Ku keni
ndërmend
të kaloni
përjetësinë

?

dashur shpirt, nëqoftëse ti do të vdisje në këto çaste, ku do ta
kaloje përjetësinë, në qiell apo në ferr? Bibla, fjala e shkruar e
Perëndisë na tregon se ti ke mundësi ta dish një gjë të tillë.
I dashur mik, po të bëj pyetjen më të rëndësishme të të gjithë
jetës tënde. Përgjigja jote do të përcaktojë se ku do ta kalosh ti
përjetësinë. Pyetja është kjo: “A je ti i shpëtuar?” Kjo nuk ka të bëjë
me çështjen nëse je, ose jo pjestar në një kishë, por a je, ose jo i
shpëtuar? Kjo nuk ka të bëjë nëse bën një jetë të mirë, ose jo, por
a je ti i shpëtuar? Kjo pyetje nuk ka të bëjë me çështjen nëse je në
marrëdhënie pune, ose shpreson të punësohesh, nëse je kristian
ose jo, por a je ti i shpëtuar? Bibla thotë: “...ne duhet të shpëtohemi.”
(Veprat 4:12b)
Prano se je mëkatar. “Sepse është shkruar, asnjeri nuk është
i drejtë, asnjeri!” (Romakët 3:10) “Nuk ka asnjë që të bëjë mirë,
asnjë.” (Romakët 3:12b) “Sepse që të gjithë kanë mëkatuar dhe e
kanë humbur lavdinë e Perëndisë.” (Romakët 3:23) I dashur mik,
mëkatet që ke bërë ta kanë humbur lavdinë e Perëndisë. Ti nuk je
i aftë t’i përmbahesh kërkesave për të shkuar në qiell.
Duhet të kuptosh se dikush të ka dashur dhe ka vdekur
për ty. Jezus Krishti ka paguar për mëkatet e tua me vdekjen e tij,
që ti të kesh mundësi të shkosh në qiell. “Por Mesia vdiq për ne kur
ne ishim ende armiq të Perëndisë. Kështu Perëndia na dëshmoi se
sa shumë na do.” (Romakët 5:8) Vdekja e Jezusit në kryq, gjaku i
tij ishte pagesa për mëkatet e tua. “Ne gjetëm çlirim nëpërmjet Tij
dhe nëpërmjet gjakut të Tij u falën mëkatet tona.” (Kolosianët 1:14)
Duhet të kuptosh se ti nuk mund ta fitosh të shkuarit në
qiell me forcat e tua. Jezusi ka paguar shkuarjen tonë atje me
vdekjen e tij në kryq. Para se të vdiste Jezusi tha: “Mori fund!”
(Gjoni 19:30b) Tashti ai do që tju japë një shtëpi në qiell. “...
dhurata e Perëndisë jeta e përjetshme nëpërmjet Zotit tonë Jezus

Krishtit.” (Romakët 6:23b)
Duhet ta dish se kur të shpëton Jezusi, ky shpëtim
është i përjetshëm. Jezusi nuk qëndroi i vdekur. Ai u ngjall nga
të vdekurit dhe tashti Ai është i gjallë në qiell dhe bën ndërhyrjen e
vazhdueshme për ata që kanë besuar në të. “Unë ju transmetova
atë që kam marrë vetë, d.m.th. si gjënë e parë dhe themelore:
Mesia vdiq për mëkatet tona, sipas profecive të Shkrimit të
Shenjtë, dhe u varros. Ditën e tretë, ai u ngjall nga të vdekurit,
sikurse ishte parathënë në Shkrimin e Shenjtë.” (Letra e parë
drejtuar korintasve 15:3 dhe 4) “Për këtë mund t’i shpëtojë
përgjithmonë të gjithë ata që i afrohen Perëndisë nëpërmjet tij. Ai
jeton përgjithmonë që të ndërhyjë për ta tek Perëndia.” (Letra
dejtuar ebrenjve 7:25)
Prano Jezus Krishtin me besim. Jezus Krishti vdiq për t’i
dhënë gjithkujt dhuratën e jetës së përjetshme. Por ashtu si të
gjitha dhuratat, kjo ka vlerë vetëm po qe se ti e pranon atë për
veten tënde. “Megjithatë, disa e pranuan dhe i besuan. Atyre iu
dha e drejta të bëheshin fëmijë të Perëndisë, madje edhe atyre që
besuan në emër të tij.” (Gjoni 1:12) Besimi duhet të jetë “i plotë.”
Bibla thotë se “ju jeni shpëtuar nëpermjet besimit” dhe nga asgjë
tjetër përveç tij. “Në fakt, vetëm me mëshirë jeni të shpëtuar,
vetvetiu s’mund të bëni asgjë, veçse të pranoni atë që Perëndia
bëri për ju. Shpëtimin tuaj nuk e meritoni, por ai është dhuratë e
Perëndisë. Askush s’mund të mburret para Perëndisë për atë që
ka arritur.” (Efesianëve 2:8 dhe 9) I vetmi besim që shpëton dhe që
është i plotë është besimi në Jezus Krishti. “Beso në Zotin Jezus
Krisht dhe do të shpëtohesh.” (Veprat 16:31a) Çdo gjë që mund t’i
shtosh besimit nuk ështe gjë tjetër veçse një veprimi yt. “Prandaj
ne arrijmë në këtë perfundim, se njeriu justifikohet nëpërmjet
besimit dhe jo nëpërmjet veprave të tij sipas Ligjit të Perëndise.”
(Romakët 3:28)

I dashur shpirt. Nëqoftëse ti ke dëshirë t’i japësh fund këtyre
arritjeve me përpjekjet e tua dhe të besosh plotësisht në Jezus
Krishti, atëherë ti je i shpëtuar që në këtë çast! Tashti të takon ty
të vendosësh. Përkule kokën dhe lutju Perëndisë me fjalët e tua,
prano para Tij se je fajtor dhe mëkatar, por që me gjithë zemër
beson se Jezus Krishti mund të të shpëtojë nga ferri dhe mund të
ndryshojë jetën tënde. Bibla thotë: “Prandaj, nëqoftëse ti pranon
me gojë: ‘Jezusi është Zot’ dhe se me gjithë shpirt beson se
Perëndia e ka ngjallur atë nga të vdekurit (për shfajësimin tonë),
do të shpëtosh.” (Romakët 10:9) “Sepse kushdo që do të thërrasë
në emër të Zotit, do të shpëtohet.” (Romakët 10:13)
Nëqoftëse ke zgjedhur që të mos e pranosh fajin tënd dhe të
mos besosh tek Jezus Krishti si Shpëtimtari yt, të lutem lexo
biblën, që ta kuptosh se çdo të thotë kjo. “... ai që beson, nuk do
të dënohet.” (Gjoni 3:18b)
Ju lutemi na dërgoni këtë fletushkë për të na treguar se pasi e lexuat atë, ju
keni vendosur të besoni në Jezus Krishtin, si në Shpëtimtarin tuaj
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