
Ungjilli është lajmi i mirë i Perëndisë për Birin e
Tij. Por kujt ia ofron Perëndia këtë lajm të mirë? Kë
thërret Perëndia për të ngrënë bukën e jetës? Kujt
ia ofron Ai ujin e jetës?

Nga Fjala e Perëndisë del e qartë se Ai ua ofron
lajmin e mirë atyre që e dinë që janë shpirtërisht të
varfër. Ai u ofron bukën të uriturve,
ujë atyre që kanë etje, prehje atyre
që janë të lodhur, dhe jetë të
vdekurve. Lajmi i mirë i Perëndisë
është për të gjithë, por njeriu që nuk
është i përgatitur për Perëndinë nuk
do ta pranojë kurrë Ungjillin e hirit
të Perëndisë. Perëndia e di që, dhe Ai
na thotë të mos ua hedhim perlën e
Ungjillit derrave, d.m.th. atyre që
nuk kanë nevojë dhe nuk e vlerëzo-
jnë mëshirën e Perëndisë.

Mateu në Ungjillin e tij thotë,
“Dhe ndodhi që, ndërsa Jezusi u
shtrua për të ngrënë në shtëpi, ja,
shumë tagrambledhës dhe mëkatarë
erdhën dhe u ulën me të dhe me
dishepujt e tij. Dhe kur farisejtë i
panë, ata u thanë dishepujve të tij, Përse po ha
Mjeshtri juaj me tagrambledhës dhe mëkatarë? Por
kur Jezusi e dëgjoi këtë, ai u tha, Ata që janë të shën-
doshë nuk kanë nevojë për mjek, por ata që janë të
sëmurë. Por ju shkoni, dhe mësojeni çfarë do të thotë
kjo, Unë do të kem mëshirë dhe jo flijim: sepse unë
nuk kam ardhur që të thërras për pendim të drejtët,
por mëkatarët.” (Mateu 9:10-13).

Meqë farisejtë ishin të vetë-quajtur të drejtë,
Jezusi nuk i ftoi të vinin tek Ai. Ai u tha, që më parë
“të shkojnë e të mësojnë”. Çfarë do të mësonin ata?
Ata duhet të mësonin se ishin të paaftë që t’i ofronin
Perëndisë ndonjë gjë që të kënaqte kërkesat e shen-
jta dhe të drejta të Tij dhe prandaj kishin nevojë për
mëshirën e Zotit. Kjo është vetëm për ata që e kanë
kuptuar barrën e rëndë të gjëndjes së tyre mëkatare
përpara Perëndisë dhe që Jezusi u bën ftesën e Tij të
përhirtë, “Eja tek mua, të gjithë ju që mundoheni dhe
jeni rënduar, dhe unë do t’ju sigurojë prehje.” (Mateu
11:28). Perëndia dërgoi Gjon Pagëzorin për të bërë
punën e nevojshme për të përgatitur izraelitët që të
pranonin Mesinë e tyre dhe Ungjillin e Tij (Mateu
3:1-12). Por krerët fetarë të vetë-quajtur të drejtë

nuk e pranuan mesazhin e dënimit që u dha Gjoni.
Ata mbetën të fortë dhe të pathyeshëm. Luka në
Ungjillin e tij thotë, “Dhe të gjithë njerëzit që e
dëgjuan Atë, dhe tagrambledhësit, i dhanë të drejtë
Perëndisë, duke u pagëzuar me pagëzimin e Gjonit.
Por farisejtë dhe mësuesit e ligjit nuk e pranuan
këshillën e Perëndisë për ta, dhe nuk u pagëzuan prej

tij” (Luka 7:29,30).

Jezusi u tha gjithashtu njerëzve
të ditëve të Tij, “Për gjykim kam ard-
hur në këtë botë, që ata nuk shohin të
mund të shohin; dhe ata që shohin të
bëhen të verbër.” (Gjoni 9:39). Ata që
e kuptojnë se janë shpirtërisht të
verbër do t’u jepet mundësia për të
kuptuar shpirtërisht  nëpërmjet të
vërtetës së foli Jezusi, por ata, si
farisejtë, që nuk pranuan paditurinë
e tyre do të mbeten gjithmonë në
errësirë shpir-tërore. Kur Jezusi e
tha këtë, “...disa nga farisejtë që
ishin me të i dëgjuan këto fjalë, dhe i
thanë atij, Po ne, mos vallë jemi të
verbër? Jezusi u tha, Po të ishit të
verbër, ju nuk do të kishit mëkate:

por ju thoni, Ne shohim; prandaj ju mbeteni në
mëkat.” (Gjoni 9:40,41). Farisejtë krenarë besonin se
mendjet e tyre ishin ndriçuar dhe e kuptonin shumë
mirë vullnetin e Perëndisë. Ata nuk ndjenin nevojën
për t’u ndriçuar nga ana shpirtërore, sepse sipas
vlerësimit të tyre, ata mund të shihnin fare qartë.
Ata pretendonin se ishin udhëheqësit e të verbërve
(Romakët 2:17-20), kështu që përse, thonin ata, të
lejojmë këtë njeri të na mësojë ne? Meqë ata nuk e
ndjenin nevojën e madhe të tyre dhe pretendonin se
e kishin tashmë ndriçimin shpirtëror, ata u lanë të
humbasin në verbërinë e tyre pa e kuptuar hirin e
Perëndisë që ofrohet në Ungjill.

Duke iu drejtuar po asaj parie të çifutëve zemër-
brishtë mbas ringjalljes dhe ngritjes së Krishtit,
Stefani tha, “Ju që jeni kokëfortë dhe me zemër dhe
veshë të parrethprerë, ju që gjithmonë i rezistoni
Frymës së Shenjtë: siç bënë etërit tuaj, ashtu po bëni
edhe ju.” (Aktet 7:51).

Nikodemi erdhi duke kërkuar Jezusin, por
Jezusi nuk ia tha menjëherë lajmin e mirë të
Ungjillit (Gjoni 3:1-21). Përkundrazi, Jezusi i tha,
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“Nikodem, ti duhet të lindësh përsëri.” Predikimi i
domosdoshmërisë së lindjes së re nuk është Ungjilli.
Ky ishte një lajm jo i mirë për Nikodemin, i cili
ashtu si shokët e tij farisej, i kishte shpresat për t’u
pranuar nga Perëndia tek lindja e tij si bir i
Abrahamit. Jezusi e dinte që Nikodemi nuk ishte
gati për të pranuar Ungjillin. Më parë Nikodemi
duhet të pranonte pamundësinë për të hyrë në
mbretërinë e Perëndisë në sajë të lindjes së tij si
çifut ose mirësisë së tij.

Në një vizitë tjetër tek palavanët, më kërkuan të
jap mësim në një seminar për disa nga misionarët
tanë duke e trajtuar evangjelizmin dhe krijimin e
kishave sipas metodës kronologjike. Gjatë sesioneve
tona, unë theksova që, nëse mendja e një njeri
mbushet me vetë-drejtësi, ai nuk do të shohë nevo-
jën dhe nuk do të ketë etje për Ungjillin. Një i ri
palavano që po ndiqte seminarin nuk ishte në
gjendje ta kuptonte menjëherë këtë çështje të
veçantë.

Ky djalosh sapo kishte mbaruar mëngjesin me
ne, pjesë e të cilit ishte vezë të skuqura. Duke iu
kthyer atij, e pyeta nëse ishte i uritur dhe nëse
donte për të ngrënë ndonjë gjë. Ai më siguroi se nuk
donte gjë për të ngrënë. Megjithatë unë insistova. I
thashë që gruaja ime Frani do të ishte e lumtur t’i
jepte atij diçka për të ngrënë.

Duke e kuptuar se çfarë doja të thoshja, edhe
Frani e siguroi atë se nuk ishte problem për të që të
gatuante diçka për të ngrënë. Përsëri ai na falen-
deroi dhe nuk pranoi të hajë. Duke pretenduar sin-
qeritet dhe shqetësim për të, unë insistova përsëri
dhe u përpoqa që ta bind që të hajë vezë të skuqura.

Në këtë kohë, ai mendoi se unë isha i çmendur.
Duke e ngritur zërin, ai tha, “Po unë nuk jam i
uritur.”

“E drejtë” iu përgjigja, “Ti sapo e hëngre mëng-
jesin. Ti nuk je i uritur. Ti nuk ke oreks për të
ngrënë.”

“Oh! tani po e kuptoj!” thirri ai.

Ashtu si në sferën natyrore, po ashtu ndodh
edhe në atë shpirtërore. Ndërsa njerëzit mbushen
me ndjenjën e vetë-drejtësisë, nuk ia vlen t’u japësh
atyre me forcë Ungjillin. Ungjilli është për të uritu-
rit, për ata që kanë etje, dhe për të lodhurit. Është
për ata që janë të gjunjëzuar para Perëndisë duke e
kuptuar gjendjen e tyre mëkatare.

Por si arrin njeriu që të kuptojë këtë gjendje
mëkatare të tij? Si përgatitet zemra e njeriut për
Ungjillin? Fryma e Shenjtë përdor Fjalën e

Perëndisë për të përgatitur zemrën dhe mendjen e
njeriut për Ungjillin. Por cila pjesë e veçantë e
Fjalës së Perëndisë e kryen këtë punë përgatitore?

Njohuria për Perëndinë

Disa vite mbasi kishte filluar puna misionare në
Papua Nju Gini, disa njerëz deklaruan se nuk kanë
ndër mend të japin më të dhjetën. Përse? Sepse ata
kishin vendosur që ia kishin paguar Perëndisë borx-
hin që Jezusi dha jetën për mëkatet e tyre. Sistemi
ligjor i këtij fisi bazohej në një farë shlyerje mon-
etare, kështu që ishte e lehtë të kuptoje pse ata men-
donin se e kishin kompensuar Perëndinë për
vdekjen e Jezusit për mëkatet e tyre. Por përse men-
donin ata që Perëndisë mund t’ia shlyeje dhuratën e
Birit të Tij? Çfarë nuk po kuptonin ata? Këta njerëz
fisnorë nuk kishin arritur të kuptonin natyrën dhe
karakterin e Perëndisë siç zbulohet në Testamentin
e Vjetër dhe në Ungjill. Ata mendonin se Perëndia
ishte njësoj si frymët dhe qeniet njerëzore.
Meqënëse ata kërkonin “shlyerje”, ata mendoni se
edhe Perëndia do të bënte po ashtu. T’u thoje atyre
që shpëtimi ishte një dhuratë, kjo nuk mjaftonte për
ta. Ata duhet të shikonin, nëpërmjet Shkrimeve të
Shenjta natyrën dhe karakterin e vërtetë të
Perëndisë. Nëse donin të shihnin Perëndinë ashtu
siç Ai ishte në të vërtetë, ata duhet ta shihnin veten
e tyre si mëkatarë të pashpresë. Në dritën e mad-
hështisë së Perëndisë dhe të paaftësisë së tyre, ata
do ta kuptonin kotësinë e çdo përpjekje nga ana e
tyre për të “shlyer” Perëndinë.

Për më tepër, nëpërmjet predikimit të
Testamentit të Vjetër, duke filluar që nga parala-
jmërimi që Perëndia i bëri Adamit në lidhje me
pemën e së mirës dhe të keqes, “..në ditën kur ju të
hani prej kësaj, ju do të vdesni.” (Gjeneza 2:17), ata
duhet ta kishin kuptuar se vdekja, veçimi i përjet-
shëm nga Perëndia, është gjykimi i drejtë i
Perëndisë për mëkatarët. Theksimi i vdekjes së i
vetmi çmim për mëkatin vazhdon nëpër gjithë his-
toritë e Testamentin e Vjetër mbi gjykimin e
Perëndisë për mëkatarët dhe përfundon me histor-
inë në Testamentin e Ri me vdekjen e Krishtit si i
vetmi çmim i pëlqyeshëm për mëkatin. Nëse njerëzit
e komunitetit fisnor e kuptonin theksin që vihet në
Testamentin e Vjetër për vdekjen, atëherë ata do ta
kishin pranuar se vetëm vdekja e Krishtit mund t’i
shlyente mëkatet e tyre dhe mund të kënaqte
Perëndinë që është i shenjtë dhe i drejtë.

Fisi Azina në Papa Nju Gini kishte disa që
adhuronin diellin. Misionarët që mendonin se po
predikonin krishterimin kishin shkuar përpara se
të mbërrinin misionarët e Fiseve të Reja (New
Tribes Mission) në këtë zonë. Këta njerëz fisnorë
nuk e kishin kuptuar siç duhet Perëndinë dhe
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Biblën. Ata mendonin se Ai duhet të ishte njësoj si
perëndia i tyre diell.

Në adhurimin e tyre ceremonial të diellit, ata
vrisnin një derr, dhe gatuanin një pjesë të mëlçisë së
tij me gjak në një bambu; dhe kur perëndonte dielli,
ata mblidheshin së bashku dhe qetësonin diellin. Në
fillim prifti hante nga mëlçia e gatuar, dhe mbas
kësaj merrnin pjesë të gjithë të pranishmit. Prifti
gjithashtu pështynte në këtë përzierje në diell për ta
verbuar, kështu që mëkatet e tyre të mos shiheshin
dhe të mos hakmerreshin, sepse ata mendonin se
kjo do ta qetësonte diellin, një perëndi keqdashëse
dhe të ligë, dhe do t’i bënte shpirtrat e tyre të paduk-
shëm për të.

Kur misionarët e parë i mësuan njerëzit e fisit
Aziana se si të festonin darkën e Zotit, njerëzit i
dhanë të njëjtin emër si edhe festës së diellit. Ata
besonin se, duke marrë pjesë në darkën e Zotit, ata
do të kënaqnin Perëndinë dhe do ta verbonin Atë për
mëkatet e tyre. Por këta njerëz nuk do ta keqkup-
tonin kurrë darkën e Zoti në këtë mënyrë po ta
kishin mësuar dhe kuptuar se kush ishte Perëndia.
Ata do ta kishin kuptuar se Perëndia nuk është keq-
dashës në qëllimet e Tij dhe Ai nuk mund të qetëso-
het si perënditë e tyre të rreme, dhe që Ai, Perëndia
i gjithëditur dhe i pandryshueshëm, nuk mund të
verbohet kurrë ndaj mëkateve të njeriut. Këta
njerëz nuk ishin përgatitur për Ungjillin sepse këta
nuk kishin kuptuar shenjtërinë dhe drejtësinë e
Perëndisë. Ngaqë ata nuk ishin njohur kurrë me
Perëndinë, ata nuk e shihnin vetën e tyre si të
paaftë për të bërë ndonjë gjë për të kënaqur
Perëndinë.

Jobi, Davidi dhe Solomoni, të gjithë thanë të
vërtetën: Mençuria e vërtetë fillon me vlerësimin
serioz se kush është Perëndia. “Frika për ZOTIN
është fillimi i mençurisë” (Psallmi 111:10). Vetëm
ata që kan arritur të kuptojnë diçka nga natyra,
karakteri dhe pozita sovrane e Perëndisë janë të
përgatitur për Ungjillin.

Nëse Perëndia nuk është vërtet Perëndi, siç zbu-
lohet në mënyrë themelore në Testamentin e Vjetër
dhe më në fund tek Ungjilli nëpërmjet Jezus
Krishtit, atëherë nuk ka nevojë për Ungjillin. Vetëm
ata, mendjet e të cilëve janë të ndriçuara nëpërmjet
zbulimit të Perëndisë si një Perëndi i drejtë dhe i
shenjtë që urren dhe dënon mëkatin, do ta ndjejnë
nevojën e tyre për Ungjillin.

Meqë Perëndia është Krijuesi sovran i njeriut,
Ai gjithashtu është edhe Zotëruesi, Ligjvënësi dhe
Gjykatësi i tij. Nëse kjo nuk është e vërtetë, atëherë
njeriu është i lirë dhe nuk mund të japë llogari para
Perëndisë për veten e tij. Dëshira e madhe e njeriut

për të qenë i lirë për të jetuar vetëm për veten e tij
dhe të kënaqë egon e tij dhe epshet e tij e ka bërë atë
të urrejë, të largohet dhe të shkatërrojë njohurinë
për Perëndinë, Krijuesin e tij të ligjshëm.

Por megjithatë njerëzit e shohin që Perëndia
është Zotëruesi, Ligjvënësi dhe Gjykatësi i tyre.
Nëse Perëndia nuk shihet si i shenjtë dhe i drejtë,
atëherë nuk ka nevojë për Ungjill. Perëndia nuk
është dikush që mund të tolerojë, të kalojë pa e
parë, dhe të falë mëkatin pa shpagimin e plotë.
Perëndia është i drejtë në mënyrën më të përsosur.
Karakteri i tij i shenjtë është standardi për mirës-
inë; prandaj çdo gjë që nuk pajtohet ose është në
kundërshtim me atë që Ai është, quhet mëkat. Çdo
gjë ndryshe nga ajo që është në të vërtetë Perëndia
është krejtësisht e papranueshme për Të.
Shenjtëria dhe drejtësia e Perëndisë zbulohen
qartë në histori me anë të gjykimit dhe urrejtjes së
tij të vazhdueshme për çdo gjë që nuk është sipas
standardit të tij të shenjtë. Perëndia nuk e la pa e
ndëshkuar mëkatin. Çdo lloj mëkati duhet të
paguhet. “...shpirti që mëkaton, duhet të vdesë.”
(Ezekiel 18:4). Ngaqë Perëndia është i drejtë, Ai
kurrë nuk do ta ulë standardin e Tij të shenjtërisë
apo të pranojë ndonjë gjë tjetër veç shpagimit të
plotë e të drejtë për mëkatin.

Për sa kohë që njerëzit nuk kanë dijeni për
shenjtërinë dhe drejtësinë e Perëndisë, ata kurrë
nuk do ta kuptojnë nevojën e tyre të madhe për
hirin e Perëndisë tek Krishti. Ata mund t’i shërbejnë
Ungjillit me anë të buzëve, mund të flasin për
Krishtin, mund të shkojnë në kishë, të këndojnë
himne fetare, të lexojnë Biblën, të luten dhe bile
edhe t’i shërbejnë Krishtit, por ata përsëri mund të
jenë të pashpëtuar. Njeriu nga natyra është i vetë-
drejtë dhe nuk e ul krenarinë dhe vetë-drejtësinë e
tij derisa të njohë shenjtërinë dhe drejtësinë e
Perëndisë. Njeriu fetar i pashpëtuar nuk e kupton
këtë, sepse ai vazhdimisht përpiqet, me anë të
veprave të tij të mira ose aktiviteteve fetare, ta vërë
Perëndinë në një pozitë ku Perëndia do të ndjehet i
detyruar ta pranojë dhe ta bekojë atë.

Kjo njohuri për Perëndinë, që njeriu e urren dhe
prej të cilës ai kërkon të largohet, është nevoja më e
madhe e njeriut, sepse pa këtë ai nuk do të pendo-
het, nuk do të besojë dhe nuk do të shpëtohet kurrë.
Të kuptuarit e natyrës dhe të karakterit të
Perëndisë është i domosdoshëm për të pranuar
karakterin e tij të padrejtë dhe gjendjen e pashpresë
për t’i shpëtuar gjykimit të drejtë të Perëndisë.
Vetëm mbasi Jobi e kuptoi qartë karakterin e
Perëndisë, ai tha, “Unë kam dëgjuar për ty me anë të
veshëve: por tani sytë e mi të shohin ty. Prandaj e
urrej veten dhe pendohem në hi dhe pluhur.” (Jobi
42:5,6).
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Isaia, kur u thirr për të qenë profeti i Perëndisë,
donte të kishte një vlerësim të vërtetë për veten e tij
dhe për popullin e tij, sepse vetëm atëherë ai mund
të fliste me përulësi kundër gjendjes mëkatare të
kombit. Atëherë si ia zbuloi Zoti Isaias veten e Tij të
vërtetë dhe fajin e kombit të tij? Isaias iu dha vizioni
i Zotit në të gjithë lavdinë e Tij sublime, në sovran-
itetin dhe shenjtërinë e tij. Efekti i menjëhershëm
tek Isaia ishte thirrja: “..Mjerë unë! Sepse kam
marrë fund; sepse jam një njeri me buzë të papastra,
dhe banoj në mes të njerëzve me buzë të papastra:
sepse sytë e mi kanë parë Mbretin,
ZOTIN e ushtrive.” (Isaia 6:5).

Të gjithë njerëzit, pavarësisht nga
tradita fetare apo kulturore e tyre,
duhet të përshkojnë këtë rrugë për të
zbuluar se kush është Perëndia. Vetëm
duke kuptuar se kush është Perëndia
do të arrihet vetë-njohja, pendimi i
vërtetë dhe besimi i shpëtimit.

Jezusi tha, “Askush nuk mund të
vijë tek mua, nëse Ati që më ka dërguar
mua nuk e tërheq atë: dhe unë do ta
ngrej atë lart në ditën e fundit. Është
shkruar tek profetët, Dhe të gjithë do të
mësohen nga Perëndia. Çdo njeri që ka
dëgjuar, dhe ka mësuar për Atin, do të
vijë tek mua.” (Gjoni 6:44, 45). Çdo
njeri që vjen tek Krishti për shpëtim
vjen sepse është mësuar, nëpërmjet
zbulimit të karakterit të Perëndisë siç
del në pjesët historike të Shkrimeve të Shenjta, që
Perëndia është i shenjtë dhe i drejtë dhe nuk do ta
lërë mëkatin pa ndëshkuar.

Ligji

Ligji është një tjetër mjet që Perëndia e përdor
për të përgatitur mëkatarët për Ungjillin dhe për t’i
bërë të kuptojnë se pa Krishtin ata do të vdesin.

Me rënien e njeriut dhe nëpërmjet historisë së
mëtejshme, njeriu është në dijeni për gjendjen e tij
mëkatare, duke zbuluar karakterin e shenjtë dhe
vullnetin e Perëndisë. Atëherë përse u dha Ligji?
“...ligji hyri, që fyerja të ishte me bollëk.” (Romakët
5:20). Ligji u soll për të klasifikuar dhe për të për-
caktuar qartë mëkatin. Perëndia e dha Ligjin për të
zbuluar fare hapur gjendjen mëkatare të njeriut dhe
në këtë mënyrë të përgatiste zemrën e njeriut për
Ungjillin. “...ligji ishte mjeshtri ynë për të na sjellë
tek Krishti, që ne të shfaqësohemi me anë të besimit.”
(Galacianët 3:24). Perëndia ia dha Ligjin Izraelit, jo
për t’i shpëtuar ata, por që t’u tregojë atyre pamun-
dësinë e shpëtimit me anë të mirësisë njerëzore.

“... me anë të veprave të ligjit asnjë mish nuk do të
shfaqësohet para tij; sepse nëpërmjet ligjit arrihet
njohja e mëkatit.” (Romakët 3:20). “...ligji sjell
zemërimin.” (Romakët 4:15). Ligji zbulon zemërimin
e Perëndisë kundër mëkatit dhe tregon se njeriu
nuk mund t’i afrohet Perëndisë nëse nuk janë
paguar në mënyrë të plotë kërkesat e drejta të Ligjit
të Tij.

Jezusi u tha farisejve të vetë-drejtë të shkojnë
dhe të mësojnë se mëkatarët shpëtojnë vetëm me

anë të mëshirës së Perëndisë dhe jo
me anë të flijimeve që ata i ofrojnë
Perëndisë (Mateu 9:13). Po si do ta
mësonin farisejtë këtë? Kush ishte
mësuesi i emëruar i Perëndisë? Si
mund ta shihnin ata gjendjen e tyre të
vërtetë si mëkatarë të pashpresë para
Perëndisë që kishin nevojë për një
Shpëtimtar? Kjo do të vinte duke e
kuptuar ashtu siç duhet Ligjin!

Çifutët e kishin shkruar Ligjin e
Perëndisë, por shkruesit dhe farisejtë i
kishin dhënë një interpretim kaq
mishtor saqë nuk i fajësonte ata për
qëndrimet e zemrave të tyre të brend-
shme. Ata nuk e kuptonin Ligjin siç e
kishte thënë Perëndia. Po ta kishin
kuptuar, ata do të shihnin pamundës-
inë e cilitdo për t’iu bindur ligjit në
mënyrë të përsosur, dhe ata do të
kishin parë karakterin e tyre të

padrejtë. Atëherë ata do të ishin përgatitur për
Krishtin dhe Ungjillin.

Jezusi u mësoi atyre interpretimin e saktë të
Ligjit (Mateu 5:17-28). Por megjithëse Jezusi ua
shpjegoi kuptimin e vërtetë të ligjeve të Perëndisë,
krerët çifutë nuk do ta lejonin Ligjin që t’i gjykonte
dhe t’i dënonte ata. Po ta kishin lejuar, ata do të
ishin me zemra të thyera dhe do të pendoheshin me
të vërtetë.

Edhe Gjon Pagëzori dha interpretimin e drejtë
të Ligjit si përgatitje për Ungjillin. Por drejtuesit
fetarë nuk e pranuan as shërbimin e Gjon Pagëzorit
dhe as të Jezusit sepse këta të fundit me interpre-
timin e saktë të Ligjit zbuluan gjendjen e vërtetë të
zemrës së shkruesve dhe të farisejve. Ata nuk e
pranuan këtë shërbim përgatitor të Ligjit; dhe për
këtë arsye ata nuk e pranuan as Krishtin dhe
Ungjillin e hirit të Perëndisë (Mateu 5:17-28).

Biseda e Jezusit me gruan nga Samaria është
një tjetër shembull e domosdoshmërisë së përgatit-
jes së njeriu për Ungjillin duke përdorur drejt
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A i tha Jezusi
djaloshit,

“Buzëqesh,
Perëndia
të do ty”?
Jo! Jezusi

përdori Ligjin
pëpr të
zbuluar
tamanë

që e mbante atë
rob.



Ligjin. Mbasi Jezusi  tërhoqi vëmendjen e saj duke i
folur për nevojën e saj të ndjeshme për ujë, Ai e kon-
frontoi atë ballë për ballë me nevojën e saj reale.
Jezusi i tha, “Shko, thirre burrin tënd...” (Gjoni
4:16). Jezusi e dinte që kjo grua kurrë nuk do të
ishte përgatitur për të besuar vetëm në hirin e
Perëndisë derisa të ballafaqohej me të vërtetën që
ajo ishte shkelëse e Ligjit i cili ndalon tradhëtinë
bashkëshortore.

Metoda e Jezusit me të pasurin gjithashtu tre-
gon se, nëse një njeri nuk ballafaqohet me të
vërtetën për mëkatin e tij dhe dënimin para
Perëndisë së shenjtë, ai nuk do ta pranojë nevojën
për Ungjill.

I pasuri, i sigurtë në mirësinë e tij të dukshme
dhe në aftësinë për t’iu përmbajtur ligjit, erdhi tek
Jezusi dhe e pyeti se çfarë duhet të bënte që të
trashëgonte jetën e amshuar. Nëpërmjet takimit me
këtë dajlosh të pasur, Jezusi menjëherë e njohu që ai
ishte një shpirt i papërgatitur për Ungjillin. Ky
djalosh e përshëndeti Jezusin si një qenie njerëzore,
duke i thënë, “Mjeshtër i mirë”. Ai kurrë nuk kishte
qenë i ndriçuar nga Ligji për të kuptuar që “nuk ka
asnjë të mirë, veç Perëndisë.” (Marku 10:17-22). Ai
nuk kishte dijeni që e gjithë mirësia dhe drejtësia e
njeriut, kur gjykohet në dritën e mirësisë dhe drejtë-
sisë së përsosur të Perëndisë, nuk është gjë tjetër
veç një tufë leckash të ndotura. (Isaia 64:6).

Jezusi, duke qenë në dijenë të gjendjes së hum-
bur të këtij djaloshi si dhe faktin që ai ishte i papër-
gatitur për Ungjillin, nuk i ofroi atij hirin dhe faljen
e Ungjillit. Jezusi nuk kishte ardhur që t’i bënte
thirrje një djaloshi të pasur të vetë-drejtë që të pen-
dohej. Ky djalosh më parë duhet të mësonte gjend-
jen e tij mëkatare si dhe karakterin e tij të padrejtë
para Perëndisë përpara se ai të kuptonte se hiri i
Perëndisë ishte e vetmja mënyrë me anë të të cilës
ai mund të përftonte jetën e amshuar. Çfarë përdori
Jezusi që të zbulonte gjendjen e vërtetë të zemrën së
këtij njeriu? A përdori Jezusi disa nevoja të
ndjeshme kulturore për ta bindur atë për t’u pend-
uar? A i tha Jezusi djaloshit, “Buzëqesh, Perëndia të
do ty.”? A e injoroi Ai mungesën e fajësimit dhe i tha
atij menjëherë disa hapa për të gëzuar jetën e
amshuar? Jo! Jezusi përdori Ligjin për të zbuluar
tamanë që e mbante këtë njeri rob.

Meqë ky njeri pyeti se çfarë duhej të bënte që të
trashëgonte jetën e amshuar, Jezusi i tha atij ato që
Perëndia kërkonte prej tij. Duke qenë i vetë-drejtë,
ky njeri besonte se mund të shpëtonte duke bërë
gjëra të mira dhe nuk kishte nevojë për mëshirën e
Perëndisë si mëkatar që ishte. Prandaj, Jezusi i citoi
atij disa pjesë të Ligjit. Përgjigjia e djaloshit të
pasur dëshmoi se ai nuk e kishte kuptuar përsos-

mërinë e Perëndisë. Ai menjëherë deklaroi se i
kishte respektuar ligjet në mënyrë të përsosur që
kur ishte fëmijë. Duke e ditur gjendjen shpirtërore
të vërtetë të këtij djaloshi si dhe dashurinë e tij të
fshehtë për para, Jezusi i tha, “shko, shit gjithçka ke,
dhe jepua të varfërve.” Nëpërmjet këtij urdhëri
Jezus e ballafaqoi këtë djalosh me realitetin praktik
të urdhëresës së dytë, “..Ti duhet ta duash fqinjin si
veten tënde.” (Marku 12:31). Atëherë Jezusi i tha këtij
pasaniku, “...eja, merr kryqin dhe më ndiq mua...”
Ky urdhër mbështetej në urdhëresën e parë të
famshme, “...ti duhet ta duash Zotin Perëndinë tënde
me të gjithë zemrën tënde, dhe me të gjithë shpirtin
tënd, dhe me të gjithë mendjen tënde, dhe me të gjithë
forcën tënde.” (Marku 12:30).

Cila ishte përgjigjia e djaloshit? A ndërroi rrugë
ai dhe u pendua? A e pranoi ai, si tagrambledhësi në
tempull, që ishte mëkatar dhe kishte nevojë për
mëshirën e Perëndisë? Jo. Ai nuk e pranoi shërbimin
zbulues dhe dënues të Ligjit. Ai i ktheu shpinën
duke u kapur fort mbas pasurive të tij si thesari më
i madh. Ai u largua i trishtuar por pa u penduar për
tamaqarllëkun e tij. Ata që nuk e pranojnë
mesazhin e Ligjit nuk mund të pranojnë Ungjillin.

Shumica e çifutëve nuk e pranuan punën për-
gatitore të Ligjit të dhënë nëpërmjet Moisiut dhe të
shpjeguar edhe nga Gjon Pagëzori, Jezusi dhe apos-
tujt. Edhe pse ata nuk e kishin pranuar Ligjin e
shkruar të Perëndisë, ata ishin të vetë-drejtë dhe i
besonin më tepër një konformiteti të jashtëm të
Ligjit. Për shkak të karakterit të tyre të vetë-drejtë,
ata nuk ishin të përgatitur që të vinin vetëm me anë
të besimit dhe të besonin në hirin e Perëndisë.
Përkundrazi, shumë nga të pafetë, që nuk e kishin
pasur mesazhin e drejtëpërdrejtë të shkruar nga
Perëndia, e pranuan dënimin e Ligjit dhe e kuptuan
realitetin e falimentimit të tyre shpirtëtor. Prandaj,
ata ishin gati t’i besonin Krishtit dhe Ungjillit si e
vetmja shpresë (Romakët 3:19).

Himni me titull “JEHOVAH TSIDKENU” u
shkrua nga R. Murray M’Cheyne  dhe është dësh-
mia e tij për rrugën që Zoti i mësoi dhe përgatiti për
të nëpërmjet Ligjit, për të ndjerë nevojën e
Shpëtimtarit. (Jehovah Tsidkenu do të thotë
“Jehovah Drejtësia jonë”.)

Dikur nuk e njihja hirin dhe Perëndinë;
Nuk e dija rrezikun tim, dhe nuk e ndjeja 

barrën time;
Megjithëse miqtë flisnin për ngritjen në qiell 

të Krishtit në pemë,
JEHOVAH TSIDKENU nuk ishte gjë për 

mua.
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Kur hiri i lirë më zgjoi me anë të dritës nga 
lart,

Atëherë frikat ligjore më tronditën, unë 
dridhesha nga frika të vdisja;

Nuk mund të shihja shpëtim në veten time,
JEHOVAH TSIDKENU duhet të jetë
Shpëtimtari im.

Tmerret e mia u venitën para Emrit të 
ëmbël;

Frikat fajtore u zhdukën, me trimëri unë 
erdha

Për të pirë në burim, jetë-dhënës dhe i lirë;
JEHOVAH TSIDKENU është gjithçka për 

mua.

Problemi me të gjithë besimtarët që kanë
pohuar konvertimin në të krishterë tek të cilët kam
shërbyer në Filipine, ishte se ata kurrë nuk e
gjykonin veten e tyre sipas përsosmërisë dhe shen-
jtërisë së Perëndisë siç zbulohet tek Ligji. Ngaqë ata
nuk e dinin shërbimin e drejtë të Ligjit, ata besonin
në një përzierje të veprave të mira dhe të hirit. Ata
po i ofronin Perëndisë flijimet e tyre të punëve të
mira në vend që të pranonin mëshirën e Perëndisë
në Ungjillin e Krishtit.

Duke iu referuar kohës në jetën e tij kur ai ishte
një nga krerët e farisejve, Pali tha, “...Dikur unë isha
i gjallë pa ligjin: por kur erdhën urdhëresat, mëkati i
ringjall, dhe unë vdiqa” (Romakët 7:9). Pali ishte një
njeri i vetë-drejtë dhe i pavarur. Ai nuk e shihte
veten e tij si të sëmurë nga ana shpirtërore ose që
kishte nevojë për Shpëtimtar. Por kur Perëndia
Fryma e Shenjtë e ballafaqoi Palin me kërkesat e
shenjta dhe të drejta të Ligjit, ai e kuptoi se ishte i
mangët nga ana shpirtërore dhe skllav i mëkatit
(Filipianët 3:4-9; Romakët 7:14). Pali shkroi, “Ajo gjë
pra që është e mirë u bë vdekje për mua? Ashtu mos
qoftë; por mëkati, që të duket mëkat, me anë të së
mirës më pruri vdekjen, që mëkati të bëhet edhe më
tepër mëkat nëpërmjet hidhërimit” (Romakët 7:13).
Ngaqë Pali kishte qenë i përgatitur nga Ligji, ai
ishte gati t’i besonte vetëm Krishtit.

Kur njerëzit nuk e dinë drejtësinë e përsosur të
Perëndisë, ata do të përpiqen të shpëtojnë veten e
tyre nëpërmjet drejtësisë së tyre jo të përsosur. Pali
tha në lidhje me bashkatdhetarët e tij, “...Sepse duke
mos e njohur drejtësinë e Perëndisë, dhe duke
kërkuar të vendosin drejtësinë e vet, nuk iu nën-
shtruan drejtësisë së Perëndisë.” (Romakët 10:3).
Nëse një njeri nuk e di drejtësinë e Perëndisë,
atëherë ai do të provojë të vendosë drejtësinë e vet.
Por kur sheh drejtësinë dhe shenjtërinë e Perëndisë
siç zbulohet nga Ligji, ai do ta braktisë plotësisht
besimin në mirësinë e tij si bazë për t’u pranuar nga
Perëndia. Kur një njeri ndriçohet nga Fryma e

Shenjtë nëpërmjet Fjalës së Perëndisë, ai do të
thotë, “Po të jetë se kështu është Perëndia dhe nëse
ai kërkon përsosmëri prej meje, atëherë po heq dorë.
Nuk do të përpiqem më gjatë të fitoj zemrën e Tij me
ato që bëj unë. Unë nuk jam në gjendje t’u bindem
urdhëresave të shenjta të Tij dhe ta kënaq Atë.”
Atëherë rruga e vetme është të përgatitet zemra e
njeriut për të pranuar lajmin e mirë që, “..që kur ne
na kishin lënë forcat, atëhere në kohën e duhur vdiq
Krishti për të pafetë.” (Romakët 5:6).

Përgjegjësia jonë

Sot, në shumë qarqe evangjeliste, praktika e
zakonshme është të paraqesësh disa vargje dhe
dëshmi të nevojës së njeriut dhe pastaj menjëherë të
kalosh tek Ungjilli. Duke ndjekur këtë paraqitje të
shpejtë të nevojës së njeriut, harxhohet shumë kohë
duke u përpjekur të bindim dëgjuesit për t’u kthyer
tek Krishti. Gabimi ynë i madh është kthimi men-
jëherë tek ilaçi pa harxhuar kohën e mjaftueshme
për të përgatitur njerëzit për Ungjillin.

Meqë shoqëria perëndimore e ka tashmë një
fasadë të kristianizmit, shumë shërbyes të krishterë
mendojnë se njerëzit tani i kanë themelet për
Ungjillin. Ne mendojnë se njerëzit e kuptojnë dhe e
njohin Perëndinë dhe natyrën dhe karakterin e Tij.
Megjithatë pjesa më e madhe e njerëzve në vende të
ashtu-quajtura të krishtere kanë shumë pak njohuri
për Perëndinë Ata relativisht të pakët në vendet
tona që shkojnë në kishë, shumica e tyre kanë një
koncept humanistic dhe jo biblik për Perëndinë.
Pavarësisht nga kjo mungesë e madhe, predikuesi
harxhon shumë pak kohë mbi këtë çështje të rëndë-
sishme dhe themelore. Nuk është për t’u çuditur që
në ditët tona ka shumë pak respekt për Perëndinë
dhe për problemet shpirtërore. Të gjitha ringjalljet
dhe lëvizjet e vërteta shpirtërore të Frymës së
Perëndisë kanë qenë rezultat i njohjes se kush është
në të vërtetë Perëndia. Vetëm kjo sjell një zgjim të
zemrës, pendim të thellë, besim, adhurim dhe jetesë
të shenjtë. Nëse evangjelistët dhe predikuesit do të
harxhonin më shumë kohë duke shpjeguar rreth
natyrës dhe karakterit të Perëndisë dhe më pak
kohë duke u përpjekur t’i bindin mëkatarët për
avantazhet e besimit tek Perëndia, ne do të dëgjojmë
pyetjen që bëhet shpeshherë nga mëkatarët pen-
dues, “Zotërinj, çfarë duhet të bëj që të shpëtoj?”
(Aktet 16:30).

Ndërsa ne biem dakort që duhet të bëhet një
punë përgatitore në zemrën e mëkatarit përpara se
ai t’i besojë Krishtit, disa mund të mendojnë se kjo
është puna sovrane e Perëndisë në të cilën ne nuk
mund të futemi. Është e qartë nga Shkrimet e
Shenjta që Perëndia e përgatit zemrën e njeriut
nëpërmjet Fjalës së Tij. “A nuk është fjala ime si
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zjarr, thotë ZOTI, dhe si çekiçi që e thyen gurin në
copa?” (Jeremiah 23:29). Fryma e Shenjtë e përdor
Fjalën e Perëndisë për të bindur botën e mëkatit,
për drejtësinë dhe gjykimin (Gjoni 16:8). Perëndia
na e ka besuar ne shpalljen e mesazhit të Tij (II
Korintasit 5:18-20).

Ne jemi përgjegjës për përgatitjen e dëgjuesve
tanë nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta përpara se të
ofrojmë Ungjillin tek ta. Më kujtohet
kur fillova të jap mësim në një kurs
studimi javor të Biblës me një çift në
Australi. Përpara se të filloja mësimin
natën e parë, i shoqi më ndërpreu dhe
më tha, Prit një minutë. Përpara se të
thuash ndonjë gjë unë dua të them
diçka.”

“Mirë, fol” iu përgjigja.

Ai tha, “Unë mendoj se nëse një
njeri e respekton Ligjin dhe bën
tamam ato që thotë ligji, ai do të jetë
në rregull dhe do të pranohet nga Perëndia.”

Kur unë i thashë se jam dakort, fytyra e tij
shkëlqeu nga gëzimi. Duke u kthyer nga e shoqja, ai
u mburr, “Ja pra, të kisha thënë. Ajo gruaja në City
Mission nuk dinte se çfarë po fliste. Ajo më tha që
unë nuk mund të shpëtoja me ato që bëja, pra me
veprat e mia.”

Unë i thashë, “Unë pajtohem me ato që the ti,
prandaj po i shkruaj.”Kështu që unë i shkrova,
“Uimi thotë se po t’i bindemi Ligjit dhe të bëjmë
tamam ato që thotë ai, Perëndia do të na pranojë
dhe ne do të jemi në rregull.” Sigurisht në këtë
moment, Uimi nuk e kuptonte që ai ishte i paaftë t’i
bindej Ligjit, sepse ai kishte lindur mëkatar. Mbasi
shkrova këto fjalë, vura një copë letrë përpara
Biblës time. Plani im ishte që ta bëjë në një ditë
tjetër në të ardhmen.

Mbas disa muajsh duke studiuar Biblën në
mënyrë kronologjike javë për javë duke filluar nga
Gjeneza, ne më në fund erdhëm tek historia e
dhënies së Ligjit. Po dilte e qartë nga pyetjet dhe
përgjigjet e Uimit që Zoti po punonte në jetën e tij.
Ndërsa po vazhdonim të studionim Ligjin, duke i
dhënë kuptim dhe zbatim shjpirtëror çdo urdhërese
të tij, Uimi po dëgjonte me shumë kujdes. Më në
fund, një natë, ai më ndërpreu dhe tha, “Unë nuk
paskam asnjë shpresë. Unë i thyej të gjitha urdhëre-
sat e Perëndisë çdo ditë.”

Lavdi Perëndisë! Sytë shpirtërorë të Uimit u
hapën më në fund për të parë gjendjen e tij
mëkatare dhe paaftësinë e tij për të kënaqyr

Perëndinë duke iu bindur personalisht Ligjit. Ai
arriti ta mësojë këtë duke studiuar historitë e
Testamentit të Vjetër dhe Ligjin që zbulon karak-
terin e shenjtë dhe të drejtë të Perëndisë. Më vonë,
gjatë studimit të Biblës, Uimi i pa që vetëm Krishti
u ishte përmbajtur ligjeve ë Perëndisë, dhe nëpërm-
jet vdekjes së Tij, ai u kishte siguruar mëkatarëve të
pashpresë rrugën e shpëtimit.

Cili do të ishte rezultati sikur t’u
jepja Ungjillin që në fillim të studimit
të Biblës, pa i treguar më parë Uimit
kërkesat e Ligjit të shenjtë të
Perëndisë? Uimi nuk do ta kuptonte
domosdoshmërinë absolute të
Ungjillit. Ai nuk ishte i përgatitur për
Ungjillin. Ai nuk e kuptonte nevojën
që kishte për hirin dhe mëshirën e
Perëndisë. Ai ishte i vetë-drejtë dhe si
rrjedhim i pavarur. Ndoshta ai do të
kishte pohuar që i besonte Krishtit;
por në zemrën e tij ai përsëri do të
ishte i sigurtë për përpjekjet e tij dhe

për vetë-drejtësinë e tij.

Ne nuk na është besuar vetëm Ungjilli, por edhe
përgatitja e shpirtrave për Ungjillin. Ne këtë duhet
ta marrim shumë seriozisht. Pali i shkroi Timoteut,
“ne e dimë që ligji është i mirë, po ta përdorësh në
mënyrë të ligjshme; Duke e ditur këtë, që ligji nuk
është bërë për një njeri të drejtë, por për të paligjsh-
mit dhe për të pabindurit...Sipas ungjillit të
lavdishëm të Perëndisë së bekuar, që më është besuar
mua.” (I Timoteu 1:8,9,11). Pali e dinte që Ungjilli
nuk do të kishte kuptim pa zbatimin e drejtë të
Ligjit. Përdorimi i drejtë i Ligjit është mënyra për ta
përgatitur mëkatarin për Ungjillin. Ligji është
mjeshtri që e çon të vetë-drejtin tek Krishti.

Nëpërmjet përdorimit të drejtë të Ligjit, ne
duhet t’i bëjmë njerëzit të ndjejnë nevojën për
drejtësi njësoj si ajo e Perëndisë, sepse vetëm ajo do
ta kënaqë Perëndinë. Atëherë lind pyetja, “Ku mund
ta gjej unë këtë drejtësi që të kënaq Perëndinë? Si
mund të kënaqet Perëndia me mua? Unë i kam
shkelur Ligjet e Tij. Unë do të vuaj dënimin e përjet-
shëm. Si mund të shlyhet borxhi im i mëkatit? Si
mund të shfajësohem unë dhe të deklarohem i drejtë
përpara Gjykatësit të përsosur?

Ndërsa disa kanë mendimin që kjo punë për-
gatitore  është përgjegjësi sovrane e Perëndisë, të
tjerë besojnë se Ungjilli duhet t’u mësohet men-
jëherë njerëzve, pavarësisht nga mungesa e kësaj
pune përgatitore, sepse Ungjilli është “fuqia e
Perëndisë për shpëtim”. Ata beojnë se Ungjilli do të
përgatisë zemrën e mëkatarit dhe do të shpëtojë
shpirtin e tij. Ungjilli vërtet është fuqia e Perëndisë
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Unë mendova,
“Ndosht
ajo me të

vërtetë është e
shpëtuar.”



për shpëtim, po për kë? Romakët 1:16 thotë që ai
është fuqia e Perëndisë për shpëtim “...për këdo që
beson...” Kush do të besojë vetëm tek Ungjilli që të
shpëtojë? Vetëm ata zemrat e të cilëve janë përgati-
tur si toka e mirë—ata që janë deklaruar fajtorë dhe
janë përgatitur nga Perëndia dhe janë mësuar nga
Fryma e Shenjtë për t’i pranuar Perëndisë gjendjen
e tyre mëkatare, drejtësinë e Krishtit, dhe gjykimin
e ardhshëm të Perëndisë (Gjoni 16:8-11).

Një mëngjes të djelën, një grua palavano erdhi
në shtëpinë tonë për herë të parë. Shumë vite më
parë, ajo kishte dëgjuar një pjesë të Fjalës së
Perëndisë; por për shumë kohë në atë zonë nuk
kishte pasur misionarë. Ne sapo kishim ndërtuar
një shtëpi dhe kishim filluar predikimin e Fjalës
së Perëndisë në një vend dy-tre orë larg shtëpisë
sonë. Ajo erdhi për të na takuar dhe tha e emo-
cionuar, “Unë nuk kam qenë me Perëndinë për
dhjetë vjet”. Por me termin “nuk kam qenë me
Perëndinë” ajo donte të thoshte që nuk ka qenë në
mbledhjet e krishterëve dhe të bënte të gjitha
gjërat që lidheshin me jetën e krishterë. Me ter-
min “kthim përsëri tek Perëndia” ajo donte të
thoshte që do të fillonte të ndiqte mbledhjet, të
këndonte, të lutej, të dëgjonte predikimin e Fjalës
së Perëndisë.

Unë bisedova me këtë grua në disa raste për
Krishtin dhe vdekjen e Tij për mëkatarët, dhe e
pyeta për besimin e saj personal tek Krishti dhe
vdekja e Tij. Ajo tha, “Po unë i besoj Krishtit.”
Megjithatë, ajo theksonte faktin që në një kohë ajo
kishte qenë “me Perëndinë”, që ishte pagëzuar, dhe
që dinte shumë himne dhe që lutej.

Ajo nuk kishte më Testamentin e Ri, por ajo
donte të kishte një tjetër sepse tani ajo po kthehej
përsëri tek Perëndia. Po të mos e pyesja në mënyrë
specifike, ajo as që do të fliste për vdekjen e Krishtit
për mëkatarët.

Unëi thashë, “Të gjitha gjërat që po flet janë të
mira në vendin e tyre, por ato nuk do të shpëtojnë ty.
Vetëm Krishti mund të të shpëtojë ty.” Vazhdimisht
unë i përsërisja vdekjen e Krishtit për mëkatarët.

Ajo u përgjegj, “Oh po, se edhe misionari i
mëparshëm më ka thënë që Krishti vdiq. Po, unë e
besoj këtë.”

Mendova, “Ndoshta është vërtet e shpëtuar.”

Kur u kthye mbas një ose dy javësh më vonë, ajo
tha, “Jam kaq e lumtur që mund të këndoj himnet,
të lutem, dhe të marr pjesë nëpër mbledhjet. Jam
shumë e kënaqur që jam kthyer përsëri tek
Perëndia.”

Edhe një herë tjetër unë i kujtova vdekjen e
Krishtit si e vetmja rrugë për të kthyer tek Perëndia.

Ajo u përgjigj, “Po më kujtohet.” Por pastaj ajo
pyeti besimtarët e rinj në atë zonë nëse ishin
pagëzuar. Kur i thanë se nuk janë pagëzuar, ajo u
tha se ata akoma nuk kanë filluar rrugën për tek
Perëndia.

Sa herë që ajo na vizitonte dhe mburrej për
veprat e saj të mira, unë i kujtoja vdekjen e Krishtit
si e vetmja rrugë për të ardhur tek Perëndia. Nga
qëndrimi i saj, dilte qartë se vdekja e Krishtit nuk
kishte ndonjë kuptim për të. Dukej sikur ajo men-
donte, që jam në rregull sikur të mos e harroj atë
pjesë për në lidhje me Krishtin që vdiq për mëkatet
tona dhe u ngrit përsëri.

Në disa raste, ime shoqe më dëgjoi që ia kujtoja
shpeshherë vdekjen e Krishtit për mëkatet tona. Më
në fund, Frani më tha, “Nuk të kuptoj ty. Ti po bën
gjërat që u thua njerëzve të tjerë të mos i bëjnë.”

Unë e pyeta, “Për çfarë e ke fjalën?”

Ajo u përgjigj, “Ti gjithmonë po i thua kësaj
gruas Ungjillin, por ajo nuk është e përgatitur për
Ungjillin. Ajo nuk e kupton nevojën për Ungjillin.
Ajo nuk është e etur. Ajo nuk ka uri. Zemra e saj nuk
është e përgatitur për Ungjillin.”

Ime shoqe kishte të drejtë. Vendosa që kur ajo
grua të kthehej, nuk do t’ia kujtoja më Ungjillin.
Asaj duhej t’i mësohej Ligji, që ajo të kuptonte nevo-
jën e madhe për Krishtin, dhe që vetëm Krishti
është drejtësia e saj.

Nuk zgjati shumë kohë dhe ajo erdhi përsëri. U
ula për të biseduar me të rreth orës një mbasdite.
Fillova me Gjenezën dhe i kujtova asaj historitë
kryesore të Testamentit të Vjetër që japin themelet
për doktrinën e Perëndisë, të njeriut dhe të mëkatit.
Meqë ajo i kishte ndjekur të gjitha mbledhjet, asaj
vetëm sa duhej t’ia kujtoje këto histori të
Testamentit të Vjetër.

Edhe një herë, theksova shenjtërinë e Perëndisë,
urrejtjen e Tij për mëkatin dhe sidomos faktin që
Ligji i Perëndisë kërkon vdekjen si shpagim për
mëkatin dhe që Perëndia nuk pranon asnjë kompro-
mis. E zbatova këtë të vërtetë tek ajo personalisht
duke i thënë që pagëzimi, të kënduarit e himneve,
shkuarja në kishë, leximi i Shkrimeve të Shenjta,
dhe gjërat e tjerë që ajo mund të bëjë nuk mund ta
shlyejnë mëkatin e saj.

Rreth orës pesë mbasdite, ajo ishte e shqetësuar
dhe filloi të qante. Megjithëse palavanët nuk janë
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njerëz që qajnë në publik, ajo filloi të qante sepse
ishte kaq e emocionuar nga pozita e saj e pashpresë
para Perëndisë.

Ndërsa ajo po qante, unë po lutesha në qetësi, “O
Zot, më jep mençuri. Çfarë t’i them asaj? Unë nuk
dua që ajo të bjerë dakort me mua mendërisht me
ato që i kam thënë nga Fjala tënde por dua që ajo të
besoj vetëm në Birin tënd dhe tek Ungjilli. Zot shpë-
toje këtë grua! Sille atë në atë gjendje ku ajo të kup-
tojë se shpëtimi i saj është vetëm tek Krishti, në
mënyrë që ajo t’i besojë vetëm Atij dhe të mos besojë
më kurrë në veten e saj ose në çdo gjë tjetër që ajo
bën.”

Më në fund i thashë, “Perëndia kërkon vdekjen,
por a mund të ketë ndonjë mënyrë tjetër shlyerje pa
vdekur? A ka ndonjë që mund të paguajë për
mëkatin? Unë nuk mund të paguaj për ty, sepse

edhe unë meritoj të ndahem nga Perëndia për shkak
të mëkateve të mia.”

Për një farë kohe ajo qëndroi e heshtur. Më në
fund, ajo më vështroi nëpërmjet lotëve të saj dhe u
përgjigj, “Jezusi”.

Me gëzim i thashë, “Po, Jezusi. Vetëm Ai.”

Që nga ajo kohë qëndrimi i asaj gruas ndryshoi.
Mbrurrja dhe çdo gjë që besonte ajo veç Zotit Jezus
Krisht u harruan. “Sa ëmbël tingëllon emri i Jezusit
në veshët e besimtarëve!” Ai është përgjigjia. Po të
shpjegohet drejtë natyra dhe karakteri i Perëndisë
dhe Ligji i Perëndisë, atëherë ju i jepni Frymës së
Shenjtë një mundësi për të përgatitur njerëzit për
Ungjillin, sepse atëherë ata do të besojnë vetëm tek
Zoti Jezus si Ai që vdiq për ta dhe që e kënaqi plotë-
sisht Perëndinë në emër të tyre.
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