Jezus Krishti
Shpëtimtari
ynë

"Vetëm Jezusi, Mesia, mund tju
sjellë shpëtim, sepse s’ka asnjë
tjetër, me anën e të cilit të kemi
mundësi të shpëtojme."
(Veprat 4:12).

I vetmi Shpëtimtar.
I dashur mik, a je i shpëtuar? Shpëtimi është një fjalë biblike dhe jo
një term që ka dalë nga mendja e njeriut. Unë kam pothuajse njëzet
vjet që jam kristian dhe gjej se ka ende njerëz që nuk ia dinë kuptimin
lajmit të Perëndisë për shpëtim.
Së pari, njeriu duhet të besojë se ka vetëm një Perëndi të vërtetë
që mund të bëjë diçka për të dhe që ajo që mund të bëjë Perëndia
për të është shkruar në bibël. I vetmi Perëndi që mund të shpëtojë
shpirtrat është Perëndia i biblës. Emri i tij është Zoti Jezus Krishti. Tek
Veprat 4:12 Bibla shkruan: “Vetëm Jezusi, Mesia, mund tju sjellë
shpëtim, sepse s’ka asnjë tjetër, me anën e të cilit të kemi mundësi të
shpëtojmë.”
Një person quhet i shpëtuar, kur ai beson plotësisht Jezus Krishtin
dhe jo kur përpiqet të hyjë në qiell me përpjekjet e tij. Besimi duhet të
vijë nga zemra dhe jo nga koka. A e doni dhe a e besoni
bashkëshorten ose bashkëshortin me kokë apo me zemër?
Platoni, Aristoteli, ose Ajnshtaini mund të mendonin për aq sa u a
merrte mendja. Ata nuk mundën dot të zgjidhnin problemet e kësaj
jete, siç janë sëmundjet, dhimbjet, uria dhe vdekja, e si mund të
zgjidhnin dot ata një të panjohur për ta siç është përjetësia? Perëndia
e dinte se ne kishim nevojë për diçka, për ta kuptuar një gjë të tillë
dhe kështu ai vendosi në bibël çdo gjë që nevojitet për t’u ditur.
I vetmi mëkatar.
Akeni mëkatuar ndonjëherë? Vetëm njëherë? Keni thënë vetëm një
gënjeshtër? Keni vjedhur vetëm një herë? Njëherë mjafton. Tek
Romakët 3:23 Perëndia thotë kështu: “Sepse të gjithë kanë mëkatuar
dhe e kanë humbur lavdinë e Perëndisë.” Një mëkatar i shpëtuar, i ka
të falura mëkatet që ka bërë, nëpërmjet besimit që ai ka tek Jezusi.
Një mëkatar i pashpëtuar mbetet në mëkate edhe kur vdes. Asnjë
njeri nuk shkon në qiell po qe se është mëkatar. Ç’duhet bërë? Si t’i
heqim qafe mëkatet?

Aju shtohen mëkatet nga dita në ditë? A keni bërë shumë mëkate
sa nuk i mbani dot mend? A thoni “E ç’vlerë ka”? Tek Mateu 11:28
Jezusi thotë kështu: “Ejani tek unë, ju të lodhur e të munduar dhe
unë do tju jap qetësinë.” A mund tja thoni këtë seriozisht dikujt? Jo?
Atëherë këtë ju mund t’ia thoni Jezusit.
Në venat tuaja dhe në venat e mia ka gjak nga ati ynë, Adami.
Pra, edhe ne jemi lindur si mëkatarë. Tek Romakët 5:12 Bibla
shkruan kështu: “Mëkati hyri në botë nga një njeri dhe bashkë me të
edhe vdekja; kështu vdekja kaloi tek të gjithë njerëzit, sepse që të
gjithë kishin mëkatuar.” Ju e dini se jeni fajtor, mëkatar dhe gjithashtu
e dini se do të vdisni. Gjaku ynë nuk ka vlerë, tek Ezekieli 16:6 Bibla
shkruan: “Dhe kur unë kalova tek ti, të pashë të ndotur me vete
gjakun tënd.” Pra, ne vdesim.
E vetmja zgjidhje.
Jezus Krishti nuk u shfaq në barkun e s’ëmës në të njëjtën mënyrë
qe jemi unë dhe ju. Tek Mateu 1:20b për Marinë Bibla shkruan
kështu: “...ai që është në të është nga Shpirti i Shenjtë.” Kjo do të
thotë se Jezusi kishte Perëndinë për Ate. Në venat e tij rridhte vete
gjaku i Perëndisë. (Veprat 20:28)
Tek Hebrenjtë 9:22 Bibla shkruan kështu: “...pa derdhje gjaku nuk
ka falje.” Gjaku ynë është i ndotur dhe derdhja e tij nuk na i heq
mëkatet. Mëkatet mund të na i largojë gjaku i Jezusit, sepse Ai ishte
i pamëkatshëm dhe gjaku i tij ishte i pastër. Gjaku i tij mund të na i
largojë mëkatet tona aq larg sa largësia ndërmjet lindjes dhe
perëndimit. Perëndia tha se nuk do të na i kujtonte më mëkatet. A nuk
është ky një lajm i mirë? A nuk e dëshironi edhe ju një gjë të tillë?
I vetmi mëkat.
Tashti dëgjoni këtë. Njerëzit nuk shkojnë në ferr për mëkatet e tyre.
Ata shkojnë në ferr vetëm për një mëkat, sepse nuk kanë pranuar
Jezus Krishtin si mëkatmbartësin e tyre, zëvendësuesin e tyre, atë

që vdiq për mëkatet e tyre. Tek Gjoni 3:18 Bibla shkruan kështu: “Ai
që e besoi atë nuk dënohet, por ai që nuk e besoi e ka marrë
dënimin, sepse ai nuk besoi në emrin e të vetmit Bir të Perëndisë.”
Jezusi e dinte se sa mëkate do të bënit dhe për hir të dashurisë
që ka, Ai vdiq për ju. Të shpëtuarit është diçka mbinatyrore ndërmjet
jush dhe Perëndisë. Njeriu nuk ka fuqi ta bëjë një gjë të tillë i vetëm,
me forcat e tij. A do t’i luteshit në këto çaste Perëndisë dhe a do të
besoni Jezus Krishtin si Shpëtimtarin tuaj?
Ky është vendimi juaj.
Duke pranuar se unë jam mëkatar dhe se Jezusi ka vdekur për mua,
unë e pranoj atë tashti si Shpëtimtarin tim personal dhe besoj se Ai
do të me shpëtojë nga ferri. Me ndihmën e tij unë kam ndërmend ta
tregoj atë para njerëzve. “Po të gjithë ata që e pranuan atë, ai u dha
atyre fuqinë e të qenit bij të Perëndisë, madje edhe atyre që besuan
në emër të tij.” (Gjoni 1:12)
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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