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Parathënie 
A Mund Ta Di Për Siguri është shkruar për tju dhënë juve siguri dhe besim në 
marrdhënien tuaj me Perëndinë.  Edhe pse marrdhënia juaj është e re apo ju njiheni prej 
vitesh, Perëndia do që ju të jeni besues në marrdhënien tuaj me Atë.  Ky besim 
reflektohet nga qënia juaj të sigurtë se po të vdisnit sot, Perëndia do tju pranoj juve në 
parajsë.  Kjo është një thënie e fuqishme për shumë persona, por dihet se Perëndia do që 
të gjithë antarë e familjes së tij të mbahen qëndrueshëm. 
 
Kur ju personalisht besuat në birin e Perëndisë, dhe Zotin Jezus Krisht, ju u bëtë të 
Krishterë, dhe marrdhënia juaj me Perëndinë filloi.  Tani që ju jeni një i Krishterë, 
marrdhënia e re që ju keni me Perëndinë do nisë të ndryshoj jetën tende. 
 
Në mënyrë që ju të krijoni konfidencë në marrdhënien tuaj me Perëndinë, është e 
rëndësishme për ju të kuptoni çfarë ndodhi kur ju u bëtë një i Krishterë dhe çfarë do 
ndodhë në të ardhmen tani që jeni i Krishterë. 
 
Komente 



« Ky libër mund të jetë një ndihmë e madhe për ata njerëz që sapo i kanë kushtuar jetën e 
tyre Jezusit, dhe gjithashtu për ata besimtarë që e kanë njohur  Atë pak më parë, por 
përsëri kanë dyshime rreth shpëtimit të tyre.  Gjuha e tij është e qartë dhe e thjeshtë, e cila 
bëhet e kuptueshme për të gjitha kategoritë e lexuesve. » 
         Pastori 
 
« Kur unë e morra këtë broshurë në duart e mia, Unë i mendova me  vete ‘Kjo është një 
pyetje e mirë !’  Kështu kur nisa të lexoj atë, pata një reagim kritik ndaj këti libri, por sa 
më shumë lexoja aq më shpesh përsëritja fjalën « amen!  amen! » 
ishte e pa mundur të refuzoje ose të mohoje ndonjë gjë nga ato.  Ky është një libër i 
mrekullueshëm për ata që sapo kanë pranuar Krishtin si dhe për ata që kanë qenë duke 
kërkuar rrugën e fitimit të sigurisë prej disa vitesh.   
 
Unë lutem që broshura juaj të shtypet dhe ti shkojë shumë njerëzve.  Unë uroja të 
bëhesha një shkrimtar  « Shpirtëror » për fëmi dhe ti mësoja atyre se si të ecnin në 
Krisht. » 
         Pastori 
 
Për Të Gjithë Ata Që Kërkojnë 
 
Të Krishterëve të Rinj : Parimi dhe e vërteta e kësaj broshure janë bazë për rritjen tuaj në 
marrdhënien tuaj të re me Perëndinë përmes Jezu Krishtit.  Lexoje, rilexoje dhe studioje 
këtë shkrim referimi rreth hirit të Perëndisë derisa ju të kuptoni dhe mund të jetoni prej 
hirit që Perëndia juaj ju ka dhënë. 
 
Të Krishterëve Më Të Vjetër : Kjo doktrinë e hirit të Perëndisë nuk është një doktrinë 
Amerikane, por baza e Biblës se si, pse dhe çfarë shkalle Perëndia është i lidhur me ne.  
Për të komunikuar një kuptim të hirit që Perëndia i ka dhënë çdo besimtari kjo ishte dhe 
jeta dhe arsyeja për të cilën Pali edhe vdiq.  Pali iu përgjigj të gjitha pyetjeve dhe njerëzit 
me gjithatë u ngritën kundra kësaj të vërtete të çmuar. 
 
. Në se ju mësoni hirin ajo do ti motivojë njerëzit për mëkate.  Përgjigjia e Palit :  « Ne që 
jemi të vdekur për mëkatin, si do të jetojmë akoma në të. » Romakët 6 :2 
. Në se mëson se të Krishterët e rinj mund të kenë siguri për jetën e përjetshme, ata nuk 
do të nxiteshin për të bërë punë të mira dhe për jetuar për të kënaqur Perëndinë. 
Pali përgjigjet,  « Sepse hiri shpëtues i Perëndisë iu shfaq të gjithë njerëzve dhe na mëson 
të mohojmë pabesitë dhe lakmitë e botës, sepse ne rrojmë me urtësi, me drejtësi dhe me 
perëndishmëri në këtë jetë… » Titi 2 :11-12 
 
. Në se ju tregoni se hiri i Perëndisë pranon dhe do njerëzit edhe pse ata mund të mos e 
interpretojnë, njerëzit do duan të rriten.  Përgjigjia e Palit « Sepse dashuria e Krishtit na 
shtrëngon, sepse kemi arritur në konkluzionin se, në qoftë se një ka vdekur për të gjithë 
atëherë të githë, pra, kanë vdekur ; 
 
Të Krishterët Në Përpjekje: Duke lezuar këtë dorëshkrim dhe duke menduar thellë rreth 
hirit që Perëndia ju ka ofruar në të shkuarën  dhe mban për ju në të ardhmen do t’ju 



motivojë të braktisni dyshimet dhe frikën tuaj dhe ti kërkoni Perëndisë falje.  Po, Ai do 
t’ju përdorë ju sepse ju jeni fëmija I tij I çmuar.  Ai dëshiron t’ju mbushë juve me 
bekimet e tij të pamerituara nga ne. 
 
Për të Krishterët që nuk janë dakort : (Shiko shtojcën A) 
 
Pjesa e parë 
Sigurimi : 
Si mund të jem besues në marrdhënien time me Perëndinë ? 
 
Prezantimi : Dy pyetje paraprake 
Para se të adresohemi tek çështjen e sigurisë, ka dy pyetje paraprake të cilat ju duhet ti 
drejtoni vetes : 

1. A e kuptoni Ungjillin ? 
Fjala Ungjill d.m.th. “lajm i mire” dhe lajmi i mirë nga Perëndia është se Ai të do ty 
aq shumë sa që  Ai dërgoi Birin e tij për të vdekur për mëkatet e tua. 
 
Krishti vdiq për ju, u varros, dhe më pas u ringjall si një shfaqe e fuqisë së Tij mbi 
vdekjen dhe autoritetit të Tij për të dhuruar jetën e përjetshme të gjithë atyre që e 
marrin Atë: 
 
Sepse unë ju kam transmetuar para së gjithash ato që dhe unë vetë i kam marrë, se 
Krishti vdiq për mëkatet tona sipas Shkrimeve, se u varros dhe u ringjall të tretën ditë, 
sipas Shkrimeve, edhe se iu shfaq Kefës dhe pastaj të dymbëdhjetëve.  Pastaj iu shfaq 
një here të vetme më shumë se pesëqind vëllezërve, prej të cilëve më të shumtit rrojnë 
edhe sot, kurse disa kanë rënë në gjumë.  Më pas iu shfaq  Jakobit dhe pastaj të gjithë 
apostujve.  Më së fundi mu shfaq edhe mua si, ai i dështuari. 
Përgjigjia e Perëndisë mbi pagesën e mëkateve të mia.  Në Bibël, Perëndia i dha 
njeriut ligjet e tij për të jetuar sipas një pjese të quajtur Dhjetë Urdhërimet, dhe ai tha, 
“Mallkuar është ai që nuk u përmbahet fjalëve të këtij ligji” (Ligji i Ripërtërirë 
27:26).  Perëndia gjithashtu tha, (shpirti që mëkaton (thyen ligjin) do të vdesë” 
(Ezekieli 18:4). 
 
Paga e mëkatit (ç’farë ne meritojmë) është vdekja (ndarja nga Perëndia).   
(Romakët 6:23) 
 
Dënimi që ne duhet të paguajmë kur mëkatajmë duke thyer ligjin, rezultati i të cilit na 
ndan neve nga Perëndia.  Ky dënim është një borxh që ne i kemi Perëndisë, kundrejt 
të cilit s’kemi paguar.  Kur ne mëkatojmë, ne jemi të dënuar me vdekje, nëse nuk 
kemi hirin e Perëndisë, Ai na shpëton neve nga kjo vdekje duke siguruar një rrugë për 
ne që të na falen mëkatet. 
 
Unë nuk kam nevojë për Perëndinë.  Unë besoj në veten time ose Po ekziston një 
Perëndi dhe unë do përpiqem shumë! Vizatim mëkati  Mëkati nuk lejohet në praninë 
e Perëndisë. Perëndia i ndarë   
          nga njeriu. 



Ti je mëkatar dhe fajtor se ke thyer ligjin e Perëndisë. 
Unë mëkatoj kur thyej ligjin e Perëndisë dhe jetoj i pavarur nga ai.  Ashtu si në çdo 
sistem tjetër ligji, ku ligji është thyer, një dënim i caktohet.  Për shembull, nëse unë 
thyej ligjin duke ecur me shpejtësi në makinë, unë do marr një dënim.  Unë duhet ti 
paguaj një shumë të caktuar qeverisë si denim.  Por nëse unë do ti qëlloja ndokujt, 
unë do merrja më shumë se një denim financiar.  Unë do merrja dënimin e burgosjes 
ose vdekjes.  Sa më i rëndë të jetë ligji që ju keni shkelur aq më I madh është dënimi i 
caktuar. 
 
Ligji më e madh që ne mund të shkelim është kur mëkatojmë kundra një Perëndie të 
drejtë.  Që kur Perëndia krijoi njerëzit ne kemi jetuar në rebelim kundra Tij, duke 
ecur në rrugën tone në vend që ti bindeshim urdhërimeve të Tij.  Përëndia thotë se 
paga për këtë është vdekja.  Vdekja në Bibël d.m.th. ndarje.  Kur unë vdes fizikisht, 
shpirti im ndahet nga trupi im fizik.  Por kur Perëndia flet rreth vdekjes shpirtërore, 
Ai e ka fjalën se unë jam i ndarë shpirtërisht nga Ai.   
Gjykimi  Perëndia ti je fajtor se ke thyer ligjin tim…………  
Fajtor  
 Perëndia është plotësisht I saktë dhe I drejtë në të gjukuarit tend dhe në ndarjen e 
Vetes nga ju. 
 
Zgjidhja e Perëndisë për pagesën e mëkateve të mia.  Dikush duhej të paguante këtë 
denim ose borxhin që unë i kam Perëndisë.  Kjo është saktësisht ç’farë Krishti, Djali i 
pa mëkat i Perëndisë bëri për ne kur vdiq në kryq për ne.  Ai siguroi një rrugë në 
mënyrë që ne të falemi.  Krishti pagoi një borxh që Ai nuk e kishte.  Unë kisha një 
borxh Unë nuk mund ta paguaja kurrë.   
 
Vizatim 
Unë duhet të dënoj mëkatin e tyre në mënyrë që unë ti shpreh atyre dashurinë dhe 
faljen time.  Perëndia. 
Mëkati juaj duhet të paguhet dhe çmimi i tij është vdekja.  Jezu Krishti morri dënimin 
tënd dhe vdiq në vendin tuaj. 
 
Ai vdiq në vendin tuaj sepse Ai ju do juve. 
Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që, kur ne ishim ende mëkatarë 
(armiqtë e tij) Krishti vdiq për ne (Ai mori dënimin tone-Ai vdiq në vendin tonë).  
Romakët 5:8 
 
Sepse Ai ju do juve, Jezu Krishti mori ndëshkimin tuaj dhe vdiq në vendin tuaj.  
Krishti vdiq në mënyrë që ju të mos vuanit një ndarje të përjetshme nga Perëndia.  Si 
njeriu i Perëndisë, Ai jetoi një jetë perfekte, pamëkat në marrëdhënien me Atin e Tij 
Qiellor.  Sepse për shkak të dashurisë së Tij për ju dhe mua, Ai pagoi dënimin (që ne 
kishim borxh për shkak të mëkateve tona) kur Ai vdiq për ne në kryq.  Ai mori mbi 
vete borxhin që faktikisht e kemi ne.  Kjo jetë e Jezusit ka treguar një sakrificë të 
pazëvendësueshme bën pagesën e mëkatit tonë një herë e përgjithmonë. 
 



Është ky veprim i Krishtit i cili bën të mundshëm faljen e mëkateve të njeriut dhe në 
këtë shlyhet edhe zemërimi i drejtë i Perëndisë kundrejt mëkatit.  Trupi juaj fizik 
mund të vdesë, por si besimtar, shpirti dhe fryma do jetojnë përjetë me Perëndinë 
sepse ju keni besuar në Jezus dhe në veprën e tij për ju. 
 
Tre ditë pas vdekjes së Tij në kryq, Krishti u ringjall nga vdekja.  Vdekja e Tij dhe 
ringjallja sjell faljen e mëkateve tuaja, jetën e përjetshme në parajsë me Perëndinë dhe 
një jetë të re këtu në tokë.  Ky është lajmi i mirë i Ungjillit dhe mëshirës së Perëndisë.  
Sikurse e kuptoni dashurinë e Perëndisë për ju dhe jeni dakort me Atë se ju jeni 
mëkatarë në nevojë për shpëtim, ju mund të besoni në Jezu Krisht, duke besuar se Ai 
mori dënimin që ju meritonit të vdisnit ashtu si Ai vdiq në vendin tuaj.  Ju mund të 
merrni tani Atë si Shpëtimtarin dhe Zotin tuaj, dhe kur ju ta keni bërë këtë do jeni 
kthyer në fëmijë të Perëndisë.  Kjo është ç’farë unë përkufizoj me termin « shpëtim.» 

 
 Vizatim 
Perëndi, mua më vjen keq unë kam mëkatuar dhe kam thyer ligjin tënd.  Të lutem më fal 
mua. 
Vizatim 
Ju duhet të rrëfeni (të jeni dakort me Perëndinë) se ju jeni një mëkatar. 
Vizatim 
Ju besoni në vdekjen e Birit të Perëndisë Jezu Krishtit në vendin tuaj dhe ringjalljen e Tij 
përsëri pas vdekjes. 
Vizatim 
Unë kam nevojë për ty Jezus.  Mua më vjen keq për mëkatet e mia.  Faleminderit që 
vdiqe për mua.  Unë dua që ti të dish se besoj vetëm tek ty për faljen e mëkateve të mia 
dhe faleminderit për dhuratën e jetës së përjetshme.  Amen.  
 

2. A po besoni vetëm në Krisht? 
Pyetja e dytë që ju duhet ti përjgjigjeni para se të adresoni çështjen e sigurisë:  Jeni ju 
duke besuar  vetëm në Krisht për tju shpëtuar?  Ose, jeni ju duke besuar në diçka 
tjetër?  Nëse Perëndia do tju pyeste juve sot pse duhet që Ai t’ju mirëpresë ju në 
praninë e Tij në parajsë kur ju të vdisni, ç’farë do thonit ju?  Vetëm beso në Perëndi, 
sepse duke shkuar në kishë, dhe duke u përpjekur për të bërë vepra të mira  nuk është 
e mjaftueshme për t’ju çuar juve në parajsë.  Perëndia: pse duhet t’ju pranoj në 
parajsën time. 
Nëse mendimet dhe sjellja jote do të jenë….Sepse unë jam përpjekur të jem i mirë 
dhe si kam bërë keq njeriu. ose  Sepse unë gjithmonë kam menduar se kishte një fuqi 
madhore.    
Rezultati është: 
Perëndia: Largohu prej meje. 
 
Vetëm Jezu Krishti mund të paguaj pagën e mëkatit që ju i keni borxh Perëndisë.  
Vetëm vdekja e Tij mund të kënaqë Perëndinë në dëshirën e Tij për drejtësi.  Vetëm 
ringjallja e Tij mund të na jepte neve jetën e përjetshme.  Ju jeni të mirëpritur në 
parajsë vetëm nëse pranoni Jezusin si Perëndinë tuaj të ringjallur dhe duke besuar se 
Ai vdiq në vendin tuaj. Vizatim 



Nëse kjo është sjellja dhe shpresa juaj….(ndaj pyetjes) Pse duhet që unë t’ju pranoj 
në parajsën time? 
Sepse unë kam besuar në dashurinë e Krishtit për mua në kryq.  Ai mori dënimin dhe 
më ka dhënë mua faljen. 
Rezultati është…Mirëseerdhe fëmija im!  Unë kam qënë duke të pritur ty! 
 
Ç’farë po besoj unë për të shkuar në parajsë? 
Unë si kam bërë keq ndonjeriu!  Unë jam përpjekur gjithmonë të bëj më të mirën! 
Unë i ndihmoj njerëzit kur mundem! (Veprat e mia të mira) 
Unë si kam bërë keq njeriu !  Unë jam përpjekur gjithmonë të bëj më të mirën ! 
Unë i ndihmoj njerëzit kur mundem dhe unë besoj në Jezus ! 
Veprat e mira plus Krishti. 
TI i ke bërë të gjitha Perëndi. 
Vetëm Krishti. 
Kur ju bëheni i Krishterë. 
Kur ju u bëtë i Krishterë një numër gjërash mbinatyrale ndodhën në jetën tënde.  Ju 
mund ose jo ti keni ndjerë ato, por ç’farë Perëndia bëri për ju kur ju besuat Jezu 
Krishtin faljen dhe jetën të përjetshme është fakt. 
 
Këto dhurata mbinatyrale shërbejnë si një themel i fortë mbi të cilën ju mund të 
ndërtoni jetën tuaj të Krishterë.  Ashtu si një shtëpi do të bjerë pa themele të forta, 
jeta juaj e Krishterë do të bjerë dhe do të jetë një luftë e vazhdueshme pa një kuptim 
tw qartw tw asaj qw po tw ndodhi ty kur ju u bwtw tw Krishterw.  Me njw themel tw 
fortw, ju mund tw jeni nw gjendje rriteni dhe tw piqeni nw marrdhwnien tuaj me 
Perwndinw dhe eksperimentuar paqen dhe gwzimin Ai dwshiron pwr ju.  Pa njw 
themel tw fortw, ju do qwndroni tw pwrgjumur, tw pa maturuar dhe ndoshta do 
provojnë njw marrwveshje tw madhe tw frikws dhe irritimit nw jetwn tuaj tw 
Krishterw.  Njw njeri qw nuk ka njw kuptim tw saktw tw asaj qw Perwndia ka bwrw 
pwe ata kur ata u kthyen tw Krishterw shpesh do jetw si ai person qw 20 vjeç por ka 
vetwn 1 arsyetim – akoma I Krishterw  nw familjen e Perwndisw, por gjithashtu duke 
jetuar si njw foshnje. 
 
Kur ju besuat nw faljen e Perwndisw pwrmes Jezu Krishtit dhe Krishti erdhi nw jetwn 
tuaj, Perwndia ka bwrw njw depositw tw madhe bankare tw jetws tuaj.  Deri nw atw 
kohw, ju ishit shpirtwrisht i varfwr, por tani shpirtwrisht i pasur.  Sidoqoftw, ju duhet 
tw dini se ç’farw Ai ka depozituar dhe si ta mbyllni atw para se ju mund tw pwrfitoni 
nga kjo. 
Gëzim - Paqe – Mirësi = Themele të forta, unw e di pwr siguri qw jam i Krishterw. 
Frikw - Irritim – Faj = Themele tw dobwta, mund tw jem unw I sigurtw ndonjwherw 
se jam apo jo i Krishterw. 
Vizatim 
Kwto janw disa gjwra mbinatyrale qw Perwndia ka bwrw nw jetwn tuaj kur ju u 
bwtw tw Krishtwrw: 
Jezusi erdhi nw jetwn tuaj. 
Mwkatet tuaja janw falur. 
Ju u bwtw njw fwmi i Perwndisw. 



Perwndia ju dha juve jetwn e pwrjetshme. 
 
Krishti erdhi nw jetwn tuaj. 
…misteri qw u mbajt i fshehur gjatw brezave dhe shekujve, por qw tani iu shfaq 
shenjtorwve tw tij…qw wshtw Krishti nw ju shpresw lavdie.  Kolosianwt 1: 26-27 
 
Mw poshtw wshtw njw vizatim me fjalw nw Bibwl tw Krishtit duke folur e cila duhet 
t’ju ndihmojw ju tw kuptoni dwshirwn e Tij pwr tw ardhur nw jetwn si njw 
Shpwtimtar: 
Ja unw qwndroj tek dera dhe trokas; nwse dikush dwgjon zwrin tim dhe tw hapw 
derwn, unw do tw hyj tek ai dhe do tw ha me tw darkw dhe ai me mua.  Zbulesa 3:20 
 
Jezusi pyet, “Mundet unw tw hyj brenda” 
Vizatim 
Nwse dikush do trokiste nw derwn e shtwpisw tuaj dhe tw kwrkonte tw hynte brenda, 
juve do ju duhej tw bwnit njw zgjedhje.  Ju mund ose ta injoronit atw, ti thonit tw 
largohej, ose tw hapnit derwn dhe ta ftonit tw hynte brenda.  Sepse dera hapet vetwm 
nga brenda, e vetmja mwnyrw si ai mundi tw hyjw wshtw nwse ju e hapwt derwn dhe 
e ftuat brenda. 
 
Kur ju u bwtw tw Krishterw, Jezusi qwndroi para derws dhe trokiti.  Kur ju dwgjuat 
zwrit e Tij dhe e hapwt derwn, ju shprehwt besimin qw keni vetwm tek Ai, dhe Ai 
erdhi nw jetwn tuaj.  Ju mund ta mos e kishit pwrfillur Atw kur Ai trokiti, ose ju 
mund ti kishit thwnw Atij tw largohej, por nw vend qw tw kishit hapur derwn e jetws 
tuaj dhe tw thoshit, “Jezus, eja nw jetwn time.”  Kjo ishte mwnyra juaj e tw 
shprehurit besimin tuaj personal nw Jezus Krisht, duke besuar se Ai vetwm mund t’ju 
çojw nw njw marrwdhwnie me Perwndinw.    
 
Jezusi nuk e forcon rrugwn e Tij pwr nw jetwn tuaj.  Ai erdhi vetwm kur wshtw i 
ftuar, dhe kur Ai ishte i ftuar pwr tw qwndruar, duke ju sjellw dashurinw e Tij, faljen 
e Tij faljen dhe njw jetw tw pasur pwr ju. 
Jezu Krishti nw jetwn tuaj. 
Mwkatet tuaja janw falur. 
Nw tw (Jezu Krisht) ne kemi çlirim (nga pagesa e borxhit) pwrmes gjakut tw tij 
(vdekja), falja e mwkateve si pas pasurisw sw  hirit tw Tij, tw cilin e bwri tw teprojw 
ndaj nesh me gjithw urtwsinw dhe mençurinw.  Efesianwt 1:7-8 
 
Shumw nga ju mund tw kenw ardhur tek Krishti nga njw e kaluar shumw e keqe, por 
s’ka rwndwsi se ç’farw ke bwrw, kur ju besuat nw vdekjen e Krishtit, varrosjen dhe 
ringjalljen, tw gjitha mwkatet e juaja u falwn.  Jo vetwm 
 
 Inati, 
 Idhwsia, 
 Urrejtje, 
 Egoizwm,  
 Krenari, 



 Gwnjeshtra, 
 dhe  vjellet por gjithashtu edhe 
 Imoraliteti, 
 Blasfemia, 
 Urrejta ndaj Perwndisw, 
 Mësimdhwnia e ateizmit, 
 ose vrasjet. 
Një histori e vwrtetw.  Njw ilustrim i bukur i kwsaj u gjet nw jetwn e apostullit Pal.  
Ai shkroi shumicwn e librave tw Dhiatws sw Re, pwrmbushi shumw mrekulli dhe 
nisi shumicwn e kwtyre kishave tw shekullit tw parw, por pwrswri Pal e quajti veten e 
tij mwkatari mw i madh.  Para se ai tw bwhej besimtar, Pali burgosi dhe torturoi 
shumw Kristianw dhe e pranoi se i ka vrarw.  Ai gjithashtu blasfemoi Perwndinw dhe 
bwri gjithçka qw ai mundi pwr tw ndaluar shpwrndarjwn e ungjillit.  Kjo wshtw 
mwnyra sesi Pali e pwrshkroi jetwn e tij para Krishtit. 
 
Qw mw parw isha blasfemues, pwrndjekws dhe i dhunshwm; por mu dha mwshira, 
sepse i bwra nga padija, nw mos besimin tim: kwshtu hiri i Zotit tonw teproi pa masw 
me besimin dhe dashurinw, qw wshtw nw Jezu Krisht.  1 Timoteu 1:13-14 
 
Ai vazhdon duke thwnw se wshtw mw i keqi i mwkatarwve, ai wshtw njw shembull 
pwr besimtarwt se vdekja e Krishtit wshtw e mjaftueshme pwr çdo person dhe tw 
gjitha mwkatet e tij. 
 
Kjo fjalw wshtw e sigurtw e denjw pwr t’u pranuar plotwsisht, qw Krishti Jezus erdhi 
nw botw pwr tw shpwtuar mwkatarwt, ndwr tw cilwt unw jam i pari.  Por prandaj u 
mwshirova, qw Jezu Krishti tw tregojw mw pwrpara nw mua gjithw zemwr 
gjerwsinw, pwr tw qenw shembull pwr ata qw do besojnw nw tw pwr jetw tw 
pwrjetshme.  Dhe mbretit tw amshuar, tw pavdekshmit, tw padukshmit, tw vetmit 
Perwndi tw ditur, i qoftw nder e lavdi nw shekuj tw shekujve.  Amen*.  1 Timoteu 
1:15-17 
 
Vdekja e Jezu Krishtit nw kryq pagoi borxhin tuaj ndaj Perwndisw pwr mwkatet e tua 
dhe plotwsoi urdhwrin e tij pwr drejtwsi.  Kur ju kuptuat mwkatet tuaja dhe pranuat 
pageswn e Krishtit pwr to, mwkatet tuaja u falwn – e shkuara, e tashmja dhe e 
ardhmja.  Perwndia i hoqi tw gjitha fajet nga ty dhe tani tw shpall pa faje. 
 
Pyetje:  Kur vdiq Krishti pwr ty? 
Pwrgjjigje:  përpara  2,000 vjetwsh. 
 
Pyetje:  Në atw kohw sa mwkate kishit bwrw? 
Pwrgjigje:  Asnjw.  Ju as qw kishit lindur. 
 
Pyetje: Por nwse Krishti vdiq pwr mwkatet e tua 2,000 vjet pwrpara, 

atwherw sa prej tyre ishin mwkate tw sw ardhmes? 
Pwrgjigje: Tw gjitha. 
 



Sepse ne jemi tw limituar nga koha, ne kemi kaluar mwkatin.  Si do qoftw, Perwndia 
nuk njeh kufi kohorw.  Ai ju pa ju aq qartw sa edhe 2,000 vite 
përpara edhe sot dhe si Krishti vdiq nw kryq, Perwndia morri 
gjithw mwkatwt e Tij mbi vete.  Tw gjitha mwkatet – e shkuara, e 
tashmja dhe e ardhmj- janw paguar nga Krishti shumw kohw 
pwrpara. 

Vizatim 
Nuk ka mwkat qw ju tw keni bwrw, po bwni tani ose do tw bwni nw tw ardhmen pwr 

tw cilwn Krishti nuk ka paguar.  Pwrndryshe Ai do tw vinte 
pwrswri dhe do vdiste pwr atw mwkat.  Pali autori i Hebrenjve, e 
vendos nw kwtw prizwm: 

Dhe jo pwr ta kushtuar si fli veten e vet shumw herw, sikurse kryeprifti qw hyn vit 
pwr vit nw shenjtwrore me gjak qw s’wshtw i veti, sepse 
pwrndryshe ai duhet tw pwsonte shumw herw qw kur u krijua 
bota; por tani, vetwm njw herw, nw fund tw shekujve Krishti u 
shfaq pwr tw prishur mwkatin me anw tw flijimit tw vetvetes.  Dhe 
duke qwnw se wshtw caktuar qw njerwzit tw vdesin vetwm njw 
herw, dhe mw pas vjen gjyqi, kwshtu edhe Krishti, pasi u dha 
vetwm njwherw pwr tw marrw mbi vete mwkatet e shumwve, do 
tw duket pwr sw dyti pa mwkat pwr ata qw e presin pwr shpwtim*. 
Hebrenjtw 9: 25 – 28 

 
Ai pwrkundrazi u dha pwr gjithmonw njw flijim tw vetwm pwr mwkatet, u vu tw 

rrijw nw tw djathtw tw Perwndisw. 
Më pas ai shton:  “Dhe nuk do ti kujtoj më mëkatet e tyre dhe paudhësitw e tyre”.  

Edhe atje ku ka ndjesë tw kwtyre gjwrave, nuk ka mw ofertw pwr 
mwkatin.  Hebrenjtw 10:12, 17-18 

 
Mendo Se Ç’farw Tw Thotw Ty Rreth Mwkateve Tuaja: 
 
Aq larg sa lindja wshtw nga perwndimi 

 
Sa larg wshtw lindja nga perwndimi, aq shumw ai ka larguar nga ne fajet tona.  Psalmi 
103:12 
 
Sa larg wshtw lindja nga perwndimi?  Nëse ju filloni lindjen dhe vashdoni nw atw 
drejtim, ju do shkoni gjithmonw nw perwndim.  Lindja nuk e takon ndonjwherw 
Perwndimin ata janw nw njw distance tw pafundme larg. 
 
Mrapa krahwve tw Tij 
Se i ke hedhur mbrapa krahwve tw Tua  tw twrw mwkatet e mia.  Isaia 38:17 
Kur diçka wshtw mbrapa krahwve tw tua wshtw larg shikimit twnd. 
 
Hedhja nw det 
Ti do tw hedhwsh nw fund tw detit twrw mwkatet tona.  Mikea 7:19 
 



Perwndia i ka hedhur mwkatet tona nw thellwsitw e deteve qw tw humbin pwrgjithnjw, 
qw tw mos gjehen kurrw dhe kurrw tw mos ngrihen kundra nesh. 
 
Fshirja Nga Memoria. 
Unw pikwrisht unw, jam ai qw pwr hir tw vetvetes fshij shkeljet e tua dhe nuk do t’i mbaj 
mend mwkatet e tua.  Isaia 43:25 
 
Perwndia pwrdor dy shprehje:  Ai fsheh shkeljet tona – Ai i heq ato nga memoria; dhe Ai 
nuk i mban mend ato mw.  Me “nuk i mban mend” ka njw thwnie tw thjeshtw, “Unw nuk 
do tw ti kujtoj kwto çwshtjw ty ose tw tjwrwve nw tw ardhmen.” 
 
Mwkatet tuaja janw tw falura. 
 

   
 
Ju u bwtw fwmijw tw Perwndisw. 
Por tw gjithw atyre qw e pranuan, ai u dha pushtetin tw bwhen bij tw Perwndisw, atyre 
qw besojnw nw emrin e Tij. 
 
Tani fakti wshtw i thjeshtw dhe e vwrteta e thellw.  Nwse ju pranuat Jezusin – nwse u 
lutwt, duke besuar nw Krishtin pwr falje – ju u bwtw fwmi tw Perwndisw, nw njw 
marrdhwnie tw re familjare. 
 
Perwndia ka siguruar njw rrugw pwr ju qw ta njihni Atw dhe tw hyni nw familjen e Tij.  
Nëse ju keni pranuar Jezu Krishtin, Ai thotw se jeni kthyer nw anwtarw tw familjws sw 
Tij. 
 
Të gjithw ne kemi eksperimentuar lindjen fizike, dhe çdo vit ne festojmw ditwn e lindjes.  
Ishte ditwlindja jonw fizike.  Nwse ju keni vendosur besimin nw Jezu Krisht Perwndi, 
duke pranuar punwn e Tij për ju nw kryq dhe duke i lejuar Atij tw vijw nw jetwn tuaj, 
Bibla thotw se ju keni lindur pwrswri.  Tani ju keni njw ditwlindje tw dytw pwr tw 
festuar – atw shpirtwroren. 
 
Jezusi i shpjegoi kwtw Nikodemit, njw anwtari tw kwshillit tw rregullave Çifute, nw 
kwtw mwnyrw: 
 
Jezusi tha; “ Nw tw vwrtetw, nw tw vwrtetw po tw them qw nwse njw nuk ka rilindur, 
nuk mund tw shohw mbretwrinw e Perwndisw... Nw tw vwrtetw, nw tw vwrtetw po ju 
them se kush nuk ka lindur nga uji dhe nga Fryma, nuk mund tw hyjw nw mbretwrinw e 
Perwndisw.  Ç’ka lindur nga mishi wshtw mish; por çka lindur nga Fryma wshtw frymw.  
Mos u mrekullo qw tw thashw “Duhet tw lindni pwrswri”.  Gjoni 3:3, 5-7 
 
Tani qw ju keni besuar nw Krisht tw jetw Zoti juaj dhe  Shpwtimtarw, ju jeni bwrw njw 
fwmi i Perwndisw.  Ju jeni berw anwtarw i familjws sw Tij, dhe ju keni njw ditwlindje 
shpirtwrore pwr tw festuar nw ditwn qw ju lindwt shpirtwrisht. 
 



Perwndia krijoi çdo individ me tre pjesw – trupi, shpirti, dhe fryma: 
 
Dhe Perwndia e paqes ju shenjtwroftw ai vetw twrwsisht; dhe gjithw fryma juaj, shpirt e 
trup, tw ruhet pa tw metw pwr tw ardhjen e Zotit tonw Jezu Krisht.  1 Thesalonikasit 5:23 
 
Trupi wshtw shtwpia fizike pwr frymwn dhe shpirtin.  Shpirti pwrfshin mwndjen, pwr tw 
menduar; emocionet, pwr ti ndjerw dhe vullneti pwr tw zgjedhur.  Shpirti lidhet me njw 
jetw shpirtwrore, komunikon dhe ka lidhje me Perwndinw.  Megjithatw, kur njw njeri 
mwkatoi para se tw bwhej i Krishterw, ai nuk e kishte aftwsinw pwr tu lidhur me 
Perwndinw.   Ai nuk kishte lidhje me Perwndinw dhe ishte i ndarw nga Perwndia. 
 
Kur ju u lidhwt me Krishtin aftwsia juaj pwr tu lidhur me Perwndinw pwrmes shpirtit 
erdhi nw jetwn tuaj.  Marrdhwnia juaj me Perwndinw u riparua, dhe ju nuk jeni mw tw 
ndarw nga Perwndia.  Ju u lindwt pwrswri nw familjen e Perwndisw, dhe ju u bwtw fwmi 
tw Perwndisw.   
Kur ju keni lindur nw familjen e Perwnsisw, ju u bwtw njw fwmi i Perwndisw – i 
githwdituri, i gjithwfuqishmi, dhe i githwtanishmi Perwndi.   Prindwrit tuaj tokwsorw 
mund ose nuk mund tw kenw qwnw tw dashur dhe tw mirw me ju, ose ata mund ose nuk 
mund tw kenw qwnw nw gjendje tw sigurojnw shumw pwr ju.  Babai juaj i ri qiellor 
ështw gjithmonw i mwshirshwm dhe plot hir.  Ai ju njeh juve plotwsisht, ju do juve nw 
mwnyrw perfekte, ju pranon juve totalisht dhe kujdeset pwr ju pwrjetwsisht.  Kur 
ju ishit të rinj prindërit e tu tokësor bënë gjëra për të cilat ju ishit të pavetëdijshëm.  Në të 
njëjtën mënyrë, Ati i juaj qiellor po bën, ka bërë, shumë gjëra për ju. 
Ju jeni një fëmi i Perëndisë.  
 

 
Perëndia të dha ty 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 dhe që të besoni në emrin e Birit të Perëndisë.  1 Gjoni 5: 11-13 
Sepse ne jemi kaq të kufizuar nga koha, përjetësia është një koncept i vështirë për tu 
kuptuar.  Në ekzistencën tonë njerëzore, është e pamundur të konceptosh plotësisht 
përjetësinë, por Perëndia ka ekzistuar qysh prej pafundësisë së shkuar dhe ne do jetojmë 
me Të në pafundësinë e ardhshme. 
 
Bibla thotë se gjithë njerëzimi jeton përgjithnjë, qoftë ose jo i Krishterë.  Jo të Krishterët 
ose jo besimtarët nuk pushojnë së ekzistuari kur ata vdesin.  Ata jetojnë përgjithnjë 
gjithashtu.  Pyetja për të Krishterët dhe jo të Krishterët është e njëjta: “Ku do jetoj unë 
përjetësisht?”  Do jetoj unë në parajsë sepse kam pranuar pagesën e Jezu Krishtit për 
mëkatet e mia dhe përkëtë jam e pranuar nga Perëndia, ose unë do jetoj në ferr i ndarë 
nga Perëndia sepse unë nuk jam në gjendje të paguaj mëkatet e mia dhe për këtë nuk jam 
i pranuar nga Perëndia? 
 



Të pavemendshëm se kush jeni, kur trupi juaj fizik vdes, shpirti dhe fryma juaj vazhdon 
të jetojë përgjithmonë – për jetësisht. 
 
Kur ju qëndroni para Perëndisë në fund të jetës suaj tokësore, do të vendoset se ku ju do 
të kaloni përjetësinë dhe kjo do të finalizohet nga ç’farë ke bërë ti në jetën tënde në tokë 
me Jezu Krishtin.  Nëse ju pranuat Krishtin dhe pagesën e Tij, për mëkatet e tua, atëherë 
ju do të kaloni përjetësinë në parajsë me Perëndinë.  Vizatim. 

Perëndia gjykatësi i gjithë njerëzimit. 
Mirëseerdhe në Parajsë!       Ik nga prania 
ime në ferr 
Perëndi, unë kam besuar në planin e Jezus Krishtit për jetën time.    Unë kam 
menduar se  
Ai është shpëtimtari im!       Jezusi ishte 
burrë i mirë. 
         Unë jam përpjekur të 
jem  
         I mirë.  Unë kam 
besuar se 
         Ka një fuqi madhore. 
Nëse ju refuzoni Krishtin dhe pagesën e Tij për mëkatet e tua, ju do kalonit përjetësinë në 
ferr pa Perëndinë. 
 
Nëse ju keni besuar në Krisht për pagesën e mëkateve tua, duke besuar se Ai u ringjall 
nga të vdekurit, dhe ta pranosh Atë në jetën tënde, ju do keni jetën e përjetshme.  
Perëndia do që ti të jesh i sigurtë për këtë dhe ta konsiderosh atë si një fakt. 
 
Jezusi shpjegon: 
 
“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 gjygj, por ka kaluar nga vdekja në 
jetë”.  Gjoni 5:24 
 
shiko foljet në atë varg: 
“Ai që dëgjon fjalën time..” 
Ju dëgjuat rreth Krishtit dhe pranuat deklarimet e Tij për faljen dhe jetën e përjetshme. 
“ dhe besuat atë që më dërgoi mua...” 
 
Ju besuat në Perëndinë e gjalllë i cili dërgoi Jezu Krishtin dhe dëshminë e Tij rreth 
Krishtit. 
 
“Ka jetën e përjetshme...” 
 
Ju keni jetën e përjetshme – tani! 
 
“dhe nuk do të dënoheni...” 
Ju nuk do të dënoheni.  Kjo është një ralitet i tanishëm. 



 
“Ai ka kapërcyer nga vdekja në jetë.” 
 
Ju nuk jeni më të ndarë nga Perëndia, por jeni të bashkuar me të sëbashku përjetësisht – 
tani.  Kur ju pranuat Jezus Krishtin si Shpëtimtarin tuaj, në thelb, do të thotë se ju filluat 
të ndanit jetën e Perëndisë me Të përgjithmonë.  Jezu Krishti vjen në jetën tuaj dhe, në 
atë moment, Personi i Shpirtit të Shenjtë vjen aktualisht të jetojë brenda jush. 
 
“Ju kam thënë këto gjëra dhe ndërkaq jam me ju.  Por ngushëlluesi Fryma e Shenjtë që 

Ati do dërgojë në emrin tim, do t’ju mësojë se çdo gjë dhe do tju kujtojë të gjitha këto që 

ju thashë.”  Gjoni 14:25-26 
 
Tani me këtë lloj të kuptuari, kthehuni tek vargu i 1 Gjonit 5:11-13.  Perëndia shpjegon se 
jeta e përjetshme në parajsë i takon atyre që kanë Birin- “…kjo jetë është në Birin e tij.  

Ai që ka Birin ka jetën.”  A e keni pranuar Jezu Krishtin, Birin, si shpëtimtarin tënd?  

Nëse ju përgjigjeni, po atëherë ju keni jetë të përjetshme në Parajsë.   

 
Siguria në marrdhënien tuaj me Perëndinë si vajza ose djali i Tij varet nëse pranoni i 
Krishtin në jetën tuaj.  Pra nëse ju u lutët për të pranuar Zotin Jezu Krisht dhe besuat në 
vdekjen e Tij dhe ringjalljen, ju keni kaluar nga vdekja shpirtërore në jetën e përjetshme. 
 
Jeta juaj e përjetshme është e bazuar në sigurinë e premtimit të Krishtit ndaj teje, dhe ju 
morrët jetën e përjetshme në momentin që besuat Jezu Krishtin.  Kur ju pranuat Krishtin 
këtu në tokë, filloi marrëdhënia juaj me Perëndinë, dhe do të vazhdojë pasi ju të vdisni 
fizikisht.  Një përshkrim i shpejt për parajsën është dhënë në librin e Zbulesës. 
 
Dhe pashë një qiell të ri dhe një dhe të ri; sepse qielli i parë dhe dheu i parë kishin 

shkuar, dhe deti nuk ishte më.  Dhe unë Gjoni, pashë qytetin e shenjtë Jeruzalemin e ri, 

që zbriste nga qielli, nga Perëndia, që ishte bërë gati si nuse e stolisur për burrin e vet.  

Dhe dëgjova një zë të madh nga qielli që thoshte: “Ja tabernakulli i Perëndisë me 

njerëzit!  Dhe ai do të banojë me ta, edhe ata do të jenë populli i tij dhe vetë Perëndia do 

të jetë bashkë me ta, Perëndi.  Dhe Perëndia do të thaijë çdo lot nga sytë e tyre, dhe 

vdekja nuk do të jetë më, as brengë, as klithma, as mundim, sepse gjërat e mëparshme 

shkuan”.  Dhe ai që rrinte në fron tha: “Ja, unë i bëj të gjitha gjërat të reja”.  Dhe më 

tha: “Shkruaj, sepse këto fjalë janë të vërteta dhe besnike”.  Edhe më tha: 

 “ U bë! Unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi!  Atij që ka etje unë do ti jap si 

dhuratë nga burimi i ujit të jetës.  Zbulesa 21:1-4,6 

 
Ju keni jetën e përjetshme. 
 
................................................................................................................................................
.............. 
Elementi i Besimit 
 



Nga e kuptoni ju nëse besoni apo jo vërtet në Krisht? 
Ju keni bërë një lutje për të pranuar Jezu Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar.  Ju keni rrëfyer 
mëkatet e juaja dhe keni besuar për faljen e mëkateve dhe jetën e përjetshme në vdekjen 
dhe ringjalljen e Krishtit.  Ju e dini se e keni bërë këtë por po filloni të mendoni nëse e 
keni besuar vërtet këtë gjë.  A e keni vendosur besimin tuaj vetëm në Jezu Krisht kur u 
lutët?  Si mund ta dini për tu siguruar? 
 
Të besosh do të thotë të kesh besim dhe të zësh besë.  Ju e keni ushtruar besimin në 
Perëndi duke besuar (pranuar si të vërtetë) çfarë Perëndia ka thënë dhe ti zësh besë fjalës 
së Tij.  Perëndia thotë të besuarit dhe të zënit besë janë çelësi për të marrë dhuratën e Tij 
falas.  Shiko thëniet e mëposhtme dhe vë re se të zënit besë është çelësi  për të marrë atë 
që Perëndia premton. 
 
Por Perëndia kaq shumë e deshi botën sa që dha birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo 

që beson në të, të mos humbasë por të ketë jetën e përjetshme.  Sepse Perëndia nuk e 

dërgoi Birin e vet në botë që ta dënojë botën, por që bota të shpëtohet prej tij.  Ai që 

beson në të nuk do të dënohet, por ai që nuk beson tashmë është dënuar, sepse nuk ka 

besuar në emrin e Birit të vetëmlindur të Perëndisë.  Gjoni 3:16-18 
 
Kush beson në Birin ka jetë të përjetshme, kurse kush nuk i bindet* Birit nuk do të shohë 

jetë, por zemërimi i Perëndisë qëndron mbi të.  Gjoni 3:36 
 
Ju mund të pranoni Fjalën e Perëndisë si të vërtetë dhe të mbështeteni mbi të sepse 
Perëndia garanton për të.  Ai është kryefjala e besimit dhe Ai ka dhënë provën e 
besëmbajtjes nga historia si dhe është shkruar në Bibël.  Pra ju mund të besoni fjalës së 
Perëndisë dhe ti zini besë Atij.  Ju mund të jeni besues se ju jeni të Krishterë sepse 
objekti i besimit tuaj, premtimi i Perëndisë në Krisht, është i vërtetë dhe i besueshëm. 
 
I njëjti parim mban të vërtetën në jetë: 
 
Sergei është i njohur për thënien e gënjeshtrave.  Nëse Sergei vjen në zyrën tënde dhe 
thotë se dikush ka hedhur një bomb pranë zonës së recepsionit, ju nuk do ti besonit atij 
sepse ai ka një reputacion prej mosbesues.  
  
Nikolai nuk i është përmbajtur shumicës së marrëveshjeve të tij.  Nëse Nilollai hyn dhe të 
thotë ty se diku në zyrë ka bombë, ju mund të mendoheni pak për atë që ai tha.  
Megjithatë, ndoshta ju nuk do ti merrnit komentet e tij shumë seriozisht sepse atij nuk 
mund ti zëshbesë gjithmonë.   
 
Aleksandri është një burrë i ndershëm me pastërti të madhe.  Nëse Aleksandri vjen dhe ju 
thotë juve se ju keni vetëm 2 min për tu larguar nga ndërtesa para se të shpërthejë, ju nuk 
do ta dyshonit fjalën e tij.  Ju do të dilnit nga ndërtesa aq shpejt sa do  mundeshit.  Pse?  
Sepse Aleksandri mund ti besosh.  Ai është një njeri besues. 
 
Besimi nuk varet mbi atë se si ju ndiheni por mbi të besuarit në Perëndi i cili është i 
besueshëm.  Varet se kush është Perëndia, dhe Perëndia është gjithmonë i besueshëm pa 



dallim nëse ju jeni apo jo, Perëndia nuk do tju gënjejë juve.  Ju mund të dyshoni mbi 
premtimin e Perëndisë, por kur Ai ju jep juve një premtim Ai do ta mbajë atë.  Ju mund 
të jeni duke bërë atë që Perëndia do për ty dhe ju mund edhe të dështoni komplet, por 
Perëndia është akoma besues.  Mendimi, “Ju nuk besuat ndonjëherë megjithëmend,” 
mund tju hyjë në mendje, por Perëndia është akoma besues.  Marrja e premtimit të Tij 
është e bazuar mbi atë se kush Perëndia është, jo në atë që ju ndjeni ose sa mirë ju e 
përmbushni. 
 
Perëndia ka thënë se nëse ju jeni duke besuar në Jezus Krisht dhe vetëm tek Ai për të 
paguar borzhin tuaj  tek Ati Perëndi për mëkatet e tua, Perëndia thotë ju jeni i falur dhe 
jeni bërë anëtarë i familjes së Tij.  A mund të gënjejë Ai?  Jo.  A mund të besosh ti tek ajo 

që Ai tha?  Po.  A mund të besosh ti tek premtimi që Ai të bëri? Po. 

 
Perëndia thotë ju mund ta dini se ju jeni fëmi i Tij dhe familja e Tij, pra kur ty të vijnë 
ndërmendje mendime si, “Unë nuk po ndjej asnjë ndryshim.  Unë akoma po luftoj me atë 

që Perëndia do që unë të bëj.  Unë vërtet dështova me një shok në transmetimin e 

Krishterë,” ose mendimin se “Unë nuk jam një i Krishterë – Unë vërtet nuk besova,”kur 
kjo hyn në mendjen tënde, thjesht kujto Premtimin e Perëndisë për ty dhe falendero Atë 
për Shpëtimtarin tënd.         
Perëndia tha tek Ligji i Ripërtërirë 31:6-8 
Unë nuk do tju lë ose braktis kurrë juve. 
Kjo thënie është thënë për një person që beson në Krisht.  Mendimet dhe lutjet e juaja 
duhet të ndjekin këtë linjë mendimi: 
  
 I dashur Perëndi, faleminderit që Ju jeni besues dhe që unë mund të mbështetem 

plotësisht në Fjalën Tënde dhe në Ty.  Faleminderit që unë mund të di që unë kam besuat 

dhe jam anëtar i familjes tënde përshkak të premtimit që më ke dhënë.  Më ndihmo të 

kujtoj, edhe kur nuk e ndjej një gjë të tillë edhe kur unë dështoj, që Jezu Krishti ka ardhur 

në jetën time dhe unë jam fëmija Tij. 

 
Sa shumë duhet për mjaftueshëm? 
Një tjetër shqetësim për besimtarët e rinj është sasia ose forca e besimit të tyre.  Është 
objekti i besimit tuaj, dhe jo sasia e besimit tuaj, që ju shpëton.  Jezusi tha se nëse  ju 
keni besimin e një fare mustarde, ju mund të lëvizni male. (Mateu 17:20) Besimi juaj do 
të vazhdojë të rritet nëse ju vendosni besimin tuaj në Jezus, i cili mund të jetë i 
besueshëm në mbajtjen e premtimeve të tij. 
 
Për shkak se ju jeni një i Krishterë i sapo lindur, besimi juaj është ndoshta shumë i 
limituar tani.  Sidoqoftë, sikurse rriteni në njohuritë tuaja rreth Jezu Krishtit, edhe besimi 
juaj do të rritet.  Ju do të mësoni ti besoni dashurisë së Perëndisë për sa vjen e më tepër, 
dhe ju do të eksperimentoni më shumë çiltërsi, ndershmëri dhe pranim në marrdhënien 
tënde me Të.  Besimi juaj do të rritet me kalimin e viteve dhe marrdhënia juaj me 
Krishtin do të rritet e thellë dhe e pasur.  Pali duke i shkruar besimtarëve të rinj në 
Selanik, 



Ne kemi për detyrë ta falenderojmë gjithnjë Perëndinë për ju, o vëllezër, sikurse është 
fort e drejtë, sepësse besimi juaj po rritet shumë dhe dashuria e secilit prej jush për 
njëri-tjertin po tepron.  
2 Thesalonikasve 1:3 
 
vizatim  Hiri = Dhënien 
Hiri i Perëndisë (kryqi vizatim)Besimi i Njeriut 
Besimi = Marrjen 
 
Besimi biblik.  Në përkufizimet e mëposhtme, besimi biblik është përshkruar në terma të 
dukurisë së përditshme.  Të kuptuarit e kësaj mund tju ndihmoj ju të jeni besues në 
besimin tuaj edhe kur ju të ndiheni se jeni në një distancë të gjatë me Perëndinë.  Një 
peshkp anglikan e shpjegoi atë kështu: 
 
 Kush e di çfarë do të thoshte besim në një premtim di se çfarë domethënë me anë 
të besimit në Ungjill.  Ai që di çfarë do të thotë me anë të besimit në një fizikant, në një 
avokat, besim në një mik di çfarë do të thotë me besim në Jezu Krisht.  Ai që di çfarë do 
të thotë me anë të besimit në një ilaç di çfarë do të thotë me anë të besimit në gjakun e 
Shpëtimtarit. 
    Pishkopi O’Brian 
Shembuj Të Atij Përkufizimi.  Një student erdhi të takonte një shok që ishte mësues.  
Studenti kishte mbledhur një sasi të madhe borxhesh, dhe ai donte të paguante pagesën e 
shkollimit.  Gjërat ishin pak të sikletshme, por ai hyri në zyrën e shokut, fytyra e tij po 
shndriste.  Shoku e pyeti atë çfarë ka ndodhur.  Ai tha, ‘Unë morra një telefonatë nga një 
shok dhe ai më tha se unë nuk duhet të merakosem rreth pagesës së shkollës sepse ai do 
ta paguante atë për mua.”  Studenti nuk i kishte marrë paratë.  Gjithë çfarë kishte ishte një 
premtim nga shoku i tij.  Ai besoi në shokun e tij se do ti paguante, dhe pagesa u bë.  
Nëse ju dini çfarë do të thotë të kesh besim në një premtim, atëherë ju dini se çfarë do të 

thotë të kesh besim  në ungjill. 
 
Një grua ishte në spital me një sëmundje kërcënuese për jetën.  Asaj iu desh ti besonte 
operacionit.  Ajo e bëri atë dhe u shërua.  Nëse ju dini çfarë do të thotë të kesh besim në 

një mjek, atëherë ju e dini se çfarë do të thotë besim në  Zotin Jezu Krisht. 

 

Kur ju jeni të sëmurë ju shkoni tek një mjek.  Ai ju shikon juve dhe shkruan ju një recetë.  
Ju e merrni recetën dhe e çoni tek një farmacist, i cili e shikon atë dhe e vendos pas 
banakut.  Në pak çaste ai kthehet me ilaçin tuaj.  Ja , thotë ai.  Merre tre herë në ditë.  Kur 
ju ktheheni në  shtëpi, ju nuk e vendosni shishen në një sirtar dhe filloni të admironi 
formën ose ngjyrën e ilaçit.  Ju e merrni pilulën.  Nëse ju e dini çfarë është të kesh besim 

në ilaçin e mjekut për një shërim fizik, atëherë e dini se çfarë d.m.th të kesh besim në 

vdekje, varrosjen dhe ringjalljen e Jezu Krishtit për tju shëruar ju shpirtërisht.   
 
Imagjinoni sikur ju i keni borxh një sasi tronditëse parash njerëzve të ndryshëm, dhe një 
burrë i pasur ju ka lejuar juve të merrni shuma të pa limituara.  Pasi keni dëgjuar këtë 
lajm kaq të mirë, ju do shkonit atje, paratë e këtij pasaniku do të transferoheshin në 
llogarinë tënde në mënyrë që ju të mund të paguanit faturat.  Ju gjithashtu do të ishit 



liruar nga borxhet, sepse çdo borxh që ju kishit në të shkuarën do të paguej nga llogaria e 
këtij pasaniku. 
 
Në një farë mënyre, kjo ndodh kur ju vendosni besimin tuaj në Jezu Krisht.  Ju vini tek 
Perëndia duke rrëfyer se jeni një mëkatar dhe duke pranuar se ju nuk jeni në gjendje të 
paguani për borxhin e mëkateve tuaja.  Në bankën qiellore, gjaku i Jezu Krishtit është 
vendosur në llogarinë tuaj, dhe të gjitha mëkatet janë falur.  Llogaria u rregullua – e 
shkuar, e tashme dhe e ardhmja.  Tani ju jeni falur dhe deklaruat drejtësi nga gjaku i 
Krishtit.  Besimi juaj në Fjalën e Perëndisë se Krishti ka paguar borxhin emëkatit tuaj dhe 
tani të llogaritet si i drejtë.  Ju jeni i lirë nga borxhi, i pranueshëm nga Perëndia tani dhe 
për përjetësi, sepse ju besuat nga besimi nga ajo që Jezu Krishti bëri për ju. 
 
Mbani mend, besimi juaj bazohet në besimin tek Perëndia, dhe jo në ndjenjat e tua.  Ju e  

vendosni besimin tuaj në Fjalën e Perëndisë nga një veprim i vullnetit tuaj.  Mendimet 

dhe ndjenjat tuaja ndryshojnë ndonjë herë, por Ffjala e Perëndisë është akoma e vërtetë 

dhe mbajtja mend e premtimeve të tij do të na mbajë ne të fortë në besim. 

 

................................................................................................................................................

.......................... 

  Të Pasurit Siguri 
 
Perëndia na ka komunikuar qartë gjërat supernatyrale që Ai  ka bërë në jetën tuaj në 
mënyrë që ju të ndërtoni jetën tuaj të Krishterë mbi themele të forta.  Ai do që ju të jeni 
besues në sigurinë tuaj në lidhje me atë që të ka ndodhur ty kur ju u bëtë i Krishter.  Ai do 
që ju të dini se punët e Tij mbinatyrale kanë zënë vend, dhe jo vetëm të shpresoni që një 
gjë e tillë ka ndodhur. 
 
Jua shkrova këto gjëra juve që besoni në emrin eBirit të Perëndisë, që të dini se keni jetën 
e përjetshme.   
1 Gjoni 5:13 
 
1 Gjoni 5:13 është një varg i rëndësishëm për ju sikurse filloni të ndërtoni jetën tuaj të re 
të krishterë në një themel të sigurtë. 
Ky varg na tregon se Perëndia do që ne të dimë se ne kemi jetën e përjetshme – jetën e 
plotë e Jezu Krishtit në zemrat tona.  Nëse ju vetëm shpresoni të keni Krishtin në jetën 
tuaj dhe të shpresoni se pasi të vdisni do të shkoni në parajsë, atëherë ju do të jeni të 
frikësuar, të pasigurtë dhe një i krishterë jo i lumtur i cili do përpiqet të ndërtojë 
udhëheqjen e tij të krishterë mbi një themel shumë të paqëndrueshëm.!  Le të marrim një 
shembull mbi dy familje imagjinare – njëra që e dinte se ishin të sigurtë, dhe tjetra që 
vetëm shpresonte të ishin të sigurtë. 
  
Në librin e Daljes, Bibla tregon historinë e Perëndisë tek udhëheq fëmijët e Izraelit jashtë 
robërisë së Egjiptit.  Perëndia i tha Moisiut, udhëheqësit të Izraelit, se fëmija i parëlindur 
i çdo familjeje Egjiptiane do të vdiste si një gjykim kundrejt Egjiptit.  Në mënyrë që 
familjet Izraelite të kaloheshin nga ëngjëlli i vdekjes, kreu i çdo familje duhej të vendoste 
gjakun e një deleje të përsosur tek trau i derës.  “Pashkët,” ashtu si dhe u quajt, ishte një 



ilustrim sesi gjaku i Jezu Krishtit do të mbulonte mëkatet e atyre që do të besonin në Atë 
dhe do të kursente ata nga gjykimi i Perëndisë. 
 
Për të ndihmuar në sqarimin midis të shpresuarit dhe të diturit kur vjen tek puna 
mbinatyrale e Perëndisë, krahaso dy familjet izraelite të cilat mund të kishin ekzistuar në 
këto kohëra, të dyja kanë gjakun e qengjit në trarët e dyerve të tyre:  
Anëtarët e familjes me Shpresë janë shumë të shqetësuar dhe të frikësuar.  Mendjet e tyre 
janë plot me pyetje, dhe ndjenjat e tyre të pasigurta.  “A do të vdesë djali ynë i parëlindur 
kur ëngjëlli i vdekjes të vi sonte?  Ndoshta ne do vdesim të gjithë?  A i kemi bërë të 
gjitha siç duhet?  Po nëse kemi harruar diçka?  Po nëse kemi mëkatuar dhe Perëndia është 
i inatosur me ne?” 
vizatim 
Dera tjetër, familja që Di po feston dhe lavdëron Perëndinë.  “ Çfarë dite e lavdishme! 
Perëndia është kaq i mëshirshëm! Nesër ne do të lirohemi nga robërimi egjiptian, dhe në 
gjendje për të udhëtuar për në tokën që Perëndia na ka premtuar.  Le ta falenderojmë të 
gjithë Atë, për dashurinë dhe ngrohtësinë e Tij.” Vizatim 
Cila nga dy familjet u shpëtoi nga gjykimi i Perëndisë? 
 
Që të dyja ishin!    
   
Të dyja ju bindën Perëndisë dhe vendosën gjakun në trarët e dyerve të tyre ashtu si 

dhe Perëndia i kish thënë atyre. 
 

Cila nga familjet kishte sigurinë se Perëndia do të bënte atë që Ai kishte thënë? 

 

Vetëm familja e Ditur, dhe ata po përjetonin paqen dhe gëzimin e Perëndisë. 
 
Familja e që Shpresonte kishte frikë dhe ankth. 
 
Çfarë gëzimi të dish se Perëndia më ka falur mua! Unë e di se mund të besoj në 
premtimet e tij.  Unë e di se nuk jam perfekt por pagesa e Krishtit ishte e mjaftueshme 
për falje biles edhe të mëkateve të mia të ardhshme.  vizatim Perëndia=ju jeni fëmija 
im.  Unë jetoj në ty.  Unë ju jap juve jetën e përjetshme.  Ju jeni të falur përgjithnjë.   
(i dituri) 
 
A e di unë se nëse vdes sot unë do të shkoj në parajsë?  A më ka falur Perëndia vërtet 
mua? Vizatim (shresa) Perëndia=Ju jeni fëmija im.  Unë jetoj tek ju.  Unë ju jap juve 
jetën e përjetshme.  Ju jeni i falur përgjithnjë. 
 
Cili nga këta jeni ju?  Nëse ju do të pëlqenit të shprehnit sigurinë tuaj që Perëndia ju ka 
dhënë dhuratat mbinatyrale në jetën tuaj që Ai ju ka premtuar, ndaloni tani menjëherë dhe 
lutuni me këtë lutje falenderimi ndaj Tij: 
 At Qiellor, faleminderit që Jezu Krishti ka ardhur në jetën time dhe më ka falur 

mëkatet.  Faleminderit që unë tani jam fëmija juaj dhe një anëtar i familjes.  

Faleminderit që unë jam një njeri i ri dhe që ju më keni dhuruar jetën e përjetshme. 

 



................................................................................................................................................

...................  
Tani që ju e dini se jeni një i Krishterë 
Tani që ju jeni një i Krishterë, ju do filloni të vini re ndryshime në jetën tuaj.  Ju mund të 
filloni të ndjeheni ndryshe rreth disa gjërave.  Ju mund të keni disa eksperienca të reja.  
Ju mund të filloni të pyesni  se çfarë po ju ndodh juve, dhe ju mund edhe të filloni të 
ndjeheni jo të lehtë ndaj kësaj.  Ju jeni lindur përsëri shpirtërisht, dhe si një i krishterë i 
sapo lindur çdo gjë është e re dhe ndoshta e çuditshme për ju.  Kur ju filloni jetën tuaj të 
Krishterë, ju do të keni shumë mendime të reja, ndjenja dhe zgjedhje për të bërë.  Si 
fillim mund të duket i thellë por ashtu siç rritet dhe piqet një fëmi, ashtu do tju ndodhë 
edhe juve. 
 
Ndërsa ju ndërtoni jetën tuaj Krishterë mbi themele të forta të asaj që Perëndia ka bërë 

për ju, dhe ju nisni të jeni vetëdijshëm dhe të përfitoni nga pasuria që Ai ka depozituar në 
jetën tuaj, është e rëndësishme të dish se çfarë po  bën Perëndia në jetën tuaj gjithashtu.  
Ashtu si ne thamë në kapitullin e fundit, pati disa gjëra mbinatyrale që Perëndia bëri në 
jetën tuaj kur ju u bëtë një i krishterë – faktet të cilat janë të vërteta pa dallim sesi ju 
ndiheni.  Gjithashtu ka disa gjëra mbinatyrale që Perëndia do jetë duke bërë në jetën 
tënde tani që jeni një i krishterë.  Perëndia na thotë neve në Bibël se kur një njeri bëhet i 
krishterë, ai ose ajo është një njeri i ri – një krijesë e re.  Arsyeja që Perëndia përdor këtë 
term është se shumë gjëra rreth jush kanë dryshuar nga pikëpamja e Perëndisë.  Kushdo 
që të ketë qënë e kaluara juaj, Perëndia e ka hedhur pas krahëve të Tij, dhe ju jeni bërë të 
rinj.  Ju mund të mos ndiheni të rinj, por ju jeni të rinj tani që Perëndia ka hyrë në jetën 
tuaj. 
 
Përpara 
 

I pafalur. 
 Nuk e njihte Perëndinë. 
I ndarë nga Perëndia. 
I gjykuar përjetësisht. 
Jo në gjendje të paguaj borxhin e vet. 
Rebelim dhe Indiferentizëm. 
I lindur vetëm fizikisht. 
 
Ndryshimet e reja 
 
I falur 
Njeh Perëndinë 
Në marrdhënie me Perëndinë 
Duke shkuar në parajsë. 
Krishti pagoi borxhin tuaj. 
Duke eksperimentuar paqen dhe dashurinë e Tij. 
I lindur përsëri në shpirt. vizatim 
 
 



 
     Pjesa 2-të 
Siguria:  Çfarë Ndodh Kur Unë Dështoj Me Perëndinë Pasi Jam Bërë i Krishterë?  
 
..................................................................................................................................... 
Çfarë ndodh  kur unë dështoj me Perëndinë pasi jam bërë një i krishterë? 
 
Edhe pse ju e dini se çfarë është mirë për ju, çfarë nderon Perëndinë dhe çfarë mund të 
bëjmë për tu rritur në Krisht, ju mund edhe të mos i bëni këto.  Ose ju mund ta keni bërë 
për pak kohë dhe më pas keni pushuar.  Ose ju mund të jeni duke u përpjekur shumë por 
ndjeheni shumë të dërrmuar për shkak të dështimeve tuaja.  Çfarë ndodh atëherë?  A 

mund të humbni ju shpëtimin tuaj?  A mund të pushoni ju të qënit anëtar i familjes së 

Perëndisë? Çfarë ndodh kur ju mëkatoni? A do të ma marrë përsëri Perëndia dhuratën e 

Tij falas? A do të jetë Perëndia i inatosur me ju kur ju të dështoni? 

 
Besim në Dhuratën e Perëndisë.  Ju duhet të kuptoni hirin e Perëndisë.  Kur ju vendosni 
besimin tuaj në Jezu Krisht, dhe kur ju besuat në Të vetëm në Të për shpëtimin tuaj, 
Perëndia ju dha juve dhuratën e jetës së përjetshme: 
 ...por dhuntia e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin tonë.  Romakët 
6:23 
 
Më përpara në letrën e tij dërguar romakëve, Pali shtjellon mbi dhuratën  dhe motivin pas 
tij – hirin e Perëndisë.   Vë re ato dy fjalë tek vargjet në vazhdim.  Mos u përpiqni të 
kuptoni të gjitha ato që janë thënë, por vë re sesi çështja e kthimit tuaj tek Perëndia është 
e ndërtuar mbi një dhuratë që Ai jep për shkak të hirit të Tij kundrejt jush. 
 
Sa për dhuntinë, nuk ndodhi si për atë një që mëkatoi, sepse gjykimi prodhoi dënimin nga 

një shkelje e vetme , por hiri prodhoi shfajësimin nga shumë shkelje.  Në fakt, në qoftë se 

prej shkeljes së këtij njërit vetëm vdekja mbretëroi për shkak të atij njërit, akoma më 

shumë ata që marrin bollëkun e hirit dhe të dhuratës se drejtësisë do të mbretërojnë në 

jetë me anë të atij njërit, që është Jezu Krishtit.   

Romakët 5:16-17 
 
Një dhuratë është diçka që të është dhënë.  Nuk është merituar ose fituar.  Nuk ka të 
bëjë me marrësin por çdo gjë ka lidhje me dhënësin.  Dhënësi jep dhuratën, dhe 
marrësi thjesht pranon dhuratën dhe thotë , Faleminderit.  Nëse marrësi do ti kërkohej të 
bëj ndonjë gjë për dhuratën, atëherë nuk do të konsiderohej një dhuratë, por një pagë ose 
diçka e merituar.  Kur ju punoni në punën tuaj dhe jeni të paguar, ju nuk e falenderoni 
punëdhënësin tuaj për paratë.  Pse?  Sepse ju punuat për to.  Është diçka që ju keni 
merituar, dhe jua kanë borxh.  Edhe Bibla bie dakort mbi këtë pikë. 
Edhe atij që vepron, shpërblimi nuk konsiderohet si hir por si borxh;  Romakët 4:4 
 
Vetëm kur ju merrni diçka pa bërë asgjë është dhuratë.  Shpëtimi juaj është një dhuratë 
nga Perëndia. 
Vizatim 



Perëndia ju jep juve dhuratën e një jetë të plotë tokësore dhe jetën e përjetëshme qiellore.  
Ju nuk mund të bëni asgjë për ta merituar atë.  Sepse ju nuk keni bërë asgjë që ta 
meritoni, ju nuk keni me çfarë të mburreni.  Atë që ju keni marrë nga Ai është një 
dhuratë, dhe gjithçka që ju mund të bëni është të mbusheni me mirënjohje ndaj Dhuruesit. 
 
Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirt, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po 

është dhurata e Perëndisë, jo nga vepra, që të mos mburret askush. Efesianët 2:8-9 
 
Shpëtimi juaj është një dhuratë nga Perëndia.  Ajo përfshin faljen e mëkateve tuaja dhe 
një marrdhënie me Perëndinë tani dhe përjetësisht.  Nëse ju keni besuar në Krisht dhe 
keni besuar në të si një Shpëtimtar dhe Zot, tani dhurata është juaja...përgjithnjë. 
Perëndia nuk e merr mbrapsh dhuratën e Tij të jetës së përjetshme dhe as ju largon juve 
nga familja e Tij. 
 
Hiri i Perëndisë.  Perëndia na dha neve dhuratën e shpëtimit për shkak të hirit të Tij: 
 
Dhe, po të jetë prej hirit, nuk është më prej veprash, përndryshe hiri nuk do të ishte më 

hir, përndryshe vepra nuk do të ishte më vepër.  Romakët 11:6 
Por kur u shfaq mirësia e Perëndisë, Shpëtimtarit tonë, dhe dashura e tij për njerëzit, ai 

na shpëtoi jo me anë të veprave të drejta që ne bëmë, por sipas mëshirës së tij, me anë të 

larjes së rilindjes dhe të ripërtëritjes së Frymës së Shenjtë.  Titi 3:4-5 
 
Hiri i Perëndisë po ju jep juve atë që ju nuk meritoni – dashurinë e Tij, faljen dhe 
marrëdhënie të përjetshme me Të. 
Mëshira e Perëndisë nuk po ju jep juve atë që ju e meritoni – ndëshkimin për mëkatet 
tuaja dhe ndarje nga Ai. 
 
Në lidhje me çështjen e frikës suaj së dështuarit dhe frikës se Ai ju largon ju nga familja e 
Perëndisë ju duhet të kuptoni se të qënit një fëmi i Perëndisë është një dhuratë e veçantë 

nga punët që përfundon në: 
Ardhjen e Jezu Krishtit në jetën tuaj 

Faljen e mëkateve tuaja 
Marrja e jetës së përjetshme 

Kthimi në një person tjetër të ri 
 
Është e pamundur të kuptosh plotësisht kuptimin e hirit të Perëndisë nga prespektiva e 
njerëzve.  Perëndia përcakton hirin si dashurinë e Tij të pakufizuar dhe pranim për 
ju tani.  Hiri i tij është: 
 
E pakufizuar Nuk ka kufizime dhe asnjë problem është shumë i madh për Të.  Perëndia 
na tregon neve  
  se ishim plot mëkate, hiri i Tij plotësohet sa vjen e më shumë. 
 
E pamerituar Ju nuk keni bërë asgjë për ta merituar këtë.  Ju nuk e bëtë Perëndinë tju 
donte juve  



  kushte.  Ai ju do juve për shkak të asaj që Ai është, panvarsisht se kush 
jeni ju. 
 
Pambarim Perëndia do të derdhë dashurinë e Tij të pakushtëzuar mbi ju çdo moment 
të ekzistencës  
  tuaj për gjithë përjetësinë.  
 
Sepse Perëndia ka këtë dashuri të madhe për ju, Ai ju ka dhënë juve dhuratën më të 
shtrenjtë që është e mundur – Djalin e Tij të vetëmlindur, që përmes Tij ju të mund të 
keni faljen e mëkateve dhe jetën e përjetshme.  
Megjithëse është e vështirë të kuptosh hirin e Perëndisë, historia në vazhdim mund tju 
ndihmojë juve të kuptoni  këtë tipar të rëndësishëm të Perëndisë: 

Një at kishte një djalë të vetëm, të cilin ai e donte shumë.  Ati e adhuronte djalin e 

tij të vogël dhe donte më të mirën për të.  Një ditë ndërsa djali i tij po luante tek 

një park lodrash aty afër, një hajdut e kishte afruar dhe e kishte goditur gjer në 

vdekje.  Kur ati mori vesh çkish ndodhur, ai ishte me zemër të thyer.  

 
Nëse, në inatin e tij, babai do kish gjetur vrasësin dhe ta kish vrarë dhe kjo do të ishte 
hakmarrje.  Nëse vrasësi do të kapej nga autoritetet, gjykuar nga gjykata dhe dërguar në 
burg, atëherë do të kishim drejtësi. 
 
Por, nëse babai – edhe pse në dhimjen dhe ankthin e tij – do merrte këtë burrë, do ta 
çonte para gjykatës, kërkonte faljen e tij dhe atëherë ta merrte atë në familjen e tij, ta 
adoptonte atë so djalin e tij dhe ta bënte atë përfituesin e gjithçkaje që ai zotëronte, kjo do 
të ishte hir. 
 
 
Një pikë e Rëndësishme 
 
Në fakt ju jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po 

është dhurata e Perëndisë, jo nga vepra, që të mis mburret askush.  Efesianët 2:8-9 
 
Besimi ishte dmth ku Perëndia ishte në gjendje të zbatonte hirin e Tij tek jeta juaj. 
 
Shembull i Besimit si “Domethëniet”.  Ndodhet një grua në një ndërtesë në flakë.  
Përshkak të tymit, ajo nuk mund të shohë rrjetën poshtë.  Por miqve të cilëve ajo i zinte 
besë mundën ta shikonin atë dhe i thanë të hidhet; ata kanë një rrjetë për ta pritur dhe për 
ti shpëtuar jetën.  Ajo hidhet me besim dhe rrjeta e shpëton.  Hedhja e saj është 
“domethënia” që lejon atë të ushtrojë rrjetën e cila e shpëtoi.  Pra besimi është 
domethënia, por hiri të shpëton.   Dashuria pa kushte e Perëndisë për ju duke dërguar 
Jezu Krishtin të marrë ndëshkimin tuaj për mëkatet është ajo që bën  Atë tju ofrojë juve 
dhuratën e faljes falas, dhuratën e  ardhjes në familjen e Tij falas dhe dhuratën e jetës së 
përjetshme falas.  Jeta e përjetshme merret me anë të besimit – përfundim i besimit tuaj të 
thjeshtë në Jezu Krisht.  Perëndia ju shpëton juve me anë të hirit të Tij. 
 



Kur Ju Dështoni.  Edhe pse ju jeni një njeri i ri pasi keni marrë hirin e Perëndisë dhe 
dhuratën e Djalit të Tij Jezu Krishtit, ju nuk jeni një njeri perfekt.  Ju do të vazhdoni të 
mëkatoni ndonjëherë dhe të luftoni duke u rritur deri sa dita që ju të shkoni në parajsë ose 
kur Perëndia të vi përsëri.  Jakobi, vëllai, i Perëndisë tha: 
Sepse të gjithë gabojmë në shumë gjëra.  Jakobi 3:2 
 
Asnjëri as edhe i krishteri më i matur, është pa mëkat.  Vetëm Perëndia Jezu Krisht ishte 
pamëkat këtu në tokë.  Ndërsa ju rriteni në marrdhënien tuaj me Krishtin, dashuria e Tij 
dhe fuqia e Shpirtit të Tij në punë brenda jush do tju shkaktojë ju që të bëheni më shumë 
e më shumë akoma si Ai në  karakterin dhe sjelljen tuaj.  Megjithatë, ndonjëherë ju do të 
jeni të nxehur, epshorë, xhelozë dhe jo të dashur.  Ju mund të bëni edhe gabime më të 
mëdha.  Bibla është plot me shembuj shenjtorësh (besimtarë të vërtetë) të cilët kanë bërë 
gabime më të mëdha, por kur ata i vendosin këto gabime pas vetes së tyre dhe lëvizin 
para në marrdhënien e tyre dhe rritje në Krisht.  Për shembull, Abrahami gënjeu 
ndonjëherë, Davidi ra në shkelje kurore dhe kreu vrasje, dhe Pjetri ra në presion të thellë 
dhe mohoi Perëndinë tre herë. 
 
Unë sapo dështova në sjelljen time si një i krishterë i ri  
Unë vërtet dështova dje.   Vizatim 
Si mund të jem unë një i  
krishtrë nëse bëj gjëra të këqia? 
Mendim i Gabuar 
 
Unë dështova dje.    Vizatim 
Unë e di se nuk do të jem kurrë 
perfekt derisa unë të shkoj në Parajsë. 
Perëndia më tha mua se Ai më pranon mua 
dhe më do mua edhe kur unë rrëzohem. 
Unë jam një fëmi i Perëndisë edhe kur unë  
rrëzohem ndonjëherë. 
Mendim i Saktë 
 
Pali shpjegon sfidat e tij dhe se ai do të bëj gjërat ai nuk donte ti bënte dhe të dështonte 
tek bënte gjërat që ai duhej ti bënte. 
Sepse unë nuk kuptoj atë që bëj, sepse nuk bëj atë që dua, por bëj atë që urrej.  Edhe, 

nëse bëj atë që nuk dua, unë pranoj që ligji është i mirë.  Në fakt të mirën që unë dua nuk 

e bëj: por të keqen që s’dua, atë bëj.  Romakët 7:15-16,19 
Pali gjithashtu kuptoi se Jezu Krishti na dha ne fitore, dhe se vështirësitë që ne kemi si të 
Krishterë të rinj do të zvogëlohen. 
Por ta falenderojmë Perëndinë që na jep fitoren me anë të Zotit tonë Jezu Krisht.  
1Korintasve 15:57 
 
Edhe pse Pali gaboi ndonjëherë, ai ishte i sigurtë në familjen e Perëndisë sepse ai e dinte 
se Perëndia nuk do ta dënonte atë kur ai të dështonte, por do ta rriste atë si birin e Tij në 
pjekuri finale. 
 



Tani pra nuk ka asnjë ndryshim për ata që janë në Krishtin Jezu, që nuk ecin sipas 

mishit, por sipas Frymës, sepse ligji i Frymës i jetës në Jezu Krishtin në çliroi nga ligji i 

mëkatit dhe i vdekjes.   
Romakët 8:1-2 
 
Frika nga dështimi 
Shpëtimi juaj nuk varet nga mos rrëzimi i juaj me Krishtin.  Varet mbi Perëndinë dhe 
dhuratën e Perëndisë ndaj teje, të cilën Ai nuk e merr më mbrapsh.  Perëndia nuk do që ju 
të motivoheni nga frika në marrdhënien tuaj me Të, dhe të mendoni se ka ndonjë gjë që ju 
mund të bëni që mund ti shkaktoj Atij largimin e Tij nga ju.  Frika shkakton pasiguri, dhe 
të ndalon ty për të qënë i tëri ai që Perëndia do që ju të jeni.  Kur individë besimtarësh 
janë të pasigurtë, atëherë kisha trupi i Krishtit Jezus është e pasigurtë dhe nuk do  jetë në 
gjendje që të funksionojë ashtu si Perëndia e ka vizatuar.  Pali, i cili shkroi pjesën më të 
madhe të Dhiatës së Re, kuptoi dashurinë e pandryshueshme të Perëndisë dhe dhuraten e 
hirit të Tij.  Kjo ishte ajo që i shtonte forcë marrdhënies së tij me Perëndinë: 
 
Kush do na ndajë nga dashuria e Krishtit?  Pikëllimi, a ngushtica, a përpjekja, a uria, a 

të zhveshurit, a rreziku, a shpata?  Sepse unë jam i bindur as jeta as vdekja as ëngjëjt, as 

pushtetet, as fuqia dhe as lartësitë, as thellësitë, as ndonjë tjetër krijesë, nuk do të mund 

të na ndajë nga dashuria e Perëndisë që është në Jezu Krishtin, Zotin tonë.  Romakët 
8:35,38-39  
 
Sepse dashuria e Krishtit na shtrëngon...  2Korintasve 5:14 
 
Disa njerëz kanë opinionin se nëse një person beson se ai është në Krisht dhe nuk mund 
të shohë shpëtimin e tij, ai do të inkurajohet të jetoj një jetë prej mëkati.  Nëse siguria juaj 
do të varej vetëm në Krisht, ata arsyetojnë, ju nuk mund të keni asnjë stimulues për të 
jetuar ashtu siç Perëndia dëshiron.  Në të kundërt, sa më shumë ju të kuptoni se çfarë ka 
bërë dashuria e Perëndisë për ju duke dhënë atë që ju nuk meritonit dhe nuk mund të 

fitonit, më shumë dashuri dhe mirënjohje do tju motivojë juve të jetoni një jetë që kënaqë 
Perëndinë. 
Që ta dini se ju jeni të sigurtë në dashurinë e Perëndisë sepse marrdhënia juaj me Jezu 
Krishtin është motivimi më i lartë dhe i vetmi i pranueshëm për të jetuar një jetë të 
lavdishme.  Bibla thotë qartë se nëse ne kuptojmë domethënien e vërtetë e hirit të 
Perëndisë, ne do të jemi të motivuar të prodhojmë frutin e përjetshëm për lavdinë e 
Perëndisë. 
 
Që arriti tek ju sikurse edhe në gjithë botën, dhe po jep fryt e rritet, sikurse edhe ndër ju, 

nga dita që dëgjuat dhe njohët hirin e Perëndisë në të vërtetë.  Kolosianët 1:6 
 
Ju jo vetëm prodhoni frytin por identiteti juaj do të ndryshojë.  Ju jeni bërë një krijim i ri. 
Prandaj nëse dikush është me Krishtin, ai është një krijelë e re; gjërat e vjetra kanë 

shkuar: ja, të gjitha gjërat u bënë të reja.  2 Korintasve 5:17 
 
Ju jeni fëmijë të Perëndisë.  Ju jeni të falur përmes kryqit të Krishtit.  Ju keni një motiv të 
ri përmes dashurisë së Tij, dhe ju keni jetë të re dhe fuqi sepse ai jeton në  ju!  Sepse ju 



jeni një njeri i ri në Krisht, ju jeni të mërzitur kur ju mëkatoni.  Juve nuk ju pëlqen të 
mëkatoni dhe, kur ju e bëni një gjë të tillë, ju shkakton juve një dhimbje të madhe.  Ju e 
njihni Atë që ju do juve dhe që dha jetën e Tij për ju.  Ja pse Pjetri tha: 
Duke qënë se fuqia e Tij hyjnore na dhuroi të gjitha gjërat që i takojnë jetës dhe 

perëndishmërisë, me anë të njohjes së atij që na thirri me lavdinë dhe virtytin e vet.  2 
Pjetrit 1:3 
 
Një i krishterë e tregoi arsyen e saj për të jetuar për Krishtin si një rezultat i përjetimit të 
dashurisë së Perëndisë në mënyrat që vijonë: 

Le të supozojmë se ju jetoni në varfëri dhe ju mbijetoni me anë të prostitucionit.  
Mbretëria ka dhënë ligje të ndryshme dhe dënime të ashpra për ata që janë të 
përfshirë në gjëra të tilla, kështu që  ju jetoni në frikë në mënyrë konstante.  Një 
ditë, mbreti deklaron amnesti të përgjithshme.  Të gjithë kriminelët, sjelljet e tyre 
përfshirë prostitucionin, janë falur.  A do të ishte ky një lajm i mirë?  Sigurisht!  A 
do të ishte ky një motiv për të ndryshuar jetën tuaj?  Jo.  Pse?  Sepse ju keni 
akoma nevojë të mbijetoni, dhe prostitucioni është gjithçka që ju dini. 
 
 
Megjithatë, mbreti jo vetëm i ka falur të gjitha krimet, ai gjithashtu ka kërkuar që 
ju të bëheni nusja e tij.  Tani kush do të ishit ju? Mbretëresha! Sepse për shkak të 
sjelljes tuaj? Jo.  Për shkak të identifikimit tuaj me mbretin.  A ka ndonjë motiv të 
ri për të ndryshuar? Sigurisht! Askush nuk do të kujtonte jetën e saj të vjetër kur 
ajo të kishte gjithë pasuritë, të drejtat dhe të mirat e një mbretëreshe. 
Për shkak të dashurisë së Tij të madhërishtme dhe hirit të Tij të pakrahasueshëm, 
Perëndia ju jep juve dhuratën e shpëtimit.  Ju nuk e meritoni atë, ju nuk mund të 
punoni për të, dhe ju nuk mund ta siguroni atë për asnjë çmim.  Gjithçka që ju 
mund të bëni është të marrësh me anë të besimit.  

Nëse shpëtimi juaj nuk është si rezultat i punëve të tua, çfarë mund ose nuk mund të bësh 

që ta humbësh atë? Përgjigjia është, asgjë! Nëse ju e keni marrë Jezu Krishtin në jetën 
tuaj, Ai ju premton juve se do të sigurojë shpëtimin tuaj dhe vendin tuaj në familjen e 
Perëndisë përgjithnjë. 

Dhe unë ju jap atyre jetën e përjetshme dhe nuk do të humbasin kurrë, e askush 

nuk do ti rrëmbejë nga dora ime.  Gjoni 10:28  
 
................................................................................................................................................
............................ 
Përmbledhje Mendimesh 
 
Ju Duhet Të Kuptoni Kuptimin e Hirit.  Hiri është... 
 Favori i pamerituar i Perëndisë për ju 
 Dashuria e Perëndisë të cilën Ai jua jep juve falas 
 Mirësia e Perëndisë për ju 
 
Faktet e mëposhtme janë të vërteta rreth këtij favori, dashurie, dhe mirësie që Ai ju jep 
juve. 



Është e Pamerituar 
 
Ju nuk keni bërë asgjë për të merituar favorin, dashurinë dhe mirësinë e Tij. 

Ju dhe unë nuk kemi bërë asgjë për të lëvizur dashurinë Perëndisë dhe të na japë 

neve hirin e Tij.  Gjithmonë shkrimet na flasin rreth hirit, ndodhet gjithashtu një 

theksim mbi idenë e favorit të pamerituar. 

 

Hiri mund të imagjinohet kur Mbreit ynë qiellorë bie në gjunjët e Tij për të ofruar 

dashuri, mirësi, favor dhe hir neve si lypsarë të cilët janë rebeluar kundra Tij dhe 

nuk i janë bindur rregullit të Tij. 

 

Ai zgjedh tju japë juve hir nga dashuria e Tij, pa asnjë meritim nga ana juaj.  Çdo 
njeri që merr hir nuk po merr atë që ai/ajo meriton. 
 

Është e Pakushtëzuar  
Perëndia nuk vendos kushte tek ju kur Ai ju jep juve hir. 
Ai nuk kërkon asgjë si kthim për dhuratën e hirit të Tij. 
Nëse Perëndia do të priste diçka në kthim nga ju, atëherë nuk do të ishte hir.  HIRI 
NUK MUND TË RIKTHEJË PËRSËRI NJË BORXH. 
________________________________________________________________________
______________- 
Është E Pamerituar 
Nuk ka meritë tek ju që do mund të sjellë Perëndinë tek ju. 
 
Ju nuk keni bërë asgjë në mënyrë që Perëndia të dojë tju japë juve hirin e Tij. 
 
Nuk ka ndonjë veprim, punë e mirë, mendim i bukur, ose jetesë e shëndetshme  nga 
ana juaj që ka shkaktuar Perëndinë që të dojë të rrisë hirin e Tij ndaj jush. 
 
Mirësia e tij e pamerituar (hiri) ju është dhënë juve për shkak të asaj që Ai është, pa 
dallim se kush jeni ju. 
 Hiri i Perëndisë për dhe tek ty nuk është i bazuar mbi asnjë punë që ju bëni për 

ta marrë atë. 

 

 Hiri i Tij nuk ju hiqet juve për shkak të punëve që  ju dështoni ti bëni. 

 

Perëndia nuk ju jep juve hir për shkak të punëve tua të mira dhe Perëndia nuk e 

merr përsëri mbrapsh hirin e Tij kur ju dështoni së bëri të punë të mira. 

 

Nëse Perëndia do të kërkonte diçka prej jush kur Ai jua dha juve atë ose nëse ju 

duhet të bënit diçka për të mbajtur hirin e Tij, nuk do të ishte një dhuratë, dhe 
nëse nuk është një dhuratë, nuk mund të jetë hir.   

 

Dhe po të jetë prej hirit nuk është më prej veprash, përndryshe hiri nuk do të ishte 

më hir, përndryshe vepra nuk do të ishte më vepër.  Romakët 11:6 
 



Perëndia të jep ty hirin e Tij – dashuria e Tij, favor i pamerituar dhe mirësinë e 
pamerituar juve falas – si një dhuratë – me duart e besimit, duke ditur se nuk do të 
merret më kurrë nga ju edhe nëse ju dështoni ose mëkatoni.  Kjo është e vetmja 
arsye çliruese për jetën në shërbim të “Perëndia e çdo hiri” ashtu si dhe apostulli 
Pjetër e thirri Atë tek 1Pjetërit 5:10 

 
Një Besimtar është Mbajtur 
Hiri gjithashtu ju mban juve në jetesën tuaj si i Krishterë dhe si një anëtar i familjes së 
Perëndisë përjetësisht. 
 
Të shfaqësuar pra me anë të besimit, keni paqe me Perëndinë nëpërmjet Jezu Krishtit 

tonë – me anë të cilit edhe patëm,nëpërmjet besimit, hyrjen në këtë hir në të cilin 

qëndrojmë të patundur.  Romakët 5:1-2 
 
Pali tha si një i krishterë: “Por me hirin e Perëndisë jam ai që jam; dhe firi i tij ndaj 

meje nuk qe i kotë, madje jam munduar më shumë se gjihë të tjerët, no unë, por hiri i 

Perëndisë që është me mua”. 
  1Korintasve 15:10 
 
“Por ligji i ndërhyri me qëllim që shkelja të teprohej: por aty ku mëkati është i tepruar, 

hiri është akoma më i tepërt....”  Romakët 5:20 
 
Si të krishterë, ju nuk jeni më nën një marrëdhënie me Perëndinë që varet nga 

përmbushja juaj. 

“...sepse ju nuk jeni nën ligj por nën hir.”   Romakët 6:14 
 
Çfarë do të thotë “Nën Hir” Domethënë për një Besimtar të Ri? 
 

1.  Ju do të qëndroni gjithmonë nën hir në marrdhënien tuaj me Perëndinë si Atin 
tuaj të dashur. 
       2.Hiri i Perëndisë për ju nuk do të zvogëlohet në dështimet e tua. 
       3.Hiri i Perëndisë për ju nuk do të rritet kurrë në mirësinë tënde.   
 4.Hiri i Perëndisë për  ju nuk kushtëzohet nga ajo që ju mund ose jo të bëni. 
 
Kujto: Hiri i Tij jepet edhe pse i pamerituar, njerëzve pa kushte dhe pa kërkesa për 

ndonjë gjë si rikthim. 

 

Mos u Bazoni mbi Ndjenjat 
Premtimet e Fjalës së Perëndisë, Biblës, dhe jo ndjenjat tona, janë autoritet në kuptimin e 
hirit të Perëndisë.  Krishtërimi jetohet me besim në besimin e Vetë Perëndisë dhe Fjalës 
së Tij.  Vizatimi i mëposhtëm tregon marrdhënien midis fakteve (Perëndisë dhe Fjalës së 
Tij), besimit (besimi ynë në Perëndinë dhe Fjalën e Tij), dhe ndjenjat (rezultati i besimit 
dhe bindjes tuaj) (lexo Gjonin 14:21) 
Vizatim 
Treni do të ecë me ose pa vagon.  Do të ishte e pavlerë të përpiqesh të shtysh trenin nga 
vagoni.  Në të njëjtën mënyrë ne, si të krishterë, nuk duhet të varemi në ndjenjat ose 



emocionet tona, por në vend duhet të vendosni besimin tonë në besnikërinë e Perëndisë 
dhe premtimin e Fjalës së Tij. 
 

   
Përfundimi 
Burra dhe Gra, me çfarë motivi ti shërbesh një Perëndie i cili të do ty plotësisht dhe të 
pranon ty plotësisht panvarësisht nga ajo që ju bëni ose nuk bëni!  Kur ju të arrini ta 
shikoni këtë qartë, mirënjohja do të jetë arsyeja e vetme e saktë për shërbim.  Kjo ishte 
ajo që e udhëhoqi apostullin Pal.  Ai e quajti veten e tij “ më të keqin ndër mëkatarët,” 
por gjithashtu gëzohej nga ajo që ai ishte në Hirin e Perëndisë. 
 
Ai tha, “ madje jam munduar më shumë se të gjithë të tjerët, jo unë, por hiri i Perëndisë 
që është me mua”.  (1 Korintasve 15: 10) 
Duke ditur se hiri i Perëndisë është baza e dashurisë së pakushtëzuar dhe mirësia e 
pamerituar, që i jepet një mëkatari që nuk meriton asgjë, apostulli Pal tha nga motivimi i 
tij për shërbim, “ Sepse dashuria e Krishtit na shtrëngon.” (2 Korintasve 5:14) 
 
Ai kuptoi këtë premtim hiri, dhe e detyrojë atë të dëshirojë ti shërbejë Perëndisë së tij i 
cili e deshi dhe e pranoi atë plotësisht. 
 
Tani lejoni këtë të vërtetë të fuqishme të shkrimit tju mbushë dh rrjedhë në zemrat tuaja 
ashtu si ju kuptoni dashurinë e madhe të Perëndisë për ju e gjetur vetëm në hirin e Tij.  
Shko dhe shërbei Atij me gjjithë zemrën tuaj – ju mund ti besoni një Perëndie që ju do në 
këtë mënyrë. 
Ju dhëntë Perëndia një kuptim të psesë së shpëtimit tuaj nga hiri, mbajtur, nga hiri dhe 
jemi për të jetuar nga hiri. 
“ Dhe ne të gjithë morëm, prej mbushullisë së tij, hir mbi hir.”  Gjoni 1:16 
 
Pjesa 3 
Rritja e krishterë:  Si mund të rritem unë në Marrdhënien time me Perëndinë? 
 
Disiplina e Perëndisë 
 
Çfarë ndodh kur unë jetoj si të isha një jobesimtar në vend që ti bindesha Atit tim 
qiellor? 
Nëse ju keni marrë dhuratën e Perëndisë, shpëtimin, Jezu Krishti ka ardhur në jetën tuaj 
dhe ju jeni një fëmi i Perëndisë.  Edhe pse ju jeni një i rritur fizikisht, shpirtërisht ju jeni 
një foshnje e porsalindur.  Ju jeni lindur për herë të dytë shpirtërisht, dhe ju keni nevojë të 
rriteni në marrdhënien tuaj me Krishtin.  Ndërsa ju lexoni dhe studioni Biblën, folini 
Perëndisë (një lutje) bëni miqësi  me besimtarë të tjerë dhe lëreni fjalën e Perëndisë të 
punojë në ju, ju do të rriteni në dashurinë tuaj për Perëndinë dhe në dëshirën tuaj për ti 
shërbyer Atij dhe të tjerëve. 
 
Perëndia nuk pret që ju të jeni një i rritur shpirëror nesër, por Ai ai nuk do që ju të rriteni 
shpirtërisht ashtu si një fëmi rritet fizikisht gjer në maturi nëpër vite.  Dëshira juaj për tu 
rritur dhe transformimi i jetës suaj është një tregues i mirë që ju i besuat Krishtit dhe se ju 



jeni një njeri i ri tani.  Ndërsa rriteni, ju do të filloni të ndjeni gjëra rreth jetës suaj që 
Krishti do të ndryshoni.  Do kohë të rritesh, dhe do të ketë kohëra kur ju do të dështoni.  
Sepse Perëndia të do ty dhe ti je pjesë e familjes së Tij, Ai do tju disiplinojë dhe do tju 
korrigjojë kur ju nuk i bindeni Atij vazhdimisht dhe nuk do ta braktisë mëkatin tuaj ose 
sjelljen tuaj të gabuar.  Edhe pse ju jeni të siguruar si anëtarë të përjetshëm i familjes së 
Perëndisë, nëse ju vazhdoni në kundërshtim me atë që Perëndia do për ju, Ati  ynë qiellor 
do të punojë për të të sjellë ty në rrugën e duhur. 
“Sepse Perëndia ndreq atë që do..........”  Hebrenjtë 12:6 
Perëndia ju ndreq juve kur ju gaboni sepse Ai ju do dhe dëshiron më të mirën për ju, 
ashtu si dhe ju dëshironi më të mirën për fëmijët tuaj dhe e ndreqni atë kur ai gabon. 
 
Unë nuk do ta fal kurrë gruan/shoqen time.  Unë meritoj të kem lumturi me një 
grua /shoqe tjetër.    
Vizatim 
Perëndia_________Unë të dua ty aq shumë, Unë duhet të të ndreq ty të të ndihmoj 
të ndryshosh rrugën tënde shkatërruese e cila do të sjellë vetëm dëmtime ty dhe të 
tjerëve. 
 
Asnjë ndreqje nuk është e këndshme në atë moment, por e dhimshme; më vonë,  

megjithatë, 

... Por më pas u jep një fryt drejtësie atyre që janë ushtruar me anë të tij.  Hebrenjtë 
12:11 
 
Kur prindërit tuaj ju ndreqin juve si rezultat mosbindjeje, ju nuk gëzoheni që jeni anëtar i 
asaj familjeje.  Perëndia nuk është i inatosur me ju.  Jezusi mori gjithë zemërimin e saktë 
të Perëndisë të cilën ju e meritonit.  Perëndia Ati ynë tani të ndreq ty si një fëmi që Ai do. 
Edhe pse Perëndia i ka falur për gjithmonë mëkatet e tua, ju keni nevojë për një falje në 
vazhdim kur ka mëkat në ecjen tënde të përditëshme në tokë.  Bibla na mëson se ju duhet 
të rrëfeni mëkatet tuaja Perëndisë dhe të kërkoni falje.  Konsiderojeni si një marrdhënie 
familjare.  Kur fëmija nuk bindet, ai ose ajo është akoma pjesë e familjes.  Megjithatë, 
për shkak se lëndimi është rezultat atëherë ai që ka gabuar duhet të “kërkojë falje.  A do 
të më falësh.”  Kjo është e vërtetë me Perëndinë gjithashtu.  Kur ju e dini se keni gabuar,  
ju duhet ti kërkoni Atit tuaj qiellor tju falë. 
Vizatim 
Perëndia sjell ndreqje në jetën e fëmijëve të Tij kur ata nuk rrëfejnë mëkatet e tyre Atij.  
Çdonjeri bie në shumë mënyra dhe dhe mëkate në rrugën e tyre, sjellje dhe motive.  Kur 
kjo ndodh – kur ju nuk i bindeni Perëndisë dhe ndjeheni larg nga Ai –  Por Perëndia nuk 
ka lëvizur.   Ju po.   Është si një eklips dielli.  Dielli përsëri shkëlqen, por hëna e pengon 
dritën e tij. 
 
Kjo është çfarë ndodh kur ju nuk i bindeni Perëndisë.  Kur ju lëndoni dikë për të cilin 
kujdeseni dhe e doni, diçka ka ardhur në mes të miqësisë suaj me njëri – tjetrin.  Çfarë 
duhet është dituria juaj e së keqes dhe kërkesa juaj për falje.  Pra gjithashtu me Perëndinë 
Atin tonë qiellor.  Kur ju mëkatoni atje ka nevojë ti thuhet Perëndisë se ju ishit gabim në 
veprimet ose rrugën tuaj.  Kjo quhet rrëfim i mëkatit në Bibël. 



Po ti rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe 

të na pastrojë nga çdo paudhësi.  1 Gjonit 1:9  
 
Rrëfimi mbledh miqësi me Perëndinë, dhe nuk ka nevojë që Perëndia tju ndreqë ju nëse 
ju e kuptoni mëkatin tuaj dhe  kërkon falje nga Ai.  Sidoqoftë, pasojat e mëkatit 
qëndrojnë.  Ju mund të faleni nëse vjedh diçka, por  ju përsëri përballoni pasojat e një 
hajduti. 
Vizatim 
Perëndia 
Paqe 
Gëzim 
Mëkati im 
Perëndi unë isha gabim!  Të lutem më fal mua për inatin tim mbi këtë ndjenjë egoizmi! 
Rrëfimi e lëviz eklipsin e djellit.  Ajo që ka bllokuar dashurinë e Perëndisë dhe paqen 
(mëkat) është hequr dhe miqësia e dashurisë ka rifilluar. 
Vizatim 
Perëndia.  Faleminderit që më kërkon mua të të fal për gabimet që ke bërë.  Tani ju 
mund ta dini dashurinë time edhe më shumë. 
Rrëfim  
Faleminderit At për faljen tënde përshkak të asaj që Jezusi ka bërë. 
 
Në mënyrë që të kemi një marrdhënie të mirë me Perëndinë, ju duhet të rrëfeni 
mëkatet tuaja Perëndisë kur ju e dini se keni mëkatuar. 
 
 
Si U Rritët Ju Në Marrdhënien Tuaj Me Perëndinë? 
 
Ju do të jeni ndryshe.  Ndryshimet që ndodhin në momentin që ju bëheni të Krishterë 
janë shpirtërore.  Ju jeni i lindur shpirtërisht sërish dhe jeni bërë një fëmi i Perëndisë.  
Megjithëse ju jeni një person i ri shpirtërisht, gjithëpjesa tjetër mund të jetë e njejtë.  
Situatat tuaja mund të mos ndryshojnë, ju mund të mos ndjeheni ndryshe, dhe mendimet 
dhe sjellja juaj nuk ndryshojnë menjëherë.  Vetëm kur ju të filloni të rriteni në Krisht 
sjellja, mendimet, ndjenjat dhe ndoshta, rrethanat e tua do të ndryshojnë. 
Perëndia do që ju të: 
“Rriteni me anë të tij,”  1 Pjetërit 2:2 
“Rritemi në çdo gjë drejt atij që është kreu, Krishti”  Efesianët 4:15 
 
Kjo rritje në Krisht zë vend përjetësisht ndërsa ju ktheni mendjen nga Bota e Perëndisë – 
Bibla – dhe të zhivollojë marrdhënien tuaj me Të.  Atëherë, dhe vetëm atëherë, ju do 
filloni të mendoni, ndjeni dhe silleni ndryshe dhe të shfaqni ndryshime të jashtme.  Ju 
mund të keni situata të vështira të cilat duhet ti përballoni, por përpjekjet e tua për ti 
treguar ato do të jetë e ndryshme dhe ju do të jeni në gjendje të jetoni mbi to. 
Rritja e krishterë nis nga brenda dhe punon vetë jashtë.  Nis me trasformimin e karakterit 
përjetësisht dhe shfaq veten nga jashtë me sjelljet e tua dhe veprimet, veçanërisht në 
marrdhëniet e tua.  Askush nuk mund të shohë se Jezusi është në jetën tuaj kur ju bëheni 
të krishterë, por kur sjellja dhe veprimet e tua nisin të ndryshojnë, njerëzit nisin të venë 



re.  “Njeriu i ri” që po rritet brenda jush nis të jetë i dukshëm nga jashtë.  Njerëzit do të 
shohin një ndryshim në ju dhe sesi ju silleni, dhe jeta juaj do të nisë të prodhojë frutin e 
Shpirtit të Shenjtë. 
Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, pagja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, 

zemërbutësia, vetëkontrolli.  Kurndër këtyre gjërave nuk ka ligj.  Galatasve 5: 22-23  

 
Sepse ndryshimet e vërteta ndodhin nga brenda jashtë, vetëm Perëndia mund të vlerësojë 
në të vërtetë ndryshimet në jetën e një personi.  Përsëri si një besimtar, shpirti juaj mund 
të dëshmojë me Shpirtin e Shenjtë të punëve të Tij, të dyja në jetën tënde dhe në jetën e të 
tjerëve. 
 
Veprat e Mira.  Ashtu si thamë edhe më parë, veprat e tua të mira nuk kanë të bëjnë 
aspak me faktin që ju jeni bërë i krishterë.  Perëndia nuk ju ofrojë juve dhuratën falas të 
jetës në Krisht sepse ju ishit të mirë.  Ai jua ofrojë ju sepse Jezu Krishti ju do, dhe ai vdiq 
për të paguar borxhin që ju kishit për mëkatet e juaja. 
Por pasi ju u bëtë fëmi të Perëndisë, veprat e mira u bënë shumë të rëndësishme.  
Perëndia shikon zemrën tuaj dhe di çfarë ndodh brenda jush kur ju besuat në punën e 
Krishtit për hesapin tuaj.  Njerëzit nuk mund të shohin zemrën tuaj; ata mund të shohin 
vetëm veprat e juaja të mira.  Veprat e mira janë rezultat i një jete të ndryshuar. 
Perëndi, të lutem më ndihmo ti shërbej atyre në nevojë rreth meje dhe ti tregoj atyre 
dashurinë tënde. 
Vizatim 
Duke treguar Mirësi 
  Dashuri 
  Vepra të miraVizatim 
  Ndihmo të tjerët 
 
Tani që ju jeni një anëtar i familjes së Perëndisë, një “njeri i ri” me Jezu Krishtin që jeton 
në ju, ju do rriteni dhe do mbillni frute (veprat e mira) ndërsa ju mësoni shumë e më 
shumë rreth besimit tuaj të ri në Perëndi dhe Birin e Tij – Shpëtimtarin tuaj dhe Perëndi, 
Jezu Krisht. 
 
Sepse ju jeni një njeri i ri në Krisht, ju do të filloni të jeni të vetëdishëm të një tensioni të 
brendshëm në jetën tuaj.    Ndërsa ju mendoni, thoni ose bëni gjëra të cilat ju i keni 
menduar, thënë ose bërë në të shkuarën, ndërgjegjia juja do nisë tju shqetësojë.  Ju 
tërhiqeni nga njëra rrugë, më pas nga tjetra – si dy magnetë të cilët tërhiqen në mënyra të 
kundërta. 
Vizatim 
Mënyrat e Vjetra      Mënyrat e Reja 
Gabimet       Perëndia Dëshiron për Ju 
Zakonet 
Shembujt 
 
  Gënjeshtër    Ndershmëria 
  Hidhërimi    Gëzimi 
  Urrejtje     Falje 



  Imoralitet    Zemërgjerësi 
       Veprat e Mira 
Arsyeja që ju ndjeheni të shtyrë në drejtime të kundërta është se tani Krishti po 
jeton mbrenda jush.  Vetja  juaj e vjetër, që quhet mishi në gjuhën e Biblës, të shtyn ty të 
mendosh, thuash dhe të bësh gjëra të cilat nuk janë të mira dhe nuk e nderojnë Perëndinë 
(zakonet dhe sjelljet të cilat të kanë mbajtur ty të lidhur prej vitesh), dhe vetja jote e re të 
shtyn ty në drejtimin e karakterit të Krishtit – të mendosh, thuash dhe të bësh vetëm atë 
që është e mirë për  ju dhe nderon Perëndinë. 
Sepse mishi ka dëshira kundër Frymës, dhe Fryma ka dëshira kundër mishit: dhe këto 

janë të kundërta me njëra-tjetrën, që ju të mos bëni ato që dëshironi.  Galatasve 5:17 
Për shembull, para se ju të bëheshit të krishterë, ju mund të kishit: 
 Thënë gënjeshtra 
 Vjedhur gjëra 
 Urryerr dikë 
 Të ishit i egër 
 Të lexonit pornografi 
 Të kishit marrdhënie seksuale jashtë martese 
 Të ishit plot urrejtje 
 Të ishit laik 
Vizatim Mënyrat e Vjetra 
Tani që Krishti është në jetën tuaj, dhe ju jeni pjesë e familjes së Tij, çfarë Ai dëshiron 
për ju dhe për lavdinë e Tij është që ju: 
Të thoni të vërtetën 
Ti përvetësoni gjërat legalisht 
Të doni njëri – tjetrin 
Të falni 
Të lexoni gjëra të pastra 
Të keni marrdhënie seksuale vetëm në martesë 
Të jeni plot gëzim 
Të flisni fjalë që janë inkurajuese 
Vizatim Mënyrat e Reja 
 Por fruti i Frymës është: dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, 

zemërbutësia, vetëkontrolli.  Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj.  Galatasve 5:22-23 
Ai nuk po i thotë këto gjëra që të bëjë jetën tuaj të vështirë, por të bëjë jetën tuaj 
thellësisht të kënaqëshme dhe kuptimplotë në lidhje me bekimet e Tij.  Ndërsa ju i 
afroheni njerëzve, veprat e tua të mira do të shihen nga të tjerët dhe kjo shkakton atë që të 
tjerët duan të dinë pse ju jeni ndryshe.  Të gjithë njerëzit janë egoistë nga natyra, dhe 
vetëm ashtu si na mëson Krishti dhe i jep fuqinë atyre të bëjnë gjëra të mira dhe njerëzit 
do të nisin të shohin merakun për të tjerët në vend të egoizmit.   
 
Kur ju u bëtë një i krishterë,  zakonet tua të vjetra shkatërruese nuk u zhdukën.  Ty do të 
duhet ti ndryshosh ato për të tjera të reja me anë të besimit në fuqinë e Perëndisë që 
punon nëpërmjet teje ndërsa ju ecni në Të.  Të ndryshosh njeriun e vjetër për njeriun e ri 
është një proces i gjatë sa jeta.  Është sesi ju rriteni në Krish dhe bëheni më shumë si Ai. 
 



Në kohë, ju do të tërhiqeni në drejtimin e dashurisë së Perëndisë, drejt asaj që është e 
mirë për ju dhe çfarë nderon Perëndinë.  Kur vetja juaj e vjetër të thotë se duhet të 
gënjesh, Krishti Jezus që jeton në ju do tju tregojë të flisni të vërtetën.  Kur personi juaj i 
vjetër thotë, “Merre këtë, sepse askush nuk do ta marrë vesh,” vetja juaj e re në Krisht do 
të thotë, “Jo nuk është jotja.”  Vetëm me anë të fuqisë së Shpirtit të Shenjtë i cili jeton në 
ju do filloni të jeni në gjendje të bëni zgjedhjet e duhura dhe të jetoni ashtu si Perëndia 
dëshiron që ju të jetoni.  Krishti është në jetën tuaj, dhe prania e Perëndisë ka ardhur të 
jetojë në ju ashtu si dhe Shpirti i Shenjtë.  Kjo është arsyeja që ju po përjetoni tension 
midis vetes tuaj të vjetër dhe asaj të re, (vizatim)midis mënyrave tuaja të vjetra dhe atyre 
të reja që Perëndia ka për ju. 
 
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.  2Korintasve 5:17 
 
Që të zhvisheni, ppër sa i takon sjeljes së mëparshme, nga njeriu i vjetër që korruptohet 

me anë të lakmive të gjënjeshtrës, dhe të përtëriteni në frymën e mendjes suaj dhe të 

visheni me njeriun e ri, të krijuar sipas Perëndisë në drejtësinë dhe shenjtërinë e së 

vërtetës.  Efesianët 4:22-24 
 
Të gjithë të krishterët, janë, të porsalindur si besimtarë ose të pjekur, përjetojnë tensionin 
e brendshëm mes vetes së tyre të vjetër dhe asaj të re dhe ata luftojnë me këtë tension çdo 
ditë.  Luftat tuaja nuk duan të thonë se ju nuk keni besuar ose nuk jeni i krishterë.  Ata 
thjesht janë rritje.  Perëndia se ju jeni një foshnje shpirtërore dhe se kjo do kohë për tu 
 
 •••rritemi në çdo gjë drejt Atij që është kreu Krishti.  Efesianët 4: 15 
 
Pyetja është si mund ta bëjmë këtë?  Si mund të rritesh në rritemi në Krisht?  
Kur 2 persona martohen, ato shkëmbejnë premtime me njëri - tjetrin.  Kur ceremonia 
mbaron, ata janë burrë e grua, një çift i martuar.  Ata nuk mund të ndihen dryshe pas 
ceremonisë sesa përpara, por jetët e tyre kanë ndryshuar.  Ndërsa ata ndajnë jetët e tyre 
sëbashku në vitet e ardhshme, marrdhënia e tyre do të rritet.  Ata do të rriten në njohuri 
për njëri – tjetrin  dhe në dashurinë e tyre. 
Kur ju ftuat Jezusin në jetën tuaj, ju shkëmbyet premtime me të, kur ia thatë ato.  Krishti 
tha “Unë do të shpëtoj ty,”  dhe ju thatë, “Unë e pranoj shpëtimin tuaj.”  Kur ju i thatë, 
“Unë dua” Jezusit jeta juaj ndryshojë komplet dhe ju filluat një marrdhënie me Të e cila 
duhet të rritet dhe piqet (urtësohet), ashtu si dhe burri dhe gruaja rritet dhe piqet 
(urtësohet) në martesë.     
Çelësi i rritjes është koha që ju invenstoni në marrdhënien tuaj me Perëndinë.  
Ndërsa ju kaloni kohë me Atë, ju filloni të kuptoni dhe të përjetoni dashurinë e Tij të 
pabesueshme për ju.  Ju filloni ta njihni Atë dhe të rriteni në dashuri për Atë shumë e më 
shumë.  Fatkeqësisht , disa të krishterë të cilët kanë pranuar Krishtin dhe u lindën në 
familjen e Perëndisë nuk ngjan sikur rriten në këtë familje të veçantë të Perëndisë.  Ata 
janë si një 5, 10, 20 vjeçarë që kanë mendjen e një foshnjeje 6 muajshe.   Perëndia nuk ka 
për qëllim që ju të mbeteni një fëmi shpirtëror. 
Si një i krishterë, Ai do që ju të rriteni.  Rritja është shumicën e kohës një luftë me 
tensionin e brendshëm që ju përjetoni në eleminimin e vetes suaj së vjetër (mishit) dhe të 



vendosësh në vend të saj veten tënde të re.  Një luftë po bëhet midis atyre të dyjave 
ndërsa ju përpiqeni të rriteni në marrdhënien tuaj me Krishtin.  Pali i shpjegoi këtë 
romakëve kështu: 
 
Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transfromohuni me anë të ripërtëritjes së 

mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullnet i Perëndisë.  

Sepse, për hirin që më është dhënë, unë i them secilit prej jush të mos e vlerësojnë veten 

më shumë se sa duhet ta çmojjë, por të ketë një vlerësim të përkkorë, siipas masës së 

besimit që Peërndia i ndau secilit.  Romakët 12:2-3 

 
JU KENI NEVOJË TË LEXONI BIBLËN 
Mënyra për tu trasformuar dhe për tu rritur, është të ripërtërish mendjen tënde.  Këtu 
kuptimi i fjalës ripërtërijë është “të rritesh rishtaz”, dhe mënyra se si ju rriteni rrishtaz në 
mendjen tuaj është me anë të Fjalës së Perëndisë.  Jeta juaj transformohet ndërsa mendja 
juaj ripërtërihet përmes Fjalës së Perëndisë. 
Dhe kjo është mënyra se si ju mësoni të kuptoni këndvështrimin e Perëndisë, të mendosh 
në atë mënyrë që Perëndia mendon dhe të fitosh në betejë midis mendimeve të tua të 
vjetra dhe atyre të reja që Perëndia do që ti të kesh.   Ndërsa lexoni, studioni dhe meditoni 
(mendoni rreth kuptimit dhe zbatojeni atë në jetën tuaj) në fjalën e Perëndisë, Shpriti i 
Perëndisë është në gjendje të forcohet, fuqizojë dhe transformojë jetën tënde. 
 
 Dhe ne të gjithë, duke soditur fytyrëzbuluar lavdinë e Perëndisë si në pasqyrë, 

transformohemi në të njëjtën shëmbëllim nga lavdia në lavdi, posi prej Frymës së 

Perëndisë.  2Korintasve 3:18 
 
Gjëja më parësore, nëse ju doni të përjetoni të gjithë atë që Perëndia ka për ju si fëminë e 
Tij, është ajo që Ai bëri kohën në mënyrë që ju të kalonit më shumë kohë me Atë dhe 
Fjalën e Tij, të dyja individualisht dhe në bashkëpunim me besimtarë të tjerë.   
 
Bibla është një hartë që Perëndia ju jep juve sepse Ai e di se nëse ju ndiqni udhëzimet e 
Tij, ju do të shkoni në vendin ku do të  jetë domethënia dhe përmbushja më e madhe.  
Ndërsa ju i bindeni mësimeve të Biblës, ju do të motivoheni të bëni vepra të mira të cilat 
do ti sjellin nder Perëndisë dhe ti sjellë të tjerët tek një marrdhënie dashurie me Krishtin. 
 
Ushqim Për Rritjen. 
Një person mund të ketë një festë banketi të shtruar para tij me çdo gjë që ai ka nevojë 
dhe përsëri ai do të vdesë urije nëse nuk ushqehet.  Nëse ju nuk lexoni dhe studioni 
Biblën tuaj, dhe ta zbatoni atë në jetën tuaj, ju ndoshta nuk do të rriteni shumë shpirtërisht 
ose të përjetoni dashurinë e Perëndisë në jetën tuaj të përditshme.  Kur ju filloni të 
studioni Fjalën, ju mund të gjeni dhe gjëra të vështira për tu kuptuar por të mos jini të 
dekurajuar.  Sa më shumë të lexoni, aq më shumë ju do të kuptoni.  Kërkojini Perëndisë 
tju tregojë ndonjë gjë të re çdo ditë ndërsa ju lexoni dhe studioni.  Ai do të jetë besnik.  
Nëse ju nuk dini se nga ku të filloni, niseni me ungjillin e Gjonit.  Pastaj kthehuni tek 
ungjilli i Mateut dhe lexoni Dhiatën e Re.  Psalmet dhe Fjalët e Urta janë një fillim i  mirë 
për Dhiatën e Vjetër. 
Ndërsa ju lexoni Biblën bëjini vetes tuaj pyetje të tilla si: 



Çfarë thotë ky kapitull për Jezusin? 
Çfarë thotë Jezusi për veten e Tij? 
Çfarë thanë të tjerët për Atë? 
Çfarë bëri Ai që të tjerët, nuk mund ose nuk do të bënin? 
I gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje ndergje 

dhe për edukim me drejtësi, që njeriu i Perëndisë të jetë i përkryer, tërësisht i pajisur për 

çdo vepër të mirë. 2Timoteut 3:16-17 
Nevoja për Kisha. 
Kërkojini Perëndisë tju drejtojë ju në një kishë ku ju mund të rriteni me besimtarë të tjerë 
në marrdhënien tuaj me Krishtin.  Libri i hebrenjve udhëzon besimtarët të: 
Pa hequr dorë nga të mbledhurit bashkë tonin, sikurse kanë zakokn disa, por të nzisim 

njeritjetrin aq më tepër se e shihni ditën që po afrohet.  Hebrenjtë10:25 
 
Njeriu që ndau Krishtin me ju mund të njohë një kishë të mirë, ose ju mund të pyesni 
besimtarë të tjerë që ju njihni se ku shkojnë ata.  Perëndia dëshiron që ju të rriteni 
individualisht si fëmi i Tij dhe gjithashtu sëbashku me pjesën tjetër të familjes së 
Perëndisë. 
 
Konkluzioni 
Kur u ju bëtë të krishterë, një numër gjërash mbi natyrale ndodhën në jetën tuaj: 
Jezu Krishti erdhi në jetën tuaj. 
 
Mëkatet e tua u falën. 

Ju u bëtë një fëmi i Perëndisë. 

Ju u bëtë një njeri i mirë. 

Perëndia ju dha juve jetën e përjetëshme. 
Të gjitha ato gjërat që ndodhën në momentin që ju vendosni besimin tuaj në Jezu Krisht 
dhe pranuat Atë në jetën tuaj.  Ato janë ato që Perëndia ka bërë për ju, dhe ato nuk mund 
të zhbëhen.  Asgjë nuk mund ti ndryshojë ato. 
 
Tani që ju jeni një i krishterë, një numër gjërash mbinatyrale do të ndodhin në jetën 
tënde: 
 Ju mund ti ushtroni besimin tuaj në bazë të besueshmërisë së Perëndisë. 

 Ju mund të rriteni në marrdhënien tuaj me Perëndinë ndërsa ju meditoni në 

Fjalën e Perëndisë. 

 Ju do të përjetoni hirin e Tij ndërsa ju rriteni. 

 Jeta juaj  do të ndryshojë nga brenda dhe jashtë. 
Gjithë këto gjëra fillojnë në momentin që ju vendosni besimin tuaj në Jezu Krisht, dhe ata 
do të vazhdojnë deri sa ju të jeni ballë për ballë me Perëndinë në parajsë.  Ato janë otë që 
Perëndia po bën për ju, dhe ata përfshijnë një proces.  Pjesa e Perëndisë në këtë proces 
është i pandryshueshëm.  Ndërsa pjesa juaj është e ndryshueshme (variabël).  Mbani 
mend thënien mbi atë burrin që po vdiste urije  edhe pse një banket ishte shtruar para tij.  
Ndryshimi është se ai duhet të zgjedhë të hajë dhe të harxhojë energji për të futur 
ushqimin në gojën e tij. 
 



Perëndia do që ju të keni afrimitet në marrdhënien tuaj me Atë.  Ai do që ju të dini çfarë 
ka bërë për ju kur ju u bëtë një i krishterë dhe çfarë po bën për ju tani që ju jeni një i 
krishterë. 
 

Të sigurohesh se Fjala e Perëndisë është e vërtetë 

dashuria e tij e patundshme 

dhe fuqia e Tij e mjaftueshme tju mbajë  

përgjithnjë në familjen e tij. 

Patshi mundësinë ta njihni Atë mirë 

ta doni shumë 

dhe ti shërbeni Atij i cili dha  

jetën e tij për ju besnikërisht. 
 
Për këtë arsye unë po i ul gjunjët e mi përpara Atit të Zoti tonë Jezu Krisht, nga i cili 

merr emër çdo familje në qiejt dhe mbi tokë, që tju japë, sipas pasurisë së lavdisë së vet, 

të forcoheni me fuqi nëpërmjet Frymës së tij në njeriun e përbrendshëm, që Krishti të 

banojë në zemrat tuaja me anë të besimit që të rrënjosur dhe të themeluar në dashuri të 

mund të kuptoni, me të gjithë shenjtorët cila është gjërësia gjatësia, thellësia dhe lartësia, 

dhe ta njihni dashurinë e Krishtit që tejkalon çdo njohuri, që të mbusheni me tërë 

plotësinë e Perëndisë.  Efesianët 3:14-19 
 
Vizatim 
Për ndihmë të mëtejshme ndërsa ju rriteni në marrdhënien tuaj me Krishtin Jezus ju 
lutemi të ndjeheni të lirë të telefononi ose të shkruani: 
Qendra për Drejtues të Krishterë 
AEP 58 KP 119 
Tirana, Albania 
Tel:(355)04-363730 
       (355)04-374798 
 
Shotjca A 
Për të krishterin me mosmarrveshje: Unë si vëllai yt në krisht, di se ka disa 
mosmarrveshje me sigurinë e hirit të Perëndisë .  Unë kuptoj se ka shumë paragrafe të 
vështira të cilat unë nuk  i kam përfshirë në këtë libër.  Shumë mendojnë se këto 
paragrafe vërtetojnë se të Krishterët mund të humbin shpëtimin e tyre.  Unë ju inkurajoj 
të shikoni paragrafet që ne kemi theksuar në këtë broshurë dhe ti studioni ato në 
kontekstin e tyre dhe në origjinën e tyre historike.  Me lutje konsideroini këto paragrafe 
dhe shikoni nëse ato thonë ndonjë gjë që teksti nuk e thotë. 
 
Unë mund ti them atyre që besojnë se mund ta humbin shpëtimin se shumica prej jush 
mendon se mund ta rifitojë shpëtimin – nëse ju pendoheni.  Nëse ju shikoni me vemendje 
paragrafin tek hebrenjtë 6 dhe 10, dhe ju i interpretoni ata ndërsa ata lexojnë, pa kuptuar  
kontekstin, qëllimi i librit të hebrenjve ose rrethanat e sallës, këto paragrafe do të 
mësonin se shpëtimi i humbur nuk mund të rifitohet. 
 



Hebrenjtë 6:4-6 thotë se është e pamundur të sjellësh mbrapsh një person “bie poshtë”.  
Nëse kjo do të thotë të humbësh shpëtimin e ndonjërit, ai/ajo nuk mund të sillet prap 
mbrapsh kurrë në pendim.  Nëse këto do të ishit të sakta, atëherë konkluzioni juaj duhet 
të jetë që ju nuk mundeni të ktheheni në pendim ose të bëheni përsëri të krishterë.  Kjo 
nuk është ajo që thotë shkrimi, por nëse mendoni ju mund të humbni shpëtimin tuaj, dhe 
atëherë ju duhet të besoni gjithashtu se ju nuk mund të rimerrni shpëtimin. 
 
Hebrenjtë 10:26 thotë sepse nëse ne mëkatojmë me dashje mbasi kemi marrë dijeni të së 
vërtetës, “nuk mbetet më asnjë flijim për mëkatet”  Nëse nuk ka sakrificë për mëkatin, 
atëherë nuk ka asnjë falje, dhe nëse nuk ka falje atëherë ky njeri është i humbur 
përjetësisht. 
 
Për ata që besojnë se nuk mund ta humbin shpëtimin e vet, dhe kthehuni tek këto 
shkrimet për të mbështetur të njejtën histori, ju gjithashtu duhet të besoni se shpëtimi nuk 
rifitohet. 
Më lejoni të përsëris: ky nuk është interpretimi i saktë i shkrimit. 
 
Unë nuk besoj se vetëm se një person bën një lutje ose thotë disa fjalë ose vjen para 
kishës, se ai ose ajo është një i /e krishterë.  Të vërtetat e kësaj broshure  janë për njerëzit 
të cilët besojnë në zemrat e tyre vetëm Krishtin- pendimi duke e lënë veten tonë të vjetër 
dhe ardhje në jetën tonë të re në Perëndinë Jezu Krisht.  Me këto ndryshime, nga kjo 
“rilindje”, individi është tani dhe përgjithnjë një fëmi i Perëndisë – i sigurtë në një 
marrdhënie me Perëndinë Ati i tij/saj Qiellor. 
 
Ndëra po e mbyll , më lejoni të inkurajoj vëllezërit dhe motrat e mia të cilat mund të mos 
jenë dakort me mua në këtë broshurë, ju lutem mos i thoni të krishterëve të rinj ose 
mësoni se nëse bien, dështojnë ose mëkatojnë (ashtu si ne të gjithë), ata do të përzehen 
nga familja e Perëndisë.  Ju lutemi të mirëprisni dhe pranoni të krishterët e rinj me të 
gjithë problemet që ata mund të kenë.  Lirojini ata (ashtu si dhe Krishti) nga barra e 
besimit se nëse ata nuk ndjekin kishën dhe listën e saj me “bëj dhe mos bëj” e cila është 
ndryshe nga bibla, se ata do të humbin shpëtimin e tyre ose ata nuk janë të krishterë fare. 
 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••• 
Përsëritje të Ungjillit 
 
A  Pse kanë të gjithë nevojë për ungjillin? 
 
 Që kur Perëndia krijoi njerëzit ne kemi jetuar në rebelim kundra Tij, duke ndjekur 
rrugën tonë, dhe larg nga Perëndia, krijuesi ynë.  Ungjilli i Jezu Krishtit është plani i 
Perëndisë për të rregulluar marrdhënie të drejta midis Krijuesit dhe njerëzve të Tij. 
 
B Cila është paga e imponuar nga Perëndia mbi njerëzit që ka krijuar dhe çfarë do të 
thotë pagë? 
 
 Paga është vdekja, e cila do të thotë ndarje të përjtshme me Perëndinë. 



 
C Çfarë është ungjilli ose “Lajmi i Mirë” nga Perëndia? 
 
 Ai ju deshi ju kaq shumë sa që dërgoi djalin e Tij të vdesë për mëkatet e tua, i.e. të 
paguaj pagën që në të kundërt e ke borzh ti. 
 
D Pse  nuk mund një njeri të paguaj pagën për një tjetër? 
 
 Çdo i krishterë ka mëkatuar, qëndron fajtor para Perëndisë dhe duhet të paguaj 
pagën për mëkatet e tij/saj.  Nëse një njeri është gjykuar fajtor nga Perëndia, ajo që 
kërkon Perëndia për pagën që mëkati i vetë njeriut të plotësohet, por gjykimi i tij ose i saj 
nuk paguan pagën për mëkatin e tjetrit. 
 
E Si mund të paguante Krishti një pagë që nuk e kishte borzh? 
  
 Jezusi ishte Perëndi dhe nuk ishte në gjendje të mëkatonte kur Ai ishte në tokë.  
Është e pamundur për një Perëndi të shenjtë të rebelohet kundra vetes së tij.   Ai nuk 
kishte asnjë pagë për të paguar vetë, megjithatë, Ai mundi të paguaj pagën e të tjerëve.  
Ai ishte zëvendësuesi i vetëm vullnetar për ta bërë këtë. 
 
F Cila është arsyeja pas këtij plani zëvendësimi pagash? 
 
 Një gjë dhe vetëm një gjë – Dashuria e Perëndisë për njerëzit që Ai krijoi dhe 
dëshira e Tij për ti sjellë ata në marrdhënien e duhur me Perëndinë. 
 
G Pse duhej që Jezusi të ringjallej pasi kishte paguar pagën për ne? 
 
 Me anë të vdekjes së tij, Jezusi pagoi pagën për gjithë mëkatet tona.  Por ringjallja 
e Tij, Ai mundi vdekjen (përfshirë mëkatin që të çon në vdekje) në mënyrë që dhe ne të 
jemi fitimtarë mbi mëkatin dhe vdekjen. 
 
H Përveç besimit në vdekjen dhe ringjalljen e Krishtit për të kënaqur kërkesën e 

Perëndisë për drejtësi, çfarë mund të bëni tjetër ose kë tjetër mund të shikoni? 
 
 Nuk ka asgjë tjetër që ju mund të bëni dhe asnjë tjetër të cilin ju mund ta shikoni.  
Krishti dhe vetëm Krishti është i mjaftueshëm.  Ai e pagoi atë të gjithën. 
 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Të Kesh Siguri 
 
A Cili është ndryshimi midis të shpresosh dhe të dish kur vjen tek pika e punës së 
mbinatyrshme të Perëndisë në jetën tuaj? 
 
 Nëse ju thjesht besoni se keni krishtin në jetën tuaj dhe shpresoni se do të shkoni 
në parajsë kur të vdisni, ju do të kini frikë, të pasigurtë dhe të mërzitur si të krishterë që 
përpiqen të ndërtojnë jetën e tyre të krishterë mbi një themeli shumë të paqëndrueshëm.  



Perëndia do që ju të jeni besues në sigurinë tuaj të asaj që do ju ndodhë juve kur ju bëheni 
të krishterë dhe përjetoni paqen e Tij, gëzimin, dhe dashurinë. 
 
B Çfarë  mund të prisni ju, duke shkuar përpara kur vjen tek puna mbinatyrale e 
Perëndisë në jetën tuaj? 
 
 Perëndia do të vazhdojë të bëjë gjëra mbinatyrale në jetën tuaj tani që ju jeni të 
krishterë.  Nga pikpamja e Tij ju jeni një njeri i ri.  Ju jeni në marrëdhënie me Atë dhe ju 
mund të jeni të siguroheni se Ai do të jetë në punë në jetën tuaj për tju bërë juve shumë e 
më shumë si Jezusi.  Jo vetëm kjo, por Ai ju quan juve fëminë e Tij.     Ai do tju dojë, 
kujdeset, dhe do të sigurojë për ju si një baba. 
 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••• 
Përmbledhje e Kuptimeve të Hirit 
 
A Kuptimi i Hirit.  Megjithëse është e vështirë të përkufizosh diçka që ne nuk do ta 
kuptojmë kurrë plotësisht me mendjen tonë njerëzore, hiri i Perëndisë në thelb, dashuria e 
Tij e pakushtëzuar dhe pranimi jonë ashtu si jemi.  Le të shikojmë fakte të sigurta të hirit 
të Perëndisë që janë nxjerrë nga shkrimi. 
 
 
B Nga Prespektiva e Perëndisë.  Në shtrirjen e hirit të Tij për ju, Perëndia është duke 
ju komunikuar se: 
 1• Perëndia ju favorizon juve 
 2• Perëndia ju do juve 
 3• Perëndia është i mirë me ju 
 
C  Nga Prespektiva Jonë.  Në marrjen e hirit të Perëndisë ne kuptojmë se: 
 
 1• Hiri i Perëndisë është i pamerituar.  Ne nuk kemi bërë gjë që të meritojmë 
favorin e Tij, dashurinë, dhe mirësinë.  Ai zgjodhi të na japë neve hirin nga dashuria e 
Tij, pa e merituar në asnjë mënyrë.  
Çdo njeri që merr hir nuk është duke marrë atë që ai / ajo dëshiron. 
 
 2• Hiri i Perëndisë është i pakushtëzuar.  Perëndia nuk vendos kushte mbi ne kur 
ai na jep neve hir.  Ai nuk kërkon asgjë në kthim për dhuratën e tij të hirit.  Nëse Perëndia 
do priste diçka mbrapsh nga ne, ajo nuk do të ishte hiri. 
 
 3• Hiri i Perëndisë është i pamerituar.  Nuk ka asnjë meritë në ne që do të na çonte 
tek Perëndia.  Ne nuk kemi bërë asgjë për të shkaktuar Perëndinë të dojë të na japë kaq 
hir.  Nuk ka asnjë veprim, punë të mirë, mendime të bukura ose një jetë e shëndetshme 
nga ana jonë e cila i ka shkaktuar Perëndisë të dojë të shtrijë hirin e Tij tek ne.  Favorin, 
dashurinë, dhe mirësi e tij na është dhënë për shkak të asaj që Ai është dhe panvarsisht 
nga kush jemi ne.   
 



D Ishte hiri që më parë na shpëtoi neve dhe është hiri që na mban neve në jetë si të 
krishterë dhe një anëtar i familjes së Perëndisë përjetësisht.  Si besimtarë, ne jemi “nën 
hir” e cila do të thotë se: 
 
 1• Ne do të jemi gjithmonë nën hir në marrdhënien tonë me Perëndinë – Atin tonë 
të dashur. 
 
 2• Hiri i Perëndisë drejt nesh nuk do të zvogëlohet kurrë në fytyrën e  dështimit 
tonë (përmes fajit dhe pasojave të shoqëruara me dështimet tona të cilat ndonjëherë mund 
të na shkaktojnë neve të mendojmë gabim dhe se Perëndia ka hequr hirin e Tij). 
 
 3• Hiri i Perëndisë kundrejt nesh nuk do të rritet kurrë përshkak të mirësisë sonë 
(përmes nesh ne do të dimë dhe përjetojmë më plotësisht atë hir kur ne jetojmë në 
bindje). 
 
 4• Hiri i Perëndisë nuk përcaktohet nga gjërat që ne bëjmë ose nuk bëjmë. 
 
E Bibla si Autoriteti Jonë 
 
 Premtimi i Fjalës së Perëndisë, Biblës, jo ndjenjat tona, është autoriteti ynë në 
kuptimin e hirit të Perëndisë.  Të krishterët jetojnë me anë të besimit (besim) në 
besnikërinë e Vetë Perëndisë dhe Fjalës së Tij.   Si të krishterë, ne nuk varemi në ndjenja 
ose emocione, por në fakt ne duhet të zevendësojmë besimin tonë në besnikërinë e 
Perëndisë dhe premtimeve të Tij.   Marrdhënia në vazhdim midis faktit, besimit, dhe 
ndjenjave na ndihmojnë neve të kuptojmë këtë. 
  
 1• FAKTI është realiteti i Perëndisë dhe e vërteta e Fjalës së Tij, Biblës. 
 
 2• BESIMI është rezultati i besimit tonë në Perëndi dhe Fjalës së Tij. 
 
 3• NDJENJAT (emocionet tona) janë rezultatet e besimit tonë në, bindje ndaj 
Perëndisë dhe Fjalës së Tij. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
Si të Rriteni në Marrdhënien tuaj me Perëndinë?    
 
A Si rriteni ju si  një besimtar i ri në marrdhënien tuaj me Perëndinë?  
  
 Ndërsa ju lexoni dhe studioni biblën, folini Perëndisë, kini bashkëpunim me 
besimtarë të tjerë dhe zbato fjalën e Perëndisë në jetën tuaj, ju do të rriteni në kuptimin e 
Perëndisë dhe dashurisë së Tij për ju dhe dashurinë tuaj Atë dhe të tjerat.  Mbaj mend që 
Perëndia është i përfshirë ngushtë në këtë proçes nga kuptimet e udhëzimeve dhe 
drejtimeve të Shpirtit të Shenjtë. 
 
B Çfarë do të përjetosh ndërsa rritesh dhe kush do të jetë prova e rritjes tënde? 



 
 Lidhje Intime.  Kur ju ftuat Jezu Krishtin në jetën tuaj, ju ndryshuat zanore për të 
folur me Atë.  Ai tha: “Unë do tju shpëtoj juve”, dhe ju thatë “unë e pranoj shpëtimin 
tënd”.  Kur ju thatë “unë pranoj” Jezusit, ju filluat një marrdhënie me Atë, ju nisët të 
rriteni në kuptimin tuaj se kush është Ai dhe përjetoni dashurinë e tij të pabesueshme për 
ju.  Ju d o ta njihni Atë shumë e më shumë dhe ta doni shumë e më shumë. 
 
Ndryshimi.  Ju do të jeni ndryshe.  Ndërsa ju filloni të rriteni në Krisht, mendimet tuaja, 
ndjenjat, sjellja dhe mundësisht rrethanat tuaja do të ndryshojnë.   
Rritja e krishterë nis nga brenda dhe punon vetë dhe jashtë.  Nis me ndryshimin e 
karakterit tuaj përjetësisht dhe më pas shfaq veten nga jashtë me sjelljet dhe veprimet, 
veçanërisht në marrdhëniet tuaja.  Fruti (si shfaqje e dashurisë dhe mirësisë, të bësh vepra 
të mira dhe të ndihmosh të tjerët) do të ishte rezultati i ndryshimit të jashtëm  të atyre 
gjëra që ndodhin në zemrën tënde. 
 
Tensioni.  Ju do të jeni gjithashtu të vetëdijëshëm për një tension të brendshëm në jetën 
tuaj.  Ndërsa ju mendoni, thoni ose bëni gjëra të cilat ju i keni menduar, thënë ose bërë në 
të shkuarën dhe të cilat nuk janë të mira për ty dhe nuk e nderojnë Perëndinë, ndërgjegjia 
juaj do fillojë tju shqetësojë.  Krishti jeton në ju tani, dhe ju do të dëshironi të mendoni, 
thoni, dhe të bëni vetëm atë që është e mirë për ju dhe që nderon Perëndinë.  Kjo betejë e 
brendshme nuk do të thotë se ju nuk keni besuar ose se ju nuk jeni një i krishterë.  Thjesh 
do të thotë se ju jeni në një proçes jetëgjatë të rritjes dhe arritjes së të qënit shumë e më 
shumë si Krishti. 
 

Disiplina.  Ju gjithashtu do të përjetoni disiplinën dhe korrigjimin e Perëndisë kur ju nuk i 
bindeni Atij dhe hiqni dorë nga sjelljet dhe veprimet e tua të gabuara.  Edhe pse ju jeni të 
sigurtë si një pjesëtar i përjetshëm i familjes së Perëndisë, nëse ju filloni të jetoni në 
kundërshtim të asaj që Perëndia dëshiron për ju, dashuria e Atit tuaj Qiellor do të jetë në 
punë për tju sjellë ju përsëri në rrugën e drejtë.  Perëndia nuk është i inatosur me ju 
(Jezusi mori gjithë inatin që ju meritonit), por Ai ju do juve mjaftueshëm të dojë të mirën 
e Tij për ju dhe nuk do të qëndrojë për ndonjë gjë më të vogël. 
 
C Çfarë ndodh në marrdhënien tënde me Perëndinë kur ju nuk i bindeni Atij dhe cila 
duhet të jetë përgjigjia juaj? 
 
 Kur ju nuk i bindeni Perëndisë, ju ndjeheni larg Atij.  Perëndia nuk ka lëvizur.  Ju 
keni.  Është si një lloj eklipsi dielli.  Dielli akoma shkëlqen, por hëna përkohësisht 
bllokon dritën e tij.  Në mënyrë që ne të heqim mëkatin e cila ka bllokuar dashurinë e 
Perëndisë dhe paqen dhe rivendos një marrdhënie dashurie me Perëndinë, ju keni nevojë 
të rrëfeni mëkatin tuaj, kuptoni gabimet tuaja dhe kërkoni falje.  Nëse ju kuptoni mëkatin 
tuaj dhe ktheheni nga ai, nuk është e nevojshme që Perëndia tju disiplinojë. 
 
D Cila duhet të jetë përgjigjia juaj me tensionin e brendshëm që ju do të përjetoni si 

të krishterë? 
 



 Bibla ju nxit juve të jeni të transformuar, në një rritje, me anë të rigjenerimit të 

mendjes tuaj përmes Fjalës së Perëndisë.  Ndërsa ju lexuat studiuat dhe medituat 
(mendoni rreth kuptimit dhe zbatojeni atë në jetën tuaj) në Fjalën e Perëndisë, Shpirti i 
Shenjtë është në gjendje ti forcojë ato, fuqizojë dhe të transformojë jetën tuaj.  Përparësia 
juaj e parë, nëse ju doni të përjetoni gjithë atë që Perëndia ka për ju si fëminë e Tij, është 
që të bësh kohën që të kalosh me Atë në Fjalën e Tij sëbashku individualisht dhe në 
bashkësi me besimtarë të tjerë.  
 
Qendra për Drejtues të Krishterë 
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