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PARATHËNIE 

 
 
Ky leksion është dhënë për trupin mësimor dhe studentët e Universitetit 
Shtetëror të Moskës në ish-BS më 1990. Auditori im përbëhej kryesisht nga 
ateistë, nga pedagogë laikë dhe studentë, të cilët nuk kishin njohuri mbi 
besimin e krishterë e as ndonjë referencë prej nga të kuptonin Biblën. 
Qëllimi im ishte krijimi i një kuptimi të qartë në lidhje me veçanshmërinë e 
Jezu Krishtit, thënieve dhe qëllimeve të Tij, si dhe shpjegimi në mënyrë të 
qartë se si një person mund të krijojë një marrëdhënie me Perëndinë e vërtetë 
dhe të gjallë, nëpërmjet Krishtit. Njëri nga rezultatet e këtij leksioni ishte që 
një pjesë e madhe e auditorit pohoi se donte të lutej bashkë me mua dhe ia 
përkushtuan jetët e tyre Krishtit. Siç e tha edhe një profesor: “Kjo është hera 
e parë që unë dëgjoj një shpjegim racional të veçanësisë dhe arsyes përse 
ekziston besimi i krishterë”. 
 
Një profesor tjetër i fizikës më tha: “Hera e vetme që unë kam menduar për 
Perëndinë është kur dhashë provimet ateiste për t’u bërë profesor. Për disa 
arsye që akoma nuk i di, unë erdha në leksionin tuaj dhe tani e di që vetëm 
Perëndia mund të mbushë boshllëkun në jetën time”. Shpresoj që ju jeni në 
kërkim të një jete të bollshme dhe të një faljeje. Uroj që ndërkohë që lexon 
këtë broshurë ky të jetë përjetimi yt edhe nëse nuk je ateist apo ndonjë 
person që nuk shkon në kishë. 
 
Do të doja t’i shprehja mirënjohjen time Jane Prattit për të gjitha orët e 
kaluara duke shtypur dhe rishtypur në kompjuter këtë leksion, të zbardhur 
nga një kasetë. Gjithashtu edhe Jan Rodger, Carolyn Prince dhe Ed e 
Catherine Headington për ekspertizat redaktuese, që ndihmuan në kthimin 
nga një leksion gojor në një leksion të shkruar në formën e kësaj broshure. 
 
       Zoti ju bekoftë, 
 
       John. M. Maisel 
 
 
 



 
 
 
 
 

A ËSHTË JEZUSI ZOT? 
 

Pyetja më e hasur sot në botë është: KUSH ESHTE JEZUS KRISHTI?  
Kjo është arsyeja përse kam zgjedhur ta ndaj këtë leksion në dy pyetje: 
 
 1. A ËSHTË JEZUSI ZOT? 

2. SI MUND TA NJOH PERSONALISHT ATË? 
 
Kam zgjedhur këto pyetje sepse nuk kam kohë për ta filluar nga e para me 
pyetje si “A ka Perëndi?” dhe “Si mund ta di unë në ekziston Perëndia?”. 
Por, edhe sikur ta kishim filluar me këto lloj pyetjesh, nëse unë do të kisha 
paraqitur një platformë racionale të ekzistencës së një Perëndie personal e të 
pakufishm, detyrimisht do të dilnim në pyetjen “Kush është Jezu Krishti?” 
 
Nëse do të mblidhnim ekspertë fetarë nga mbarë bota dhe nga besime dhe 
kultura të ndryshme e t’i pyesnim se kush është Perëndia, do të na jepnin 
përkufizime të ndryshme. Disa do të thonin që Perëndia është frymor. Disa 
do të thonin se Perëndia është jofrymor. Por nëse ne besojmë se e vërteta 
nuk është relative, do të duhet të arrijmë në konkluzionin se Perëndia nuk 
mund të jetë në të njëjtën kohë edhe frymor edhe jofrymor. Kur ne 
shqyrtojmë pyetjet në lidhje me Perëndinë se, “Kush është Ai?”, “Si mund ta 
njoh unë Atë?”, do të ndeshemi me kufizimet e një mendjeje të fundme që 
përpiqet të kuptojë një qenie, person apo Perëndi të pafundëm. Për shkak të 
mendjeve tona të fundme dhe të kufizuara, njerëzimi ka zhvilluar opinione të 
ndryshme. 
 
 
Kur një person thotë se nuk ka Perëndi, ai person dhunon një parim kryesor 
filozofik. Ai është një person me një kuptim të fundëm, ndërkohë që është 
duke bërë një thënie kategorike në lidhje me natyrën e pafundësisë. Do të 
ishte mirë të pyesnim se sa njohuri zotëron në total njerëzimi. Albert 
Ajnshtajn, fitues i çmimit Nobël në fizikë, ka thënë se njerëzimi kap vetëm 
një për qind të njohurisë së përgjithshme. Nëse ne kemi vetëm një për qind 



të njohurisë së përgjithshme, a do të ishte e mundur që Perëndia të ekzistonte 
në nëntëdhjetë e nëntë përqindjen e mbetur? 
 
Ju mund ta shihni pra që është e pamundur për një person me një mendje të 
fundme të bëjë një thënie kategorike që nuk ka Perëndi, sepse për të bërë 
kështu duhet të kesh të gjithë njohurinë e përgjithshme. Prandaj është shumë 
e vështirë për njerëzit të mendojnë se si është në të vërtetë Perëndia dhe të 
vazhdojnë të mbeten të bindur që opinionet e tyre janë të sakta. 
 
Dialogu vijues ishte midis një profesori të një universiteti dhe një njeriu që 
tha se ishte ateist. Kjo do të na ndihmojë të ilustrojmë çështjen e mësipërme: 
 
PROFESORI:  Si mund të thuash se je ateist (nuk ka absolutisht Zot), kur ti 
bie dakord që zotëron më pak se një për qind të njohurisë së përgjithshme? 
 
BURRI:  Mendoj se duhet të them se jam një agnostik – nuk e di në ka 
Perëndi. 
 
PROFESORI:  Jeni një agnostik i fortë apo i butë? 
 
BURRI:  Çfarë do të thuash? 
 
PROFESORI: Një agnostik i fortë thotë: “Nuk mund ta dish në ka Perëndi”, 
ndërsa një agnostik i butë thotë: “Nuk mendoj se ka Perëndi”. 
 
BURRI:  Atëherë mendoj se mund të më konsiderosh si një agnostik të fortë. 
 
PROFESORI:  A mund të jesh i sigurtë që je i sigurtë që nuk ka Perëndi? 
 
BURRI:  Jo, nuk mund ta them me siguri që jam i sigurtë që nuk ka Perëndi. 
 
PROFESORI:  Atëherë qenke një agnostik i butë?  
 
BURRI:  Po besoj se kështu është. Unë nuk e di a ka Perëndi. 
            
PROFESORI:  Mua më dukesh si një njeri i cili thotë: “Unë nuk kam parë 
kurrë ndonjë provë që ka Perëndi, prandaj nuk e di në ka apo jo”. 
 



BURRI: Po, ashtu është. Kurrë nuk kam qenë ekspozuar ndaj ndonjë prove 
në lidhje me Zotin, jetën, jetën pas vdekjes, apo me kuptimin kryesor të 
jetës. 
 
Kjo është pika nga ku duhet t’ia nisim me një pyetje: A ka prova të 
mjaftueshme që unë të dal në përfundimin që ka Perëndi dhe që unë mund 
të kem një marrëdhënie personale me Të? 
 
Tani të kthehemi tek grupi ynë i ekspertëve fetarë. Mendoni sikur dikush në 
këtë grup të ekspertëve fetarë që kemi mbledhur, të ngrihej e të thoshte: 
“Unë jam Zoti i Plotfuqishëm. Unë jam Krijuesi i qiejve dhe i tokës. Unë ju 
kam bërë ju dhe, nëse ju do të doni të përjetoni ndonjëherë kuptimin e 
vërtetë në jetën tuaj, juve do t’ju duhet të më njihni mua në një mënyrë 
personale dhe të keni marrëdhënie me mua”. Nëse kjo do të ndodhte, së paku 
do të kishim një pikë nga të fillonim. Ne mund të shihnim tek provat e jetës 
së Tij për të përcaktuar vërtetësinë apo falsitetin e thënies që ka bërë. Dhe 
kjo është ekzaktësisht ajo që kemi në personin e Jezu Krishtit. 
Gjatë shërbesës së Tij tokësore të dy mijë vjetëve më përpara, Jezusi tha: 
“Unë jam Zot”. Ai tha se Ai ishte Bërësi i qiejve dhe tokës dhe se vetëm 
nëpërmjet Tij, njerëzimi do të mundte të provonte paqen e vërtetë dhe do të 
mund të kishte jetë të përjetshme. Ai jo vetëm që e lëshoi këtë deklaratë 
shumë të madhe, por Ai kishte edhe kredencialet për t’i mbështetur këto 
thënie. Pikërisht e veçanta e Jezusit është deklarata e Tij në lidhje me 
hyjninë. 
 
 
Më lejoni të ndaloj pikërisht këtu për t’ju treguar se Jezusi, në mes të 
figurave të tjera mbarëbotërore fetare, është unik në thëniet e Tij se është 
Perëndi. 
 
 Buda kurrë nuk pretendoi të ishte Perëndi. 
 Moisiu kurrë nuk pretendoi të ishte Jehova. 
 Muhamedi kurrë nuk pretendoi të ishte Allahu. 
 
Megjithatë, Jezu Krishti pretendoi të ishte Perëndia i Vërtetë dhe i Gjallë 

 
Shënimet e asaj kohe na tregojnë se Jezusi nuk u kryqëzua sepse Ai ringjalli 
të vdekurit, sepse bëri që të verbërit të shihnin apo sepse bëri paralitikët të 
ecnin. Jezusi u kryqëzua sepse Ai pretendoi të ishte Perëndi. Kjo e bën 
pyetjen në lidhje me hyjninë e Tij tepër të rëndësishme. 



 
  Buda thjesht tha: “Unë jam një mësues në kërkim të së         
  vërtetës”.                               
  Jezusi tha: “Unë jam e Vërteta”. 
  Konfuci tha: “Unë kurrë nuk pretendova të isha i shenjtë”. 
  Jezusi tha: “Kush më bind mua se kam mëkatuar?”. 
  Muhamedi tha: “Nëse Zoti nuk më hedh petkun e tij të  
  Mëshirës, unë jam i pashpresë”. 
  Jezusi tha: “Nëse ju nuk besoni në mua, ju do të vdisni në 
  mëkatet tuaja”. 
 
 
Thëniet e Jezusit e detyrojnë dëgjuesin apo lexuesin të bëjë një zgjedhje.  
Ajo që ju vendosni të bëni me Jezu Krishtin sot është vendimi më i 
rëndësishëm që do të merrni ndonjëherë. 
 
Vendimi juaj në lidhje me Jezus Krishtin është më i rëndësishëm se 
ideologjia juaj. Eshtë më i rëndësishëm se karriera juaj. Dhe është më i 
rëndësishëm se partneri që ju zgjidhni. Nëse Jezusi është Zot, atëherë ju 
duhet të vendosni se çfarë do të bëni me këtë informacion. Nëse ai nuk është 
Perëndi, atëherë nuk ka përse të kemi punë me të. 
 
C.S.Lewis më përpara një profesor në Universitetin e Oksfordit, ishte një 
ateist që më vonë u bë i krishterë. Në shkrimet e tij, Levis theksonte se 
askush nuk mund të jetë neutral me Jezu Krishtin. Lewis shkroi: 
 



“Po përpiqem të parandaloj gjithkënd së thëni budallallëkun që njerëzit 
shpesh thonë në lidhje me Të: “Jam gati për ta pranuar Jezusin si një 
mësues të madh morali, por nuk i pranoj thëniet e Tij se është Perëndi”. 
Kjo është gjëja që ne nuk duhet të themi. Një person, që është thjesht 
një njeri dhe që thotë ato lloj gjërash që Jezusi tha, nuk do të ishte një 
mësues i madh morali. Ai ose do të ishte një budalla, në të njëjtin nivel 
me një njeri që thotë se është një vezë e zier, ose do të ishte djalli i 
ferrit. Ju duhet të bëni një zgjedhje. Ose ky njeri ishte dhe është Biri i 
Perëndisë ose është ndonjë i lajthitur apo ndonjë gjë më keq se aq. Ju 
mund ta mbyllni Atë si të çmendur, ju mund ta pështyni dhe ta vrisni si 
të ishte demon, ose mund të bini në këmbët e Tij dhe ta quani Atë Zot e 
Perëndi, por të mos bëhemi përkrahës të gjepurës duke thënë se Ai ishte 
një mësues i madh njerëzor. Ai nuk na e ka lënë neve në dorë dhe as 
nuk dëshiron të na e lërë.  

 
Shpresoj që kur të keni mbaruar së lexuari këtë broshurë, ju nuk do të 
vazhdoni të thoni që Jezusi ishte thjesht një burrë i mirë. Nëse dëshironi të 
jeni të ndershëm në interes të integritetit intelektual, ju nuk mund të kërkoni 
për tokë asnjanëse. Jezusi është ose Zot, ose gënjeshtar. Ju mund të dilni në 
përfundimin që Jezusi nuk është Perëndi dhe të zgjidhni t’i ktheni shpinën 
Atij, por, siç ka thënë profesor Lewis, ju lutem mos thoni që Ai ishte thjesht 
një drejtues i mirë morali. 
 
 

DY PYETJET E JEZUSIT 
Një ditë, Jezusi i bëri ndjekësve të tij dy pyetje: “Kush thotë bota se jam 

Unë?” dhe “Kush thoni ju se jam Unë?” 
 
Këto dy pyetje janë pika jonë e nisjes. Së pari, kush mendon bota se është 
Jezus Krishti? Nëse ju keni hulumtuar për Jezu Krishtin, me shumë mundësi 
bini dakord me mendimtarët që Jezus Krishti është personaliteti më unik që 
bota ka njohur. Jezusi nuk është thjesht një njeri i madh ndër njerëzit e tjerë. 
Ai është njeriu më i madh që ka jetuar ndonjëherë. Sa më tepër të studioni 
jetën e Tij, aq më tepër do t’ju bëjë përshtypje. Edhe ateistët dhe skeptikët e 
pranojnë veçanësinë e Jezusit. Lexoni ç’kanë thënë skeptikë nga mbarë bota 
në lidhje me Jezusin dhe kontributin e pashoq që Ai ka dhënë në historinë 
njerëzore. 
 



Renan, mendimtar dhe ateist francez, ka thënë: “Pavarësisht se ç’surpriza 
mund të sjellë e ardhmja, një gjë është e sigurtë, Jezusit nuk ka për t’ia 
kaluar kush”. 
 
Rusoi, një mendimtar tjetër francez, e krahasoi Jezusin me Sokratin duke 
thënë: “Nëse jeta dhe vdekja e Sokratit ishin ato të një të dituri, jeta dhe 
vdekja e Jezusit ishin ato të një Perëndie”. 
 
Napoleoni ka thënë: “Unë i njoh njerëzit dhe Jezus Krishti nuk ishte njeri i 
zakonshëm”. 
 
Lord Bajron, poet anglez, i cili pa dyshim që nuk i përqafoi parimet e 
krishtera dhe vdiq në moshën 26-vjeçare sepse e jetoi jetën vetëm për të 
plotësuar dëshirat e tij egoiste, tha këtë për Jezusin: “Nëse ndonjëherë një 
njeri do të kishte qenë Perëndi, apo Perëndia do të kishte qenë njeri, Jezusi 
ishte të dyja”. 
 
Kohët e fundit, një shkrimtar e përshkroi influencën e Jezusit në këtë 
mënyrë: “Unë jam shumë në rregull kur them që të gjitha ushtritë që kanë 
marshuar ndonjëherë dhe të gjitha flotat detare të ndërtuara, të gjithë 
parlamentet e ngritur dhe të gjithë mbretërit që kanë sunduar, po të 
mblidheshin të gjithë bashkë, nuk do të kishin ndikuar në jetën e njerëzve 
mbi këtë tokë aq fuqishëm sa ka ndikuar ajo jetë e vetmuar e Jezusit nga 
Nazareti”. 
 
Kështu, Jezus Krishti, sipas skeptikëve dhe njerëzve që e njihnin jetën e Tij, 
është konsideruar si personi më unik që ka jetuar ndonjëherë. 
 
Kujtoni pyetjen tonë: “Kush thotë bota se është Jezu Krishti?” Disa njerëz 
thonë se Jezusi ishte një legjendë apo një mit dhe se Ai nuk ka jetuar kurrë. 
 
Historiani Phillip Schaff ka thënë: “Vërtetësia e Jezu Krishtit është po aq e 
sigurtë sa edhe identiteti im”. 
 
Dr. F.F. Bruce ka thënë: “Disa njerëz luajnë me mitin, legjendën apo me 
idealin e Krishtit. Ata që bëjnë kështu nuk veprojnë në bazë të kërkimeve 
historike”. Edhe burime historike, që nuk i përkasin kishës, si p.sh. 
Cornelius Tacitus, historian romak i shekullit të parë, flasin në detaje për 
personin e Krishtit. 
 



Flavius Josephus, i mirënjohuri historian hebre i shekullit të parë, flet për 
vdekjen dhe jetën e Jezusit dhe se si Ai shkoi gjithandej duke shpallur se 
ishte Mesia dhe duke bërë vepra të mëdha. 
 
Skeptiku H.G.Wells, në “The Outline of History” (Përmbledhje e historisë), 
i kushton njëzet faqe Jezu Krishtit duke materializuar jetën dhe vdekjen e Tij 
nga një këndvështrim historik. 
 
Sigurisht, në Bibël kemi katër dëshmi të detajuara të jetës së Krishtit. Unë vë 
re që shumë njerëz e vënë në pikëpyetje autenticitetin historik të Biblës, por 
edhe një herë kemi të bëjmë me vërejtje që nuk janë të bazuara në kërkime 
rrënjësore. Faktikisht, ka më tepër prova jofetare për besueshmërinë 
historike të katër Ungjijve sesa për çdo pjesë tjetër të literaturës klasike. 
 
 
 

BIBLA, SI NJË BURIM I BESUESHËM 
 
Në “The Evidence for Classical Literature”, (Provat për Literaturën 
Klasike), profesor Barnes rreshton tre teste standarte, të përdorura për të 
përcaktuar besueshmërinë e dokumenteve historike: 
 
Një test bibliografik, një test të brendshëm dhe një të jashtëm. 
 
Testi bibliografik shqyrton numrin e kopjeve të dorëshkrimeve të origjinalit 
dhe hapësirën kohore midis shkrimit të origjinalit dhe shkrimit të kopjeve 
ekzistuese kur origjinali nuk ekzistonte më. 
 
Testi i brendshëm shqyrton qëndrueshmëritë dhe paqëndrueshmëritë 
përbrenda dorëshkrimit. 
 
Testi i jashtëm shqyrton dokumentet e tjera historike për të përcaktuar nëse 
ato e konfirmojnë apo i mohojnë thëniet brenda dorëshkrimit, si p.sh. provat 
arkeologjike. 
 
 Kjo është mënyra se si një test bibliografik funksionon. 
 



Çezari shkroi historinë e luftërave gale ndërmjet viteve 100 dhe 44 P.K. 
Kopja më e hershme që ne kemi është prodhuar 1 000 vjet pas vdekjes së tij 
dhe kemi vetëm dhjetë kopje të atij dokumenti. 
 
Platoni shkroi që prej rreth vitit 427 deri 347 P.K. Kopjet më të hershme të 
shkrimeve të tij, që kanë mbërritur në ditët tona, janë prodhuar rreth vitit 900 
M.K., afërsisht 1 200 vjet pas origjinalit dhe nga to kemi vetëm shtatë kopje. 
 
Aristoteli jetoi dhe shkroi ndërmjet viteve 384 dhe 322 P.K. Sot ne kemi 
vetëm pesë kopje të dorëshkrimit të tij, më e reja e të cilave e prodhuar rreth 
vitit 1100 M.K., që do të thotë rreth 1400 vjet pas origjinalit. 
 
Tacitus, historian romak, shkroi në shekullin e parë. Kopja e vetme që kemi 
nga shkrimet e tij është ajo që mendohet të jetë e viteve 1100 M.K., mbi 
1000 vjet pas origjinalit. 
 
AUTORI         DATA E SHKRIMIT        KOPJA MË E HERSHME       HAPËSIRA KOHORE       NUMRI I 
KOPJEVE 

 
Ç ezari      100- 44 P.K.           900 M.K.              1000 vjet                10  
Platoni     427-347P.K.         900 M.K.        1200 vjet         7    
Aristoteli  384-322P.K.       1100 M.K.              1400 vjet                 5    
Tacitusi          100M.K.         1100 M.K.              1000 vjet                 1   
 
 
Falë testit bibliografik, ekspertët konfirmojnë vërtetësinë e dokumenteve të 
Çezarit, Platonit, Aristotelit dhe Tacitusit, si dhe vërtetësinë e autorëve. 
Prandaj le t’i shqyrtojmë me po të njëjtin test shkrimet biblike të Dhjatës së 
Re. Librat e Dhjatës së Re (Bibla) u shkruan ndërmjet viteve 40 – 90 M.K. 
Kopjet më të hershme të dorëshkrimeve datojnë nga viti 130 M.K. e madje 
edhe 40 – 50 vjet pas origjinaleve. Ekzistojnë më shumë se 1300 kopje. 
Atëherë aplikimi i testit bibliografik të Dhjatës së Re duhet të na bëjë të 
mendojmë edhe një herë tjetër përpara se të themi që literaturës biblike nuk 
mund t’i zihet besë. Kur aplikojmë testet e brendshme dhe të jashtme, do të 
shohim edhe më qartë se përse Bibla është një dokument i besueshëm dhe 
padyshim i frymëzuar nga Perëndia. 
 
Studiuesi grek i Dhjatës së Re, J. Harold Greenlee, shton: “Përderisa 
studiuesit i pranojnë si përgjithësisht të besueshëm shkrimet e klasikëve të 
hershëm, megjithëse dorëshkrimet më të hershme të tyre janë shkruar shumë 



më vonë shkrimit origjinal dhe numri i dorëshkrimeve të plota nganjëherë 
është shumë i vogël, është e qartë që besueshmëria e Dhjatës së Re është 
njësoj e besueshme”. 
 
Kujtoni pyetjen tonë: “Kush thotë bota se është Jezu Krishti?” Unë shpesh 
shikoj se inteligjencia ka prirjen për të thënë se interesat shpirtërore dhe 
fetare janë vetëm për njerëzit më pak të shkolluar dhe se vetëm injorantët 
dhe të paditurit janë të interesuar për mënyrën se si ata të njohin Perëndinë 
dhe se ata janë të vetmit që kanë nevojë për Zotin. 
 
Më lejoni t’ju tregoj se çfarë kanë thënë disa nga intelektualët më me zë të së 
kaluarës dhe të ditëve tona për përpjekjet e tyre për të gjetur Zotin nëpërmjet 
personit të Jezus Krishtit. 
 
Ndoshta figura më e ndërlikuar e letërsisë gjermane, Johan Volfgang von 
Gëte, poeti dhe dramaturgu gjerman, e quajti Jezusin “Hyjnori… Njeriu i 
Shenjtë” dhe shkroi: “Nëse ndonjëherë Hyjnia u shfaq në tokë, u shfaq në 
personin e Krishtit”. 
 
Fituesi i çmimit Nobël Aleksandër Solzhenitsyn, i njohur në botë për arritjet 
e tij të mëdha në letërsi, ka folur hapur për besimin e tij në Jezu Krisht dhe 
se si, në kohën kur ai ishte në Gulag, një doktor hebre arriti ta kthente në të 
krishterë. 
Shkrimtarë si Leon Tolstoi, shkrimtari i madh rus, si dhe shumë të tjerë të 
vendit tuaj (BS), kanë përshkruar punën e Frymës së Perëndisë që ka 
transformuar krejtësisht jetët e tyre.  
 
Leon Tolstoi, shkrimtari i famshëm rus, jetoi shumicën e jetës së tij si ateist 
por nga fundi i jetës tha: “Për 35 vjet të jetës time, unë kam qenë me plot 
kuptimin e fjalës një nihilist – jo një revolucionar socialist, por një njeri që 
besonte në asgjënë. Para pesë vjetësh unë fillova të besoj. Unë besova në 
doktrinën e Jezusit dhe e gjithë jeta ime iu nënshtrua një ndryshimi të 
papritur – jeta dhe vdekja nuk ishin më të këqia për mua. Në vend të 
dëshpërimit, unë shijova gëzim dhe lumturi, të cilat vdekja nuk mund të m’i 
hiqte”. 
 
Me shumë mundësi gjeniu më i madh i letërsisë së të gjitha kohëve, Uilliam 
Shekspir, përpara se të vdiste tha: “Unë e lë shpirtin tim në duart e 
Perëndisë, Krijuesit tim, me besim të patundur në Jezu Krishtin, 
Shpëtimtarin tim”. 



 
Profesor Ambrose Fleming, i votuar si shkencëtari dhe profesori më i madh 
anglez në inxhinierinë elektronike në Universitetin e Londrës, ndërsa fliste 
për besimin e tij në Krisht tha: “Nuk ka asgjë në të gjithë Biblën që mund t’i 
krijonte një shkencëtari probleme me Jezu Krishtin”. 
 
Sot, në Bashkimin Sovjetik, Dr. Dhimitër A. Kuznetsov, një biokimist me 
tre doktorata, ka fituar edhe çmimin Lenin Komsomol për shkencën. Në 
vitin 1989 ai ishte në Shtetet e Bashkuara dhe foli për besimin e tij në Krisht.  
Ai gjithashtu ka shkruar një artikull në ish-Bashkimin Sovjetik në lidhje me 
shkencën pa ateizmin.  
 
Karl Barth, një nga intelektualët më të mëdhenj të këtij shekulli, i njohur si 
“mendimtari i shquar zviceran”, u pyet se cili kishte qenë mendimi më i 
rëndësishëm për të. Përgjigja e tij ishte: “Jezusi më do. Këtë e di”. 
 
Profesor Çarls Malek, ish-sekretar i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, 
duke folur për besimin e tij në Krisht, tha: “Ne duhet ta zhdukim ndarjen 
midis Krishtit dhe universit, midis intelektit dhe besimit”. Ai personalisht 
më ka treguar për përkushtimin e tij ndaj Jezu Krishtit si Zoti dhe 
Shpëtimtari i tij. 
 
Prandaj, ju lutem, mos thoni që Jezu Krishti ishte thjesht një njeri me 
moral të mirë dhe mos pranoni një përfundim që Ai nuk ka ekzistuar 
kurrë dhe se ai është thjesht një mit. Ju lutem mos mendoni se janë vetëm 
injorantët dhe të pashkolluarit ata që janë të interesuar për të njohur se 
kush është Krishti. Unë nuk mendoj se ju do të ishit ende në kërkim të së 
vërtetës nëse mendoni ashtu. 
 
 

“KUSH, THONI JU, SE ËSHTË JEZU KRISHTI?” 
 
Le t’i kthehemi pyetjes së dytë, “Kush, thoni ju, se është Jezu Krishti?” 
Përpara se t’i përgjigjeni kësaj pyetjeje, do t’ju nevojiten disa prova e fakte 
që do t’ju ndihmojnë të merrni një vendim intelektual.  
 
Ne duhet të pyesim veten nëse ka prova të mjaftueshme për të justifikuar një 
besim intelektual në Jezu Krishtin si Shpëtimtar të botës. Sepse zemra ime 
nuk mund të bëjë diçka që mendja ma refuzon. Kështu, përpara se kjo 



mbrëmje të mbyllet, ju duhet të jeni në gjendje t’i përgjigjeni me gjithë 
zemër pyetjes: “Kush është Jezu Krishti?”. Shpesh herë, në përvojën time 
jam ndeshur me disa pengesa mendore me të cilat duhet të punoj përpara se 
besimi im të ketë themelin intelektual që Perëndia dëshiron. Nëse Zoti 
ekziston dhe nëse ai nuk rri i heshtur, nëse Jezu Krishti është përgjigja për 
nevojat e zemrës njerëzore, Zoti do që unë të kuptoj me mendje planin e Tij 
për të sjellë njeriun përsëri në marrëdhënie me të. Krishtërimi është i 
ndërtuar mbi themele të forta të njohjes dhe të qënit në gjendje për të 
përligjur thëniet e Jezu Krishtit. 

 
DISA NGA THËNIET E TIJ TË VEÇANTA 

 
Më lejoni të përsëris disa nga thëniet e Jezusit ndërkohë që përgatisim 
skenën për të parë veçanërisht rëndësinë e njërës prej tyre. Këtu nuk kemi të 
bëjmë me një njeri të zakonshëm.  
 
Kur Jezusi bëri një të verbër të shikonte, Ai tha: “Unë jam drita e botës” 
(Gjoni 9:5). 
 
Kur Ai ushqeu 5 000 veta me dy peshq dhe pesë bukë, Ai tha: “Unë jam 
buka e jetës”, (Gjoni 6:35). 
 
Kur u paraqit përpara njerëzve, të cilët më vonë do ta ekzekutonin, u pyet 
nëse ai ishte Krishti, Biri i Zotit. Jezusi tha: “Po, është ashtu siç thoni ju”, 
(Mateu 26;63,64). 
 
Thomai, dishepulli që dyshoi nëse Jezusi ishte ngritur nga të vdekurit, u 
përgjigj, kur pa Jezusin dhe preku plagët në duart dhe në brinjën e tij: “Zoti 
im dhe Perëndia im”, (Gjoni 20:28). Jezusi tha: “Kush më ka parë mua, ka 
parë Atin”, (Gjoni 14:9). Pasi kishte ringjallur një njeri nga të vdekurit, Ai 
tha: “Unë jam ringjallja dhe jeta; ai që beson në mua, edhe sikur të duhej të 
vdesë, do të jetojë”, (Gjoni 11:25). Kështu thëniet e Jezusit se ai ishte 
Shpëtimtari i botës dhe e veçanta e shërbesës dhe punës së Tij janë shumë të 
qarta. Ndoshta njëri nga aspektet më të rëndësishëm të thënieve të Tij është e 
drejta e Tij për të falur mëkatet në botë, një thënie që i rezervohej vetëm 
Zotit. Lexoni njërën nga historitë që tregon këtë thënie. 
 
Pas disa ditësh, ai erdhi përsëri në Kapernaum dhe u muar vesh se ai gjendej 
në shtëpi; dhe menjëherë u mblodhën aq shumë njerëz, sa nuk gjeje më vend 



as përpara derës; dhe ai u predikonte Fjalën. Atëherë i erdhën disa që i 
paraqitën një të paralizuar, që po e bartnin katër veta. Por, duke qenë se nuk 
mund t’i afroheshin për shkak të turmës, zbuluan çatinë në vendin ku 
ndodhej Jezusi dhe, mbasi hapën një vrimë, e lëshuan vigun mbi të cilin 
rrinte shtrirë i paralizuari. Jezusi, kur pa besimin e tyre, i tha të paralizuarit: 
“O bir, mëkatet e tua të janë falur!”. Por aty po rrinin ulur disa skribë, të 
cilët, në zemër të vet, po mendonin: “Pse vallë ky po flet blasfemi. Kush 
mund të falë mëkatet, veç Perëndisë vetë?”. Por Jezusi, i cili menjëherë 
kuptoi në frymën e vet se ata po i mendonin këto gjëra në veten e tyre, u tha: 
“Pse i mendoni këto gjëra në zemrat tuaja? Çfarë është më lehtë: t’i thuash të 
paralizuarit “Mëkatet e tua të janë falur”, apo t’i thuash: “Çohu, merre vigun 
tënd dhe ec”? Dhe tani, që ta dini se Biri i njeriut ka pushtet të falë mëkatet 
mbi dhe, unë po të them (i tha të paralizuarit): Çohu, merre vigun tënd dhe 
shko në shtëpinë tënde!”. Dhe ai u ngrit menjëherë, mori vigun e vet dhe 
doli përjashta në praninë e të gjithëve dhe kështu të gjithë u habitën dhe 
lëvduan Perëndinë duke thënë: “Një gjë të tillë s’e kemi parë kurrë!” 
 
Tani, le të fokusohemi në njërën prej thënieve më të mëdha të Jezusit dhe 
nëse ajo është e vërtetë, do të jetë një e vërtetë e jashtëzakonshme. Nëse kjo 
thënie është e vërtetë, ju viheni përballë një vendimi që duhet të merrni në 
lidhje me mënyrën se si do ta jetoni jetën – me Të apo larg Tij. 
 
Ai tha: “Unë jam Udha, e Vërteta dhe Jeta; askush nuk vjen tek Ati 
përveçse nëpërmjet Meje”, (Gjoni 14:6). 

 
UDHA 

 
Ai nuk tha “Unë jam një udhë”. Ai tha: “Unë jam udha”. Shumë njerëz 
mendojnë se Zoti është ulur në majë të një mali dhe njerëzit e mbarë botës 
kanë tërë ato mënyra të ndryshme për të ngjitur këtë mal dhe për të shkuar 
tek Perëndia, që jeton në majë të tij. Ata mendojnë se me të vërtetë nuk 
përbën ndonjë ndryshim se si ata arrijnë në majë ku është Perëndia sepse 
gjithësecili po përpiqet të ngjitet për në të njëjtin vend, ku edhe ata do të 
mund ta njohin Perëndinë. E kështu ata bien në përfundimin që çdo mënyrë 
që ata përdorin për të arritur në majë është e rregullt, apo çdo besim që ata 
zgjedhin do t’i çojë tek Perëndia. Çdo rrugë është e ligjshme sepse ne po i 
ngjitemi të njëjtit mal apo jo? Por nuk është kështu nëse ndiqni një parim 
logjik të quajtur “Ligji i moskundërvënieve”, i cili thotë: Nëse “A” bie në 
kundërvënie me “B” apo “B” bie në kundërvënie me “A”, atëherë ose njëra 



prej tyre është në rregull dhe tjetra e ka gabim ose të dyja e kanë gabim. Për 
shembull, nëse unë them që të gjithë stilolapsat shkruajnë me ngjyrë të zezë 
dhe ju thoni që disa prej tyre shkruajnë me blu, të dyja këto thënie nuk mund 
të jenë të vërteta. Ose unë e kam mirë dhe ju e keni gabim; ose ju e keni mirë 
dhe e kam unë gabim; ose e kemi që të dy gabim. 
 
Ja edhe një shembull tjetër. Myslimanët thonë: “Jezusi ishte vetëm një 
profet; ai ishte një njeri me moral të mirë. Por ai nuk vdiq në kryq dhe nuk u 
ringjall ditën e tretë. Për të shkuar tek Perëndia, duhet t’i bindesh 
Muhamedit”. I krishteri bie dakord me Jezusin i Cili tha se është shpëtimtari 
i botës. I krishteri beson se Jezusi vdiq në kryq dhe u ringjall ditën e tretë. Të 
dy këta pozicione nuk mund të kenë të drejtë; ose njëri e ka mirë dhe tjetri 
gabim, apo e anasjellta, ose janë të dy gabim. Për më tepër, Jezusi tha: “Unë 
jam udha” dhe jo “Unë jam një udhë”, dhe kjo është një thënie ekskluzive. 
Nëse fjalët e Jezusit janë të vërteta, atëherë Ai ka eliminuar të gjitha shtigjet 
për t’u ngjitur në mal, për të shkuar tek Perëndia. Nëse Jezusi është udha, e 
vetmja udhë që unë të shkoj tek Perëndia, atëherë asnjë tjetër – as 
Muhamedi, Konfuci, Buda, apo vetja ime - nuk janë udhë për tek Perëndia. 
 
Nuk jua bëra unë këtë deklaratë. Këtë e tha Jezusi. Nëse ekziston ndonjë 
rrugë tjetër për tek Perëndia përveç asaj të Jezus Krishtit, atëherë vdekja në 
kryq e Krishtit e humb të gjithë kuptimin e saj. Nëse ekzistojnë më tepër se 
një rrugë për tek Perëndia, atëherë nuk ka pasur nevojë që Ai të dërgojë 
Birin e Tij të vetëm, Jezu Krishtin, për të vdekur në kryq në vendin tuaj. 
 
Ju duket e ngushtë kjo? Ekskluzive? E ngurtë? Ndoshta ashtu është, por 
Perëndia e ka thënë shumë qartë, pa më të voglën paqartësi, sepse kjo është 
një gjë shumë e rëndësishme. Ka edhe një mënyrë tjetër për ta parë thënien e 
Jezusit që ai është “udha”. Kur ju merrni parasysh që Zoti është i përkryer, 
reaksioni pasues është habia se si mund të kemi ne një marrëdhënie me Atë 
që është i tillë. Që ka një rrugë për tek ky Zot i shenjtë dhe i drejtë është e 
pabesueshme për mua, kur kam parasysh gjendjen e njerëzimit. 
 
Shikoni pozitën e pasigurtë të njerëzimit. Ne kemi dhunuar standartet dhe 
ligjet e një Zoti krejtësisht të shenjtë e krejtësisht të drejtë. E si? Me fjalët e 
Biblës ne të gjithë kemi mëkatuar e kemi rënë nga standartet e Perëndisë, 
(Romakët 3:23). Ata prej jush që dinë greqisht, dinë edhe origjinën grafike 
të fjalës mëkat. Fillimisht mëkat ishte një term harkëtari. Kur një shigjetar 
nuk godiste në shenjë, ai që kontrollonte goditjen e tij thërriste. “Mëkat”. 
Kjo do të thoshte që ai nuk goditi në shenjë.  



 
Zoti, i cili është i përkryer, duhet të ketë drejtësi dhe shenjtëri të përkryer në 
praninë e Tij. Këto janë standartet e Tij. Kjo është shënjestra që ne duhet të 
godasim. Për shkak se ne të gjithë nuk mund ta arrijmë këtë standart, jemi të 
gjithë mëkatarë. Nëse jemi të ndershëm, ne duhet ta pranojmë se jetët tona 
nuk janë të përkryera. Ne kemi gënjyer, vjedhur, lakmuar, kemi pasur zili, 
kemi qenë xhelozë, të inatosur, plot me epsh dhe lakmi për para. Ne nuk 
kemi qenë të përkryer në asnjë marrëdhënie. Për t’u ndjerë më mirë, ne 
mund t’i krahasojmë jetët tona me ato të të tjerëve – sigurisht që ne nuk 
kemi kryer krimet e Stalinit apo Hitlerit, por kjo është e kotë. Nuk ka rëndësi 
se kush jemi ne, edhe më i miri prej nesh ka rënë nga përkryeshmëria e 
standarteve të Perëndisë. Për shkak të mëkatit tonë jemi krejtësisht të ndarë 
nga Perëndia, i cili na do. Kur Zoti thotë “po”, ne themi “jo”. Kur Zoti thotë 
“jo” ne themi “po”. Shumica e njerëzve, nëse do të ishin të ndershëm me 
veten e tyre, do të binin dakort që diçka brenda tyre është gabim dhe 
mungon. Kjo zbrazëti dhe vetmi që ne kemi është sepse ne jemi ndarë nga ai 
që na deshi ne. Dhe vetëm Ai mund të na japë neve paqe, qëllim dhe gëzim 
për të jetuar. 
 
Më lini ta shtroj ndryshe. Shumica e njerëzve mendojnë se rruga për tek 
Perëndia është kur bën mirë. Të paktën kështu mendojnë njerëzit me kulturë 
amerikanoveriore. Nëse unë punoj shumë, do të më ngrenë në detyrë. Nëse 
studioj shumë në shkollë, do të dal me nota të mira, nëse stërvitem shumë në 
futboll, do të luaj me skuadrën e parë. Ne arsyetojmë se do të mund ta 
arrijmë Perëndinë në të njëjtën mënyrë. Sepse Ai është një Perëndi i mirë, 
njerëzimi duhet të punojë shumë për të bërë gjëra të mira që ta arrijë Atë. 
Por kjo gjë është jashtë logjikës. Zoti është mirësi e përsosur dhe veprat tona 
të mira nuk mund të arrijnë kurrë nivelin e Tij. 
 
Kjo është një pamje imagjinare e asaj që unë po them. Mendoni sikur Zoti të 
ishte në Nju Jork dhe të gjithë njerëzit e botës të jetonin në Angli. Zoti thotë: 
“Nëse doni të keni marrëdhënie me mua, ju duhet të notoni nëpër oqean nga 
Anglia deri në Nju Jork. Kështu që të gjithë kridhen në ujë. Disa njerëz 
mund të notojnë vetëm një kilometër. Disa, dhjetë kilometra. Disa atletë të 
fortë mund të shkojnë deri 300 kilometra. Një notar Olimpik madje mund të 
kalojë edhe 500 kilometra, por askush nuk mund të shkojë me not deri në 
Nju Jork, është e pamundur. 
 
Si me nivelet e ndryshme të notarëve, ne mund ta krahasojmë mirësinë tonë 
me atë të atyre që kemi përreth. Ne mund të themi: “Kurrë nuk e kam 



tradhëtuar gruan” apo “unë mashtroj shumë rrallë” ose “unë nuk jam 
vrasës”. Por ne nuk do të vlerësohemi duke u krahasuar me të tjerët. Ne do të 
gjykohemi duke u krahasuar me mirësinë e Perëndisë dhe këtu ne nuk 
godasim në shenjë – nuk mund ta kalojmë me not të gjithë distancën. Sipas 
standarteve të Perëndisë që na krijoi, ne jemi mëkatarë dhe për shkak të 
mëkatit tonë, ne nuk mund të presim gjë tjetër veç ndarjes nga Perëndia. 
Megjithëse mirësia jonë kur krahasohet me atë të të tjerëve mund të jetë si ai 
notari Olimpik, ne do të dështojmë (ose do të mbytemi) duke u përpjekur të 
notojmë deri në Nju Jork, për të arritur standartet e përkryera të shenjtërisë 
dhe drejtësisë. 
 
Tani është e arsyeshme që nëse unë nuk mund të shkoj me fuqinë time nga 
Anglia në brigjet e Amerikës së Veriut, nuk kam nevojë për leksione noti. 
Në vend të kësaj kam nevojë për një tjetër mënyrë për të kaluar nga ana 
tjetër, një varkë shpëtimi ose një urë. 
 
Por Jezusi tha se Ai është ura që bashkon një Perëndi të shenjtë dhe një 
njerëzim mëkatar. Kjo është arsyeja se përse Jezus Krishti vdiq. Kjo është 
përse kryqi i Krishtit është pika qendrore e historisë së njerëzimit. Në 
Dhjatën e Re, tek 1 Timoteu shkruhet: 
Vizatim 
“Sepse ka vetëm një Perëndi dhe një ndërmjetës midis Perëndisë dhe 
njerëzve, njeriu Jezu Krisht, i cili e dha veten e tij si një çmim për të gjithë 
njerëzit – për dëshmim në kohën e caktuar”. 
Vizatim 

Asnjë prej këtyre rrugëve nuk të çojnë tek Perëndia 
 
Kjo është arsyeja përse për të arritur Perëndinë kërkohet më tepër se një 
shteg i rëndomtë në mal. Ne nuk mund t’i ofrojmë kurrë përsosmëri 
Perëndisë – mali nuk mund të bëhet me shkallë. Perëndia tha se vetëm Ai e 
përcakton se si njerëzit do të vijnë në shtëpinë e Tij.  Jezusi tha, Unë jam 
udha. Unë jam dera dhe duke kaluar nëpërmjet derës ju futeni në shtëpinë e 
Perëndisë. 

 
E VËRTETA 

 
 

Gjëja e dytë që Jezusi tha ishte: “Unë jam e vërteta”. Kjo është pak e 
ngushtë apo jo? Por e vërteta si përkufizim është shumë e ngushtë. Ju mund 



të thoni: “Kjo mund të jetë e vërtetë për ty, por nuk është e vërtetë për mua”. 
Por e vërteta nuk funksionon kështu. Nëse Lenini ishte sekretari i parë i 
Partisë Komuniste, kjo nuk është e vërtetë vetëm për ju, por edhe për mua 
dhe për pjesën tjetër të botës. Nëse Xhorxh Uashingtoni ishte presidenti i 
parë i vendit tim, kjo nuk është e vërtetë vetëm për mua por edhe për mbarë 
botën. Ju mund të thoni që për sa kohë që ju besoni se diçka është e vërtetë, 
ajo do të jetë e vërtetë për ju. Por kjo gjë nuk është as racionale. Vetëm ta 
besosh diçka nuk do të thotë se ajo do të bëhet e vërtetë dhe duke mos e 
besuar diçka, nuk do të thotë se ajo do të bëhet e gënjeshtërt. Besimi im nuk 
e vë në vend e as e hedh poshtë të vërtetën. Çelësi është se duhet të zbulojmë 
se ç’është e vërteta. 
 
Mendoni sikur të kishte vetëm një cipë të, hollë akulli në lumin e Moskës, 
por unë të besoja se ajo shtresë akulli është në gjendje të më mbajë mua që 
dua të kaloj në anën tjetër të lumit. Unë filloj ta kapërcej lumin me besim të 
madh në atë shtresë akulli. Por unë po besoj një gënjeshtër. Pavarësisht se sa 
i fortë është besimi im, nëse filloj të eci mbi atë shtresë të hollë akulli, ajo do 
të thyhet dhe unë do të mbytem. Besimi im në atë akull nuk do të ketë 
ndikim mbi atë që unë besoj se është e vërtetë, që akulli është në gjendje të 
më mbajë. Në të kundërt, njeriu që ecën në akullin e trashë që mbulon lumin 
mund të ketë vetëm pak besim e megjithatë do të jetë në gjendje të ecë i 
sigurtë në akull. As besimi, as mungesa e tij, nuk janë në gjendje të të japin 
siguri. Puna është vetëm nëse bazohet besimi im në një të vërtetë apo në një 
gënjeshtër, në akullin e hollë apo të trashë. Nëse besimi im, megjithëse i 
vogël, është i bazuar në akullin e trashë, unë do të përjetoj realitetin e një 
ecjeje të sigurtë.  Megjithëse unë mund të kem besim të madh tek akulli i 
hollë, unë do të përjetoj realitetin e një shkatërrimi. Kështu është edhe me 
Krishtin. Nëse vetëm Ai është rruga ime drejt një Perëndie të shenjtë e të 
drejtë, dhe kjo vlen si për universin ashtu edhe për Perëndinë, gjithçka që më 
duhet të bëj është të besoj në atë se kush është Ai dhe çfarë bëri Ai për të 
bërë të mundur që unë në jetën time të mund të njoh dashurinë dhe faljen e 
Perëndisë. 
 
Më përpara përmenda se C.S. Luis jetoi shumicën e jetës së tij si ateist, por 
përqafoi krishtërimin duke u bazuar tek Krishti dhe vërtetësia e thënieve të 
Tij. Për shumë vjet ai kishte qenë profesor i letërsisë së mesjetës dhe 
rilindjes në Universitetin e Oksfordit dhe më vonë në atë të Kembrixhit. 
Duke komentuar në thëniet e Jezusit se Ai ishte Zot, ai tha se kjo thënie ose 
ishte e vërtetë ose ishte false. Nëse Jezusi është Zot dhe kjo është e vërtetë, 



atëherë ju keni një vendim për të bërë në lidhje me çfarë doni ju të bëni me 
thëniet e Tij. Por profesor Luis tha: “Mendoni sikur Jezusi të kishte thënë se 
ishte Zot e kjo thënie të ishte e gënjeshtërt. Do të kishte dy mundësi: ose 
Jezusi e dinte që kjo ishte e gënjeshtërt ose Ai nuk e dinte që kjo ishte e 
gënjeshtërt e atëherë Jezusi do të ishte gënjeshtar. Jo vetëm që do të ishte 
gënjeshtar, por do të ishte edhe budalla, sepse për thënie të tilla Ai u vra. 
Dhe jo vetëm që ishte një budalla, por ishte edhe një demon i ferrit sepse ai u 
tha njerëzve të vendosnin besimin në të për të pasur jetën e përjetshme”. 
Luis përfundon: “Që ndikuesi më pozitiv që bota ka njohur ndonjëherë të 
ketë jetuar një jetë kaq shumë të gënjeshtërt, ky nuk është një vend racional 
ku mund të mbahesh”. 
 
Duke komentuar në idenë që Jezusi ishte një gënjeshtar dhe një gënjeshtër e 
gjallë, historiani i shekullit XIX W. Lecky, i cili me siguri nuk ka qenë 
besimtar nga këndvështrimi fetar, gjithsesi shkroi për Jezusin: “Karakteri i 
Jezusit jo vetëm që ka qenë shembulli më i lartë i virtyteve, por edhe nxitësi 
më i madh për praktikimin e tyre dhe ka ushtruar një ndikim aq të madh saqë 
me të vërtetë mund të thuhet që të dhënat e tre viteve aktive të jetës së Tij 
kanë bërë shumë më tepër për rigjenerimin dhe zbutjen e racës njerëzore 
sesa gjithë udhëzimet e filozofëve dhe të gjitha urdhërimet e moralistëve”. 
 
Por mbani mend që kemi edhe një mundësi tjetër. Nëse pretendimet e Jezusit 
se ishte Perëndi ishin të gënjeshtërta, por Ai me të vërtetë mendonte se ishte 
Perëndi, kjo do ta bënte atë mendërisht jo të balancuar me një diagnozë 
skizofrenie. E megjithatë, asnjë nga karakteristikat e Jezusit nuk tregon për 
skizofreni. 
 
Shumica e psikiatërve na thonë që nëse bota do të jetonte me mësimet e 
Jezusit, nuk do të kishim as luftëra, as vrasje e as urrejtje. Kjo nuk tingëllon 
si skizofreni. Psikiatri J.T.Fisher i bëri një përmbledhje shumë të mirë 
problemit në fjalë: 
 
Nëse do të bënit shumën e të gjithë artikujve autoritarë, që janë shkruar 
ndonjëherë nga psikologët dhe psikiatrët më të kualifikuar mbi temën e 
higjenës mendore – nëse do t’i përmblidhnit e ripërpunonit dhe t’ia hiqnit 
fjalët e tepërta – nëse do të merrnit të gjithë mishin pa kocka dhe nëse do të 
keni këto copëza të njohurisë së pastër shkencore të shprehura nga poetët më 
të aftë që janë gjallë, do të përfundonit me një përmbledhje të mjegullt dhe 
jo të plotë të Shërbesës në Mal. Ajo do të vuate jashtëzakonisht nga 
krahasimi. Për rreth 2000 vjet, bota e krishterë ka mbajtur në duar përgjigjen 



e plotë të përpjekjeve të vazhdueshme e të pasuksesshme të saj. Këtu 
qëndron çelësi për suksesin e jetës njerëzore me një shëndet optimal mendor 
dhe me kënaqësi. 
 
Siç ka vëzhguar edhe John Warwick Montgomery: “Por askush nuk mund 
t’i ketë të dyja. Nëse mësimet e Jezusit sigurojnë ‘çelësin e suksesit të jetës 
njerëzore me një shëndet optimal mendor’, atëherë mësuesi nuk mund të jetë 
një i çmendur që e keqkupton krejtësisht natyrën e personalitetit të tij”. 
 
Kështu, profesor Luisi përfundoi duke thënë që asnjë nga këto mundësi nuk 
është një mundësi racionale. Në përgjigje të thënieve të Jezus Krishtit, ne 
kemi katër alternativa: 
 
 
 Ai është një legjendë. 
 Ai është një gënjeshtar. 
 Ai është një i çmendur. 
 Ai është Zot. 
 
Jashtë mundësisë legjendë (e cila nuk bazohet historikisht), ka vetëm tri 
mundësi në lidhje me personin e Jezu Krishtit: ose Ai është një gënjeshtar, 
ose Ai është i çmendur, ose Ai është Zot. Pyetja që del është kjo, cili nga 
këto mundësi ka të ngjarë të jetë më i vërtetë? 
 
 
 
 

THËNIET SE ËSHTË ZOT 
 
Ai e bëri këtë thënie     Ai e bëri këtë thënie 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Luis doli në përfundimin se Jezusi nuk ishte as gënjeshtar, as i çmendur, por 
Ai është Zoti, ashtu siç është treguar edhe në diagramë. 
 
 

JETA 
 
Çështja tjetër në lidhje me thënien e Tij, unë besoj se është çelësi për dy 
thëniet e tjera. 
 

Jezusi tha: “Unë jam udha dhe e vërteta”. Pastaj ai tha: “Unë 
jam jeta”. Ky është aspekti më i rëndësishëm i thënieve të 
Jezusit. Thëniet e Jezusit se Ai është “jeta” nënkuptojnë që 
Ai duhet të jetojë në përjetësi nëse do të jetë Ai që do të më 
japë mua përjetësinë apo jetën e përjetshme. Kjo thënie 
kishte të bënte me ringjalljen e Tij, që është edhe aspekti më 
i rëndësishëm i kredibilitetit të krishtërimit. Nëse Jezu 
Krishti nuk u ringjall nga të vdekurit, Ai nuk është e vërteta 
dhe as rruga. E gjithë baza për kredibilitetin e jetës së 
Krishtit gjendet në ringjalljen e Tij. 

 
Nëse Jezu Krishti nuk u ringjall dhe nuk e mundi vdekjen, të 
krishterët janë budallenjtë më të mëdhenj të botës. Nëse 
Jezu Krishti nuk u ringjall, unë nuk po ju komunikoj asgjë 
tjetër veç gënjeshtrave. Nëse Jezu Krishti nuk u ringjall, 
besimi juaj si edhe i imi dhe besimi i të tjerëve në botë është 
i kotë. 

 
I gjithë fokusi i jetës së Krishtit në lidhje me përligjen e thënieve të Tij ishte 
thënia e Tij që Ai do të refuzohej dhe “duhet të vritet dhe pas tri ditësh të 
ngrihet sërish”. (Marku 8:31) 
 
Historiani Philip Schoff, i cili shkroi The History of The Christian Church 
(Historia e kishës së krishterë), tha: “Pyetja provë e pafund për krishtërimin 
është ringjallja. Eshtë ose mrekullia më e madhe ose është iluzioni më i 
madh që mban mend historia”. 
 
Dr. William Lyon Phelps  i Universitetit të Yale ka thënë: “Pyetja provë për 
jetën e Krishtit është ringjallja”. 



 
Edhe ateisti i njohur H.L. Mencen tha: “Nuk ka asnjë mënyrë për të pajtuar 
teologjinë me shkencën”. Por ai shtoi: “Nëse Jezu Krishti u ngrit nga të 
vdekurit, kjo e bën krishtërimin të mundshëm”. 
 
Ne mbetemi përpara një pyetjeje: A u ringjall Krishti? Nëse është kështu, 
ç’të dhëna, ç’prova, ekzistojnë që të nxjerrin në këtë përfundim duke ruajtur 
integritetin intelektual? 
 
Të dhënat që të çojnë në prova zakonisht mblidhen në njërën nga këto dy 
mënyra. Së pari është metoda shkencore – një eksperiment që kryhet në një 
mjedis të kontrollueshëm, zakonisht në një laborator. Kjo do të thotë që 
rrethana të njëjta mund të krijohen përsëri dhe eksperimenti të përsëritet. 
Shkencëtarët pastaj formojnë hipotezat nga të dhënat e grumbulluara. 
 
Ngjarjet historike, nga ana tjetër, ndodhin në një moment në kohë dhe nuk 
mund të shumëfishohen. Ne nuk mund ta përdorim metodën shkencore për 
të provuar që Jul Çezari ka ekzistuar. Prandaj ne përdorim një metodë tjetër 
prove, metodën ligjore historike. Përdoret në gjykata për të provuar fajtorët e 
të pafajshmit. Gjithashtu përdoret për të verifikuar besueshmërinë e 
ngjarjeve historike të raportuara. Për të mbrojtur integritetin tonë intelektual, 
ne nuk duhet të kemi frikë të përdorim këtë metodë në studimin tonë të Jezu 
Krishtit, për të na ndihmuar ne të përligjin thëniet që Ai ka bërë me qenien e 
Tij si Shpëtimtari i botës dhe Shpëtimtari dhe Zoti personal i atyre që e 
pranojnë Atë. Në fund të fundit, jeta, vdekja dhe ringjallja e Tij, janë 
raportuar në dokumentet historike. 
 
 
Profesor Wolfhart Pannenberg, i Universitetit të Mynihut, thotë: “A ndodhi 
apo jo ringjallja e Jezusit, kjo është një pyetje historike dhe pyetja historike 
në këtë pikë është e pashmangshme. Kështu pyetjes duhet t’i jepet përgjigje 
në nivelin e argumenteve historikë”. 
 
Nëse njohuria jonë për të kaluarën është gjithmonë e bazuar në të dhëna dhe 
dëshmi të së kaluarës, atëherë pyetja tjetër logjike që ka lidhje me këtë 
premisë është: a është apo jo e besueshme ringjallja? 
 
Kur një dëshmi vlerësohet, është e hapur si ndaj verifikimit ashtu edhe ndaj 
falsifikimit nga ana e atyre që po e vlerësojnë. Nëse unë them që jashtë po 
bie dëborë, kjo thënie është e hapur ndaj verifikimit dhe falsifikimit. Kështu, 



nëse filloj të merrem me dëshmitë që i takojnë ringjalljes, duhet të zbatoj të 
njëjtat parime si ato që ndjekin edhe gjykatat për shqyrtimin e besueshmërisë 
së cilësdo të dhëne historike. Dëgjoni se çfarë kanë thënë disa ekspertë 
ligjorë, mendimi i të cilëve udhëhiqet nga ato parime, për provat në lidhje 
me ringjalljen.  
 
Profesor Thomas Arnold, për katërmbëdhjetë vjet Lord Master i 
Universitetit të Ragbit, autori i The History of Rome (Historia e Romës) dhe 
mbajtësi i postit të dekanit për Historinë Moderne në Universitetin e 
Oksfordit, ishte shumë i njohur me të dhënat vlerësuese që përcaktojnë 
faktet historike. Pas përzgjedhjes së kujdesshme të provave historike në 
lidhje me ringjalljen e Krishtit, ky shkollar i madh tha: “Mua më është bërë 
zakon që prej shumë vjetësh të studioj historitë e epokave të kaluara dhe të 
shqyrtoj e peshoj provat e atyre që kanë shkruar për to dhe nuk di ndonjë 
fakt më të mirë, në të gjithë historinë e njerëzimit, i cili të jetë provuar me të 
dhëna më të mira e më të plota nga të gjitha burimet, për një kërkues të 
ndershëm, sesa shenja e madhe të cilën na e ka dhënë Perëndia, që Krishti 
vdiq dhe u ngrit sërish nga të vdekurit”. 
 
John Capeley, një profesor në Universitetin e Kembrixhit, i cili u ngrit në 
postin më të lartë të gjykatësve në Angli e që u njoh si një nga mendjet më të 
ndritura ligjore të historisë britanike, ka thënë: “Unë e di shumë mirë se 
ç’është prova dhe, po ju them, prova të tilla si ajo e ringjalljes ende nuk kanë 
të dytë”. 
 
Lord Darling, i cili ishte një tjetër kryetar i gjykatës së Lartë të Anglisë tha: 
“Asnjë juri inteligjente në botë nuk do të dështonte për të dhënë vendimin që 
Historia e Ringjalljes është e vërtetë”. 
 
Unë kam një shok, i cili ishte i pari i klasës së tij, një mendimtar i shkëlqyer. 
Dikush e pyeti atë një herë se pse kishte përqafuar krishtërimin. Shoku im u 
përgjigj: “Për arsyen më të thjeshtë që unë nuk mund ta kundërshtoj 
ringjalljen”. 
 
Do të dëshiroja shumë që të gjithë ta kundërshtojnë ringjalljen e Krishtit, 
sepse kjo do të thoshte që ata do të kryenin kërkime nga ana e tyre. Më 
kujtohen disa skeptikë të tillë në histori, që filluan ta kundërshtonin 
ringjalljen, por kur u përballën me provat filluan të besojnë në Krishtin. 
 



Njëri prej tyre ishte Profesor Simon Greenleaf. Ai ishte profesor i ligjit dhe 
kryetari i Departamentit të Juridikut në Universitetin e Harvardit, njëri nga 
universitetet më të mirë të Shteteve të Bashkuara. Ai pat shkruar një libër, 
The Principles of Legal Evidence dhe tre studentë të tij e sfiduan profesor 
Greenleaf që ta aplikonte librin e tij ndaj ringjalljes së Krishtit dhe të hetonte 
besueshmërinë e provës së ngjalljes nga të vdekurit të Jezusit. Proferor 
Greenleaf e pranoi sfidën e tyre. Pasi studioi vetë, ai tha: “Nuk ka provë 
historike më mirë të dokumentuar sesa ajo e ringjalljes së Krishtit”. Dhe ai 
shtoi: “Jam i bindur se ju mund të bindni cilëndo gjykatë në Angli apo 
Amerikë që Krishti u ngrit nga të vdekurit”. 
 
Po mendoja edhe për dy të tjerë, që kanë qenë profesorë në Universitetin e 
Oksfordit. Njëri ishte Lord Lyttleton, ndërsa tjetri Dr. Gilbert West. Ata 
donin të shkatërronin “mitin” e krishtërimit. Ata e dinin që do të duhej t’ia 
nisnin me kundërshtimin e ringjalljes së Krishtit dhe, së dyti, me ndryshimin 
e jetës së dishepujve. Dr. West u përpoq të tregonte jovërtetësinë e 
ringjalljes dhe Lord Lyttleton do të shpjegonte kthimin e menjëhershëm në 
besim të Saulit nga Tarsusi, i cili ishte përpjekur të shkatërronte të krishterët 
e shekullit të parë. Një vit më vonë, të dy këta burra u bënë të krishterë. Në 
librin që ata shkruan për hulumtimet e tyre në lidhje me provat për 
ringjalljen, ata thanë: “Mos kundërshtoni, pa bërë hetime më përpara”. 
 
Frank Morrison, një avokat britanik, i cili kishte vendosur të shkruante një 
libër që do të kundërshtonte ringjalljen e Krishtit, e shkroi një libër, por nuk 
ishte ky libri që ai kishte dashur në fillim. Ndërsa ai shqyrtonte provat e 
ringjalljes së Krishtit, ky avokat skeptik i pa që ishin kaq bindëse saqë u 
detyrua t’i pranonte dhe të bëhej besimtar. Libri që ai shkroi, “Who Moved 
the Stone”, paraqet provat për ringjalljen e Krishtit. 
 
Lee Wallace gjithashtu nisi të shkruajë një libër që të mohonte hyjninë e 
Krishtit dhe ringjalljen e Tij dhe përfundoi në vend të kësaj duke e mbrojtur 
në librin e tij të famshëm Ben Hur. 
 
 
 

MENDIME PËRMBLEDHËSE 
 

Unë mendoj se duhet të them se ka disa nga ju, të cilët, pavarësisht se 
ç’prova u paraqet, do të kundërshtonin t’u besonin. Shumë njerëz i 



kundërshtojnë thëniet e Zotit dhe të personit të Krishtit duke mos u bazuar 
në kërkime intelektuale, por në hamendje filozofike. Shpesh në konviktet e 
universiteteve mund të takosh njerëz që thonë se nuk besojnë në ringjallje, 
sepse nuk besojnë në Zot, apo në gjëra të mbinatyrshme, apo në mrekulli. Në 
vend të këtyre gjërave, ata preferojnë të qëndrojnë në një sistem të mbyllur 
mendimesh. Filozofët Spinoza dhe Hume kanë thënë se edhe po t’u 
paraqiteshin provat për ringjalljen, ata nuk do t’i besonin. Përse? Jo për 
shkak të mungesës së provave, por sepse ata tashmë besonin se nuk ka as 
Zot, as gjëra të mbinatyrshme, as mrekulli. 
 
Nuk kam nevojë të shtoj që ky nuk është integritet intelektual, por miopi 
filozofike. “Edhe nëse të gjitha provat thonë 2 + 2 = 4,” mendja e mbyllur 
argumenton: “Unë zgjedh të besoj se bëjnë 3”. 
 
Kështu, unë u bëj thirrje kërkimtarëve të zellshëm, atyre me atë dëshirë të 
vërtetë për të njohur Perëndinë. Unë i bëj thirrje integritetit tuaj intelektual, 
si atyre skeptikëve të hershëm të cilët u nisën objektivisht për të mohuar 
Perëndinë. 
 
Ky është një citim nga libri i Veprave të Apostujve në Dhjatën e Re, të cilin 
Sër William Ramsey, arkeolog i mirënjohur, e ka quajtur historia më e saktë 
e të gjithë shekullit të parë: 
 
Tregimin e parë e bëra, o Teofil, mbi të gjitha gjërat që Jezusi nisi të bëjë 
dhe të mësojë, deri në ditën në të cilën u muar në qiell, pasi u kishte dhënë 
urdhërime nëpërmjet Frymës së Shenjtë apostujve që ai kishte zgjedhur. 
Atyre, pasi pati vuajtur, iu paraqit i ngjallur me shumë prova bindëse, duke u 
parë prej tyre për dyzet ditë dhe duke folur për gjërat e mbretërisë së 
Perëndisë. 
 
 

TRI ÇËSHTJE 
 
Ka tri prova specifike mbi të cilat bien dakord si të krishterët ashtu edhe jo të 
krishterët. 
 
 Këto tri prova janë: 
 
 E PARA: Jezu Krishti u kryqëzua. 



 
 E DYTA: varri ishte bosh. 
 
 E TRETA: Pati një Shpallje për Pashkë: Ai është Ringjallur! 
 
Jezusi u kryqëzua rreth vitit 29 M.K. Atë e zbritën nga kryqi dhe e vendosën 
në varrin e Jozefit nga Arimatea. 
 
Dokumentet historike tregojnë se një gur i madh me peshë nga një në dy ton 
u vendos në hyrje të varrit. 
 
Ai gur u vulos me vulën romake, e cila kishte një efekt psikologjik, njësoj 
sikur KGB-ja të vendoste vulën e saj në një derë dhe të thoshte: po e theve 
vulën, ne do të të thyejmë ty. Një roje romake pastaj u vendos në hyrje të 
varrit për të siguruar që asgjë nuk do të ndodhte me trupin. Roja romake 
përbëhej nga katër në gjashtë ushtarakë të përgatitur mirë. E megjithatë, 
varri ishte i boshatisur tri ditë më vonë. Disa skeptikë, duke u përpjekur ta 
shpjegonin varrin e zbrazët, paraqesin teori që aktualisht kërkojnë më tepër 
besim sesa vetë ringjallja për t’i pranuar si të vërteta. 
 
Ka një teori të quajtur “Teoria e Alivanosjes”, e paraqitur nga Venturini. 
Ajo sugjeron që Jezusi në të vërtetë nuk vdiq në kryq. Ai u zbrit nga kryqi 
dhe, kur u vendos në varr, lagështia e varrit e ripërtëriu trupin e Tij. Ai lëvizi 
gurin e madh, kaloi në majë të gishtave përpara rojeve dhe iu shfaq 
dishepujve si një Zot triumfator dhe pastaj u largua dhe vdiq në ndonjë vend 
tjetër. Edhe shumica e skeptikëve nuk e pranojnë këtë teori, por disa e 
përdorin për të përforcuar pozitat e tyre që Krishti nuk u ngrit nga të 
vdekurit. 
 
Një teori tjetër thotë që gratë shkuan në varrin e gabuar. Nëse gratë shkuan 
në varrin e gabuar, kjo do të thotë që edhe rojet romake kishin shkuar në 
varrin e gabuar. Kjo do të thotë që edhe drejtuesit hebrej shkuan në varrin e 
gabuar. Përndryshe, trupi i Jezusit do të gjendej në varrin e duhur. 
Alternativa e këtyre, si edhe e teorive të ngjashme, është varri i zbrazët dhe 
dishepujt që shpallin: “Ai është ringjallur! Jezu Krishti është i gjallë! Ai u fal 
mëkatet dhe u jep jetë të përjetshme atyre që besojnë”. Nëse kjo do të kishte 
qenë gënjeshtër, zyrtarëve hebrej u mbetej vetëm të shkonin në varr, të 
merrnin trupin dhe ta ekspozonin atë në mes të Jeruzalemit duke thënë: “Ja 
ku e keni Shpëtimtarin tuaj të ringjallur”, kështu dhe lëvizja e krishterë dhe 



thirrjet për ringjalljen e Krishtit do të kishin pushuar. Por ata nuk ishin të 
aftë ta gjenin trupin. Varri ishte i zbrazët. 
 
John Warwick Montgomery, mbrojtës i krishtërimit dhe ish-dekan i 
“Shkollës Juridike Simon Greenleaf”, shkruan: “I kalon kufijtë e 
besueshmërisë që të krishterët e parë të kenë sajuar një përrallë të tillë dhe 
pastaj t’ua kenë predikuar atyre që shumë lehtë mund t’i kishin 
kundërshtuar, duke u treguar trupin e Jezusit”. 
 
Paul Althaus, i Universitetit Erlangen në Gjermani, shton: “Ringjallja nuk 
kishte për t’u besuar në Jeruzalem as për një ditë e as për një orë të vetme, 
nëse nuk do të ishte vërtetuar zbrazëtia e varrit si një fakt për të gjithë të 
interesuarit”. 
 
Shpjegimet për varrin e zbrazët mund të jenë ose sepse ishte diçka natyrale, 
ose sepse ishte diçka e mbinatyrshme. Nëse Krishti u ngrit me të vërtetë nga 
të vdekurit në mënyrë të mbinatyrshme nga Zoti, unë me të drejtë dhe me të 
vërtetë mund t’ju bëj thirrje për t’u penduar për mëkatet tuaja dhe t’i besoni 
Krishtit si Zot dhe Shpëtimtar personal, sepse kjo është rrjedha logjike. Por 
nëse shpjegimi është i natyrshëm, dikush duhet ta ketë lëvizur trupin. Por 
kush të ketë qenë vallë? Ushtarët romakë? Jo, ushtarët romakë u vunë aty 
për ta ruajtur trupin në varr. Zyrtarët hebrenj? Jo, ata do ta kishin nxjerrë 
përnjëherë e do të deklaronin: “Ja ku e keni Shpëtimtarin tuaj të ‘ringjallur’”, 
që t’i hidhnin poshtë në këtë mënyrë pretendimet e dishepujve. 
 
Ndoshta dishepujt e zhvendosën trupin dhe sajuan gënjeshtrën që Jezusi 
ishte Zot dhe që ishte ringjallur nga të vdekurit. Por provat që zbulohen nga 
ata që hulumtojnë sugjerojnë të kundërtën. Së pari, dishepujt nuk prisnin që 
Jezusi të ngrihej nga të vdekurit. Jezusi ia kishte thënë atyre shpesh herë që 
Ai do të vdiste dhe tri ditë më vonë do të ngrihej nga varri, por ata nuk e 
kishin kuptuar. Sapo Jezusi vdiq, dishepujt u kthyen në njëmbëdhjetë 
frikacakë, që fshiheshin e që kërkonin si të shpëtonin lëkurën e tyre. 
Drejtuesi i tyre ishte i vdekur dhe ëndrrat e tyre i mori era. 
 
E megjithatë, brenda disa ditëve pas ringjalljes, po i njëjti grup u bë i 
guximshëm, kurajoz dhe vizionar. Çfarë e shkaktoi një ndryshim kaq të 
madh? Nuk ishte se ata kishin parë një varr të zbrazët , por sepse ata kishin 
parë Krishtin të ngjallur. 
 



Ç’do të përfitonin dishepujt nga krijimi i një historie të një Krishti të 
ringjallur? Prestigj? Pasuri? Pushtet? Pozita? Më lini t’ju tregoj se çfarë 
përfituan ata. Të gjithë, me përjashtim të njërit, vdiqën si martirë. Disave u 
prenë kokën. Disa i kryqëzuan. Disa i gjuajtën me gurë derisa i vranë, ose i 
rrahën deri në vdekje. Të gjitha këto sepse ata shpallnin që Jezusi është i 
gjallë dhe që ai ofron falje të mëkateve dhe jetë të përjetshme. Në vijim 
është një listë e asaj që fituan njëmbëdhjetë apostujt dhe drejtuesit e parë të 
krishterë, duke i qëndruar deklaratave që Krishti është ringjallur: 
 
 Andrea – i kryqëzuar në kryq. 
 
 Barnaba – i gjuajtur me gurë deri në vdekje nga hebrenjtë. 
 
 Bartolemeu – i rrahur me shkopinj deri në vdekje. 
 
 Jakobi, vëllai i Jezusit – i gjuajtur me gurë. 
 
 Jakobi, i vogli – i hedhur nga një kulm i tempullit dhe i rrahur. 
 
 Gjoni – nga shkaqe natyrore. 
 
 Juda – i kryqëzuar. 
 
 Luka – i varur në një pemë ulliri. 
 

Marku – i tërhequr zvarrë nga këmbët nëpër rrugë dhe pastaj i djegur        
       deri në vdekje. 
 
 Matiasi – i qëlluar me gurë dhe me prerje koke. 
 
 Mateu – i vrarë me shpatë. 
 
 Pali – me prerje koke. 
 
 Pjetri – i fshikulluar me kamzhik dhe i kryqëzuar kokëposhtë. 
 
 Filipi – i fshikulluar me kamzhik dhe i kryqëzuar. 
 
 Simoni – i kryqëzuar. 
 



 Thomai – i tejçpuar me heshtë. 
 
 Jakobi, biri i Zebedeut – i vrarë me shpatë. 
 
 Tadeusi – i vrarë me shigjeta. 
 
Nëse kjo histori e ringjalljes do të ishte gënjeshtër, ata duhet ta kishin ditur 
që ishte e tillë. Për ta, të jetuarit mbi një gënjeshtër, ishte me siguri e 
papranueshme me atë që ne dimë në lidhje me jetët e tyre të moralshme. 
 
Në tekstin e tij të historisë, Harold Mattingly shkruan: “Apostujt, Sh. Pjetri 
dhe Sh. Pali, e vulosën dëshminë e tyre me gjakun e tyre”. Tectallin shkroi 
që asnjë nuk do të ishte i gatshëm të vdiste, vetëm në rast se do të dinte që 
ishte me të vërtetën. 
 
Eshtë e vërtetë që shumë njerëz kanë vdekur për një gënjeshtër, por vetëm 
kur e kanë ditur për të vërtetë. Njerëzit nuk e japin jetën për një gënjeshtër 
që e dinë që është e tillë. Nëse dishepujt gënjyen, ata po gënjenin gjithë 
botën, por kjo sigurisht që nuk përshtatet me mësimet dhe shkrimet e tyre në 
Shkrimet e Shenjta apo me sjelljen morale që ata u thonin njerëzve të 
jetonin. Ata mësonin ndershmërinë, integritetin dhe vërtetësinë. 
 
Edward Gibboni në librin e tij, The rise and the Fall of the Roman Empire 
(Shkëlqimi dhe rënia e Perandorisë Romake), rreshton pesë arsye për 
përhapjen e krishtërimit në shekullin e parë, njëra prej të cilave ishte: 
“Sjellja e pastër, e ndershme, e sinqertë dhe e vërtetë e dishepujve”. I gjithë 
mesazhi i Krishtit është që ne të duam njëri-tjetrin, të jemi të sjellshëm dhe 
të flasim të vërtetën. A mund të kenë qenë ata duke jetuar një gënjeshtër 
kolosale? Jo, unë besoj se ata kishin parë Krishtin e ringjallur, jetët e tyre 
ishin ndryshuar krejtësisht dhe ata shkuan në mbarë botën për të përhapur 
“Lajmin e Mirë” të dashurisë së Krishtit për të gjithë, për vdekjen e Tij në 
vend të tyre, të ringjalljes së tij që mposhti vdekjen dhe që Ai ishte dhe është 
tani i gjallë. Ai është i gatshëm të japë jetë, sepse Ai është UDHA, E 
VËRTETA dhe JETA për të gjithë ata që i besojnë Atij. 
 
Paul Little pyet në librin e tij, Know Why You Believe (Dini përse ju 
besoni): “A janë këta njerëz, që ndihmuan në transformimin e strukturave 
morale të shoqërisë, kokë e këmbë gënjeshtarë apo të çmendur? Këto 



alternativa janë më të vështira për t’u besuar sesa fakti i ringjalljes dhe nuk 
ka asnjë provë që do të mund t’i mbështeste ato”. 
 
Siç e thashë edhe më sipër, mundësia tjetër e shpjegimit të ringjalljes së Tij 
është e mbinatyrshmja: Zoti e ngriti Atë nga varri dhe Ai jeton sot. Këtë unë 
jo vetëm e besoj si të vërtetë, por edhe si të vërtetë racionale. 
 
Jezusi tha se ai ishte rruga e vetme për një marrëdhënie me Perëndinë dhe e 
vetmja e vërtetë që mund t’i çlirojë njerëzit. Ai është shtegu i vetëm për t’iu 
ngjitur malit. Vetëm nëpërmjet Tij mundet që njerëzit të gjejnë plotësinë e 
tyre dhe të njohin Zotin e vërtetë e të gjallë. Dhe vetëm nëpërmjet Jezus 
Krishtit fitojnë njerëzit jetën – Jezusi tha se Ai ishte “jeta” që mundi vdekjen 
në vendin tënd e timin. 
 
Kur isha student në universitet, një thënie nga Bleiz Paskal më bënte shumë 
përshtypje. Siç e dini, Paskali ishte një matematikan i shkëlqyer francez i 
shekullit të shtatëmbëdhjetë, një gjeni, i cili e ndezi Evropën me ekuacione 
të komplikuara matematikore qëkur ishte gjashtëmbëdhjetë vjeç. Rreth 
moshës 31-vjeçare, Paskali kishte shkruar atë që është kthyer tashmë në të 
vërtetë klasike: “Ka një boshllëk në trajtë Perëndie, në zemrën e të gjithëve. 
Dhe kjo nuk mund të mbushet nga asgjë e krijuar. Mund të mbushet vetëm 
nga Perëndia, i bërë i njohur nga Jezu Krishti”. 
 
Kjo thënie e Paskalit pati ndikim në jetën time. Unë e pashë atë zbrazëti në 
jetën time. Unë bëja pyetje të tilla: “Kush jam unë, ku po shkoj, ç’po bëj unë 
këtu?”. Pavarësisht se ç’arrija në jetë, kisha një ndjenjë boshllëku dhe 
pakuptueshmërie. Unë përpiqesha të gjeja përgjigjet. Ia dedikova jetën 
atletikës. Por, pavarësisht se ç’arrija, jeta ime nuk kishte kuptim. Ia dedikova 
jetën time kërkimeve intelektuale, por pavarësisht se ç’arrija në universitet, 
kisha një ndjenjë që diçka më mungonte. 
 
E shikon miku im, Zoti na ka bërë ne në një mënyrë të tillë që ne kurrë nuk 
mund të kemi ndjenjën e plotësisë, të mbushjes dhe të kuptimit derisa ta 
kemi njohur personalisht Atë.  Perëndia na ka bërë ne në tri pjesë. Ai na ka 
bërë qenie fizike dhe na ka dhënë kapacitetin mendor. Ai gjithashtu na ka 
dhënë një kapacitet shpirtëror. E megjithatë shumica jonë e kalojnë jetën si 
dy të tretat e personit. Ne zhvillojmë veten tonë fizikisht dhe mendërisht, por 
jo shpirtërisht. Ne kurrë nuk kemi për të qenë të plotë derisa ta njohim 
personalisht Perëndinë dhe kjo nëpërmjet personit të Jezu Krishtit. Kjo është 
e vetmja mënyrë që boshllëku apo zbrazëtia brenda nesh të mbushet. 



 
Në përmbyllje, më lejoni të shpreh aspektet më të rëndësishme të këtij 
leksioni. Nëse do t’ju kujtohet ndonjë gjë nga të gjitha këto që thamë, do të 
doja që ju të kujtonit se si mund ta njihni personalisht Jezu Krishtin. Së pari, 
ju duhet ta kuptoni që Perëndia ju do. Na është thënë që Perëndia kaq shumë 
e do botën saqë ai na dha Jezus Krishtin (Gjoni 3:16). Perëndia kaq shumë 
na do ne, saqë Ai siguroi një rrugë që ne ta arrijmë. Por për të arritur Atë – 
dhe kjo është çështja e dytë – ne duhet të pranojmë që kemi nevojë për Të. 
Ne duhet të pranojmë që për shkak të rebelimit tonë, ka një hendek midis 
nesh e Tij. Kjo na çon në pikën e tretë: Jezusi tha, tek Luka 13:3: “Por nëse 
ju nuk pendoheni (apo të ktheheni nga mënyra e mëparshme e jetesës), do të 
vdisni të gjithë në të njëjtën mënyrë”. Pendim do të thotë thjesht një 
ndryshim mendjeje. E gjithë jeta jote ka rrjedhur në një drejtim larg 
Perëndisë. Perëndia dëshiron të ketë një marrëdhënie me ty. Ai do që ti të 
kthehesh mbrapsht e të lëvizësh drejt Tij. Këtë e bëjmë duke pranuar përpara 
Perëndisë që ne jemi mëkatarë dhe që ne dëshirojmë të ndryshojmë mënyrën 
tonë të të menduarit në lidhje me Të. 
 
Pastaj ju duhet të kuptoni që Jezusi vdiq në kryq për ju. Për të ilustruar 
çështjen e mëkatit, le të themi që ti dhe unë i kemi një borxh mëkatit. Një 
borxh do të thotë që kam një detyrim të cilin duhet ta shlyej. Ne i kemi 
Perëndisë një borxh të jashtëzakonshëm, të cilin nuk ia paguajmë dot. Unë 
nuk mund të paguaj borxhin tënd, sepse kam timin për të paguar. Edhe ti nuk 
mund të paguash borxhin tim, sepse ke tëndin për të paguar. Tek Romakët 
6:23, Bibla thotë: “Sepse paga e mëkatit është vdekja”. Me fjalë të tjera, 
paga është diçka të cilën unë e fitoj – unë punoj pa marrë një pagë prej kaq 
ose aq lekësh. Ajo që unë kam fituar (paga që kam marrë) për mëkatet e mia 
është – VDEKJA – ndarje e përjetshme nga Perëndia. 
 
Eshtë sikur t’i kishit borxh dikujt dhjetë milionë rubla dhe ju të fitonit vetëm 
një lek në ditë. Nuk ka asnjë mundësi që ju të mund ta lani atë borxh. Ju keni 
nevojë për dikë që ka kapacitet për të shlyer borxhin tuaj, sepse paga e 
mëkatit ka një pasojë, atë të ndarjes së përjetshme nga Perëndia. 
 
Kur Nikolai II ishte car i Rusisë, një baba regjistroi djalin e tij në ushtri me 
shpresën se do t’i krijonte disiplinë dhe do t’i jepte një drejtim jetës së tij. 
Midis gjërave të tjera, i riu kishte dobësi kumarin dhe atmosfera e jetës së 
ushtrisë dukej sikur më tepër po e dëmtonte sesa e ndihmonte atë. 
 



Puna e tij në ushtri ishte mbajtja e finacave. Ndërkohë që ai vazhdonte të 
lozte bixhos, borxhet rriteshin. Ai mori para hua për të paguar borxhet e tij. 
Ai vazhdonte të humbiste në lojë në vend që të fitonte dhe u zhyt thellë e më 
thellë në borxh. 
 
Një natë, kur po gjykonte situatën në të cilën ndodhej, ai bëri shumën e 
borxheve që kishte. Kur pa shumën e stërmadhe që kishte për të paguar, ai 
shkroi përgjatë fletës ku kishte bërë llogaritë: “Kush mund ta paguajë një 
borxh kaq të madh?”. Ai u ul në karrige, me armën e drejtuar në kokë, për të 
reflektuar disa momente. Ndërkohë që vinte në peshore jetën dhe vdekjen, ai 
dremiti. 
 
Car Nikolai II po inspektonte njësitin ushtarak atë mbrëmje. Kur hyri në 
kasollen e mirëmbajtësit të librave, ai pa të riun që flinte, pushkën e mbushur 
dhe fletën e llogarisë të hapur përpara tij.  
 
Kur ushtari u zgjua, vështroi nga fleta e llogarisë dhe aty pa të shkruara 
fjalët: “Kush mund ta paguajë një borxh kaq të madh?”. Poshtë ishin shkruar 
këto fjalë: “I paguar deri në një nga Nikolai II!”. E shikoni, Car Nikolai II i 
kishte burimet për të paguar borxhin. 
 
Borxhi është diçka që unë i detyrohem dikujt. Ndëshkimi është ai që unë 
marr kur nuk mund ta laj borxhin ose kur shkel ligjin. 
 
Nëse unë shkel ligjin për shpejtësinë me makinën time, unë marr një 
ndëshkim dhe duhet të paguaj një shumë parash, sepse kam thyer ligjin. Ky 
është ndëshkimi im, është borxhi im ndaj shoqërisë. Nëse unë vras dikë, do 
të marr një ndëshkim edhe më të dhimbshëm – atë të vdekjes. Do të 
ekzekutohem sepse kam thyer ligjin dhe kam kryer vrasje. Siç mund ta 
shikoni, sa më i madh të jetë ligji që është thyer, aq më i madh do të jetë 
edhe ndëshkimi. Arsyeja përse ka një ndarje të përjetshme nga Perëndia 
(duke pasur parasysh se paga e mëkatit tim është vdekja), është për shkak të 
rëndësisë së madhe që ka ligji që është thyer – që është mosarritja e të 
jetuarit sipas standarteve të një Perëndie krejtësisht të shenjtë e të drejtë. Në 
univers thyerjet e ligjeve më të mëdha mbartin pasoja më të mëdha. 
 
Kjo është arsyeja përse Perëndia Bir u bë njeri dhe jetoi një jetë të përkryer. 
Ai nuk kishte mëkat. Ai nuk kishte borxh. Kështu Perëndia borxhin, që ne i 
kemi mëkatit, e vendosi mbi Jezus Krishtin dhe Krishti, me dashurinë e Tij, 
pagoi borxhin tonë duke vdekur në vendin tonë. Perëndia tani mund t’ju falë 



dhe mund t’ju japë një jetë të re, nëse ju zgjidhni të pranoni Krishtin. Tek 
Romakët 5:8 thuhet: “Por Perëndia e tregoi dashurinë e Tij ndaj nesh në atë 
që, kur ende ishim mëkatarë, Krishti vdiq për ne”. 
 
Mendoni sikur një shok i juaji të jetë duke vdekur nga kanceri dhe, ngaqë ju 
e doni dhe bëni shumë për shokun tuaj, ju i kërkoni doktorit të bëjë një 
transfuzion që do t’i hiqte qelizat me kancer nga trupi i tij dhe do t’i 
vendoste në trupin tuaj. Ç’do të ndodhte? Ai do të jetonte ndërsa ju do të 
vdisnit. Përse? Sepse ajo gjë që atij i shkaktonte vdekjen u vendos në trupin 
tuaj dhe ju do të vdisni në vend të tij dhe ai do të jetojë. Kjo është ajo që 
Krishti bëri për ju në kryq. Tek II Korintasve 5:21 thuhet: “Sepse Ai bëri të 
jetë mëkat për ne ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e 
Perëndisë në të”. 
 
Por vetëm të pranosh vdekjen e Krishtit edhe nëse je mëkatar, madje edhe 
nëse arrin ta kuptosh atë nga ana intelektuale, nuk mjafton për të filluar një 
marrëdhënie me Perëndinë. Ju duhet të merrni një vendim. Bibla thotë 
(Gjoni 1:12): “Por të gjithë atyre që e pranuan, u dha pushtetin të bëhen bij 
të Perëndisë”. Kështu që i bie që çdo person duhet ta pranojë individualisht 
Krishtin në mënyrë që të bëhet një anëtar i familjes së Perëndisë. 
 
Ajo që ne marrim nga Perëndia është një dhuratë, sepse ne nuk kemi asgjë 
me të cilën do të mundnim t’ia shpërblenim. Ne nuk mund të themi: “Ja ku 
janë veprat e mia të mira. Unë dua ta laj borxhin tim me veprat e mira që 
kam bërë, ato do të më çojnë në parajsë”. Bibla thotë: “Ju në fakt jeni të 
shpëtuar (jeni bërë fëmijë të Perëndisë) me anë të hirit (mirësi e pamerituar), 
nëpërmjet besimit dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhurata e Perëndisë. Jo 
nga vepra, që të mos mburret askush”. (Efesianët 2:8,9). Bibla gjithashtu 
thotë: “Paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndisë është jeta e 
përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin tonë”, (Romakët 6:23). 
 
Le të mendojmë sikur unë kam një stilolaps, të cilin dua t’jua bëj dhuratë 
juve. Ju mund të thoni se është një stilolaps i bukur dhe do të donit ta kishit. 
Ç’duhet të bëni atëherë? Ju duhet ta merrni. Ju mund të besoni në këtë 
stilolaps dhe personalisht mund të keni një informacion të madh intelektual 
në lidhje me të. Por, stilolapsi nuk bëhet i juaji derisa ju ta merrni. 
 
Sigurisht, ju mund të qëndroni aty ku jeni tani, i ndarë nga Perëndia. Në 
lidhje me atë vendim, Ai thotë se paga e mëkatit është vdekja. Ai gjithashtu 



shton: “Por dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme”. Dhurata është falas, 
por, që të bëhet e juaja, ju duhet ta pranoni atë. 
 
Si e pranoni ju dhuratën? Ju duhet të merrni një vendim, një zgjedhje për të 
shtrirë dorën e për ta marrë dhuratën. Eshtë sikur unë të trokisja në derën e 
shtëpisë suaj. Ju mund të zgjidhni të qëndroni ulur e të thoni: “Ky është 
John, nuk dua ta takoj”. Dhe unë do të largohesha mbas një farë kohe. Ose ju 
mund të zgjidhni të hapni derën e të thoni: “John, sa mirë që të shoh, urdhëro 
brenda. Rri si në shtëpinë tënde”. Dhe me ftesën tuaj, unë do të hyja në 
shtëpinë tuaj. Ju bëtë një vendim për të më futur mua në shtëpi. 
 
Kjo është ekzaktësisht pamja që krijohet me Jezus Krishtin, në marrëdhënien 
e Tij me ju. Ai thotë: “Unë qëndroj tek dera dhe trokas. Nëse dikush e 
dëgjon zërin tim dhe e hap derën, Unë do të vij e do të ha me të dhe ai me 
mua”, (Zbulesa 3:20). 
 
Ky vendim bëhet me besim. Bëhet me besim në të vërtetën e Perëndisë. Ky 
besim në Jezus Krisht përfshin tri gjëra: E para, ju duhet të jeni në dijeni të 
faktit se çfarë bëri Perëndia me anë të Jezu Krishtit për shkak të dashurisë së 
Tij për ty. Së dyti, ju duhet ta besoni atë fakt e ta pranoni si të vërtetë. Dhe, 
së treti, që është edhe pika më e rëndësishme, duhet të keni një besim të 
vërtetë, ju duhet ta vendosni BESIMIN tuaj personal në këto fakte e të 
mbështeteni në veprën që Krishti kreu në kryq, e cila është një pagesë e 
mjaftueshme për mëkatet tuaja. 
 

BESIMI I VËRTETË 
 
 Njohuri e fakte 
 
 Besimi tek e  vërteta 
 
 Besimi personal 
 
Shikojeni kështu. Mendoni sikur UNË DI gjithçka në lidhje me një ashensor 
dhe unë e besoj një gjë të tillë. Unë besoj se ai do të më çojë nga kati i parë 
në katin e pestë. Por unë nuk do ta provoj ashensorin derisa të hipi në të, 
derisa unë t’i BESOJ atij, duke u mbështetur në të. 
 
Jezu Krishti është i gjallë sot.  Ai pagoi një çmim fantastik që ti dhe unë të 
mund të kemi një marrëdhënie me Perëndinë. Ai ju do dhe Ai ju ofron, si një 



dhuratë falas, faljen. Ju duhet vetëm ta falënderoni që vdiq në vendin tuaj, t’i 
besoni Atij dhe të merrni vendimin për ta pranuar Atë. Ju duhet ta bëni këtë 
zgjedhje duke ia hapur derën e zemrës dhe jetës suaj Atij, i cili troket në 
derën e zemrës suaj dhe dëshiron të futet brenda.  
 
Dëshironi ta njihni Jezu Krishtin sot? Unë shpresoj t’ju kem treguar që 
besimi i krishterë është një besim inteligjent dhe që ka një bazë racionale. 
Nuk është një hap në errësirë, por në dritë. Unë ju kam thënë që Jezus 
Krishti është i gjallë. Duhet vetëm pak besim që ti dhe dashuria e Perëndisë 
të bashkoheni. Ti nuk ke përse të kuptosh gjithçka, por sapo të thuash, “Po 
Jezus, faleminderit që vdiqe për mua, unë të ftoj të hysh në jetën time”, 
atëherë Krishti është i lirë të hyjë në të. Atëherë ju do të filloni të përjetoni 
atë për të cilën unë ju kam folur deri tani. Unë qëndrova shumë vite në 
nivelin intelektual përpara se të kuptoja se si ta pranoja Krishtin. Por sot unë 
mund t’ju dëshmoj për dashurinë dhe faljen e Perëndisë, që mund të gjendet 
tek Krishti. 
 
Bibla e përmbledh ungjillin tek 1 Korintasve 15:3-5: “Sepse unë ju kam 
transmetuar para së gjithash ato që edhe unë vetë i kam marrë, se Krishti 
vdiq për mëkatet tona sipas Shkrimeve; se u varros dhe u ringjall të tretën 
ditë, sipas shkrimeve; se iu shfaq Kefës dhe pastaj të dymbëdhjetëve”. 
 

 
 

LE TË PËRSËRISIM 
 
POZICIONI I PERËNDISË 
 
Si është Perëndia? Perëndia është edhe i dashur, edhe i përkryer. 
 
 
GJENDJA JONË: 
 
Si jemi ne? Ne jemi mëkatarë dhe të ndarë nga Perëndia. 
 
Ç’KA BËRË PERËNDIA: 
 
Ç’bëri Perëndia me problemin në fjalë? Ai dha birin e Tij, Jezu Krishtin, për 
të vdekur në kryq si një pagesë e kënaqshme për mëkatet tona. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Të gjithë mëkatuan dhe ranë nga Lavdia e Perëndisë. 
Romakët 3:23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZGJEDHJA ËSHTË E JUAJA 
 

PRANOJENI KRISHTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do të doja ta mbyllja duke ju drejtuar në një lutje. Po të doni, mund ta bëni 
këtë lutje së bashku me mua, nëse jeni gati t’i besoni Krishtit si Shpëtimtarit 
tuaj. Disa lexues mund të jenë ende në udhëtimet e tyre në kërkim për të 
mësuar më shumë për Jezu Krishtin. Por disa prej jush e dinë që Perëndia ka 



bërë diçka në zemrën tuaj dhe, megjithëse ndoshta nuk mund ta kuptoni 
krejtësisht, ju e dini se kjo që unë ju kam treguar është e vërtetë.  
 
Kjo është një lutje që do t’ju lejojë të bëheni anëtarë të familjes së Perëndisë 
dhe që t’ju jepet falje e plotë dhe dhurata e jetës së përjetshme. Lexojeni 
ngadalë. 
 
 

Perëndi, unë e pranoj që jam një mëkatar dhe e kuptoj që 
mëkati im më ndan nga ty. Unë e besoj që Jezusi, duke 
qenë Perëndi, pagoi ndëshkimin për të gjitha mëkatet e 
mia kur vdiq në kryq dhe kur u ngrit nga të vdekurit. Zot 
Jezus, faleminderit që vdiqe për mua. Unë të kërkoj të m’i 
falësh mëkatet. Unë pendohem për rrugët që kam ndjekur 
dhe tani dua të ndryshoj drejtimin e jetës sime. Dhe tani, 
Zot Jezus, unë hap derën e jetës sime dhe të kërkoj të vish 
në të si Shpëtimtar dhe Zot. Unë besoj që vetëm Ti mund të 
m’i falësh mëkatet dhe të më japësh dhuratën e jetës së 
përjetshme. Amen. 

 
Nuk janë fjalët e kësaj lutjeje që do të të shpëtojnë e të të bëjnë fëmijë të Perëndisë, por është besimi yt në Krisht ai që të 
shpëton. Kjo lutje do të të ndihmojë ta shprehësh atë besim. 
 

 
 

TANI SHKO DHE BËJA KËTË LUTJE PERËNDISË 
TË JETË VETËM MIDIS TEJE DHE ATIJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nëse ju e bëtë këtë lutje, do të doja që ju të lexonit në Bibël kapitullin e tretë 
të ungjillit të Gjonit dhe pastaj të lexonit edhe pjesën tjetër të ungjillit të 
Gjonit. 
 
Emri dhe adresa ime janë në fund të kësaj broshure dhe unë ju inkurajoj të 
më shkruani. Më thoni se ç’mendoni, ndërkohë që lexoni broshurën dhe bëni 
lutjen e shpëtimit. Ju gjithashtu mund të keni pyetje. Ne kemi informacion të 
mëtejshëm që mund t’jua dërgojmë për t’ju ndihmuar të rriteni në 
marrëdhënien tuaj me Perëndinë. Informacioni i mëposhtëm është për t’ju 
qartësuar në lidhje me atë se ç’ka ndodhur në jetën tuaj nëse e keni bërë atë 
lutje për të pranuar Krishtin. 
 
 

PËRFUNDIM 
 
Nëse ju e bëtë atë lutje dhe e ftuat Jezusin në jetën tuaj, ju mund të jeni të 
sigurtë se tani jeni një fëmijë i Perëndisë dhe se jeni pjesë e familjes së 
përjetshme të Tij. Tani do të doja të shtoja pak komente që mund t’ju 
ndihmojnë ndërkohë që ju rishikoni vendimin që keni marrë. 
 
     PRANOJENI KRISHTIN 

1. Jezusi tha tek Gjoni 1:12: “Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u 
dha pushtetin të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij. Që të 
bëheni anëtar i familjes së Perëndisë, ju duhet të pranoni Jezu Krishtin në 
jetën tuaj. Ju duhet ta kuptoni se po merrni një dhuratë. 
      
     DHURATA E PERËNDISË 

2. Tek Efesianët 2:8,9 shkruhet: “Ju në fakt jeni të shpëtuar me anë 
të hirit nëpërmjet besimit dhe kjo nuk vjen nga ju, por është 
dhurata e Perëndisë, jo nga vepra, që të mos mburret askush”. Siç 
mund të shihet qartë, kur ju pranoni Jezusin, ju pranoni dhuratën 
që Perëndia ofron. Ajo nuk bazohet në veprat tuaja. Eshtë kështu, 
që asnjë të mos mburret. Pasi jeni bërë anëtar i familjes së 
Perëndisë, duke pranuar Krishtin si Shpëtimtarin tuaj personal, si 
rezultat do të keni vepra të mira dhe një jetë të ndryshuar – por 
veprat e mira nuk mund ta krijojnë atë marrëdhënie. 

 
     ZGJEDHJA ËSHTË E JOTJA 

3. Të marrësh dhuratën e Perëndisë është e lehtë. Tek Zbulesa 3:20, 
Jezusi tha: “Ja, unë qëndroj tek dera (e jetës tënde) e zemrës tënde 



dhe trokas. Nëse dikush dëgjon zërin tim dhe hap derën, unë do të 
hyj tek ai dhe do të ha darkë me të dhe ai me mua”. Jezusi po 
thotë që Ai do të vijë në jetën tënde në të njëjtën mënyrë siç ju do 
të hapnit derën e do të ftonit një mysafir në shtëpi. Kjo është ajo 
që Bibla e quan të jesh i “lindur sërish”, që do të thotë që ju jeni 
lindur dhe jeni bërë pjesë e familjes së Perëndisë. 

 
     SI MUND TË SIGUROHENI 

4. Bibla thotë (tek 1 Gjonit 5:11,12): “Dhe dëshmia është kjo: 
Perëndia na dha jetën e përjetshme dhe kjo jetë është në Birin e 
tij. Ai që ka Birin, ka jetën; ai që nuk ka Birin e Perëndisë, nuk ka 
jetën”. 

 
     PYETJE: A e pranove ti Birin? 

Po? Atëherë fakti është që ti ke jetë të përjetshme. “Me të vërtetë, me 
të vërtetë, po ju them”, - tha Jezusi, (siç është regjistruar tek Gjoni 
5:24), “Ai që e dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, 
ka jetë të përjetshme, dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga 
vdekja në jetë”. Kjo e thotë shumë qartë, që nëse ju besoni se Krishti 
ka bërë pagesën për mëkatet e tuaja dhe nëse e keni pranuar në jetën 
tuaj, ju nuk do të përballeni me gjykimin. 
 

 Kthehu dhe shiko çdo folje në këto dy vargje të sapocituara: 
  “Ai që e dëgjon fjalën time…” 
   
 A e dëgjuat ju? Nëse përgjigjia është po, atëherë… 
  “Dhe beson në atë që më ka dërguar…” 
 

 Ju e besoni atë që Perëndia ka thënë dhe e besoni Krishtin si 
Shpëtimtarin tuaj. 

 
  “Ka jetë të përjetshme…” 
 
 Mos është për më vonë kjo? Jo, është tamam për tani. 
 
  “Dhe ai nuk vjen në gjyq…” 
 
 Nuk thotë: “Mund të mos” 
 
  “Por ka kaluar nga vdekja në jetë.” 



 
 Kjo do të thotë që ju nuk keni përse të shqetësoheni për këtë gjë. 

 
 Me fjalë të tjera, ju tani keni jetë të përjetshme, nga vërtetësia e 
premtimit që Jezusi të ka bërë. 

 
Atëherë, kur fillon jeta e përjetshme për ne? Për të gjithë ne, jeta e 
përjetshme fillon në momentin që ne besojmë. Ju lutem vini re: këto thënie 
janë të bazuara në faktin e Fjalës së Perëndisë dhe jo në atë se si ju mund të 
ndiheni. 
 
 

MOS U VAR NGA NDJENJAT 
 

Premtimi i Fjalës së Perëndisë, Biblës, jo i ndjenjave tona, është autoriteti 
ynë. I krishteri jeton me anë të besimit në besueshmërinë e Vetë Perëndisë 
dhe Fjalës së Tij. Ky diagram në formën e trenit ilustron marrëdhënien 
ndërmjet faktit (Zoti dhe Fjala e Tij), besimit (besimi ynë në Perëndinë dhe 
në Fjalën e Tij) dhe ndjenjave tona (rezultati i besimit dhe bindjes sonë) 
(Gjoni 14:21). 
 
Treni do të ecë me apo pa vagonat. Do të ishte e kotë të përpiqeshe të 
tërhiqje trenin nga vagonët. Në të njëjtën mënyrë, ne, si të krishterë, nuk 
duhet të varemi nga ndjenjat apo emocionet, por në vend të kësaj ne duhet të 
vendosim besimin tonë në besueshmërinë e Perëndisë dhe në premtimet e 
Fjalës së Tij. 
 
Fakti është që, nëse ti e ke pranuar Krishtin, Ai ka ardhur në jetën tënde edhe 
nëse ti e ke ndjerë apo jo. Besimi yt duhet të mbështetet mbi sigurinë e 
Fjalës së Perëndisë, pavarësisht se çfarë mund të thonë ndjenjat e tua. Në 
momentin që ju me besim pranuat Krishtin, kjo ishte një vepër e vullnetit 
tënd; në momentin që ju e bëtë këtë gjë, shumë gjëra ndodhën: 
 
 

1. Krishti hyri në jetën tuaj 
“Ja, unë qëndroj tek dera e zemrës tënde dhe trokas; nëse dikush dëgjon 
zërin tim dhe e hap derën, unë do të hyj tek ai dhe do të ha darkë me të dhe 
ai me mua”, Zbulesa 3:20. 



“Të cilëve Perëndia deshi t’ua bëjë të njohur cilat ishin pasuritë e lavdisë së 
këtij misteri ndër johebrenjtë, që është Krishti në ju, shpresë lavdie”, 
Kolosianëve 1:27. 
 
  2.  Mëkatet tuaja janë falur 
“Ai na nxori nga pushteti i errësirës dhe na çoi në mbretërinë e Birit të tij të 
dashur, në të cilën ne kemi shpengimin me anë të gjakut të tij dhe faljen e 
mëkateve”, Kolosianëve 1:13,14. 
 

3.  Ju u bëtë një fëmijë i Perëndisë 
“Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të 
Perëndisë…”, Gjoni 1:12. 
 

4. Ju morët jetë të përjetshme 
“Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: Ai që e dëgjon fjalën time dhe beson 
në atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme, dhe ai nuk vjen në gjyq, por 
ka kaluar nga vdekja në jetë”, Gjoni 5:24. 
 

5. Ju filloni aventurën e mrekullueshme për të cilën Perëndia 
ju krijoi 

Jezusi tha: “Vjedhësi nuk vjen veçse për të vjedhur, për të vrarë e për të 
shkatërruar; por unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bollëk”, Gjoni 
10:10. 
“Prandaj, nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re; gjërat e 
vjetra kanë shkuar; ja, të gjitha gjërat u bënë të reja!”, II Korintasve 5:17. 
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SHTOJCË 



 
 

ATEIZMI 
 
 
Pikësëpari, më lejoni të shpjegoj çështjen e ateizmit. Një njeri që është ateist, 
e vë veten në një pozitë shumë të vështirë kur thotë se nuk ka Perëndi, sepse 
nuk është mbi baza racionale për të thënë kështu. Së pari, kur ka bërë një 
thënie të atillë, ka thyer një presupozim filozofik, i cili thotë që një person i 
fundëm nuk mund të dalë në një përfundim të pafundëm apo absolut. Këtë 
pikë unë e kam diskutuar shkurtimisht në fillim të kësaj broshure dhe 
shpresoj t’i kem treguar të gjitha arsyet përse nuk është racionale. Ateizmi, i 
përkufizuar, është një asgjë-përveç dhe asgjëtë-përveç janë gjithmonë 
jologjike. Askush nuk mund të thotë me logjikë të plotë se: nuk ka asgjë por 
diçka, sepse atëherë nuk do të kishte asgjë për ta krahasuar që të 
identifikohej. Për shembull, nëse unë them që nuk ka asgjë tjetër përveçse 
një tavoline në dhomë, atëherë tavolina është dhoma e atëherë asnjë tavolinë, 
siç e njohim ne, nuk do të mund të ishin të identifikueshme. Kështu, për një 
ateist që thotë se nuk ka asgjë përveç mendimit, kjo është diçka e 
pakuptimtë. Nëse do të ishte kështu, ai nuk do të ishte në gjendie ta 
identifikonte. Le ta shohim më në detaje vështirësinë në të cilën ateisti e vë 
veten në pozitën që është, ndërsa përpiqet t’i përgjigjet pyetjes së 
ekzistencës së universit. Me fjalë të tjera, a ka vend parafjala “n.q.se” në çdo 
gjë që ekziston në të vërtetë. A ekziston në të vërtetë universi? A ekziston në 
të vërtetë ndërtesa? A ekzistojnë këto karrige? Nëse diçka ekziston – nga 
erdhi? Ju mund të dilni vetëm në dy përfundime të kësaj pyetjeje. A ekziston 
në të vërtetë gjithçka? Ose diçka është e përjetshme, ose diçka jo e 
përjetshme doli nga asgjëja. 
 
 

VIJUESET 
JANË OPCIONET E VETME 

QË KA NJË ATEIST 
 
1)  Ai që është i përjetshëm është universi. Por kjo nuk është e vërtetë, sepse 
ligji i dytë i termodinamikës thotë që universi nuk është i përjetshëm. 
Universi është si një orë gjigande që është kurdisur dhe tani po çkurdiset. 
Makinat nuk rinohen çdo vit, por vjetërohen. Ndërtesat nuk bëhen më të 
bukura nga viti në vit, ato vjetërohen e në fund shemben. Siç e thotë edhe 
ligji i termodinamikës, universi nuk mund të jetë i përjetshëm, sepse me 



kalimin e kohës do të çkurdiset. Kjo është mënyra se si ligji i dytë i 
termodinamikës ndihmon në vërtetimin e ekzistencës së diçkaje të 
përjetshme. 
 
Ky është rrjedhim i një prej ligjeve më themelorë e bashkëkohorë të fizikës 
dhe inxhinierisë.  Ligji i dytë i termodinamikës thotë që në një sistem të 
mbyllur, energjia e ndodhur në të do të bëhet gjithmonë e më e vogël, derisa 
në fund të mos ketë mbetur fare energji. Kjo quhet një rritje e entropisë1, që 
në fund do të rezultojë në nxehtësi vdekjeprurëse. Dakord? Ky është një ligj 
i përgjithshëm i universit. Tani, për ateistin, universi duhet të jetë një sistem 
i tillë sepse jashtë tij, për të nuk ka Perëndi. Universi është gjithçka dhe veç 
tij nuk ka gjë tjetër. Ai është një sistem i mbyllur. Por sipas ligjit të dytë të 
termodinamikës, do vetëm një periudhë të fundme kohe për të shkuar në 
nxehtësinë vdekjeprurëse. Mendoni për këtë gjë. Për ateistin, universi është 
gjithçka dhe ai mendon se universi ka kohë që ekziston. Dhe kjo kohë është 
një periudhë e pafundme kohore. Por një periudhë e pafunde kohore do të 
përfshinte çdo periudhë të fundme, kështu që universi duhet të kishte arritur 
nxehtësinë vdekjeprurëse, nëse ateisti do të kishte të drejtë. Përderisa ne 
kemi ende energji për të diskutuar këtë çështje, duket që universi nuk ka 
arritur në atë pikë. Atëherë ne biem në përfundimin që ateisti e ka gabim në 
hamendësimet e tij. Njëra nga të dyja duhet të jetë, ose të dyja bashkë: 
universi u krijua një kohë të fundme më përpara dhe ende nuk e ka arritur 
kohën për të shkuar në nxehtësinë vdekjeprurëse: Perëndia e krijoi. Dhe / ose 
diku ka një stacion kozmik gazi që prodhon energji të re në sistem: Kjo 
njihet nga teologët si ‘krijimi i vazhdueshëm’. Por gjithsesi keni të bëni me 
krijim. Ligji i dytë i termodinamikës insiston në këtë gjë. Shikoni librin 
“Mbi Termodinamikën” nga Gordon Van Wylen, i publikuar nga Wylie and 
Son në Filadelfia. Botuesi shkencor dhe teknologjik, Gordon Va Wylen, 
ishte shefi i katedrës së inxhinierisë në Universitetin e Miçiganit. Ky është 
teksti më i përdorur për Termodinamikën. Van Wylen thotë: “Shumë autorë, 
duke përfshirë edhe veten, duhet të besojmë në Perëndi. Nuk kemi zgjidhje 
tjetër. Ligji i dytë i termodinamikës insiston në këtë gjë”. 
 
2) Zgjedhja e dytë që ka ateisti, nëse e para nuk është e vërtetë, është që të 
thotë se universi nuk është i përjetshëm. Nëse ai po u përmbahet ligjeve të 
fizikës, lind pyetja: nga lindi universi? Pozicioni i dytë i tij mund të jetë: 
“Universi krijoi vetveten”. Ky është një absurdited logjik. Nuk mund të jetë 
e vërtetë që diçka që nuk ka ekzistuar më përpara të krijojë vetveten. Njëri 
                                                           
1 Entropia është një masë e energjisë jo të vlefshme në një sistem termodinamik të mbyllur. (Shënim i 
përkthyesit) 



nga ligjet kryesorë të shkencës është, asgjë nuk del nga hiçi. Ateisti duhet të 
thotë që universi nuk është i përjetshëm e nëse ky univers jo i përjetshëm 
ekziston, ai nuk mund të dalë në përfundimin që ai krijoi vetveten nga 
asgjëja. Siç e thamë, asgjë nuk del nga asgjëja, kështu që nuk ka mundësi të 
ketë krijuar veten. 
3) Një këndvështrim tjetër mund të jetë që gjithçka duhet të jetë iluzion. Me 
fjalë të tjera, unë nuk jam me të vërtetë këtu. Kjo ndërtesë nuk është e 
vërtetë. Eshtë një iluzion. Por ne e dimë që kjo gjë nuk është e vërtetë. Për 
arsye se ne mund të caktojmë kohë specifike dhe të bëjmë parashikime për 
kometat, lindjen e perëndimin e diellit. Shumica e ateistëve arrijnë në 
përfundimin që ky këndvështrim nuk është i vërtetë. 
 
4) Opcioni i fundit që mbetet për ateistin është që ky univers jo i përjetshëm 
të jetë krijuar nga diçka që është e përjetshme. Kjo diçka, që është e 
përjetshme, është dikushi-Perëndia. Ky është këndvështrimi i krishterë dhe 
është një këndvështrim racional. 
 
Për të krishterin, ai “dikush” është i përjetshëm dhe është një Perëndi i 
pafundëm dhe personal, i cili krijoi universin dhe qeniet njerëzore. Dhe dy 
faktorët kyç, që mund të përmendim këtu, janë: argumentet e shkakut dhe 
pasojës dhe ideja që për çdo projektim duhet të ketë një projektues. 
 
Për çdo pasojë duhet të ketë një shkak të barabartë dhe një më të madh se 
pasoja. Unë shikoj këtë univers dhe nuk ka asgjë që unë mund të gjej për të 
shpjeguar këtë pasojë që është vetë universi. Nuk ka asgjë në univers që të 
jetë shkak i mjaftueshëm, për të shkaktuar këtë pasojë. Dhe kështu, është e 
arsyeshme të mendosh që shkaku duhet të gjendet jashtë universit. 
 
Unë shikoj një projekt dhe marr me mend se e ka bërë një projektues. E dini, 
një orë dore p.sh., nuk bëhet tak fak. Ju nuk mund t’i merrni pjesët e orës e 
t’i vendosni në një kuti, t’i tundni dhe kështu të formoni një orë. Ka qenë një 
oraxhi që e ka bërë këtë orë. Ose, unë shikoj pasojën e kësaj ndërtese dhe e 
di që nuk është krijuar prej erës. Të gjitha hetimet shkencore bazohen mbi 
rregullat dhe skicimet. 
 
Kur kozmonauti rus shkoi në hapësirë dhe tha, “Nuk shoh Perëndi këtu”, 
është si të shkosh në një galeri artesh e të shikosh një pikturë të bukur dhe të 
thuash: “Nuk e shikoj piktorin”. Piktura e Mona Lizës nuk pikturoi vetveten. 
Ishte një artist i shkëlqyer, Leonardo Da Vinçi, që e pikturoi. 
 



Le të mendojmë se ka Perëndi. Ngaqë jam një qenie njerëzore, unë mendoj, 
ndiej, bëj zgjedhje dhe e di se unë jam një pasojë. Atëherë është e arsyeshme 
të mendosh që ky Perëndi është edhe i pafundëm, edhe frymor, sepse unë 
jam i fundëm dhe frymor. Ai më krijoi mua siç Ai është vetë, në imazhin e 
Tij, me aftësinë për të menduar, ndier dhe për të bërë zgjedhje. Nga mund ta 
di unë që ky “absolut”, që ne e quajmë Perëndi, është frymor? 
 
Cila është gjëja më e arsyeshme për t’u menduar se është Ai frymor apo 
jofrymor? Vini re se ne jemi duke përdorur mendjet tona për të arsyetuar 
mbi absoluten. A nuk do të ishte e çuditshme që ky argument të kërkonte 
mendje dhe personalitete racionalë dhe kur në fund të arrinit tek Perëndia, Ai 
të mos ishte racional? Eshtë më e arsyeshme të mendojmë që arsyeja që ne 
mund të arrijmë aty në mënyrë racionale, është sepse Ai është racional. Plus 
kësaj, nga përvoja jonë, jofrymorja nuk lind frymoren. Ne nuk shikojmë 
gjëkundi që kafazët e zogjve të lindin zogj. Frymorja lind jofymoren. Qeniet 
njerëzore ndërtojnë ura, ndërsa urat nuk kthehen në njerëz dhe kështu që 
është më e arsyeshme të mendojmë që burimi i universit është frymor dhe 
racional sesa burimi i universit është jofrymor, që do të thotë, iracional. 
 
Jeta asnjëherë nuk ka dalë nga jo-jeta. Nëse unë jam një pasojë, atëherë 
duhet të ketë një shkak që është më i madh se unë. Ateisti ka një problem të 
madh për të kuptuar çfarëdo lloj vlerash morale, sepse, nëse ato bien në 
përfundimin që nuk ka asgjë të përjetshme, atëherë nuk ka asgjë absolute, 
atëherë çfarë e përcakton se ç’është e mirë dhe ç’është e keqe? Eshtë, siç e 
ka thënë shkrimtari rus Dostojevski: “Nëse nuk ka Perëndi, atëherë gjithçka 
është e lejueshme të bëhet”. Dhe kjo është e vërtetë, nëse nuk ka Perëndi 
absolut në autoritet, atëherë kush i përcakton vlerat e cilësdo gjëje që njerëzit 
votojnë? Ateisti nuk ka përgjigje për pyetjen se nga vijnë ligjet e logjikës. 
Kështu që ai nuk mundet kurrë të mbrojë pozicionin e tij nga logjika, sepse 
ajo duhet të ketë një burim të cilit i përgjigjet. 
 

A ËSHTË E ARSYESHME 
TË ELIMINOSH 

EKZISTENCËN E PERËNDISË? 
 
Ekzistenca e Perëndisë nuk mund të mohohet sepse: 
 
Argumenti shkak dhe pasojë nuk mund të hidhet poshtë. Sigurisht që 
Perëndia nuk mund të jetë pasojë e Vetvetes, po për këtë ka një alternativë 
tjetër – Perëndia është i përjetshëm. Një Perëndi i përjetshëm është një 



shkak, kështu që nuk keni përse të kërkoni shkak tjetër. Gjithashtu, përderisa 
universi nuk është i përjetshëm dhe të gjitha shkaqet janë më të mëdha se 
pasojat e tyre, shkaku i universit duhet që patjetër të jetë i përjetshëm. 
 
 
 
 

A KA KUPTIM JETA 
PA PERËNDINË? 

 
Nëse nuk ka Perëndi, jeta është absurde. Vlerat e njerëzve do të ndryshonin, 
si rrjedhim e vërteta morale do të ishte relative, por kjo gjë është e 
pamundur. Utopia njerëzore dhe shkollimi janë gjithashtu pa kuptim, sepse 
njeriu përballet me vdekjen dhe nga kjo edhe me shfarosjen. Universi 
gjithashtu përballet me vdekjen, kështu që jeta nuk ka ndonjë kuptim të 
rëndësishëm. Kontributi i shkencëtarëve për njohurinë njerëzore, përparimet 
në mjekësi, përpjekjet e diplomatëve për të siguruar paqe në botë, sakrificat 
e bëra nga të gjithë njerëzit e mirë, të gjitha këto do të bëheshin zero. 
Njerëzimi në thelb nuk është asgjë më shumë se një tufë mizash apo një 
kope derrash. Ngaqë njerëzimi përfundon në një asgjë, atëherë ai është asgjë. 
 
 
 
 

SHTOJCA 2 
 

A MUND TA  PROVOJMË 
EKZISTENCËN E PERËNDISË 

PA BIBLËN? 
 
Një provë e mjaftueshme për t’u bindur për ekzistencën e Perëndisë mund të 
bëhet edhe pa referencën e kurrfarë Bible apo libri të shenjtë. Nga vëzhgimi 
i thjeshtë dhe nga mendimi logjik, mund të ndërtohet një besim për 
ekzistencën e Perëndisë. 
 
 
Shkurtimisht, ekzistenca e Perëndisë përfshin këto tre hapa: 
 

1. Çdo shkak ka një pasojë. 
 



2. Universi është pasojë. 
 
       Prandaj, 
 

3. Universi ka një shkak të cilin ne e quajmë Perëndi. 
 

 
Këtu është një provë më e gjatë e përbërë nga njëzet hapa për të 

provuar ekzistencën e Perëndisë 
 
 1. Çdo pasojë ka një shkak që është më i madh (që do të thotë më të 
ndërlikuar) sesa vetja. 
  
 2. Universi është një pasojë, e cila duhet të ketë pasur një shkak që 
është më i madh (më i ndërlikuar) sesa vetja. 
 
 3. Universi ekziston. (Panteizmi është i gabuar) 
 
 
 
  Prandaj, 
 
 
 4. Shkaku i universit ekziston. 
 
 5. Universi përmban frymoren dhe moralen. (Ne, njerëzit, jemi 
frymorë dhe moralë). 
 
 
  Prandaj, 
 
 
 6. Ka një (të paktën një) shkak frymor e moral për ekzistencën e 
universit. Kështu që tani shkaku mund të quhet “Ai” dhe jo “diçka”. 
 
 7. Universi nuk krijon diçka nga hiçi (nga vëzhgimet e bëra), e 
megjithatë vetë është diçka. (Shiko # 3 sipër.) 
 

8. Si rrjedhim, universi duhet të jetë krijuar nga asgjëja (ose nga 
diçka  



që patjetër është krijuar nga asgjëja). 
 
 

Prandaj, 
 
 
 9.  Shkaku personal e moral ekzistues i universit mund të krijojë (që 
do të thotë se një Krijues personal e moral ekziston). 
 10.  Nëse Krijues-Shkaku do të ishte i fundshëm, atëherë Ai do të 
kishte një tjetër Krijues-Shkak, i cili do të kishte një Krijues-Shkak e kështu 
me radhë. 
 
 Kjo çon në një regres të pafundshëm shkaqesh. 
   CN...._? 
 11. Por kjo do të thoshte që të paktën një Krijues-Shkak do të ishte 
ose (a) i vetëshkaktuar ose (b) i pashkaktuar. Kjo është e pamundur sepse (a) 
një qenie nuk mund të lindë vetveten që kështu të jetë shkaku i vetvetes dhe 
(b) asgjë e fundme nuk është e pa shkaktuar (nga vëzhgime). 
 
 
  Prandaj, 
 
                                                                                                                                                                                                             

12.  Të gjitha shkaqet nuk mund të jenë shkaqe të fundme.  
 
 

Prandaj, 
 
 
 13. Krijues-Shkaku ekzistues, moral dhe personal, është i 
pafundshëm. (Që do të thotë i paskajshëm). 
 
 14. Shkaku i pafundëm duhet të jetë i përjetshëm, sepse përjetësia 
është pafundësisht e aplikuar në kohë (dhe asnjë thënie me kuptim nuk mund 
të bëhet në lidhje me hapësirën pa iu referuar kohës). 
 
 15. Një Shkak i përjetshëm dhe i pafundmë nuk mund të ndryshojë 
(përderisa çfarëdo forme që Ai të merrte, Ai do të ishte tashmë). 
 
 



 Prandaj, 
 
 
 16.  Krijues-Shkaku duhet të jetë i gjithëdijshëm, i gjithëfuqishëm 
dhe i përkryer në të gjitha anët (përndryshe Ai mund të ndryshojë). 
 
 
 Prandaj, 
 
 
 17. Një Krijues-Shkak, frymor, moral, i pafundëm, i përjetshëm, i 
pagabueshëm (i pandryshueshëm), i gjithëdijshëm, i gjithëpushtetshëm, i 
përkryer nga të gjitha anët, ekziston. 
 
 18.  Një Qenie e tillë është e denjë të adhurohet. 
 
 19.  Një Qenie e denjë për t’u adhuruar mund të quhet Perëndi. 
 
 
  Prandaj, 
 
 
 20.  PERËNDIA EKZISTON 
 
 
 
 

KONKLUZION 
 
Ateizmi nuk duhet të pranohet si një këndvështrim i arsyeshëm i botës. 
 
 
 
 
 
 
Korrektoi:  Violeta  SHALSI, Gerond KOLONJA 
Përktheu:   Anri PASHAJ  


