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Kapitulli 1

VENDIMI MË I RËNDËSISHËM 

QË MUND TË MERRNI NDONJËHERË

    Jeni të pakënaqur me jetën tuaj? Nëse po, nuk jeni vetëm. Me 

mijëra njerëz janë të lodhur, të këputur, ndihen të zbrazët dhe të 

paplotësuar. Disa kanë provuar fenë me shpresën e gjetjes së një 

zgjidhjeje për mënyrën se si ndihen, por vetëm sa janë rënduar me 

rregulla pa jetë dhe të pa arsyeshme të cilat nuk kanë mundur t’i 

mbajnë dot. Nëse ke provuar fenë, kjo nuk do të thotë se ke provuar 

Perëndinë si zgjidhje ndaj jetës tënde të zbrazët, të zhgënjyer dhe të 

rënduar nga ndjenja e fajit.

Nëse keni nevojë të ndiheni se ju duan, nëse keni nevojë për një mik, 

nëse keni nevojë që mëkatet t’ju falen dhe nëse keni nevojë për një 

të ardhme ... Jezu Krishti është përgjigjja për ju. Ai po pret t’ju japë 

një jetë të re dhe t’ju bëjë një krijesë krejt të re.

Nëse nuk jeni të kënaqur me jetën tuaj, atëherë duhet të ndryshoni 

diçka. Nëse vazhdojmë të bëjmë të njëjtat gjëra që kemi bërë 

gjithmonë, atëherë do të kemi atë jetë që kemi pasur gjithmonë. Ju 

duhet të merrni një vendim dhe është vendimi më i rëndësishëm që 

do të merrni ndonjëherë.
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Ky vendim është më i rëndësishëm se zgjedhja e karrierës 

suaj, se ku do të vazhdoni shkollën, me kë do të martoheni, si do 

t’i investoni paratë apo se ku do të jetoni. Ky vendim ndikon në 

përjetësinë. Përjetësia është një kohë e pafund dhe secili prej nesh ka 

nevojë të dijë se ku do ta kalojë atë. Pas vdekjes ka jetë. Kur vdisni, 

ju nuk pushoni së ekzistuari, por thjesht filloni të ekzistoni në një 

vend tjetër. Është thënë se vdekja është si të kalosh nëpër një derë 

rrotulluese. Thjesht lini një vend dhe kaloni në një vend tjetër.

A dëshironi të keni një marrëdhënie me Perëndinë këtu mbi tokë 

dhe të jetoni me Të përjetë? Nëse po, atëherë duhet të pranoni Jezu 

Krishtin si Shpëtimtarin tuaj. Ne të gjithë kemi mëkatuar dhe të 

gjithë kemi nevojë për një Shpëtimtar. Perëndia dërgoi Birin e Tij 

të vetëm për të paguar ndëshkimin për mëkatet tona. Ai u kryqëzua 

dhe derdhi gjakun e Tij të pafajshëm si shlyerje për gabimet tona. 

Ai vdiq dhe u varros, por në ditën e tretë Ai u ngrit prej së vdekurish 

dhe tani qëndron i ulur në parajsë, në të djathtë të Atit Perëndi. Ai 

është shpresa jote e vetme për të pasur paqe, gëzim dhe qëndrim të 

drejtë me Perëndinë.

Që të shpëtohemi nga mëkatet, Bibla na mëson se duhet të 

rrëfejmë dhe pranojmë se Jezusi është Zot dhe duhet të besojmë në 

zemrat tona se Perëndia e ngriti Atë nga të vdekurit.

Sepse, po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, dhe po të besosh 

në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të 

shpëtohesh. 

Romakëve 10:9
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Vendimi më i Rëndësishëm që Mund të Merrni Ndonjëherë

Ky lloj besimi është më shumë se sa një pranim mendor, është i 

sinqertë dhe me zemër. Shumë njerëz besojnë se ka një Perëndi, por 

ata nuk ia kanë përkushtuar jetën Atij. Perëndia është autori i jetës 

dhe Ai dëshiron që t’ia jepni jetën tuaj Atij me vullnet dhe dëshirë. 

Perëndia ju ka krijuar me vullnet të lirë dhe Ai nuk do t’ju detyrojë ta 

zgjidhni Atë. Por nëse ju e zgjidhni ose jo, kjo do të bëjë dallimin në 

cilësinë e jetës që jetoni këtu mbi tokë dhe është faktori vendimtar 

që përcakton se ku do ta kaloni përjetësinë kur të vdisni. 

A keni mundur t’ia dilni mirë në menaxhimin e jetës suaj? Nëse jo, 

përse nuk ia ktheni mbrapsht Atij që ju krijoi dhe që di shumë më tepër 

për ju sesa ju do të mund të dinit ndonjëherë? Nëse blej një automjet 

dhe filloj të kem probleme me të, atëherë unë duhet ta çoj tek ata njerëz 

që e prodhuan, me qëllim që ta riparojnë. I njëjti parim është edhe me 

Perëndinë. Ai ju krijoi dhe ju do shumë. Në qoftë se nuk jeni të kënaqur 

me jetën tuaj, atëherë jepjani Atij në mënyrë që Ai t’jua ndreqë.

Ashtu siç e thashë edhe më parë, asgjë nuk ndryshon nëse ju nuk 

merrni një vendim. A dëshironi të jeni të krishterë? A jeni gati t’ia 

dorëzoni Perëndisë jo vetëm mëkatet, por edhe jetën tuaj? A jeni gati 

të ktheheni nga rrugët tuaja të gabuara dhe të mësoni si të jetoni një jetë 

tërësisht të re që të jetohet me dhe për Perëndinë? Nëse po, vazhdoni 

të lexoni, sepse ekziston një jetë që po pret për ju përtej më të mirës 

që mund të imagjinoni. Kjo është për të gjithë. Askush nuk është lënë 

i përjashtuar. Ja se çfarë thotë Perëndia në lidhje me të ardhmen tuaj:

“Sepse unë i njoh mendimet që kam për ju”, thotë Zoti, “mendime 

paqeje dhe jo të së keqes, për t’ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë.”

Jeremia 29:11
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Askush nuk mund të zgjedhë për ju. Është vetëm në dorën tuaj. 

Çfarë cilësie jete dëshironi të keni? A dëshironi vërtet të ndiqni 

shembullin që shikoni në shoqërinë tonë sot? Fjala e Perëndisë thotë 

se ne erdhëm në botë pa ndonjë gjë dhe po kështu do të shkojmë (1 

Timoteu 6:7). Perëndia është Alfa dhe Omega, fillimi dhe fundi. Në 

fillim ishte Perëndia dhe në fund do të jetë Perëndia. Çdo person 

do të qëndrojë para Perëndisë dhe do të japë llogari për jetët e tyre 

(Romakëve 14:12). Tani është koha që të bëhemi gati për këtë. Unë 

gjithmonë them: “Gati ose jo, Jezusi po vjen.” Bëhuni gati tani, 

merrni vendimin e drejtë tani, sepse më pas do të jetë shumë vonë.
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Kapitulli 2

TË GJITHË KEMI MËKATUAR

Mëkati është mosbindje e qëllimshme ndaj vullnetit të ditur të 

Perëndisë. Të gjithë kemi mëkatuar. Nuk ka asnjë njeri mbi tokë 

që nuk mëkaton kurrë (Romakëve 3:23; Predikuesit 7:20). Ky është 

lajmi i keq, por ka gjithashtu edhe një lajm të mirë. Të gjithë mund 

të kemi falje dhe të bëhemi të drejtë me Perëndinë.

Sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe nuk e arrijnë lavdinë e Perëndisë, por 

[të gjithë] janë drejtësuar falas me anë të hirit të Tij (favorit dhe mëshirës 

së Tij të pamerituar), nëpërmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus.

                                                                   Romakëve 3:23-24

Jezusi tashmë ka paguar për mëkatet tuaja; gjithçka që duhet të 

bëni është ta besoni këtë dhe ta merrni. Nëse do të pranoni mëkatet 

tuaja, pendoheni dhe nëse do të jeni të gatshëm të largoheni tërësisht 

nga ato, atëherë Perëndia do t’ju falë dhe do t’ju bëjë njeri të ri.

Po t’i rrëfejmë [lirshëm] mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë 

(i vërtetë ndaj natyrës dhe premtimeve të Tij) që të na falë mëkatet 

[largojë paudhësinë] dhe [në mënyrë të vazhdueshme] të na pastrojë 

nga çdo paudhësi [çdo gjë që nuk është në përputhje me vullnetin e Tij 

në qëllim, mendim dhe veprim].

1 Gjoni 1:9
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Ju nuk duhet të prisni që Perëndia të bëjë ndonjë gjë. Ai tashmë 

ka bërë atë që duhej bërë. Ai dha Birin e Tij të vetëm të vdesë në 

vendin tonë, sepse vetëm një sakrificë e përkryer dhe e pamëkat 

mund të ofrohej për të paguar për gabimet tona. Drejtësia u arrit 

dhe ne mund të ecim të lirë nëpërmjet besimit në Jezu Krishtin dhe 

duke hyrë në një marrëdhënie të afërt me Perëndinë nëpërmjet Tij. 

Ne nuk mund të shkojmë tek Perëndia me forcat tona. Kemi nevojë 

për një avokat mbrojtës. Kemi nevojë për një ndërmjetës dhe ky 

është Jezusi. Jezusi qëndroi në hendekun mes nesh dhe Perëndisë, 

hendekun e krijuar nga mëkatet tona dhe Ai na sjell tek Perëndia.

Ashtu si një fëmijë ka babain e vet në trupin e tij (gjakun e tij, 

ADN-në, kromozomet, etj.), po kështu Perëndia ishte në Krishtin, 

duke pajtuar botën me Perëndinë. Perëndia i do njerëzit që Ai i ka 

krijuar dhe nuk dëshiron që t’i shikojë ata të bien në skllavërinë e 

mëkatit pa siguruar një rrugëdalje. Jezusi është rruga!

Mëkati Sjell Mallkim

Fjala e Perëndisë thotë se mëkati ynë do të na gjejë (Numrat 32:23). 

Mëkati sjell mallkim dhe bindja sjell bekim (Ligji i Përtërirë 28). 

Mund të duket që për një periudhë një person po i mbijeton mëkatit të 

vet. Jeta e tyre duket se është aq mirë sa jeta e kujtdo tjetër, por në fund 

gjithmonë do të ketë prova për zgjedhjet që ata kanë bërë. 

Kur zgjedhim një jetë në mëkat dhe jo një jetë në bindje ndaj 

Perëndisë, atëherë përjetojmë mjerim në frymën tonë. Njeriu është 

më shumë sesa thjesht një trup prej mishi dhe kockash. Ai është 
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Unë do të sjell fatkeqësinë mbi njerëzit dhe ata do të ecin si të 

verbër, sepse kanë mëkatuar kundër Zotit; gjaku i tyre do të 

shpërndahet si pluhur dhe mishi i tyre si jashtëqitje. 

As argjendi i tyre as ari i tyre nuk do të mund t’i çlirojnë në ditën 

e zemërimit të Zotit; përkundrazi tërë vendi do të gllabërohet 

nga zjarri i xhelozisë së tij, sepse ai do të kryejë me siguri një 

shkatërrim të plotë të të gjithë banorëve të vendit.

Sofonia 1:17-18

frymë dhe ka një shpirt i cili përfshin mendjen, vullnetin dhe 

emocionet. Është personaliteti i njeriut. Mëkatarët vuajnë në mendjen 

e tyre. Ata janë të mbushur me vuajtje mendore dhe pak rëndësi ka 

se çfarë bëjnë ose zotërojnë, nuk ka asgjë që të mund t’i kënaqë 

plotësisht. Ata vuajnë emocionalisht. Duke qënë se kanë zgjedhur t’i 

menaxhojnë vetë jetët e tyre, ata zhgënjehen dhe inatosen (mërziten 

emocionalisht), kur gjërat nuk shkojnë siç duan. Ata nuk dinë gjë për 

rrugën e besimit. T’i besojnë Perëndisë, një fuqie më të madhe sesa 

ata vetë, është e pakuptimtë për ta. Ata nuk gjejnë kurrë prehje në 

frymën e tyre sepse vetëm nëpërmjet besimit në Atë njeriu mund të 

hyjë në prehjen e Tij (Hebrenjve 4:3).

Po, jeta në mëkat është një jetë e mbushur me mallkime. Asgjë 

e mirë nuk vjen prej saj. Ja se ç’thotë Perëndia thotë në lidhje me 

përfundimin e njeriut që përpiqet të jetojë pa Atë:

Këto vargje janë të frikshme, por ato nuk duhet të hedhin frikë në 

zemrën e një besimtari të sinqertë në Jezu Krishtin. Ata që besojnë 

në Jezusin nuk do të ngrihen për gjykim ose dënim (Gjoni 3:18).



14

NJË MËNYRË E RE JETESE

Faji dhe Dënimi

Faji është shoqëruesi konstant i mëkatarit. Ai mund të bëjë gjëra të 

ndryshme për ta injoruar atë, por thellë brenda vetes ai e di se jeta e tij nuk 

është në rregull. Jezusi tha se mëkatarët nuk janë në gjendje që t’i shpëtojnë 

fajit (Gjoni 9:41).

Bibla është e ndarë në Dhjatën e Vjetër dhe në Dhjatën e Re. 

Dhjata e Vjetër është thjesht “e vjetër”. Ajo përfaqëson një Besëlidhje 

të Vjetër që Perëndia e përdori për të mbuluar mëkatet e njerëzve 

derisa erdhi koha për Jezusin që të themelonte një Besëlidhje të Re. 

Nëpërmjet ndjekjes së një sistemi mbi sakrificat për mëkatet, mëkatet 

e njerëzve mund të mbuloheshin, por kurrë nuk mund të largoheshin. 

Faji ishte gjithmonë i pranishëm. Megjithatë, në Dhjatën e Re, nën 

Besëlidhjen e Re, kemi një sakrificë të përsosur dhe përfundimtare, e 

cila jo vetëm që mbulon mëkatin, por e largon atë tërësisht. Ajo nuk 

lan vetëm mëkatin, por edhe fajin që është bashkë me të.

Ju lutem lexojini vargjet e mëposhtme me ngadalë dhe peshoni në 

veten tuaj fuqinë e asaj që ato vargje tregojnë. Të gjitha janë marrë 

nga Letra drejtuar Hebrenjve 10.

Prej këtij vullneti [të Perëndisë], ne jemi shenjtëruar (veçuar dhe 

shpallur të shenjtë) me anë të blatës së trupit të Jezu Krishtit (të 

Vajosurit), njëherë e përgjithmonë. 

Hebrenjve 10:10 (theksuar nga autorja)

Ai [Krishti], përkundrazi, pasi dha përgjithnjë një flijim të vetëm 

për mëkatet, u ul në të djathtë të Perëndisë.

 Hebrenjve 10:12
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Kjo është besëlidhja (testamenti, marrëveshja) që unë do të bëj me 

ata pas atyre ditëve, thotë Zoti, unë do t’u jap ligjet e mia në zemrat 

e tyre dhe do t’i shkruaj në mendjet (në mendimet dhe arsyetimet e 

tyre më të thella) e tyre, shtoi: “Dhe nuk do t’i kujtoj më mëkatet e 

tyre dhe paudhësitë e tyre.

 Hebrenjve 10:16-17

Le t’i afrohemi me zemër të vërtetë (të ndershme dhe të sinqertë), 

në siguri të plotë besimi (duke mësuar të gjithë personalitetin 

njerëzor në Perëndinë në besim absolut dhe siguri në të), duke 

i pasur zemrat tona të spërkatura domethënë të pastruara prej 

ndërgjegjes së ligë dhe trupin të larë me ujë të pastër. 

Hebrenjve 10:22

Këto vargje na tregojnë një shumicë gjërash shumë të rëndësishme 

dhe të bukura. E para është se Jezusi u bë sakrificë një herë dhe për të 

gjithë dhe nuk ekziston asnjë sakrificë që do të duhet t’i shtohet sakrificës 

së Tij. Nën Besëlidhjen e Vjetër, sakrificat duhej të bëheshin herë pas 

here dhe përsëri ato nuk e largonin fajin. Jezusi u bë një sakrificë që është 

e mirë për gjithë kohët dhe largon vërtet mëkatin dhe fajin.

Faji largohet në mënyrë të ligjshme, por njeriut mund t’i duhet ende 

të mësojë si të jetojë i lirë nga ndjenjat e fajit. Në fakt, jeta e re e jetuar për 

Krishtin kërkon që njeriu të mësojë të jetojë në anën tjetër të ndjenjave 

të tij. Ai nuk mund t’i lejojë më ndjenjat që ta drejtojnë. Ai duhet të 

mësojë Fjalën e Perëndisë dhe t’i bindet asaj, pavarësisht se si ndiehet. 

Kjo mënyrë jetese në bindje sjell bekime që nuk kanë të krahasuar.
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Kapitulli  3

ËSHTË KOHA PËR T’U DORËZUAR

Ju tani ose e keni pranuar tashmë Krishtin dhe keni kërkuar që 

ky libër t’ju ndihmojë të filloni jetën tuaj të re me Krishtin, ose ju 

është dhënë ky libër dhe shpresoj që të jeni gati që ta merrni këtë 

vendim tani.

Tek Gjoni 3:16 thuhet: “Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa 

dha Birin e Tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos 

humbasë, por të ketë jetën e përjetshme.”

Më lejoni të ndaj me ju një histori që do t’ju ndihmojë të kuptoni 

fuqinë e këtij vargu.

Në një natë të errët dhe të ftohtë në qytetin e Çikagos, po afrohej 

një stuhi shumë e fortë dëbore. Një djalë i vogël po shiste gazeta në 

një cep të rrugës. Njerëzit ishin brenda në të ngrohtë dhe ky djalosh 

kishte kaq shumë ftohtë saqë në të vërtetë nuk po përpiqej që të 

shiste më shumë gazeta. Ai iu afrua një polici dhe i tha: “Zotëri, 

ju nuk keni se si ta dini se ku një djalosh i varfër mund të gjejë një 

vend të ngrohtë për të fjetur sonte, apo jo? Shiko, unë fle në një kuti 

diku më sipër tek cepi buzë rrugës atje tej, dhe për më tepër është 
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Është Koha Për t’u Dorëzuar

tmerrësisht ftohtë. Sigurisht që do të ishte shumë mirë që të kisha një 

vend të ngrohtë për të qëndruar.”

Polici e vështroi djaloshin dhe i tha: “Mirë, unë do të të them 

se çfarë duhet të bësh. Shko poshtë në këtë rrugë tek ajo shtëpia 

e madhe në ngjyrë të bardhë dhe trokit në derë! Kur ata të hapin 

portën, thjesht u thuaj ‘Gjoni 3:16’ dhe ata do të të lenë të hysh 

brenda.”

Dhe djaloshi kështu bëri. Ai i ngjiti shkallët, qëndroi para derës, 

trokiti dhe një zonjë hapi derën. Ai ngriti sytë drejt saj dhe tha: 

“Gjoni 3:16”.

Zonja i tha: “Eja brenda.”

Ajo e futi brenda, e uli në një karrige lëkundëse të rehatshme 

përpara një oxhaku të madh zjarri dhe u largua. Ai qëndroi i ulur 

aty për pak kohë dhe pastaj po mendonte: “Gjoni 3:16 – nuk arrij ta 

kuptoj, por sigurisht që po e bën të ndihet ngrohtë një djalë që po 

dridhej nga të ftohtit.”

Pak më vonë ajo u kthye sërish tek djaloshi dhe e pyeti: “Ke uri?”

Ai i tha: “Pak. Kam disa ditë që nuk kam vënë gjë në gojë dhe 

them se mund të ha pak bukë.” Zonja e shoqëroi djaloshin në kuzhinë 

dhe e uli para një tavoline me ushqime nga më të mrekullueshmet 

dhe ai hëngri kaq shumë sa nuk mund të hante dot më. Pastaj po 

mendohej sërish: “Gjoni 3:16 – nuk arrij ta kuptoj, por sigurisht që 

po e bën të ndihet i ngopur një djalë që e kishte barkun bosh.”

Ajo e ngjiti në banjon e katit të dytë ku një vaskë e madhe ishte 

e mbushur plot me ujë të ngrohtë. Ai u fut brenda dhe qëndroi për 

pak kohë në ujë të ngrohtë. Ndërsa qëndronte i zhytur në ujë, ai po 
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mendonte: “Gjoni 3:16 – nuk arrij ta kuptoj, por sigurisht që po e 

bën të pastër një djalë që ishte i pistë.” Zonja erdhi sërish, e mori, 

e shoqëroi drejt një dhome gjumi, i tha të shtrihej në një krevat me 

dyshek me pupla, ia mbuloi shpatullat mirë me jorgan dhe e puthi 

duke i uruar një natë të mirë. Pastaj ajo fiku dritën. Ndërsa qëndronte 

i shtrirë në errësirë, ai hodhi vështrimin nga dritarja dhe pa që bora 

po fillonte të binte në atë natë të ftohtë. Ai po mendohej sërish: 

“Gjoni 3:16 – nuk arrij ta kuptoj, por sigurisht që po e bën një djalë 

të lodhur të pushojë i qetë.”

Të nesërmen në mëngjes ajo e zbriti sërish poshtë, para së njëjtës 

tavolinë të madhe e të mbushur plot me ushqim. Pasi hëngri, ajo 

e shoqëroi sërish tek karrigja e rehatshme lëkundëse para oxhakut. 

Ajo mori Biblën, u ul dhe e pyeti: “A e kupton Gjonin 3:16?”

“Jo, zonjë, nuk e kuptoj. Hera e parë që e dëgjoja ishte mbrëmë 

kur polici më tha që ta përdorja.” Ajo e hapi Biblën tek Gjoni 3:16 

dhe nisi t’i shpjegonte djaloshit rreth Jezusit. Pikërisht aty para 

oxhakut, ai ia dha jetën dhe zemrën e tij Jezusit. Ndërsa qëndronte i 

ulur, ai po mendonte: “Gjoni 3:16 – nuk arrij ta kuptoj, por sigurisht 

që një djalosh të humbur e bën të ndihet i sigurt.” – (Autori është i 

panjohur).

Tani, nëse jeni gati t’ia dorëzoni jetën tuaj Perëndisë, duke 

pranuar Birin e Tij, Jezu Krishtin, si të vetmen shlyerje të pranueshme 

për mëkatet tuaja, atëherë ju inkurajoj të thoni këtë lutje me mua. 

Përsërisni më zë të lartë fjalët dhe dëgjojeni secilën prej tyre, në 

mënyrë që të kenë kuptim për ju personalisht.

At Perëndi, unë të dua. Unë vij para Teje sot me besim duke të 

kërkuar që të më falësh mëkatet e mia. Jezus, unë besoj në Ty, unë 
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besoj se vdiqe në kryq për mua, Ti derdhe gjakun tënd të pafajshëm 

për mua, Ti shkove në vendin tim dhe more gjithë ndëshkimin që unë 

meritoja. Unë besoj se Ti vdiqe dhe u varrose dhe në ditën e tretë u 

ringjalle prej së vdekurish. Vdekja nuk mund të të mbante. Ti e ke 

mundur Satanin dhe ia ke marrë atij çelësat e ferrit dhe vdekjes. Unë e 

besoj që Ti i ke bërë të gjitha këto për mua, sepse Ti më do mua. Unë 

dua të jem i/e krishterë. Unë dua të të shërbej Ty gjatë gjithë ditëve 

të jetës sime. Dua të mësoj se si të jetoj jetën e re që më ke premtuar. 

Unë të pranoj Ty tani, Jezus dhe ta jap jetën time Ty. Më prano thjesht 

kështu siç jam dhe më bëj ashtu siç Ti do që unë të jem.

Faleminderit, Jezus, që më shpëtove. Më mbush me Frymën 

tënde të Shenjtë dhe më mëso gjithçka që kam nevojë të di. Tani unë 

e besoj që jam shpëtuar, jam rilindur sërish dhe se do të shkoj në 

parajsë kur të vdes. At Perëndi, unë do të shijoj udhëtimin me Ty dhe 

do të jetoj për lavdinë Tënde!

Nëse jeni lutur me sinqeritet, atëherë ju keni marrë vendimin më 

të rëndësishëm në jetën tuaj. Pavarësisht se si ndiheni, Perëndia e 

ka dëgjuar lutjen tuaj dhe i është përgjigjur asaj. Ju mund të ndieni 

paqe ose gëzim, çlirim ose liri dhe ndoshta aktualisht mund edhe të 

mos ndieni asgjë. Mos i lejo më ndjenjat që të jenë diktatori i jetës 

suaj. Besojini Fjalës së Perëndisë, sepse Ai është besnik dhe i mban 

premtimet e Tij. Ai tha:

Gjithçka që më jep [më beson] Ati do të vijë tek unë; dhe atë që 

vjen tek unë, unë nuk do ta nxjerr jashtë [Unë kurrë, kurrë nuk 

do të mohoj asnjë prej tyre që vjen tek unë]. 

 Gjoni 6:37
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Perëndia ka premtuar se do të jetë me ju përgjithmonë, deri në 

fund të botës. Ndoshta nuk do ta ndieni atë gjithmonë, por Ai është 

kudo, gjithë kohën. Sytë e Tij janë gjithmonë mbi ju dhe do t’ju 

shikojë gjithmonë me përkujdesje. Ai është i shqetësuar për të gjitha 

ato gjëra që ju shqetësojnë edhe ju dhe ka premtuar se do t’i përsosë 

ato. Ai ka nisur një punë të mirë në ju dhe do ta përfundojë atë dhe 

do ta bëjë të plotë (Zanafilla 28:15, Psalmi 138:8, Filipianëve 1:6).

Urime, tani keni një mik të ri të ngushtë, Jezusin, mikun më të ngushtë 

që do të keni ndonjëherë. Ju mund të flisni me të për çdo gjë, sepse Ai ju 

kupton gjithmonë (Hebrenjve 4:15). Ai kurrë nuk ju mohon ose dënon. 

Nuk ka asgjë shumë të madhe për Perëndinë dhe gjithashtu nuk ka asgjë 

shumë të vogël për Të. Ai dëshiron që ju ta pranoni Atë në të gjitha rrugët 

tuaja dhe ta ftoni Atë në të gjitha aspektet e jetës suaj.

Ju jeni bërë një krijesë e re. Gjërat e vjetra u larguan dhe të gjitha 

gjërat e tjera janë krejtësisht të reja (2 Korintasve 5:17). Ju keni bërë 

tani një fillim krejtësisht të ri.

Ju do të bëni gabime, ne të gjithë bëjmë. Keni shumë për të mësuar 

dhe keni nisur një udhëtim që do të zgjasë gjithë jetën. Mos harroni 

asnjëherë se kur të gaboni, falja dhe pastrimi i Perëndisë është aty 

për ata që e kërkojnë. Jini të shpejtë në pendimin për ndonjë nga 

mëkatet tuaja dhe kurrë mos u përpiqni të fshihni gjë nga Perëndia, 

sepse sidoqoftë Ai di çdo gjë.

Perëndia ju do shumë. Ai ju do gjatë gjithë kohës. Ai nuk ju do 

më shumë në ditët kur silleni mirë dhe më pak në ditët kur silleni 

keq. Ai thjesht ju do!

Tani është koha t’ju mësoj për një mënyrë të re jetese.



21

Kapitulli 4

NJË MËNYRË E RE JETESE

Ndërsa hyni në jetën tuaj të re që duhet të jetohet sipas, me dhe 

për Perëndinë, do të shikoni se shumë nga parimet e Tij duken 

sikur janë me kokë poshtë krahasuar me mënyrat e botës. Në fakt, 

është bota që është me kokë poshtë dhe Mbretëria e Perëndisë që 

është drejt. Ne nuk jemi mësuar t’i bëjmë gjërat sipas mënyrës së 

Perëndisë dhe në fillim mund të na duken të vështira ose të rënda 

për t’i kuptuar.

Pagëzimi

Një nga gjërat e para që duhet të bëni si besimtar i ri në Jezu 

Krishtin është të pagëzoheni në ujë. Pagëzimi është një shenjë e 

jashtme e vendimit tuaj të brendshëm për të ndjekur Krishtin. Zhytja 

në ujërat e pagëzimit simbolizon varrosjen e jetës së vjetër. Dalja 

nga uji simbolizon ringjalljen e një jete të re. Kjo është një gjë që ne 

e bëjmë në bindje ndaj Perëndisë.
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Si kundërformë e kësaj [e çlirimit të tyre], pagëzimi; na shpëton 

tani [nga pyetjet dhe frikat e brendshme] edhe ne, jo heqja e 

ndyrësisë së mishit [larja], por kërkesa [na siguron] për një 

ndërgjegje të mirë [pastrim dhe paqe e përbrendshme] ndaj 

Perëndisë [sepse po tregon atë që beson të jetë e jotja], nëpërmjet 

ringjalljes së Jezu Krishtit.

1 Pjetri 3:21

Atëherë Pjetri u tha atyre: “Pendohuni (ndryshoni pikëpamjet 

dhe qëllimin për të pranuar vullnetin e Perëndisë në veten tuaj 

dhe jo mohimin e saj) dhe secili nga ju le të pagëzohet në emër të 

Jezu Krishtit për faljen e mëkateve; dhe ju do të merrni dhuratën 

e Frymës së Shenjtë.”

Veprat 2:38

Shkuarja në Kishë

Një gjë tjetër të cilën ju rekomandoj maksimalisht është 

pjesëmarrja në një kishë në vendin ku jeni. Shkuarja në Kishë nuk 

e bën njeriun të krishterë, ashtu si mua nuk më bën makinë ulja në 

garazh. Ne nuk bëhemi të krishterë thjesht duke shkuar në kishë, por 

nëse jemi të krishterë, duhet të duam të adhurojmë Perëndinë dhe të 

qëndrojmë në miqësi me besimtarë të tjerë. Kisha është gjithashtu 

një vend ku ne mësojmë Fjalën e Perëndisë.

Jo të gjitha kishat janë kisha të mira. Disa janë ngrehina fetare të 

cilat duken mirë nga jashtë, por nga brenda nuk ndodh asgjë që të 
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mund të ndihmojë vërtet ndokënd. Nëse shkoni në ndonjë kishë që 

nuk po ju ushqen me Fjalën e Perëndisë dhe që nuk ju sfidon të rriteni 

çdo ditë në ecjen tuaj me Perëndinë, atëherë vazhdoni t’i mbani sytë 

hapur derisa ta gjeni. Kishat, ashtu si doktorët, nuk janë të gjitha të 

mira, por nuk janë as të gjitha të këqija. Thjesht duhet të gjeni atë që 

është e drejtë për ju. Disa preferojnë një kishë të madhe dhe disa një 

kishë të vogël. Disa parapëlqejnë një kishë denominacionale dhe ka 

të tjerë që nuk e preferojnë një të tillë, gjë që thjesht do të thotë se 

ata nuk i përkasin një organizate më të madhe. Pika kryesore është se 

do t’ju ndihmojë nëse do të keni një përkushtim të fortë për të shkuar 

në kishë. Kjo ju jep mundësi që të zini miq të cilët kanë të njëjtën 

mendje me besimin tuaj dhe të shoqëroheni në një nivel morali që do 

t’ju ndihmojë të shmangni tundimet e botës.

Sigurohuni të shkoni në një kishë ku të ndiheni se po rriteni si i 

krishterë. Është shumë e rëndësishme për besimtarin e ri që të mësojë 

shumë gjëra. Nëse ai nuk mëson dhe nuk ecën përpara, atëherë është 

në rrezik rrëshqitjeje mbrapa ose kthim në rrugët e vjetra.

Studimet e vogla biblike janë shumë të dobishme për besimtarët 

e rinj. Në grupe të vogla, normalisht ju jepet mundësia të mësoni, të 

drejtoni pyetje, të luteni dhe të angazhoheni në lutjen për të tjerët. 

Shpresoj që kisha juaj do të ketë studime biblike për të rritur ose 

grupe studimesh biblike në shtëpi, në të cilat të mund të përfshiheni. 

Kisha nuk është thjesht një vend ku përfitojmë nga shërbesat, por 

është një vend për të gjetur dhe shprehur shërbesën tonë brenda 

trupit të Krishtit (kishës). Krahas marrjes nga të tjerët, ju keni nevojë 

që edhe t’u jepni të tjerëve.
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Përkushtimi

Të jeni i/e përkushtuar është shumë e rëndësishme. Nuk ishte diçka 

që bëmë gabim njëherë që e futi jetën tonë në telash, por fakti që ne bënim 

(gjëra) gabim në mënyrë të vazhdueshme. Dhe bërja e diçkaje drejt një 

herë ose dy herë nuk do të na ndihmojë të jetojmë jetën e re që Perëndia 

ka për ne. Ne duhet të ruajmë dhe bëjmë atë që e dimë se duhet bërë edhe 

kur nuk e ndiejmë se duhet bërë. Duhet të jemi të qëndrueshëm. Perëndia 

ju ka dhënë frymën e vetë-kontrollit dhe disiplinës (2 Timoteu 1:7) dhe 

gjithçka që duhet të bëni është ta ushtroni atë.

Jini të përkushtuar për të kaluar kohë me Perëndinë. Studioni 

Fjalën e Tij dhe lexoni libra që ju ndihmojnë të kuptoni Biblën edhe 

më mirë. Dëgjoni audio kaseta ose CD me mësime ose shikoni 

programe televizive të mira, të krishtera. Kaloni kohë në lutje. 

Mësoni të luteni përgjatë gjithë ditës. Mos harroni, Perëndia është 

i interesuar në gjithçka që ju shqetëson dhe lutja është thjesht një 

bisedë me Perëndinë. Ndërsa rriteni si i krishterë, do të mësoni jo 

vetëm se si të flisni me Perëndinë, por edhe se si të dëgjoni nga Ai 

dhe kjo do t’i shtojë një dimension ekzaltues ecjes tuaj me Atë.

Një aspekt tjetër i rëndësishëm që kërkon përkushtim është dhënia. 

Perëndia na ka dhënë ne kaq shumë, saqë është e natyrshme të duam që 

t’i japim diçka mbrapsht Atij dhe veprës së Tij mbi tokë. Kur ju kanë 

ndihmuar, është më se e natyrshme që të doni të ndihmoni të tjerët dhe 

një nga mënyrat se si mund ta bëni këtë, është nëpërmjet përkushtimit 

për të dhënë në kishën tuaj dhe në shërbesat që ju kanë ndihmuar dhe në 

të cilat ju besoni. Çdo gjë që i japim Perëndisë, Ai na i kthen mbrapsht 

shumëfish. Fjala e Tij thotë se ne korrim atë që mbjellim.
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Pagëzimi në Frymën e Shenjtë

Pagëzim do të thotë zhytje totale. Çdo gjë që zhytet do të mbushet 

me ujë, nëse do të ketë ndonjë të çarë në të. Nëse jeni i/e hapur, 

atëherë ju mund të mbusheni plotësisht me Frymën e Shenjtë. Ju e 

morët Frymën e Shenjtë atëherë kur pranuat Jezusin si Shpëtimtar, 

por mund të mos keni qenë në atë pikë sa të ishit gati të hapnit çdo 

dhomë në zemrën tuaj dhe ta lejonit Atë t’ju mbushte plotësisht.

Ju keni Frymën e Shenjtë, por doni të jeni i sigurt që Ai t’ju ketë 

tërësisht. Perëndia do që t’ju përdorë në shërbim të Tij dhe ju do të keni 

nevojë për fuqinë e Frymës së Tij për të qenë i suksesshëm dhe produktiv.

Perëndia, gjithashtu na ofron dhunti të mbinatyrshme (dhurata të 

energjisë së mbinatyrshme) për të na ndihmuar të jetojmë jetët tona 

të përditshme. Dhuntitë janë të ndryshme dhe ato i merr çdo njeri, 

por disa mund të jenë më mbizotëruese se të tjerat. Unë kam dhunti 

mësimdhënien, të tjerët kanë dhunti muzikën ose administrimin, 

veprat e mëshirës ose ndihmesës. Tek 1 Korintasve janë përmendur 

nëntë dhunti për të cilat duhet të jemi të ndërgjegjshëm. Në fakt 

ne na thuhet t’i dëshirojmë (duam me forcë) këto dhunti. Ato janë: 

fjalë njohurie, fjalë urtësie, dhuntia e besimit, fuqitë e shërimit, bërja 

e mrekullive, profecia (interpretimi i vullnetit dhe qëllimit hyjnor 

të Perëndisë), aftësia për të dalluar mes frymërave të mira dhe të 

Para se të pranonim Krishtin dhe të bëheshim një krijesë e re në 

Të, ne nuk kishim ndonjë interes serioz në dhënien. Ishim egoistë 

dhe donim që të tjerët të na jepnin, por zemra jonë ndryshon ndërsa 

biem më thellë në dashuri me Jezusin. 
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këqija, dhuntia e të folurit në gjuhë të panjohura dhe aftësia për t’i 

përkthyer këto gjuhë.

Edhe pse mund të mos i kuptoni këto dhunti, ju inkurajoj 

t’i kërkoni Perëndisë t’ua japë ato dhe t’ju mësojë rreth tyre dhe 

përdorimit të duhur të tyre. Në Fjalën e Perëndisë shohim shumë 

shembuj të njerëzve që flasin në gjuhë të panjohura (një gjuhë 

frymërore). Kur lutemi në gjuhë të panjohura, ne po i themi sekrete 

dhe mistere Perëndisë si edhe ndriçojmë dhe përmirësojmë veten 

tonë. Apostull Pali tha se ai uronte që secili të mund të fliste në gjuhë 

të panjohura (1 Korintasve 14:2, 4-5).

Dhuntia e gjuhëve të panjohura në veçanti, ka qenë një çështje 

ndarjeje mes të krishterëve për shumë vite. Disa besojnë se dhuntitë 

janë për sot, ndërsa të tjerë nuk e besojnë këtë. Unë personalisht 

i kam përjetuar këto dhunti në jetën time dhe kam folur në gjuhë 

të tjera për mbi tridhjetë vjet dhe rrjedhimisht e di se lidhen me të 

krishterët e sotëm. Ne kemi nevojë për çdo gjë që do të mund të na 

ndihmojë.

Shumë shpesh njerëzit kundërshtojnë atë që ata nuk e kanë 

përjetuar ose atë që nuk e kuptojnë. Kjo është gabim. Ne duhet të 

lexojmë Biblën dhe ta besojmë atë që thotë ajo.

Unë ju bëj thirrje që të përqendroheni në vetë Frymën e Shenjtë 

dhe jo në dhuntitë e Tij. Dhuntitë do të vijnë. Disa njerëz dallohen 

nga gjuhët ose dhunti të tjera më shumë se ç’duhet. Kur shkojmë 

të blejmë një palë këpucë, ne nuk shkojmë në dyqan dhe kërkojmë 

një palë gjuhë. Ne kërkojmë këpucë dhe gjuhët vijnë bashkë me to. 

Është e njëjta gjë me Frymën e Shenjtë. Kërkoni çdo ditë për më 
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shumë nga prania e Tij në jetën tuaj, dhe gjuhët, si edhe dhuntitë e 

tjera, do të vijnë në kohën e duhur.

Kërko Praninë e Perëndisë, Jo Dhuratat e Tij!

Perëndia dëshiron të bëjë gjëra të mira për ju. Ai dëshiron t’ju japë 

shumë bekime, por është e rëndësishme që ju ta kërkoni Atë për atë 

që Ai është dhe jo thjesht për atë që Ai mund të bëjë për ju. Perëndia 

është i mrekullueshëm përtej çdo krahasimi dhe është e mahnitshme 

të jesh në praninë e Tij. Ndërsa kërkoni fytyrën e Tij, do të shihni se 

dora e Tij është gjithmonë e hapur. Nëse do të kërkonit vetëm dorën e 

Tij, atëherë kjo do ta fyente Atë. Askush, madje as Perëndia, nuk do të 

donte të përdorej për leverdinë personale të dikujt.

Kërkojini Perëndisë çdo gjë që dëshironi ose keni nevojë dhe 

nëse është më e mira për ju, në kohën e Tij, Ai do t’jua japë. Por 

gjithmonë mos harroni se, më shumë se askush tjetër, ju keni nevojë 

për më shumë prej Tij në jetën tuaj. Më shumë nga prania e Tij, nga 

rrugët e Tij, nga karakteri i Tij, nga urtësia e Tij, nga mirëkuptimi i 

Tij, nga fuqia e Tij etj.

Perëndia është çdo gjë dhe ne jemi asgjë pa Atë. Jezusi tha:

“... pa mua nuk mund të bëni asgjë”.

Gjoni 15:5

Sepse prej tij dhe me anë të tij dhe ndaj tij janë të gjitha. [Të 

gjitha gjërat nisën me Atë dhe erdhën nga Ai; të gjitha gjërat 

jetojnë nëpërmjet Tij dhe të gjitha gjërat konvergojnë dhe priren 
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drejt përsosjes dhe përfundimit tek Ai]. Lavdi atij përjetë! Amen 

(ashtu qoftë)!

Romakëve 11:36

Ka Shumë për të Mësuar

Ka vërtet aq shumë për ju për të mësuar, saqë unë nuk mund 

të ndaj me ju të gjitha në këtë libër të vogël. Ju duhet të mësoni 

doktrinën mbi të cilën është bazuar besimi juaj dhe mësimet 

themelore të krishtërimit. Zakonisht shumë kisha ofrojnë klasën e 

besimtarit të ri dhe unë ju rekomandoj me forcë që të shkoni. Aty do 

të mësoni se Jezusi u lind nga një virgjëreshë. E di që ju tingëllon e 

pamundur, por gjithsesi kjo është e vërtetë dhe është e rëndësishme 

për ju që ta mësoni arsyen pse. Do të mësoni se është e rëndësishme 

t’i jepni Perëndisë mbrapsht financiarisht me qëllim që ungjilli t’u 

predikohet atyre që ende nuk e njohin Atë. Do të mësoni në lidhje 

me Trininë, të vërtetën për t’i shërbyer një Perëndie të vetëm që 

manifestohet në tre persona: Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë. Do të 

mësoni në lidhje me shërbesën e engjëjve, rëndësinë e gjakut të 

Jezusit, si të dëgjoni nga Perëndia, doktrinën e drejtësisë, pendimit 

dhe një sërë gjërash të tjera.

Megjithëse unë nuk mund të ndaj çdo gjë në këtë libër, ka disa 

gjëra të cilat dua vërtet t’i ndaj, të cilat besoj se kanë një rëndësi 

parësore për jetën tuaj të re, kështu që le të vazhdojmë.
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Të mësoni të mendoni në një mënyrë krejtësisht të re është vërtet 

shumë e rëndësishme. Perëndia ka një plan shumë të mirë për ju dhe 

jetën tuaj, por duhet të bëni një marrëveshje me Atë në lidhje më këtë. 

Gjithashtu edhe Satani ka një plan për ju dhe jetën tuaj dhe plani i tij 

nuk është i mirë. Hajduti (Satani) vjen vetëm për të vjedhur, vrarë dhe 

shkatërruar (Gjoni 10:10). Satani fut në mendjet tona të gjitha llojet e 

mendimeve të gabuara, duke shpresuar se ne do t’i besojmë ato dhe 

pastaj të biem dakord me të. Është kjo mënyra që ai përdor për të 

mashtruar njerëzit dhe kështu gjen një të çarë në jetët e tyre.

Dhe mos u konformoni me këtë botë (këtë epokë), [e modeluar dhe 

përshtatur sipas traditave të saj të jashtme dhe sipërfaqësore], 

por transformohuni (ndryshoni) me anë të ripërtëritjes [tërësore] 

së mendjes suaj [nga idetë dhe qëndrimet e saj të reja], që të 

provoni [për veten tuaj] cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri 

vullnet i Perëndisë.

Romakëve 12:2
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Vargu më sipër na tregon qartë se jetët tona nuk mund të ndryshojnë 

derisa të ndryshojë të menduarit tonë. Nëse dëshironi një jetë të re, 

atëherë duhet të kini një mënyrë të mendimi. Perëndia ka një plan të 

mirë për secilin prej nesh, por ne do ta shikojmë atë të realizohet vetëm 

ndërsa mësojmë rëndësinë e mendimit në mënyrën e duhur.

Ju Mund t’i Kontrolloni Mendimet Tuaja

Ndoshta ju jeni ashtu siç kam qenë unë dhe mendon se nuk mund 

të bëni asgjë për atë që mendoni. Kjo nuk është e saktë. Ju mund të 

zgjidhni atë që do të mendoni ose jo dhe duhet ta bëni këtë me kujdes. 

Ku shkon mendja, shkojnë edhe këmbët. Të gjithë e dimë se si shkon 

puna kur fillojmë të mendojmë për të ngrënë. Ndoshta një akullore, 

një copë kek apo ndonjë ushqim tjetër tundues. Sa më shumë të 

mendojmë për të, aq më të vendosur bëhemi se duhet ta blejmë. Nëse 

mendojmë për të për një kohë të gjatë, mundet që t’i hipim makinës 

dhe të udhëtojmë për disa kilometra për ta blerë dhe pastaj pendohemi 

pse e hëngrëm dhe harxhuam kohën dhe paratë për të.

Nëse dikush na ka bërë një të keqe dhe e mendojmë dhe e 

stërmendojmë atë që na bënë dhe sa na lënduan, do ta gjejmë veten 

të mbushur me inat dhe të mërzitur emocionalisht. Mendimet tona 

ndikojnë në emocionet tona dhe bëhen fjalë të cilat më pas i shqiptojmë.

Herën tjetër që do të jeni të mërzitur ose të dëshpëruar, thjesht 

pyeteni veten se për çfarë keni menduar dhe keni për të gjetur një 

lidhje mes mendimeve dhe ndjenjave tuaja.

Mendja është fusha e betejës ku ne zhvillojmë luftën tonë me 

Satanin. Te Letra e Dytë drejtuar Korintasve 10:4-5, mësojmë se duhet 



31

Një Mënyrë e Re Mendimi

t’i hedhim tutje mendimet e gabuara dhe imagjinatat dhe t’i sjellim 

ato para Jezu Krishtit. Kjo do të thotë se ne duhet të mendojmë sipas 

Fjalës së Perëndisë. Çdo gjë që nuk është në përputhje me mësimet e 

Krishtit, duhet të hiqet nga mendjet tona dhe të kundërshtohet si një 

gënjeshtër nga djalli. Nëse armiku juaj (Satani) mund të kontrollojë 

mendjen tuaj, atëherë ai mund të kontrollojë jetën dhe fatin tuaj.

Për shembull, nëse keni mendime vetëvrasëse, nuk është 

Perëndia Ai që t’i vendos në mendjen tuaj. Ai dëshiron që ju të jetoni 

dhe ta shijoni jetën. Nëse keni mendime se nuk je të mirë ose se 

asnjë nuk ju do, këto mendime nuk vijnë nga Perëndia, sepse ato nuk 

përputhen me Fjalën e Tij.

Mendimi Negativ

Kini kujdes në lidhje me çdo lloj mendimi negativ. Nuk ka asgjë 

negative rreth Perëndisë ose planit të Tij për jetën tuaj. Është më 

mirë që gotën ta shikoni gjysmë plot, sesa gjysmë bosh. Të qenët 

pozitiv nuk lëndon kurrë ndokënd.

Pavarësisht se si ka qenë jeta juaj deri tani, ju duhet të keni një 

vizion pozitiv për të ardhmen. Bëni një marrëveshje me Perëndinë 

dhe besoni se gjërat e mira do t’ju ndodhin. Nëse keni qenë një person 

negativ, ashtu siç kam qenë edhe unë, të menduarit pozitivisht do të 

kërkojë pak praktikë. Unë isha rritur në një mjedis shumë negativ 

dhe gjithmonë prisja shqetësime ose fatkeqësi, por pastaj mësova se 

shqetësimi, në fakt, vjen nëpërmjet mendimit tonë negativ.
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Të gjitha ditët e të varfrit janë të këqija [nga mendime ankthi 

dhe parandjenja], por për një zemër të kënaqur ka festë përherë 

[pavarësisht rrethanave].

Fjalët e Urta 15:15

Herën e parë që Fryma e Shenjtë më udhëhoqi drejt këtij vargu, 

nuk e dija se çfarë ishin “parandjenjat”, por mësova se ato ishin 

mendime negative dhe frikësuese se diçka e keqe do të ndodhte. 

Gjithashtu m’u desh të pranoja se po merrja pikërisht atë që prisja 

shumicën e kohës, që ishte shqetësimi. Doja që jeta ime të ndryshonte 

dhe nuk po e kuptoja se përse Perëndia nuk po e ndryshonte, por më 

në fund e kuptova se duhet të ndryshoja të menduarit para se Ai të 

mund të ndryshonte jetën time.

Mos jini negativ për asgjë...as për të ardhmen, as për të kaluarën 

tuaj. E kaluara mund të futet ngadalë në planin e përgjithshëm për 

jetën tuaj, nëse i besoni Perëndisë. Të gjitha gabimet që keni bërë 

mund t’ju bëjnë një person më të mirë dhe më të zgjuar. Mund të 

mësoni prej tyre dhe të vendosni të mos i përsërisni kurrë të njëjtat 

gabime. Mos jini negativ në lidhje me financat tuaja, miqtë, familjen, 

pamjen tuaj, punën që keni ose që nuk keni, vendin ku jetoni, llojin 

e makinës që keni apo çdo gjë tjetër. Zhvilloni një qëndrim pozitiv 

dhe kjo do t’ju ndihmojë të keni një jetë pozitive dhe të fuqishme.

Mos u Shqetësoni, Mos u Merakosni!

Shqetësimi dhe meraku janë dy forma të këqija mendimi. 

Shqetësimi nuk ju bën asnjë të mirë, por mund t’ju shkaktojë shumë 
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dëme. Zëvendësojeni gjithë shqetësimin tuaj me besimin se Perëndia 

do të kujdeset për problemet tuaja. Shqetësimi ju bën të dukeni më të 

mëdhenj në moshë nga sa jeni në të vërtetë, ju shkakton dhimbje koke 

dhe probleme në stomak dhe madje e bën të vështirë që të tjerët të 

shkojnë mirë me ju. Ky nuk është vullneti i Perëndisë për jetën tuaj.

Në fillim mund ta keni të vështirë të mos shqetësoheni, sepse jeni 

mësuar që të kujdeseni për veten tuaj dhe për të kuptuar se çfarë duhet të 

bëni më pas, por mos harroni se tani po mësoni një mënyrë të re jetese.

Njerëzit që nuk kanë një marrëdhënie me Perëndinë mund të 

ndiejnë se duhet të shqetësohen, ndërsa ju jo. Perëndia është në anën 

tuaj dhe Ai thotë se ju mund t’ia jepni Atij merakun tuaj dhe Ai ka 

për t’u kujdesur për ju (1 Pjetri 5:7).

Merak do të thotë se po e kalojmë të sotmen duke u shqetësuar 

për të nesërmen. Jezusi na tha të mos e bënim këtë, sepse çdo ditë ka 

mjaftueshëm telashet e veta (Mateu 6:34). Ju do ta dini çfarë të bëni kur 

të vijë koha për ta bërë, por ndoshta deri atëherë nuk keni për ta ditur. 

Perëndia dëshiron që ju të mësoheni t’i besoni Atij. Ai nuk është kurrë 

vonë, por as herët, ama. Për ju, si besimtar i ri, kjo pritje është e vështirë, 

thjesht sepse nuk jeni mësuar me këtë. Megjithatë, pas njëfarë kohe, do 

të filloni ta doni. Mendja juaj do të jetë e qetë dhe ju do të jeni i lirë për 

ta jetuar secilën ditë pa u shqetësuar për ditën tjetër.

Sa herë që të tundoheni, thjesht kujtojini djallit se jeni fëmija i 

Perëndisë dhe Ai ka premtuar se do të kujdeset për ju.

Shtegu për të rinovuar mendjen tuaj gjendet në studimin dhe 

meditimin e Fjalës së Perëndisë. Është rruga për të mësuar dallimin 

në mendimin e drejtë dhe të gabuar. Për shembull, një person mund 

të mendojë se atij i duhet të jetë i varfër për gjithë jetën thjesht sepse 
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varfëria ka qenë gjithmonë e pranishme në familjen e tij, por në Fjalën 

e Perëndisë do të zbuloni se kjo nuk është aspak e vërtetë. Me ndihmën 

e Perëndisë dhe duke zbatuar parimet e Tij në jetën tuaj financiare, 

ju mund të thyeni ciklin e varfërisë dhe mund të keni më shumë se 

mjaftueshëm në secilën fushë të jetës suaj. Fjala e Perëndisë thotë se 

mbi të gjitha Ai dëshiron që ju të keni begati dhe të keni shëndet, ashtu 

si edhe fryma juaj përparon (3 Gjoni 2). Ndërsa piqeni në frymën tuaj 

dhe ecni në bindje ndaj Perëndisë, Ai do t’ju japë çdo të mirë që ju 

mund ta menaxhosh siç duhet dhe me mend.

Perëndia do të plotësojë nevojat tuaja dhe ju nuk keni përse të 

jetoni në frikë. Nëse keni nevojë për punësim, atëherë lutuni dhe Ai 

do t’ju ndihmojë të gjeni një punë. Ai do t’ju japë favorin e Tij dhe 

do të bëjë që gjithçka që do të prekni, të përparojë dhe të ketë sukses.

Jezusi do që ju të keni një jetë të mirë. Ai dëshiron që ta shijoni 

jetën për të cilën Ai vdiq që t’jua jepte. Fitoni njohuri, fitoni 

mirëkuptim, fitoni mprehtësi dhe maturi. Pa njohuri njerëzit kalben, 

kështu që kërkojeni atë. Jezu Krishti është urtësia jonë nga Perëndia (1 

Korintasve 1:30). Kërkojini Atij që të bëjë që urtësia që ndodhet në ju 

të ngrihet dhe të ndriçojë mendjen tuaj në mënyrë që të ecni në rrugët 

e Tij. “Sepse urtësia vlen më tepër se margaritarët, të gjitha gjërat që 

dikush mund të dëshirojë nuk barazohen me të” (Fjalët e Urta 8:11).

Libri im më i shitur është Fushëbeteja e Mendjes. Dëshiroj t’jua 

rekomandoj ta lexoni sa më shpejt që të jetë e mundur. Mos harroni, 

përtëritja e mendimit ndoshta do t’ju duket si një betejë për pak 

kohë, por mos u dorëzoni! Ata që kërkojnë Perëndinë me zell, do të 

shpërblehen.



35

Kapitulli 6

NJË MËNYRË E RE TË FOLURI

Fjalët mbajnë fuqi. Ato mbajnë ose fuqi krijuese, ose shkatërruese. 

Në fillim, kur Perëndia foli, Ai krijoi gjëra të mira dhe ne duhet të 

ndjekim shembullin e Tij.

Njeriu e ngop barkun me frytin e gojës së vet, ai ngopet me 

prodhimin e buzëve të tij [të mira ose të këqija]. Vdekja dhe jeta 

janë nën pushtetin e gjuhës; ata që e duan do të hanë frytet e saj 

[të vdekjes ose jetës].

Fjalët e Urta 18:20-21

Një studim i kujdesshëm i këtyre vargjeve na tregon qartë se 

fjalët tona kanë pasoja. Disa sjellin të mirën dhe disa të keqen. Kur 

e hapim gojën për të folur, duhet të kuptojmë fuqinë e fjalëve tona. 

Mendimet tona bëhen fjalë dhe kjo është një nga arsyet kryesore që 

Satani vendos mendime negative në mendjet tona. Ai e di se nëse ne 

i marrim ato si mendimet tona, më pas ne do t’i shqiptojmë ato dhe 

kjo do t’i hapë atij derën që atij i nevojitet për të bërë veprën e tij të 

pistë në jetët tona.
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Kush ruan gojën dhe gjuhën e vet, mbron jetën nga fatkeqësitë.

Fjalët e Urta 21:23

Tundimi më i madh në botë është të flasim rreth asaj që shikojmë 

dhe ndiejmë, por Perëndia dëshiron që ne të themi për atë që thotë 

Fjala e Tij që ne të kemi. Unë nuk po sugjeroj që të injoroni rrethanat, 

por po them se ju mund t’i kapërceni ato dhe mënyra se si flisni gjatë 

kohës që po kaloni probleme ka të bëjë shumë me këtë.

Izraelitët kaluan dyzet vjet në shkretëtirë në përpjekje për të 

bërë një udhëtim njëmbëdhjetë ditor. Ata vazhduan t’u vinin rrotull 

e rrotull të njëjtave male, pa ecur aspak përpara. Kishin shumë 

probleme dhe problemi i tyre më i madh ishte ankesa. Murmurisnin 

dhe ankoheshin sa herë që gjërat nuk shkonin sipas mënyrës së tyre. 

Perëndia dëshiron ta lavdërojmë dhe falenderojmë Atë edhe kur 

jemi në shkretëtirën e jetës, edhe kur gjendemi mbi maja malesh. 

Ajo që themi gjatë telasheve përcakton se sa gjatë do të qëndrojmë 

në kurthin e tyre.

Kjo mund t’ju duket e çuditshme, por fjalët tuaja me të vërtetë 

kanë fuqi. Te Romakëve 4:17 thuhet se ne i shërbejmë një Perëndie 

i cili thërret ato që nuk janë, sikur të ishin. Perëndia shikon atë që 

Ai dëshiron të ndodhë dhe flet për atë sikur të ketë ndodhur. Për ta 

bërë këtë, ju duhet të shikoni me sytë e besimit. Besimi percepton si 

realitet atë që ende nuk shihet ose ndihet në të natyrshmen. Besimi 

merr premtimet e Perëndisë dhe vepron si të ishin të vërteta!

Nëse kemi ndonjë problem dhe nëse besojmë me të vërtetë se 

Perëndia do të na çlirojë, atëherë mund të jemi të lumtur tani. Nuk 

kemi përse të presim derisa të shikojmë ndonjë ndryshim, sepse ne 
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e kemi atë me besim. Ne e dimë thellë brenda vetes se Perëndia po 

punon në emrin tonë.

Kur profeti Ezekiel pa rreth e rrotull, gjithçka që pa ishin kocka 

të vdekura dhe të thata dhe Perëndia e pyeti nëse ato mund të jetonin 

përsëri. Ezekieli iu përgjigj: “O Zot, o Zot, ti e di.” Në përgjigje të 

kësaj, Perëndia i tha atij që t’u profetizonte (fliste) atyre kockave dhe 

t’u thoshte që të dëgjonin fjalën e Zotit. Ezekieli filloi të profetizonte, 

ashtu siç u urdhërua të bënte dhe kockat filluan të mblidheshin sërish 

siç ishin. Mishi dhe muskujt i mbushën ato dhe u ngritën në këmbë 

si një ushtri madhështore (Ezekieli 37). Çfarë shembulli i madh i 

fuqisë së Fjalës së Perëndisë!

Flisni me Zë të Lartë Fjalën e Perëndisë

Kudo që shkoj u mësoj njerëzve që ta flasin më zë të lartë Fjalën 

e Perëndisë dhe ta bëjnë këtë me qëllim si pjesë e disiplinës së 

tyre frymërore. Kjo ka qenë një nga gjërat më të rëndësishme që 

Perëndia më ka mësuar dhe mund të them se më ka ndihmuar të 

përtërij mendjen time dhe t’i jap jetës tjetër drejtim.

Fjala e Perëndisë është shpata e Frymës. Është arma më e 

fuqishme që ju mund ta përdorni kundër Satanit. Ai ka frikë dhe 

dridhet para Fjalës së Perëndisë. Te Luka 4, shikojmë një moment 

kur Jezusi u tundua nga djalli. Ai ishte në shkretëtirë, Ai kishte 

kohë që nuk kishte ngrënë dhe Satani filloi të vendoste mendime 

në mendjen e Tij. Sa herë që Satani i thoshte një gënjeshtër Jezusit, 

Jezusi i përgjigjej duke i thënë “Është shkruar” dhe pastaj citonte me 

zë të lartë një varg nga Shkrimet që hidhte poshtë gënjeshtrën. Kur 
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të mësojmë të ndjekim shembullin e Tij, atëherë do të jemi në rrugën 

e duhur drejt fitores.

A jeni të gatshëm të filloni t’i kushtosh vëmendje asaj që thoni? 

Nëse po, ju do të shikoni, ashtu si edhe ne të tjerët, se shumë gjëra 

që thoni, sigurisht që nuk do të donit kurrsesi që të ndodhnin në jetën 

tuaj. Unë besoj se ne mund ta rrisim ose ulim nivelin tonë të paqes 

dhe gëzimit thjesht nga mënyra se si flasim. Nëse e kam drejt, përse 

të mos thoni diçka që do t’ju bëjë të lumtur dhe jo të trishtuar?

E folura me besim është pjesë e jetës sonë të re, kështu që filloni 

nga puna tani. Ju mund të thoni gjëra të tilla si:

Perëndia më do mua dhe ka një plan të mirë për jetën time.

Unë kam favorin e Tij kudo që shkoj.

Çdo gjë që unë prek, ecën përpara dhe ka sukses.

Perëndia më hap dyert e drejta dhe mbyll ato të gabuarat.

Unë eci në urtësi.

Unë jam i mbushur me paqe.

Unë kam gëzim.

Unë eci në dashuri.

Diçka e mirë do të më ndodhë mua sot.

Të gjithë fëmijët e mi e duan dhe i shërbejnë Perëndisë.

Martesa ime bëhet gjithnjë e më e mirë çdo ditë.

Unë jam bekim kudo që shkoj.

Sigurisht që lista mund të jetë e pafund. Thjesht sigurohuni se 

ajo që po thoni është ajo që thotë Fjala e Perëndisë. Arritja e një 

marrëveshjeje me Perëndinë do t’ju hapë një botë tërësisht të re për 

ju. Do të vendosë në veprim planin e Perëndisë dhe djalli nuk mund 

të bëjë asgjë që ta ndalojë atë.
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NJË MËNYRË E RE E TË PARIT TË VETVETES

Si e shikoni veten tuaj? Imazhi juaj për veten është si një fotografi 

të cilën e mbani me vete në portofolin e zemrës suaj. Përgjatë 

shumë viteve në shërbesë me njerëzit kam zbuluar se shumica nuk e 

pëlqenin shumë veten e tyre. Unë kam pasur një marrëdhënie shumë 

të keqe me veten për shumë vjet dhe kjo po më helmonte çdo gjë në 

jetën time. Perëndia ju do dhe Ai dëshiron që ju ta doni veten tuaj. Jo 

në mënyrë egoiste apo egocentrike, por në mënyrë të shëndetshme. 

Ju nuk mund të jepni atë që nuk keni. Perëndia na do dhe dëshiron që 

ta lejojmë atë dashuri që fillimisht të na shërojë dhe pastaj nëpërmjet 

nesh të rrjedhë edhe te njerëzit e tjerë. Nëse refuzoni të merrni 

dashurinë që Perëndia ka për ju, duke mos e dashur veten tuaj ashtu 

siç duhet, atëherë kurrë nuk do të mund t’i duash të tjerët.

A mos është opinioni juaj për veten i bazuar në performancën 

tuaj? Për shumë prej nesh kështu ndodh dhe opinioni ynë nuk mund 

të jetë i mirë, sepse performanca jonë nuk është vazhdimisht e 

mirë. Ne jemi qenie njerëzore jo të përsosura dhe gabojmë. Duam 

t’i bëjmë gjërat drejt, por gjithmonë duket se i bëjmë rrëmujë. Kjo 

është pikërisht arsyeja përse ne kemi nevojë për Jezusin. Ai e tregon 

forcën e Tij në mënyrë më të përsosur në dobësitë tona.
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Ju nuk jeni surprizë për Perëndinë. Ai e dinte se si ishit kur ju ftoi 

në një marrëdhënie me veten e Tij. Ai tashmë i di të gjitha gabimet 

që ne do të bëjmë në jetë dhe pavarësisht këtyre Ai na do dhe na 

ka për zemër. Mos jini aq i ashpër me veten tuaj! Mësoni të merrni 

mëshirën e Perëndisë çdo ditë! Zgjohuni çdo ditë dhe bëni më të mirën 

që mundeni për lavdi të Perëndisë! Bëni më të mirën, sepse e doni 

Perëndinë, jo për ta bërë Atë që t’ju dojë ju! Ai tashmë ju do ty kaq 

shumë, sa dashuria e Tij për ju është e përsosur. Në përfundim të çdo 

dite, kërkojini Perëndisë t’ju falë për të gjitha mëkatet dhe gabimet që 

keni bërë, bëni një gjumë të ëmbël dhe nisni një fillim të ri të nesërmen!

Satani është kundër jush, por Perëndia është pro jush. Ju duhet 

të jeni në anën e Perëndisë, sepse kur dy bien dakord, ata bëhen 

të fuqishëm. Ju jeni i/e çmuar në sytë e Perëndisë dhe keni shumë 

talente që do të jenë të dobishme për Perëndinë. Mos shikoni vetëm 

ato gjëra që mendoni se janë gabim në ju! Mos shihni vetëm se sa 

larg të duhet të shkoni, shihni edhe se sa shumë keni ecur! Tani ju 

jeni një besimtar në Jezu Krishtin dhe ky është fillimi i çdo gjëje të 

mrekullueshme në jetë.

Të Kuptosh Drejtësinë

Drejtësia (qëndrimi i drejtë me Perëndinë) vjen nëpërmjet 

besimit në Jezusin dhe jo nëpërmjet veprave tona. Është një dhuratë 

nga Perëndia dhe na është dhënë në kohën kur pranuat Jezusin si 

Shpëtimtarin tënd.

Ka shumë vargje nga Shkrimet që e mbështesin këtë. Unë do të 

radhis disa për të të inkurajuar:
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Sepse atë, që nuk njihte mëkat, e bëri mëkat [virtualisht] për 

ne, që ne të bëhemi [të pajisemi me, të shihemi sikur jemi në dhe 

shembuj të] drejtësia e Perëndisë në të [ashtu siç duhet të jemi, 

të miratuar dhe pranuar dhe në marrëdhënie të drejtë me Atë, 

nëpërmjet mirësisë së Tij].

2 Korintasve 5:21

UAU! Çfarë vargu i madh! Krishti ishte i pamëkat, por për shkak 

të dashurisë së Tij për ne Ai mori mëkatin tonë me qëllim që ne të 

kemi një marrëdhënie me Atin Perëndi. Tani Perëndia na shikon ne si 

të miratuar dhe pranuar dhe në qëndrim të drejtë me Atë, sepse kemi 

pranuar Jezusin si Shpëtimtarin tonë. Më duhet ta them sërish ... UAU!

Në vend të frikës se Perëndia mund të jetë i pakënaqur dhe i 

inatosur, mund të qëndrojmë para Tij “në Krishtin” duke e ditur se 

jemi pranuar.

Sepse asnjë mish nuk do të shfajësohet [të bëhet i drejtë, i 

përshtatshëm dhe të gjykohet i pranueshëm] para tij përmes veprave 

të ligjit; sepse me anë të [funksioni i vërtetë i] ligjit vjen njohja e 

mëkatit [jo thjesht perceptim, por një ndërgjegjësim ndaj mëkatit që 

shkon drejt pendimit, besimit dhe karakterit të shenjtë].

Romakëve 3:20

Madje, drejtësia e Perëndisë nëpërmjet besimit në Jezu Krishtin 

[Mesian] për të gjithë e mbi të gjithë [nënkupton] ata që besojnë, 

sepse nuk ka dallim.

Romakëve 3:22
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Duke ditur se njeriu nuk drejtësohet prej veprave të ligjit, 

por përmes besimit në Jezu Krishtin, besuam edhe ne në Jezu 

Krishtin, që të drejtësoheshim prej besimit në Krishtin dhe jo 

prej veprave të ligjit, sepse asnjë mish nuk do të drejtësohet prej 

veprave të ligjit.

Galatasve 2:16

Është e rëndësishme për rritjen tuaj frymërore që ta shikoni 

veten tuaj se keni një qëndrim të drejtë para Perëndisë nëpërmjet 

besimit në Jezu Krishtin. Kjo është një dhuratë nga Perëndia. Nëse 

gjithmonë ndihemi keq për veten tonë, duke u shqetësuar se mos 

edhe Perëndia është i inatosur me ne, atëherë humbasim fuqinë 

që Perëndia dëshiron që ne të ecim. Ne kemi autoritet mbi djallin 

si besimtarë në Jezusin, por duhet të qëndrojmë para Perëndisë të 

veshur me drejtësi dhe jo me zhelet e fajit dhe dënimit.

Në fakt, tek Efesianëve 6, thuhet se duhet të veshim drejtësinë 

si një parzmore. Për ushtarin, parzmorja mbulonte zemrën. Çfarë 

mendoni në të vërtetë për veten tënde? A e besoni me besim se keni 

qëndrim të drejtë para Perëndisë? Ju mundeni, nëse i mbani sytë 

në atë që Jezusi ka bërë për ju dhe jo në të gjitha gabimet që bëni. 

Ju do të bëni gabime dhe kur t’i bëni, pendohuni menjëherë dhe 

merrni faljen e Perëndisë. Kjo është e vetmja mënyrë se si mund 

të ecim në drejtësi. Nuk është drejtësia jonë në të cilën ecim sepse 

drejtësia jonë është si zhelet e pista, por ne duhet dhe mund të ecim 

në drejtësinë e Perëndisë, nëpërmjet besimit tonë në Jezu Krishtin.

Ky qëndrim i ri, i mrekullueshëm, që tani mund ta keni për veten 

tuaj, është pjesë e paketës suaj “jeta e re”, si besimtar i Jezusit.
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Gëzojeni Veten Tuaj

Ju jeni i lirë të jeni të kënaqur me veten tuaj tani dhe është vullneti 

i Perëndisë që ta bëni këtë. Mos e bazoni vlerën dhe vlefshmërinë 

tuaj mbi atë që të tjerët thonë ose kanë thënë për ju. Mos e bazoni mbi 

atë se si njerëzit ju kanë trajtuar apo arritjet tuaja në jetë. Perëndia 

mendoi se ju ishit aq të vlefshëm, sa dërgoi Birin e Tij që të vdiste 

për ju dhe kjo është një arsye për t’u gëzuar.

Bibla na e mëson qartë se Perëndia dëshiron që ta shijojmë jetën 

dhe kjo nuk është e mundur nëse ju nuk jeni i kënaqur me veten tuaj. 

Vetja është i vetmi person të cilit s’i shpëtojmë dot kurrë, qoftë edhe 

për një sekondë. Nëse nuk e gëzoni veten tuaj, atëherë do të bëni një 

jetë të mjerë.

Ashtu si unë, ndoshta edhe ju jeni ndryshe nga njerëzit e tjerë që 

njihni, por s’ka asnjë problem. Kjo, në fakt, është diçka që Perëndia 

e ka bërë me qëllim. Ai na krijon ne pak të ndryshëm. Atij i pëlqen 

ndryshimi. Ju nuk jeni të çuditshëm, por origjinal, unik dhe keni 

vlerë më të madhe sesa gjërat që janë thjesht kopje të diçkaje tjetër.

Mos e krahasoni veten me të tjerët dhe të kaloni kohën duke 

konkurruar me ta (2 Korintasve 10:12). Jini vetvetja dhe gëzohuni 

me atë që jeni në të vërtetë. Ju keni nevojë të ndryshoni në fusha, 

ashtu si shumica prej nesh dhe Fryma e Shenjtë ka për të qenë shumë 

e zënë për gjithë pjesën e jetës që ju ka mbetur duke i realizuar ato 

ndryshime në ju. Lajmi i mirë është se jeni të lirë ta gëzoni veten tuaj 

ndërsa puna vazhdon.
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TË SHKËMBENI FRIKËN ME BESIMIN

Të gjithë e dimë se si është frika. Ajo është torturuese dhe pengon 

progresin tonë. Frika mund të na bëjë të dridhemi, të djersitim, të 

ndihemi të dobët dhe na bën të largohemi nga gjërat të cilave duhet 

t’u bëjmë ballë.

Frika nuk është nga Perëndia. Është mjeti i Satanit si pengesë 

për të jetuar jetën e mirë që Perëndia dëshiron të jetojmë (2 Timoteu 

1:7). Perëndia dëshiron që ne të jetojmë në besim. Besimi është 

mbështetja e gjithë personaliteteve tona tek Perëndia me besim dhe 

siguri aboslute në fuqinë, urtësinë dhe mirësinë e Tij. Është siguria e 

gjërave që nuk i shikojmë dhe bindja e realitetit të tyre.

Besimi vepron në rrafshin frymëror. Ndoshta jeni mësuar që 

vetëm të besoni atë që shikoni dhe ndieni, por si fëmijë i Perëndisë 

ju do t’ju duhet të ndiheni rehat duke jetuar në një mjedis që nuk 

mund ta shihni (mjedisi frymëror). Ne nuk e shohim Perëndinë, 

sepse Ai është frymë, por besojmë tërësisht tek Ai. Zakonisht nuk 

shikojmë engjëj, por Fjala e Perëndisë thotë se ata janë rreth nesh 

duke na mbrojtur. Duke besuar në Perëndinë dhe në Fjalën e Tij, 

mund të arrijmë në mbretërinë frymërore dhe të nxjerrim ato gjëra 
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që Perëndia do që të gëzojmë, por që ende nuk janë realitet.

Satani kënaqet ndërsa na e përqendron vëmendjen te rrethanat 

dhe përpiqet të na frikësojë për të ardhmen. Nga ana tjetër, Perëndia 

dëshiron që ne t’i besojmë Atij se Ai është më i madh se çdo rrethanë 

ose kërcënim nga djalli.

Bibla është e mbushur me shembuj burrash e grash që gjendeshin 

në rrethana dëshpëruese dhe si rezultat zemrat e tyre u mbushën me 

frikë. Por ata vendosën t’i besonin Perëndisë dhe përjetuan çlirime 

të lavdishme. Ju duhet të vendosni nëse do të jetoni në frikë apo 

në besim. Edhe pse tani jeni i krishterë, ju ende mund të jetoni i 

torturuar nga frikëra të të gjitha llojeve, nëse nuk vendosni të jetoni 

me besim. Ju keni pranuar Jezusin si Shpëtimtarin tuaj me besim: 

hapi tjetër është të mësoni të jetoni me besim.

Sepse, drejtësia e Perëndisë është zbuluar në të prej besimit në 

besim [zbuluar përmes mënyrës së besimit që sjell më shumë 

besim] siç është shkruar: “I drejti do të jetojë prej besimit”.

Romakëve 1:17

Ndërsa kuptojmë dashurinë e Perëndisë dhe faktin që jemi bërë 

të drejtë me Perëndinë nëpërmjet vdekjes dhe ringjalljes së Jezusit, e 

kemi më të lehtë të ecim në besim. Ne fillojmë t’i besojmë Perëndisë 

që të kujdeset për ne në vend që të ndiejmë se duhet të kujdesemi vetë.

Kurajoja nuk është mungesa e frikës, por është ndërmarrja e një 

veprimi në prani të saj. Kur Perëndia u tha shërbëtorëve të Tij të 

mos kishin frikë, Ai nuk po i urdhëronte që të mos ndiheshin të 

frikësuar, por po u tregonte atyre që t’i bindeshin Atij, pavarësisht se 
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si ndiheshin. Perëndia e di se fryma e frikës gjithmonë do të përpiqet 

që të na mbajë larg progresit në ecjen tonë me Të. Kjo është arsyeja 

përse Ai na tregon herë pas here në Fjalën e Tij se Ai është gjatë 

gjithë kohës me ne prandaj ne nuk kemi përse t’i përulemi frikës.

Eleanor Roosevelt ka thënë: “Ju merrni fuqi, kurajo dhe siguri 

nga çdo përvojë në të cilën ju vërtet ndaloni për të parë frikën në sy. 

Ti duhet të bësh atë gjë për të cilën mendon se nuk mundesh.”

Tregohuni të fortë dhe trima, mos kini frikë, mos u trembni prej 

tyre, sepse Zoti, Perëndia yt, është ai vetë që ecën me ty; ai nuk 

do të të lërë dhe nuk ka për të të braktisur.

Ligji i Përtërirë 31:6

Vetëm besimi e kënaq Perëndinë. Ne marrim nga Perëndia 

nëpërmjet besimit. Kështu, është me rëndësi të madhe për një 

besimtar të ri në Krishtin që të mësojë rreth besimit dhe fillimit 

të ecjes në të. Zhvillimi i besimit të fortë bëhet thjesht ashtu siç 

forcon muskujt. Ju ushtroni besimin tuaj pak nga pak dhe sa herë që 

e ushtroni, ai bëhet edhe më i fortë.

Mateu 17:20 na mëson se të gjitha gjërat janë të mundura për 

Atë që beson. Edhe vetëm pak besim mund të luajë nga vendi malet 

e shqetësimeve në jetët tona. Ndoshta ju e keni kaluar jetën në 

përpjekje për të zgjidhur të gjitha problemet dhe shpesh jeni ndier 

i dështuar dhe i zhgënjyer. Nëse është kështu, atëherë jeni në buzë 

të një përvoje të re. Tani mund të flisni me Perëndinë (luteni) dhe 

ta ftoni Atë që të përfshihet në gjithçka që ju shqetëson dhe do të 
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shikoni se ajo që është e pamundur për njeriun, është e mundur me 

Perëndinë.

Sipas besimit tuaj, ashtu do të bëhet për ju (Mateu 9:29). Ju 

mund të keni jetuar në frikë përgjatë shumicës së jetës suaj, por 

tani është koha të shkëmbeni atë frikë me besimin te Perëndia. Do 

t’ju duhet kohë të mësoni mënyrat e reja, por mos u dekurajoni, as 

mos u dorëzoni! Çdo gjë në tokë funksionon sipas ligjit të rritjes 

graduale. Pak nga pak çdo gjë ndryshon nëse vazhdojmë të bëjmë 

atë që Perëndia na tregon të bëjmë.
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SHIJOJENI JETËN

Vjedhësi nuk vjen veçse për të vjedhur dhe për të vrarë e për të 

shkatërruar; unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bollëk 

(aq plot sa të derdhet).

Gjoni 10:10

Jezusi vdiq në mënyrë që ju të mund ta shijoni jetën. Kjo nuk do 

të thotë se ju do të merrni çdo gjë thjesht ashtu siç doni dhe pa pasur 

kurrë asnjë vështirësi. Por do të thotë se nëpërmjet marrëdhënies me 

Perëndinë, ju mund të ngriheni përmbi mjerimin dhe dëshpërimin 

në botë dhe të ndani një jetë të ringjallur që jetohet nga, me dhe për 

Perëndinë nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë.

Perëndia është jeta jonë e vërtetë. Në Të ne jetojmë, lëvizim dhe 

kemi gjithë qenien tonë. Të mësohesh të gëzohesh në Perëndinë do t’ju 

çlirojë të gëzoni çdo ditë të jetës. Shijojeni miqësinë me Të. Perëndia 

është i shqetësuar për gjithçka që ju shqetëson edhe ju dhe Bibla në fakt 

thotë se Perëndia do të përsosë atë që ju shqetëson. Ai po punon në jetën 

tuaj gjatë gjithë kohës duke ju sjellë sa më të plotë në vullnetin e Tij.
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Shijojeni Jetën

Mos kini frikë nga Perëndia në mënyrë të gabuar. Ne duhet të 

kemi respekt të thellë, që do të thotë se duhet ta respektojmë Atë 

dhe ta dimë se Ai është i gjithëfuqishëm dhe ajo që thotë është vërtet 

ashtu siç thotë Ai. Por nuk duhet të kemi kurrë frikë se mos Perëndia 

inatoset sa herë që gabojmë ose se Ai do të na ndëshkojë sa herë 

që dështojmë së qeni të përsosur. Perëndia është i mëshirshëm dhe 

i ngadalshëm në zemërim. Ai është shumë i duruar, me siguri i di 

kufizimet tona dhe i kupton dobësitë dhe pafuqitë tona.

Nëse jeni si gjithë ne të tjerët, atëherë keni shumë gjëra në jetën 

dhe personalitetin tuaj që duhet të ndryshohen, dhe Perëndia do t’i 

ndryshojë ato. Por lajmi i mirë është se ju mund ta shijoni Perëndinë 

dhe jetën tuaj ndërsa Ai punon.

Jeta që po bëni tani, mund të mos jetë ajo jetë që do të donit të 

kishit, por është e vetmja që keni për momentin, kështu që duhet 

të filloni ta shijosh atë. Gjeni gjërat e mira në të. Përqendrohuni te 

gjërat pozitive dhe mësoni të shikoni të mirën në çdo gjë. Shijoni 

familjen dhe miqtë e tu. Mos u merrni me të metat e tyre dhe mos 

u lodhni duke i përpjekur t’i ndryshoni. Lutuni për ta dhe lejoni 

Perëndinë të bëjë ndryshimin.

Shijojeni punën tuaj, shtëpinë tuaj dhe jetën e zakonshme të 

përditshme. Kjo është e mundur nëse do t’i besoni Perëndisë dhe 

do të vendosni të keni qëndrim të mire, pozitiv. Mbajini sytë te 

Perëndia, jo te gjithçka që është gabim me ju, me jetën tuaj, familjen 

tuaj dhe me botën. Perëndia ka një plan të mirë për ju dhe Ai tashmë 

po fillon ta vërë në jetë. Mund të gëzoheni që tani duke parë të vijnë 

gjërat e mira.
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NJË MËNYRË E RE JETESE

Shumë njerëz jetojnë sikur besojnë se nuk mund ta shijojnë jetën 

e tyre për aq kohë sa kanë ndonjë problem të çfarëdo lloji, por ky 

është mendim i gabuar. Mos u merrni me gabimet apo keqardhjet e 

së kaluarës suaj. Vazhdoni të mendoni rreth së ardhmes tuaj të re që 

keni nëpërmjet Jezu Krishtit. Ju mund të shijoni çfarëdo që vendosni 

të shijoni. Mund edhe të shijoni ngecjen në trafik, nëse vendosni 

ta bëni një gjë të tillë. Mos harroni se po ju mësoj një mënyrë të re 

jetese dhe qëndrimi juaj karshi jetës është një pjesë e madhe e saj.

Më në fund unë kam mësuar të shijoj të qenët aty ku jam, ndërsa 

jam duke shkuar aty ku dua dhe ju sugjeroj fuqishëm që edhe ju të 

bëni kështu. Perëndia ka shumë (gjëra) për të bërë në jetën tuaj dhe 

Ai nuk do që ju të ndiheni i dëshpëruar ndërsa Ai i është vënë punës. 

Ashtu si foshnjat rriten, edhe të krishterët gjithashtu duhet të rriten. 

Ky është një proces që shpesh zgjat më shumë nga sa duam, por nuk 

ka asnjë arsye përse të mos shijojmë udhëtimin.

Perëndia nuk pret që ju të bëheni i përsosur sot. Në fakt, Ai 

tashmë e di se ju asnjëherë nuk do të jeni tërësisht i përsosur, për 

aq kohë sa jeton mbi tokë. Megjithatë, Ai pret që secili nga ne të 

përpiqet. Ne duhet të ngrihemi çdo ditë dhe me sinqeritet të bëjmë 

më të mirën për t’i shërbyer Perëndisë. Duhet t’i pranojmë dështimet 

tona dhe të kërkojmë falje për mëkatet tona duke qenë të gatshëm 

që të largohemi prej tyre. Nëse do ta bëjmë këtë, atëherë Perëndia 

ka për të bërë pjesën që mbetet. Ai do të vazhdojë të punojë me 

ne nëpërmjet Frymës së Tij të Shenjtë. Ai do të na mësojë, do të 

na ndryshojë dhe do të na përdorë. Ju keni hedhur një hap drejt 

një mënyrë të re jetese dhe unë besoj se asnjëherë nuk keni për t’u 
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NJË LUTJE SHPËTIMI

At Perëndi, unë të dua. Unë vij para Teje sot me besim, duke 

të kërkuar të më falësh mëkatet e mia. Jezus, unë besoj në Ty, unë 

besoj se vdiqe në kryq për mua, Ti derdhe gjakun tënd të pafajshëm 

për mua, Ti shkove në vendin tim dhe more gjithë ndëshkimin që unë 

meritoja. Unë besoj se Ti vdiqe dhe u varrose dhe në ditën e tretë 

Ti u ringjalle prej së vdekurish. Vdekja nuk mund të të mbante. Ti e 

ke mundur Satanin dhe ia ke marrë atij  çelësat e ferrit dhe vdekjes. 

Unë e besoj që Ti i ke bërë të gjitha këto gjëra për mua sepse Ti më 

do mua. Unë dua të jem i/e krishterë. Unë dua të të shërbej Ty gjatë 

gjithë ditëve të jetës sime. Dua të mësoj se si të jetoj jetën e re që 

më ke premtuar. Unë të pranoj Ty tani, Jezus dhe ta jap jetën time 

Ty. Më prano thjesht kështu siç jam dhe më bëj ashtu siç Ti do që 

unë të jem.

Faleminderit, Jezus, që më shpëtove. Më mbush me Frymën 

tënde të Shenjtë dhe më mëso gjithçka që unë kam nevojë të di. Tani 

unë e besoj që jam shpëtuar, jam rilindur sërish dhe se do të shkoj 

në parajsë kur të vdes. At Perëndi, unë do të shijoj udhëtimin me Ty 

dhe do të jetoj për lavdinë Tënde!

penduar. Shijoni Perëndinë, shijoni veten tuaj dhe shijoni jetën për 

të cilën Jezusi vdiq që t’jua jepte!
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BURIME TË REKOMANDUARA

Unë kam shumë burime të gatshme që do t’ju ndihmojnë të 

mësoni dhe të rriteni në jetën tuaj të re. Mund të kërkoni një katalog 

burimesh dhe këtë do t’jua dërgojmë falas. Gjithashtu ju rekomandoj 

që të kërkoni edhe revistën tonë mujore e cila do t’ju dërgohet falas 

gjithashtu për disa muaj.

Unë ju rekomandoj shumë librin tim Fushëbeteja e Mendjes, si 

edhe Si të kesh sukses duke qenë vetvetja. Fjala, Emri, Gjaku - një 

libër që do t’ju ndihmojë të hidhni një themel të mirë dhe të fortë në 

jetën tuaj në lidhje me atë që Jezusi bëri për ju në kryq dhe fuqisë që 

është e gatshme për ju tani si besimtar në Të.

Pressing in and Pressing on është një seri e mirë mësimesh në 

audio kasetë ose CD dhe Goja është një seri që do t’ju ndihmojë të 

mësoni më shumë rreth fuqisë së fjalëve tuaja.

Nëse mund t’ju ndihmojmë me ndonjë gjë tjetër, na telefononi 

në zyrën tonë dhe mos harroni, Perëndia ju do! Edhe ne ju duam!!
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Dy fjalë rreth autores

JOYCE MEYER është një nga mësueset kryesore praktike 

të Biblës në botë. Si autorja Nr.1 më e shitur e gazetës New York 

Times ajo ka shkruar më shumë se tetëdhjetë libra frymëzues, 

përfshirë këtu Kurrë mos u dorëzo, Sekreti i kënaqësisë së vërtetë, 

100 mënyra për të thjeshtëzuar jetën tënde, gjithë grupin e librave 

Fushëbeteja e Mendjes, si dhe nismën e saj në gjininë e romanit me 

titullin Qindarka dhe Çdo Minutë, dhe shumë të tjerë. Ajo gjithashtu 

ka transmetuar mijëra mësime audio, dhe ka tashmë një bibliotekë 

të plotë në video. Programet radio-televizive të Joyce Meyer, Të 

shijosh jetën e përditshme® transmetohen në mbarë botën, ndërkohë 

që ajo udhëton shumë për të mbajtur konferenca. Mesazhet e saj, ju 

mund t’i ndiqni në disa gjuhë të ndryshme në tv.joycemeyer.org. 

Joyce dhe bashkëshorti i saj, Dave, janë prindërit e katër fëmijëve të 

rritur dhe banojnë në St. Louis, Missouri.
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Për të kontaktuar me autoren shkruani tek:

Shërbesa Joyce Meyer, Shqipëri

c/o AEP Box 50, KP 119

Tiranë

ose telefononi: 0692055966

Ju lutemi, kur të shkruani, përfshini dëshminë tuaj ose ndihmën 

që keni marrë prej këtij libri. Kërkesat tuaja të lutjes janë të 

mirëpritura.

Në SHBA, ju lutem shkruani:

Joyce Meyer Ministries

P.O.Box 655

Fenton, MO 63026

USA

(636) 349- 0303

www.joycemeyer.org

Në Kanada, ju lutem shkruani:

Joyce Meyer Ministries— Canada

Lambeth Box 1300

London, ON N6P 1T5

CANADA

1- 800- 727- 9673
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Në Australi, ju lutem shkruani:

Joyce Meyer Ministries— Australia

Locked Bag 77

Mansfield Delivery Centre

Queensland 4122

AUSTRALIA

(07) 3349 1200

Në Angli, ju lutem shkruani:

Joyce Meyer Ministries— England

P.O. Box 1549

Windsor SL4 1GT

UNITED KINGDOM

01753 831102

Në Afrikën e Jugut, ju lutem shkruani:

Joyce Meyer Ministries— South Africa

P.O. Box 5

Cape Town 8000

SOUTH AFRICA

(27) 21- 701- 1056
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LIBRA NGA JOYCE MEYER NË SHQIP

Fushëbeteja e Mendjes

Kur, o Zot, Kur?

Paqe

Pse, o Zot, Pse?

Revolucioni i Dashurisë

Thuaji Se i Dua




