbi bazën e dëshirave të
natyrshme ose të nevojave të ndjeshme kulturore
e vë njeriun dhe dëshirat e tij në qendër të
mesazhit tonë. Kështu, theksi vihet mbi njeriun
dhe lumturinë e tij; dhe objektivi i Perëndisë
nëpërmjet Ungjillit, kur paraqitet në këtë
mënyrë, del sikur kërkon të plotësojë nevojat e
njeriut. Kjo nuk ka bazë biblike. Perëndia nuk
ekziston për njeriun. Njeriu ekziston për
Perëndinë. “Ti je i denjë, o Zot, të marrësh lavdinë,
nderin dhe fuqinë, sepse ti i krijove të gjitha gjërat
dhe nëpërmjet vullnetit tënd ato ekzistojnë dhe u
krijuan.” (Zbulesa 4:11).

A erdhi Jezusi në këtë botë që të plotësojë
nevojat tona? Jo! Ai erdhi për të zgjidhur prob-
lemin e mëkatit. Gjoni shkroi, “Ne e kemi parë dhe
dëshmojmë që Ati dërgoi Birin për të qenë
Shpëtimtari i botës” (I Gjoni 4:14). Engjëlli i tha
Jozefit, “...ti do ta quash emrin e tij JEZUS: sepse
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ai do ta shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre.”
(Mateu 1:21). “Biri i njeriut ka ardhur të kërkojë
dhe të shpëtojë atë që ka humbur” (Luka 19:10).
Misioni i Zotit tonë ishte të merrej, para së
gjithash, me  problemin e gjendjes së humbur të
njeriut në mëkat, sepse mëkati është në kundër-
shtim me Perëndinë dhe pozitën e Tij si krijuesi
sovran dhe si sundues. Kjo është arsyeja përse
Biri i tha Atit të Tij, “...Ja, unë kam ardhur të bëj
vullnetin tënd, o Perëndi...” (Hebrejtë 10:9). Jezusi
përmbushi misionin e Tij duke vuajtur gjykimin e
drejtë të Perëndisë së shenjtë.

Jezusi nuk u përpoq të takonte njerëzit e
ditëve të Tij për të kuptuar nevojat e tyre. Në
kohën e Jezusit, dëshira e natyrshme e çdo çifuti
të mesëm ishte të kishin një mbret ose një figurë
politike që ta çlironte Izraelin nga zgjedha e
armiqve të tyre. Mbasi Jezusi i ushqeu të pesë
mijë njerëzit, Ai e kuptoi se njerëzit do të për-
piqeshin ta detyronin me forcë që ta bënin
mbretin e tyre, kështu që “ai u largua përsëri në
mal vetëm për vetëm” (Gjoni 6:15). Ditën tjetër,
turmat po e kërkonin Jezusin sepse donin që Ai
t’u jepte ushqime. Jezusi, megjithatë, nuk iu
përgjigj duke parë kërkesat e tyre. Përkundrazi,
Ai u tha nevojat e tyre të vërteta, ashtu siç i shi-
hte Perëndia. Me mesazhin e Tij, Ai fyu kaq
shumë njerëz, saqë Gjoni na thotë, “Që nga ajo
kohë, shumë nga dishepujt e tij u larguan, dhe nuk
e shoqëronin më atë.” (Gjoni 6:66). Shumica e
çifutëve nuk e pranuan vlerësimin që Jezusi u
bëri kërkesave të tyre, sepse ata nuk e kuptonin
nevojën e tyre të madhe për një Shpëtimtar që t’i
çlironte nga zgjedha e mëkatit. (Gjoni 6).

Pali shkruan se bota ishte më shumë e intere-
suar në mençurinë dhe filozofinë njerëzore se sa
në shpëtimin nga dënimi për mëkatet e saj. Si për
çifutët ashtu edhe për njerëzit e tjerë, të papër-
gatitur për Perëndinë, predikimi i kryqit ishte
marrëzi dhe që nuk kishte asnjë lidhje, por Pali
nuk u pajtua me dëshirën e njerëzve për mençuri
ose kërkesën e çifutëve për shenja dhe mrekulli.
Pali predikoi Ungjillin, fuqinë e Perëndisë që
shpëtoi mëkatarët besimtarë. Ai tha, “Por ne
predikojmë Krishtin të kryqëzuar, që për çifutët
është një pengesë dhe për grekët një marrëzi.” (I
Korintasit 1:23).

“...kur erdha tek ju,”u kujtoi Pali besimtarëve
korintianë, “nuk erdha me përsosmërinë e ligjer-
atës apo të mençurisë...ligjërata dhe predikimi im
nuk ishin me fjalë mbushamendëse të diturisë së
njeriut...” (I Korintasit 2:1,4). Pali i dinte që nevo-
jat e ndjeshme të njerëzve në Korintin e lig nuk
ishin themele të shëndosha për Ungjillin. Pali e
dinte që “...njeriu natyror nuk i pranon gjërat e

Frymës së Perëndisë: sepse ato janë marrëzi për të:
ai as që mund t’i dijë ato, sepse ato gjykohen
frymërisht.” (I Korintasit 2:14).

Fryma e Shenjtë erdhi në botë për të bindur
botën për mëkatin, drejtësinë dhe gjykimin (Gjoni
16:8). Jezusi erdhi që t’u bëjë thirrje mëkatarëve
për pendim (Mateu 9:13). Perëndia “...u dha urd-
hër të gjithë njerëzve kudo që të pendohen.” (Aktet
17:30). Baza biblike për Ungjillin është të kup-
tuarit e mëkatit tonë para Perëndisë si dhe pran-
imi që vetëm mëshira dhe hiri i Perëndisë mund
të na sigurojë faljen e mëkateve tona. Asnjë kul-
turë në mënyrë të natyrshme nuk e njeh këtë
nevojë shpirtërore.

Kur shumica e palavanëve pohuan konver-
timin e tyre në të krishterë, ata u përgjigjën për
shkak të nevojave të ndjeshme që lidhen me kul-
turën e tyre dhe jo për shkak të nevojave
shpirtërore të nxitura nga Fryma e Shenjtë. Ata e
përqafuan krishterimin për arsye të gabuara.
Duke qenë animistë, ata ishin të bindur se
mirëqënia e tyre nga ana fizike dhe materiale
varej nga aftësia e tyre për të mbajtur të kënaqur
dhe të lumtur frymët. Shumë që pohuan konver-
timin në të krishterë mbajtën një qëndrim të
ngjashëm ndaj Perëndisë. Ata u përpoqën që ta
kënaqnin Perëndinë dhe të përftonin pranimin
nga ana e Tij duke u pagëzuar, duke lexuar
Shkrimet e Shenjta dhe duke u mbledhur nëpër
metingje për të kënduar dhe duke u lutur. Ata u
përpoqën që të mbanin ato që quhen rregulla kris-
tiane që të provonin bekimet e Perëndisë në jetën
e tyre.

Më parë kur ata besonin se frymët i shëronin,
ata organzonin një festë falenderimi. Ata besonin
se kjo ishte e domosdoshme në mënyrë që frymët
të kënaqeshin dhe të mos i dëmtonin më ata. Më
vonë kur ata ia dedikonin shërimin Perëndisë,
shumë vetë besuan se ishte e detyrueshme të
shkoje në kishë dhe të bëje dëshmi falenderimi
duke treguar gjithë ato që kishin ndodhur gjatë
kohës kur ishin të sëmurë dhe se si u shëruan.
Dëshmi të tilla zakonisht përfundonin me fjalët,
“Prandaj Perëndia ekziston me të vërtetë.”. Fuqia
shëruese e Perëndisë dukej se ishte prova më e
madhe për palavanët për të treguar se Perëndia
ishte i vërtetë, ashtu si edhe në vitet e
mëparshme kur ata u besonin frymëve dhe fuqisë
së tyre shëruese. Fuqia e Perëndisë dhe mirësia
në shërimin e tyre si dhe plotësimi i nevojave të
tyre fizike ishin shumë të rëndësishëm për ta dhe
arsyeja themelore për besimin e tyre tek
Perëndia. Por kur ndodhi që kur Perëndia nuk ua
plotësoi lutjet e tyre, shumë vetë u kthyen përsëri
tek frymët dhe tek mjekët magjistarë për të plotë-
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suar kërkesat e tyre. “Kristianizmi” i tyre nuk
zgjati sepse ishte mbështetur në nevojat e
ndjeshme në vend të nevojave shpirtërore të zbu-
luara nga Perëndia.

Duke thënë këtë, nuk dua të them që Zoti nuk
kujdeset për ndjenjat e njerëzve ose nevojat e
tyre. Ai kujdeset, por Ai e di se asnjë
nevojë e tyre nuk mund të përm-
bushet nëse njeriu nuk lejon më
parë Perëndinë të plotësojë
kërkesën e tij parësore dhe më të
madhe—që të njihet nga Perëndia.
Meqë Perëndia shqetësohet për
ndjenjat dhe dhimbjet e tij, edhe ne
po ashtu duhet të shqetësohemi. Për
më tepër, nëse ne duam të jemi shër-
bëtorë të së mirës për ta, ne duhet t’i
përgatisim mëkatarët që të kuptojnë
nevojat e tyre reale nga kënd-
vështrimi i Perëndisë.

Megjithëse paraqitja e Ungjillit
nuk duhet të bazohet në nevojat e
ndjeshme, misionarët duhet të kenë
njohuri të mira mbi kulturën e
njerëzve të cilëve po u predikojnë
Fjalën e Perëndisë. Jezusi dhe
Apostulli Pal e paraqitën Ungjillin brenda kon-
tekstit kulturor të dëgjuesve të tyre. Po në atë
mënyrë, misionarët duhet të përdorin ilustrime
kulturore të përshtatshme dhe shprehje
idiomatike për të komunikuar në mënyrë të efekt-
shme brenda kontekstit kulturor të dëgjuesve të
tyre.

Krahas kësaj, ne duhet të jemi në dijeni të
nevojave të ndjeshme të njerëzve, në mënyrë që,
nëpërmjet predikimit të saktë, të evitojmë çdo
keqkuptim dhe sinkretizëm kur u shpjegojmë
njerëzve Shkrimet e Shenjta.

Padituria dhe keqkuptimi

Zemra duhet të përgatitet nga Perëndia për të
pranuar Ungjillin. Zemra e keqe e njeriut, me
dëshirat natyrore dhe egoiste, nuk është një tokë
pjellore për farën e mirë të Ungjillit. Për më tepër,
predikimi i mesazhit të shpëtimit nëpërmjet
Krishtit nuk do të japë frute aty ku mendjet e
njerëzve janë në errësirë, dhe të pandriçuara ndaj
realitetetve shpirtërore. Besimi i shpëtimit është
me baza kur kuptohet e vërteta e Perëndisë.

Në librin Through the Looking Glass nga
Lewis Carroll, Mbretëresha i thotë Alisës:

“Tani do të jap diçka që ta besosh: unë jam
njëqind e një, e pesë muaj dhe një ditë”.

“Unë nuk mund ta besoj këtë!” i tha Alisa.

“Nuk e beson?” i tha Mbretëresha me një ton
keqardhjeje, “Provoje edhe një herë: merr frymë

thellë dhe mbyll sytë”

Lisa qeshi, “S’ia vlen ta
provosh” tha ajo, “njeriu nuk mund
të besojë gjëra të pamundura.”

“Unë po të them se ti nuk e ke
praktikuar shumë” tha
Mbretëresha, “Kur unë isha në
moshën tënde, unë e bëja çdo ditë
për gjysëm ore në ditë.
Ngandonjëherë unë besoja përpara
mëngjesit gjashtë gjëra të
pamundura.”

Një mësues Bible i shquar e
citoi këtë dialog dhe pastaj u tha
njerëzve që kuptimi i besimit është
“Merr frymë thellë, mbyll sytë ndaj
fakteve, realitetit dhe beso.”

Perëndia gjithmonë punon brenda kuadrit të
mendjes. E vërteta i paraqitet intelektit për t’u
pranuar, për t’u kuptuar dhe për t’u besuar. Është
për t’u çuditur që megjithë theksin që vihet në
Shkrimet e Shenjta për rëndësinë e të kuptuarit
të së vërtetës, shumë të krishterë nuk e shohin si
një domosdoshmëri themelore për besimin për të
shpëtimin e vërtetë.

Arsyeja kryesore për konfuzion midis pala-
vanëve ishte mosdija e Ungjillit si dhe mosdija e
të vërtetave që jepen nga Perëndia si e vetmja
përgatitje për Ungjillin.

Një ditë, po shëtisja me një misionar që men-
donte se unë po kërkoja shumë nga njerëzit e
komunitetit fisnor që të kuptonin të vërtetën bib-
like përpara se t’i pranoja si fëmijë të vërtetë të
Perëndisë. Ne po diskutonim konfuzionin në
mendjet e palavanëve në lidhje me rrugën e shpë-
timit. Ai bëri deklaratën, “Kur shpëtova unë, nuk
dija asgjë.”

Unë iu përgjigja, “Nëse nuk ke ditur gjë,
atëherë nuk ke qenë i shpëtuar. Më thuaj çfarë
bëre kur u shpëtove?”

“I besova Krishtit” u përgjegj ai.
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Nëse mëkatari
ushtron besimin

e vërtetë
të shpëtimit,

atëherë ai duhet
të ndriçohet
nga Fryma e

Shenjtë nëpërm-
jet Fjalës së
Perëndisë.



“Por përse i besove Krishtit dhe jo Muhamedit
apo Budës?”

“Unë i besova Krishtit sepse e dija që Ai vdiq
për mua.”

E pyeta përsëri, “Por përse të duhej që dikush
të vdiste për ty?”

“Sepse e dija që isha mëkatar dhe po shkoja
në Ferr.” u përgjegj ai.

“Epo, siç del, ti paske ditur diçka në fund të
fundit.”

Në shëmbëlltyrën e farëmbjellësit, Zoti Jezus
tha, “Kur dikush e dëgjon fjalën e mbretërisë, dhe
nuk e kupton, atëherë vjen i ligu, dhe e heq atë që
ishte mbjellë në zemrën e tij. Ky është ai që e merr
farën anash rrugës.” (Mateu 13:9).

Kur Filipi takoi enukun nga Etiopia dhe e
dëgjoi duke lexuar nga profeti Isaia, Filipi e pyeti
enukun, “A e kupton atë që po lexon?” (Aktet
8:30). Filipi e kuptoi që ky njeri kurrë nuk mund
të ushtronte besimin e shpëtimit të vërtetë nëse
nuk e kuptonte atë që i mëson Fjala e Perëndisë
rreth shpëtimit.

Kur një njeri shpëtohet, mund të ketë të
vërteta biblike që ai mund të mos i dijë, por ka
disa fakte që ai duhet t’i dijë. Ai duhet ta dijë që
Perëndia është Gjykatësi i drejtë dhe i shenjtë i të
gjithëve. Ai duhet ta dijë që ai është mëkatar për-
para Perëndisë dhe që ai nuk mund të bëjë asgjë
për të shpëtuar veten e tij. Për më tepër, ai duhet
ta dijë që Krishti vdiq për të për të paguar çmimin
e plotë për faljen e mëkateve të tij dhe që Krishti
u ngrit nga vdekja. Ky është Ungjilli që predikoi
Apostulli Pal. “...Po ju shpall Ungjillin që po ju
predikoj, që edhe ju e keni marrë dhe mbi të cilin
ju qëndroni; Me anë të cilit ju jeni shpëtuar, po të
mbani në mend ato që ju kam predikuar, në qoftë
se nuk keni besuar kot.” (I Korintasit 15:1,2). Ky
është Ungjilli që duhet të dëgjohet, të kuptohet
dhe të besohet në qoftë se njeriu ka për të përf-
tuar shpëtimin e Perëndisë.

Një ditë, palavanët që ishin mësues në një
kishë lokale më dërguan një mesazh, ku më
kërkonin të shkoja dhe t’i pagëzoja. Unë nuk e
dija që këta njerëz nuk ishin pagëzuar mbasi
pothuajse të gjithë ishin pagëzuar shumë vite më
parë, kur ata pohuan se besonin tek Perëndia.

Një misionar nga Filipinet më shoqëroi mua
për në fshatin e tyre. Ne gjithashtu i dërguam një

mesazh nga një kishë tjetër më solide, duke i
kërkuar që ata të na takonin në fshatin ku
banonin këta dy njerëz. Shoqëruesi im dhe unë
ramë dakort që të mos e ngrejmë çështjen e
pagëzimit por të predikojmë shpëtimin me anë të
hirit vetëm nëpërmjet besimit.

Ne dhamë mësim për dy ditë si në publik
ashtu edhe me individë të veçantë, duke u përqen-
druar në gjendjen mëkatare dhe të pashpresë të
njeriut, në Ungjillin, dhe në justifikimin vetëm
me anë të besimit. Ata të dy që kishin kërkuar
pagëzimin ishin në mbledhjet publike si edhe në
grupet e diskutimeve. Ne qëllimisht nuk e për-
mendëm dëshirën e tyre për t’u pagëzuar sepse
nuk ishim të bindur që ata e kishin të qartë shpë-
timin me anë të hirit. Nëse gjatë predikimit ata
do ta kuptonin që ishin të pashpëtuar, atëherë ne
donim që ata të ishin në gjendje të vendosnin të
mos pagëzoheshin pa u vënë në siklet. Po ta
ngrinin vetë çështjen e pagëzimit, ne do t’i
pyesnim, për të përcaktuar që ata vërtet kishin
besim tek shpëtimi i tyre.

Në mbarim të mbledhjes së fundit, ata pyetën
publikisht nëse mund të pagëzoheshin. Duke
ditur keqkuptimin që kishin shumë palavanë në
lidhje me pagëzimin, unë i pyeta përse donin të
pagëzoheshin.

Pavarësisht nga i gjithë predikimi që kishim
bërë mbi shpëtimin pavarësisht nga veprat, njëri
prej tyre na u përgjegj, “Që ta shoh me të vërtetë
Perëndinë.”

I thashë që të hapë Testamentin e Ri tek Gjoni
14:6. “Ontoi”, i thashë, “a thotë Bibla jote, ‘Lumi
është rruga, e vërteta, dhe jeta. Askush nuk vjen
tek Ati veçse nëpërmjet pagëzimit?”

Ai u përgjegj, “Jo!”

I thashë, “Ontoi, po të vdesësh dhe të besosh
që pagëzimi do të të shpjerë tek Perëndia, ti do të
shkosh në Ferr. Perëndia nuk do të të pranojë ty.”

Mbas shumë predikimeve të tjera, ne u
kthyem në shtëpi. Disa muaj më vonë, Ontoi erdhi
nga fshati i tij në shtëpinë tonë për disa ilaçe.
Duke hyrë në verandën tonë, unë i mora dorën
dhe duke e vështruar në fytyrë, e pyeta, “Ontoi,
ç’ka ndodhur me ty? A e di tani të vërtetën?”

Ontoi u përgjegj, “Po, e njoh Zotin!” Ai vazhdoi
duke thënë, “Vëlla, kur më the se do të shkoj në
Ferr po t’i besoja pagëzimit, ajo ishte njësoj si një
thikë në mëlçinë time. Unë të dua ty, dhe më lëndoi
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shumë kur më fole ashtu. Por dua të të falenderoj
që më the të vërtetën. Unë do të kisha vdekur dhe
do të shkoja në Ferr. Tani unë i besoj vetëm
Krishtit.”

Të dy këta njerëz arritën ta kuptonin më
qartë Ungjillin dhe t’i besonin Zotit Jezus si
Shpëtimtarin e tyre. Dëshmitë e tyre ishin shumë
të qarta kur, në një ditë tjetër më vonë, disa pleq
të kishës palavane i pagëzuan ata.

Besimi nuk është një ndjenjë mistike. Nuk
është thjesht shpresë ose rast i verbër. Besimi
nuk është një vetëvrasje intelektuale. Ai nuk
është në kundërshtim me arsyen. Besimi i shpë-
timit bazohet në fakte objektive, historike dhe
biblike. Besimi i shpëtimit është shumë i bazuar.

Besimi i vërtetë mbështetet në Fjalën e sigurtë të
Perëndisë. Ungjilli duhet të kuptohet që të beso-
het se shpëton shpirtin e njeriut. Nëse mëkatari
ushtron besimin e vërtetë të shpëtimit, ai duhet
të ndriçohet nga Fryma e Shenjtë nëpërmjet
Fjalës së Perëndisë.

Shpëtimi që Perëndia u ofron mëkatarëve
mbështetet në të kuptuarin e thjeshtë dhe në bes-
imin tek Fjala e Perëndisë në lidhje me vdekjen,
varrimin, dhe ringjalljen e Zotit Jezus. Perëndia, në
personin e Jezus Krishtit, hyri në histori dhe veproi
për ne. Ai jetoi, vdiq për ne, dhe u ngrit përsëri.
Njeriu ushtron besim kur ai heq dorë nga të gjitha
vetë-përpjekjet dhe i beson historisë së shpëtimit të
Krishtit dhe mbështetet vetëm tek Ai dhe tek vepra
e Tij e shpëtimit në emër të mëkatarëve.
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