
A kujdeset vërtet Zoti për mua. 
 

Pikëpamje të zakonshme rreth jetës 
 

1. Shumica e njerëzve ndjejnë se diçka nuk shkon në jetën e tyre. 
      Mbi 50% e burrave dhe grave thonë se akoma po përpiqen të gjejnë qëllimin dhe                                         

kuptimin e jetës së tyre 
 
2. Shumica e njerëzve duan të kuptojnë dhe zgjidhin çështjet e tyre, nevojat e 

tyre  më të thella për dashurinë. 
Nevojat tona më të thella na shtyjnë për të gjetur një zgjidhje. 

 
3. Shumica e njerëzve beson se është një Zot I gjithëditur dhe i gjithëfuqishëm I 

cili i ka të gjitha përgjigjet 
Mbi 90% e botës beson në një qenie supreme i cili quhet Zot. 

 
4. Shumica e njerëzve nuk janë të sigurtë se kush është ky Zot ose nqs Ai vërtet 

kujdeset për to. 
Nqs ai kujdeset, si mund ta gjejmë Atë? 

Ekzistojnë kaq shumë opinione rreth Zotit, por cili është I saktë? 
 
Ashtu si ndodh zakonisht në jetë, ka metoda të sakta dhe metoda të gabuara-
edhe në gjetjen e Zotit. 
 
Metoda tipike të gabuara për tek Perëndia. 
Vizatimi 
1. Ne mendojmë se çdo person duhet të eci vetë drejt Perëndisë. 

Përpjekjet individuale nuk të çojnë tek Perëndia. 
Vizatim 

2. Ne mendojmë se të gjitha besimet, fetë të çojnë tek I njëjti Zot. 
Kjo është e pamundur për shkak të kondradiktave. 
 Njëri thotë “Në këtë mënyrë.” 
 Tjetri thotë “ Jo, në këtë mënyrë.” 
Vizatim 

Të dyja këto sjellje krijojnë një mendim të gabuar rreth gjetjes së Perëndisë dhe gjetjes së 
përgjigjeve për nevojat e mia shpirtërore. 
Meqenëse ne nuk e gjejmë dot vetë Perëndinë, Ai merr inisiativën për të na treguar 
neve afrimin e saktë sepse Ai kujdeset për ne. 
 
Perëndia merr inisiativën 
 
1. Sepse Perëndia kujdeset dhe Ai mori inisiativën në të njejtën mënyrë që Ai 

krijoi tokën. 
Sepse e vërteta e Perëndisë është e njohur nga ata në mënyrë instiktive; Perëndia 
ka vendosur këtë njohuri në zemrat e tyre.  Qysh prej fillimit njeriu ka pare token, 
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qiellin dhe gjithçka Perëndia ka krijuar, dhe e ka ditur ekzistencën e Tij dhe 
fuqinë e Tij madhështore të përjetshme.  Pra ata nuk do të kenë asnjë justifikim.  
 Romakët 1:19,20   
 

2. Për shkak se Perëndia kujdeset për ne Ai merr inisiativën duke na treguar 
neve dashurinë e Tij permes Jezu Krishtit.  
Sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha Birin e Tij të vetëmlindurin, që, kushdo që 
beson në të, të mos humbasë por të ketë jetën e përjetshme. 
       Gjoni 3:16 
 Sepse Perëndia të do ty, Ai dërgoi birin e Tij. 
 
Këtu jam! Unë qëndroj tek dera (e jetës tënde) dhe trokas.  Nqs dikush dëgjon 
zërin  tim dhe e hap derën, Unë do të hyj dhe do të ha darkë me të,dhe ai me mua. 
        Zbulesa 3:20 
Për shkak se Ai kujdeset për tz , Ai vjen duke trokitur. 

 
3. Për shkak se Ai kujdeset për ne Perëndia merr inisiativën duke na treguar se 

si t’i afrohemi Atij. 
Jezusi tha, “Unë jam udha, e vërteta dhe jeta: askush nuk vjen tek Ati përveçse 
nëpërmjet meje.  Gjoni 14:6 
Vizatim 
Sepse Jezusi erdhi, ti mund të kesh jetë. 
 
Të vërtetat në vazhdim shpjegojnë si mund ta njohësh dhe përjetosh dashurinë 
dhe kujdesin e Perëndisë… 
 
Shtatë të Vërteta Shpirtërore 
 

1. KUPTO 
Jezusi është Zot 
Duke folur për Jezu Krishtin si Zot. 
Për ne një foshnje u lind, neve një bir na u dha….Dhe Ai do të quhet Këshilltari i 
Mrekullueshëm, Zot i Shenjtë, At i Përjetshëm , Princ i Paqes. Isaia 9:6 
 
 
Një deklarim i Jezusit si Zot 
Thomai i tha Jezusit, “Zoti im dhe Perëndia im!” dhe ai adhuroi Atë. Gjoni 20:28 
 
Rikthimi i Jezusit si Zot. 
Ndërsa ne presim për shpresën e bekuar – shfaqja madhështore e Zotit tonë të 
Madh dhe Shpëtimtarit, Jezu Krisht… Titi 2:13 
Kështu që, takimi yt me Jezu Krishtin është takim me Përëndinë. 

 
2. Njih 

Pavarësia juaj nga Zoti 
Sepse: 
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…Nuk ka asnjeri që të kuptojë, nuk ka asnjeri që të kërkojë Perëndinë.  
 Romakëve 3:11 
Sepse megjithëse e njohën Perëndinë, nuk e përlëvduan as e falenderuan si 
Perëndi… Romakëve 1:21 Vizatim 

 
 

3. Bie Dakord 
Se ke mëkatuar duke jetuar i pavarur nga Zoti. 
Sepse çdo qenie njerëzore ka mëkatuar. 
TË GJITHË KANË MËKATUAR  dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë. 
Romakët 3:23 
Njeriu         Perëndia 
Mëkat do të thotë të mos     Plotësisht i saktë  
qëllosh në shenjën e      Plotësisht i drejtë 
 standartit të Perëndisë      Plotësisht i mire 
         
 Rezultati i mëkatit në jetën e pavarur dhe larg Perëndisë shkakton ndarje. 
 Paudhësitë e tu të kanë ndarë nga Perëndia yt; Mëkatet e tua kanë bërë që të 
fshihet fytyra e Tij  prej jush. Isaja 59:2 

 
 Pasojat e kësaj ndarje nga Perëndia janë: 
  
 Ndjenjat / Mendimet    Sjellja 
 

Faji nga e kaluara    Urrejtje, Zemërim 
Frikë nga e ardhmja    Hile, Gënjeshtra 
Ankth nga e tashmja    Vjedhje 
Mungesë e kuptimit të vërtetë   Imoralitet 
Jetë pa paqe     Vrasje 
Frikë nga vdekja    Krenari 

 
4. Dije 

Pse Jezu Krishti është e vetmja mënyrë 
Sepse vetëm Jezusi vdiq për ty 
Paga e mëkatit është vdekja.  Romakët 6:23 
Sepse Perëndia e bëri të jetë mëkat për ne ai që nuk njihte mëkat.   
2 Korintasve 5:21 
Krishti vdiq njëherë për të gjithë, i drejti për të padrejtët për të të çuar tek 
Perëndia.  1 Pjetri 3:18 
  
Vetëm Krishti vdiq në vendin tuaj dhe PAGOI ndëshkimin e mëkateve tona- 
 
Jo Buda    Jo Konfuci   Jo ndonjë drejtues  
         feje tjetër 
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Sepse vetëm Jezusi u ringjall      

          Ai u dha për shkak të fyerjeve tona dhe u ringjall për justifikimin tone.   
Romakët 4:25    

 Këtë Jezus Perëndia e ka ngjallur; dhe për këtë ne të gjithë jemi dëshmitarë! 
 Vep 2:32 
 Vetëm Krishti mundi vdekjen, jep falje dhe jetë të përjetshme.  vizatim 
 
 Sepse vetëm Jezusi është ura për tek Perëndia.  

 Në fakt një është Perëndia, dhe një i vetëm është ndërmjetësi midis 
Perëndisë dhe njeriut: Jezu Krishti njeri.  1 Tim. 2:5 
Jezusi u përgjigj… 
Askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje.  Gjoni 14:6b vizatim 

 
5. Beso 

Jezu Krishti vdiq në vendin tënd dhe u ringjall përsëri personalisht për ty. 
Bibla thotë: 
Sepse unë ju kam trasmetuar para së gjithash ato që dhe unë vetë i kam marrë, se 
Krishti vdiq vdiq për mëkatet tona sipas Shkrimeve, edhe se iu shfaq Pjetrit pastaj 
të dymbëdhjetëve.  Pastaj iu shfaq një herë të vetme më shumë se pesëqind 
vëllezërve.  1 Korintasve 15:3-6 

 
6. Merr 

Jezu Krishti si Zoti dhe Shpëtimtari yt. 
 
Falja dhe Jeta e Re Janë Falas 
Dhurata falas e Perëndisë është Jeta e Përjetshme në Krishtin Jezus Zotin tone.  
Romakëve 6:23 
Një dhuratë si përkufizim është gjithmonë falas 
N.q.s nuk është falas, atëherë nuk është dhuratë 
 
Pse falas? 
Në mënyrë që askush të mos shpallë se Perëndia i detyrohet atij falje. 
…është dhurata e Perëndisë, jo nga veprat, në mënyrë që askush të mund të 
mburret.  Efesianët 2:8,9 
Duhet të merret 
Por për të gjithë ata që e MORËN ATË (Jezusin, dhuratën falas), për ata që 
BESUAN në emrin e tij, Ai (Perëndia) na dha të drejtë të bëhemi fëmijë të 
Perëndisë.  Gjoni 1:12 
 
Falja dhe Jeta e Përjetshme janë dhuratat falas që Perëndia na dha përmes Jezu 
Krishtit. 
Kur e marr, unë  bëhem një fëmi i Perëndisë (një i krishterë). 
Kur ju bëheni të krishterë Jezu Krishti ju jep juve vetveten. 
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7. Përgjigju 

Këto të vërteta kërkojnë një përgjigje nga ty 
 
Ti mund të thuash – Perëndia në të vërtetë nuk kujdeset për mua. 
Ti mund të thuash – Unë nuk e dua dashurinë e Perëndisë. 
Ti mund të thuash – Unë nuk kam nevojë për faljen e Perëndisë. 
Ti mund të thuash – Unë nuk e dua jetën e përjetshme.  Vizatim 
 
Ose 
 Ti mund ta njohësh dhe të përjetosh dashurinë e Perëndisë dhe kujdesin e tij 
për ty me anë të BESIMIT.  
Besimi juaj nuk është vendosur në filozofi ose parim, por te një person – Jezu 
Krishtin.  Vizatim 
 
Si funksionon besimi: 
Beso se ajo që të thotë     Beso atë që Jezu  
Perëndia është e vërtetë:     Krishti bëri për ty: 
 
Perëndia të do ty.      Vdiq për mëkatet e  
        tua. 
Ti ke mëkatuar kundër Atij.     U varros për ty. 
Krishti vdiq për të paguar     U ringjall për të jetuar   
ndëshkimin  e mëkateve     për ty në mënyrë që të  
të tuaja.      marrësh falje dhe jetë  
     vizatim  të përjetshme. 
 
Vepro mbi këto fakte               Merre TANI dhuratën falas 
 

    SI? 
Nqse ju rrëfeni me gojën tuaj se, “Jezu Krishti është Zot”, dhe të besoni në zemrën 
tuaj se Perëndia e ringjalli nga vdekja, ju do të shpëtoheni.  Romakët 10:9 
 
Kur të pranosh të vërtetën e Perëndisë, ti do të përjetosh sa më poshtë: 
 Dashuri nga Perëndia 
 Paqe me Perëndinë 

 Fuqi për të jetuar me sukses 
 Falje të mëkateve 
 Jetë të përjetshme me Perëndinë           vizatim 
A ka kjo kuptim për ty? 
A ndjen tani një dëshirë të sinqertë për të njohur dhe përjetuar Perëndinë? 
Perëndia thotë 
 Kushdo që thërret emrin e Zotit do të shpëtohet  Romakët 10:13 
A do të të pëlqente që të thërrisje emrin e Tij dhe të luteshe për të pranuar Jezu 
Krishtin si Zotin dhe Shpëtimtarin tënd? 
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Ti mund ta njohësh besimin tënd në Jezu Krisht duke bërë një lutje si kjo më poshtë 
 
Njih mëkatin tënd     “Unë jam dakord me ty, Perëndi. 
       Unë kam mëkatuar kundër teje, të  
       lutem më fal mua.   
       Unë pendohem për gjërat e vjetra. 
 
Beso se Ai vdiq për ty    Unë besoj se Jezu Krishti vdiq për  
       mua dhe u ringjall përsëri për mua. 
       Unë besoj se vdekja e Tij pagoi  

ndëshkimin e plotë të mëkateve të 
mia. 

 
Besoi Atij Duke besuar vetëm në veprën e 

Krishtit, unë e pranoj Atë si Zot dhe 
Shpëtimtar dhe dhuratën e premtuar 
nga ty At për jetën e përjetshme.  
Unë të kërkoj të vish e të hysh në 
jetën time Zot Jezus, dhe më bë mua 
një fëmi të Zotit në mënyrë që unë 
mund të jem njeriu që ti do të jem. 
    

Falenderoje Atë     Faleminderit që më do mua dhe më 
       jep jetë të re në Jezu Krisht.  Amen” 
I/E Dashur Mik/e, 
N.q.s ke thënë lutjen e mësipërme, vargjet në vazhdim të Biblës të tregojnë se ti je një 
fëmi i Perëndisë dhe ke jetën e përjetshme. 

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 e ka Birin e Perëndisë nuk e ka 
jetën. Jua shkrova këto gjëra juve që besoni në emrin e Birit të Perëndisë që të 
dini se keni jetën e përjetshme.  1 Gjoni 5:11-13 
 
Hapa të rëndësishëm që ti si i Krishterë i ri duhet të marrësh: 
 
Gjej një kishë ku mësohet Bibla. 
Fillo të lexosh librin e Gjonit në Bibël. 
Kërko për të krishterë të tjerë që kanë bërë këtë ndryshim në jetë ashtu si dhe ti. 
Për ndihmë në të ardhmen në marrdhënien tënde me Jezu Krishtin na shkruaj në: 
Qendra për Drejtues të Krishterë 
Rr “ 4 Dëshmorët” 
No #  195 
Tirana, Albania 
Tel : 355- 04-363730 
Zoti Ju Bekoftë, 
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Xhon Maisel. 
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