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A ju ka treguar dikush, nga Bibla, se si mund ta dish 
me siguri që do të shkosh në qiell kur të vdesësh?



2

Pse dëgjojmë shumë mesazhe të ndryshme, sot? Mos vallë ka 
më shumë se një Ungjill? Çfarë e shtë me të vërtetë “Ungjilli” 
sipas Biblës?

©  Që nga viti 1980, nga Ronald R Shea, ThM. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

Fjala “ Ungjill” do të thotë “lajm i mirë”. Është lajmi i mirë se si 
mund të kesh një marrdhënie personale dhe të dashur me Zotin, 
i cili i jep kuptim dhe qëllim kësaj jete. Në të njëjtën kohë të jep 
sigurinë që ti do të kalosh përjetësinë në qiell me Të.
Shumë njerëz sot pretendojnë se predikojnë Ungjillin, por 
prapë duket sikur të gjithë ata kanë mesazhe të ndryshme.

Dil edhe shpalle

Krishtin publikisht!

Bëj një besëlidhje per-

sonale me Krishtin!

Lutu që të marrësh Krishtin.

Kthehu nga mëkatet e tua tek Zoti.

Kërkoji Jezusit të vijë 
në zemrën tënde!

Bëj lutjen e mëkatarit.

Bëje Krishtin Zotin e 

jetës sate.

Moho vetveten, merr k
ryqin

   të
nd, dhe ndiq Krish

tin!

Jepja zemrën Zotit!

Pendohu edhe 

pagëzohu!

Përpara se të fillojmë, mund t’u përgjigjesh këtyre tre py-
etjeve ndihmuese?

1. Çfarë është Ungjilli sipas atyre që keni dëgjuar?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

2. Në qofë se do të vdisje sonte edhe të qëndroje për-
para Zotit, dhe Ai të pyeste:  “Pse duhet të të lejoj në qiellin 
Tim?”. Çfarë do t’i thoje?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

3. Në qoftë se do të vdisje në këtë moment, a e di me 
siguri nëse do të shkosh në qiell?

q

q

Po!   Jam plotësisht i sigurt që do të shkoj në 
qiell.

Jo,  nuk e di me “ siguri të plotë” nëse do të 
shkoj në qiell.
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NDARJA NGA ZOTI
Rezultati i mëkatit është i qartë:

Por paudhësitë tuaja kanë shkaktuar një ndarje midis 
jush dhe Perëndisë tuaj…           Isaia 59 :2

MËKATI KRIJON NDARJEN E NJERIUT
NGA PERENDIA.

Zoti është njëherësh i shenjtë (shpirtërisht i pastër) edhe i pa-
fund. Si pasojë Ai është pafundësisht i shenjtë, rrjedhimisht edhe 
mëkati më i vogël është pafundësisht i papranueshëm për Të. Në 
këtë mënyrë, Bibla na mëson se edhe mëkati më i vogël mjafton 
për ta ndarë përjetësisht njeriun nga Zoti. Zoti nuk mund ta le-
jojë mëkatin në praninë e Tij.

ZOT I SHENJTË
 (shpirtërisht i pastër)

Njeriu mëkatar
(shpirtërisht i papastër)

MURI I MËKATIT

MËKATI
Për të kuptuar lajmin e mirë se si marrëdhënia midis Zotit dhe 
njeriut duhet të rivendoset, së pari duhet të kuptosh se si kjo 
marrëdhënie u shaktërrua.

Fjala e zotit na mëson:

Sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perë
ndisë.                                                        Romakët 3 :23
Atëherë kur ishim të vdekur në faje…

Efesianëve 2 :4
Zoti është i shenjtë ( shpirtërisht i pastër ) dhe njeriu është mëkatar 
(shpirtërisht i papastër). Ashtu si një person, i cili është fizikish 
i pastër, nuk mund të rrijë afër me një kafshë të ngordhur,në 
kalbëzim, kështu një Zot i përkryer edhe i shenjtë nuk mund të 
lejojë një njeri mëkatar dhe jo perfekt, në prezencen e tij. Njeriu 
është i vdekur, për shkak të mëkateve të tij!

Kafshë e ngordhur, 
në kalbëzim.

Njeri fizikisht i pastër.



PËRPJEKJET E NJERIUT JANË
TË KOTA!
Njeriu ka qenë gjithmonë duke kërkuar një rrugë për të kaluar 
pengesën që ndan atë nga Zoti. Ai është munduar ta depërtoj 
pengesën me pagëzim, vepra të mira, duke dashur fqinjtë, gjëra 
të shenjta, duke u bashkuar me disa kisha apo besime të vecanta 
etj. Por Bibla na mëson se asnjë punë e njeriut mëkatar kurrë 
nuk mund ta rrëzoj murin e mëkatit që ndan Zotin e shenjtë nga 
njeriu mëkatar.

Bibla thotë:

Jemi të gjithë si një gjë e papastër, dhe të gjitha veprat 
tona të drejtësisë janë si një rrobe e ndotur.    Isaïa 64:6

Të përpiqesh të pastrosh mëkatet e tua nëpërmjet veprave të 
tua, është po aq e pashpresë sa të mundohesh të pastrosh një 
fytyrë të pisët me një rrobe me graso! Nuk ka, absolutisht as-
gjë që mund të bëjë njeriu për të fshirë mëkatet e tij edhe të 
kalojë pengesën që e ndan nga Zoti. (shiko gjithashtu: Hagai 2: 
12-14, Luka 18:10-14, Romakët 3:20; 3:27-28; 4:5, Galatasit 
3:10,11,21)

Gjëra të shenjta

Bindje ndaj dhjetë
urdhërimeve

   Të shkuarit
në kishë

Duke dashur
 fqinjtë

Pagëzim
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UNGJILLI
Fjala “Ungjill” do të thotë “Lajm i Mirë”. Meqë ne kurrë nuk 
do të shkonim përpara Zotit, në mëkatet tona, Zoti dërgoi Jezus 
Krishtin të vdesë për mëkatet tona dhe e ringjalli prej së vdekur-
ish ditën e tretë.

Tani, o vëllezër, po ju deklaroj ungjillin… se Krishti vdiq për 
mëkatet tona sipas Shkrimeve, se u varros dhe u ringjall të 
tretën ditë, sipas Shkrimeve.           1Korintasve 15:1-4

JEZUS KRISHTI 

UNGJILLI ËSHTË SE KRISHTI VDIQ PËR 
MËKATET TONA DHE U RINGJALL PREJ 

SË VDEKURISH.

ZOTI

NJERIUPENGESA

7

Shumë njerëz besojnë me të vërtet që Jezus Krishti vdiq edhe u 
ringjall, por çfarë do të thotë Bibla kur thotë se Jezusi vdiq “për 
mëkatet tona”? Si e rrëzoi, vdekja e tij pengesën midis Zotit dhe 
njeriut?

MËKATIT

JEZUSI E RRËZOI PENGESËN E MËKATIT, DUKE VDEKUR PËR MËKA-
TET TONA DHE DUKE U NGRITUR PREJ SË VDEKURISH, SËRISH.

E



PROBLEMI:     ZOTI DUHET TA NDËSH-
KOJË MËKATIN.
Bibla na tregon se Zoti, duke qënë i shenjtë dhe i drejtë, 
duhet ta ndëshkoj mëkatin.

Askush të mos ju gënjejë me fjalë të kota, sepse, për shkak 
të këtyre gjërave, vjen zemërimi i Perëndisë mbi bijtë e 
mosbindjes.       Efesianët5:5

Sepse zemërimi i Perëndisë zbulohet nga qielli për çdo pa-
besi e padrejtësi të njerëzve.     Romakët 1:18

Drejtësia e Zotit kërkon që njeriu duhet të paguaj për mëkatet 
që ka bërë kundër Zotit të Shenjtë, duke vuajtur ndëshkimin 
e Tij të përjetshëm. (shiko gjithashtu: 2 Thesalonikasve 1:8-
9; Mateu 25:46; Zbulesa 20:10.) Se si Krishti na çliroi nga 
zemërimi i Zotit nëpërmjet vdekjes së Tij, mund të shpjegohet 
në tre hapa.

Zoti duhet të 
derdhë gjithë 

zemërimin e Tij 
mbi mëkatin.
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Njeriu mëkatar

HAPI I PARË: FAJËSIMI
KRISHTI MORI MËKATET TONA
Hapi i parë në shpengimin e njerëzimit ishte marrja e 
mëkateve të botës në trupin e Tij, në kryq. Kur Jezusi u kry-
qëzua, Zoti i mori të gjitha mëkatet e botës ( të shkuara, të 
tashme, të ardhme) dhe i vendosi ato në Krishtin. Fajësoi 
Atë në vendin tonë.

Dhe Zoti bëri që të bjerë mbi të paudhësia e ne të gjithëve.
         Isaia 53:6

Ai vet i barti mëkatet tona në trupin e tij mbi drurin e 
kryqit.                    1 Pjetrit 2:22

Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne ai që nuk njihte mëkat, 
që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të.

2 Korintasve 5:21

Në gjykatën qiellore Jezusi u shpall fajtor për 
mëkatet e botës.

 Fajtor për 
mëkatet e 

botës!

Jezusi mori 
në trupin e 
tij në kryq, 
mëkatet e 
botës.

Meqë  Zoti duhet ta ndëshkojë mëkatin, tani kë duhet të 
ndëshkojë Ai?
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HAPI I TRETË: PËRMBUSHJA ( PAJTIMI)
VDEKJA E KRISHTIT PAGOI PLOTËSISHT PËR MËKATET TONA, 
DUKE PËRMBUSHUR ZEMËRIMIN DHE DREJTËSINË E ZOTIT.
Meqënëse Jezusi vdiq në vendin tonë për mëkatet tona, drejtësia 
e Zotit u përmbush. Jezusi pagoi për të gjitha mëkatet e njerëzve, 
kështu që kushdo që zgjedh ta pranojë këtë shlyerje, nuk do të 
provojë kurrë zemërimin e përjetshëm të Zotit, që vjen mbi të 
gjitha mëkatet e njerëzve.

Por i pëlqeu Zotit ( Atit ) ta rrihte dhe ta bënte të vuante. 
Duke ofruar jetën e tij ( Jezusit ) si flijim për mëkatin… Ai do 
të shikojë frytin e mundimit të shpirtit të tij dhe do të jetë i 
kënaqur.     Isaia 53:10-11

Kur Jezusi e mori uthullën, tha: ``U krye!``. Dhe duke ulur 
kryet, dha frymën.         Gjoni 19:30

Fraza “u krye” ishte një shprehje e përdorur në Romë, në kohën 
e Jezusit, kur një borxh ishte shlyer plotësisht.  (Kittel, vol VIII, 
pp.57,60) Kur Jezusi tha këtë me zë të lartë para se të vdiste, Ai 
po tregonte se kishte bërë një shlyerje të përsosur, të plotë dhe 
totale për mëkatin (shiko gjithashtu Kolosianët 2:13-14)

Si mund të jetë vdekja e Jezusit kaq e vlefshme, sa që mund të 
paguajë jo vetëm për mëkatet e tua, por për mëkatet e të gjithë 
njerëzimit në cdo kohë?

krenaria

 smira

Llogaria E Gjithë 

Mëkateve

KËSHTU, JEZUSI RRËZOI PENGESËN
NDËRMJET ZOTIT DHE NJERIUT, DUKE PAGUAR
PËR MËKATET TONA ME VDEKJEN E TIJ NË KRYQ.

Është sepse…
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HAPI I DYTË:  ZËVENDËSIMI
KRISHTI VDIQ PËR NE.
Meqë Zoti duhet të ndëshkoj mëkatin, Ai zbrazi gjithë zemër-
imin e Tij mbi Jezusin. Jezusi u bë “zëvendësuesi” ynë. Ai u 
ndëshkua për mëkatet tona edhe vdiq në vendin tonë.

Por ai u tejshpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për 
paudhësitë tona; ndëshkimi për të cilin kemi paqen është 
mbi të.                Isaia 53:5

Rreth orës nëntë, Jezusi briti me zë të lartë duke thënë… 
``Perëndia im, Perëndia im, përse më ke braktisur?``. 

Mateu 27:46

Zoti ndëshkoi Birin 
e Tij, Jezusin, në 

vendin tonë.
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Besimi është dora me anë të së cilës ne arijmë dhe pranojmë 
jetën e përjetshmë, ofruar falas në Jezus Krishtin.

Sepse, duke qenë se nëpërmjet diturisë së Perëndisë bota nuk e 
njohu Perëndinë me urtinë e vet, Perëndisë i pëlqeu të shpëtojë 
ata që besojnë nëpërmjet marrëzisë së predikimit.
       1Korintasve 1:21.

BESIMI: PËRGJIGJA E NJERIUT NDAJ 
KRISHTIT.
Jezusi bëri të gjithë punën e nevojshme për të shpëtuar njeriun 
nga mëkatet e tij. Megjithatë, përpara se ne të provojmë bekimet 
që Zoti ka siguruar përmes vdekjes së Krishtit në kryq, Zoti kërkon 
që ne të besojmë në Jezusin dhe atë që Ai ka përmbushur përmes 
vdekjes së Tij.

Duke ditur se njeriu nuk shfajësohet me anë të veprave të 
ligjit, por me anë të besimit në Jezu Krishtin, besuam edhe ne 
në Jezu Krishtin, që të shfajësoheshim me anë të besimit në 
Krishtin dhe jo me anë të veprave të ligjit, sepse asnjë mish nuk 
do të shfajësohet me anë të veprave të ligjit.     Galatasit 2:15

Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlin-
durin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë 
jetë të përjetshme.             Gjoni 3:16

(Në fakt ka më shumë se 160 vargje në Dhjatën e re, që tregojnë se 
i vetmi kusht për të marrë jetën e përjetshme është besimi  në Jezus 
Krishtin. Ndër ta janë Gjoni 1:7, 1;12, 3:18, 5:24, 6:29, etj.)

BESIMI

JEZUS KRISHTI

JEZUSI ËSHTË ZOT.
Jezusi është Zot! Ai është përjetësisht i barabartë në cdo aspekt 
me Atin! Ai thjesht u bë njeri në mënyrë që të vdiste për mëkatet 
tona, por kurrë nuk pushoi së qënuri Zot!

Atëherë Thomai u përgjigj dhe i tha: ``Zoti im dhe Perëndia 
im!``. Jezusi i tha: ̀ `Sepse më ke parë, Thoma, ti ke besuar; lum 
ata që nuk kanë parë dhe kanë besuar!``    Gjoni 20:28-29

(Shiko gjithashtu Gjoni 1:1; 8:58-59; (Eksodi 3:13-14); Gjoni 
10:30; 1 Timoteut 3:16; Titit 2:13; Kolosianët 2:2; Hebrenjve 1:8)

Ata që mohojnë natyrën hyjnore (hyjninë) të Jezusit do të mar-
rin dënimin e përjetshëm.  Jezusi tha:

Ju jeni nga këtu poshtë, kurse unë jam nga atje lart; ju jeni prej 
kësaj bote, unë nuk jam prej kësaj bote. Prandaj ju thashë se 
ju do të vdisni në mëkatet tuaja, sepse po të mos besoni se unë 
jam, ju do të vdisni në mëkatet tuaja`.           Gjoni 8:23-24

(shiko gjithashtu Gjoni 11:25-27; 20:31; Veprat 9:20;16:30-31; 1 
Gjonit 5:13)

PSE ZOTI U BË NJERI?
Në faqen 5 ne mësuam se Zoti, duke qënë pafundësisht i shen-
jtë, edhe mëkati më i vogël është pafundësisht i papranueshëm 
për Të. Si rezultat një shlyerje e pamasë duhej bërë për mëkatet e 
çdo personi. Ka dy mënyra me anë të të cilave mund të bëhet një 
shlyerje e pafundme: Një person i kufizuar, të  vuaj zemërimin e 
Zotit përjetësisht, ose një njeri i pakufizuar, të vuaj zemërimin e 
Zotit për një kohë të kufizuar. Të dy këto rrugë, kërkojnë për një 
pagim, shlyerje të pafundme për mëkatin.

1.  Njeriu, i cili është i kufizuar, i duhet të vuaj zemërimin 
e Zotit përjetësisht, në qoftë se ai duhet të paguante vetë për 
mëkatet e tij. Ja pse ferri është i përjetshëm.

2.  Jezus Krishti, Zoti i përjetshëm në trajtë njeriu, duhet të 
vuante zemërimin e Zotit për një sasi kohe të caktuar. Meqë Ai 
është Zot, vuajtjet që duroi në kryq ishin një sakrificë me vlera 
të pafundme. Si pasojë, vdekja e Tij bëri te vlefshëm shlyerjen 
e pafundme, e nevojshme për t’u paguar për të gjithë mëkatet e 
njerëzve në të gjitha kohërat.

Një shlyerje e pafundme duhet bërë për mëkatet e çdo njeriu. 
Zoti lejon çdo person të zgjedhë cilin plan shlyerje të dojë… 
Jezus Krishtin ose përjetësinë në ferr.
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HIRI: NJË DHURATË  FALAS
Fjala “hir” kupton diçka që është dhënë falas… pa ndonjë çmim 
apo detyrim. Për shembull, shoku yt më i mirë të ofronte një 
dhuratë edhe ti të përpiqeshe ta paguaje për të, a mund të quhet 
më kjo dhuratë? Sigurisht që jo! Ajo kthehet në një borxh në 
momentin që ai pranon paratë e tua. Shoku yt mund të ofendo-
het, të marrë prapë dhuratën dhe të thotë: “ Nuk po ta jap këtë 
dhuratë sepse më duhet ta jap. Është dhuratë. E pranon dhuratën 
time apo jo?”

NJË DHURATË: NË MOMENTIN QË TI OFRON DIÇKA TJETËR 
NË KËMBIM TË SAJ, AJO NUK ËSHTË MË DHURATË. POR 

KTHEHET NË BORXH!

Edhe atij që vepron, shpërblimi nuk i konsiderohet si hir 
por si borxh.        Romakët 4:4

    Vetëm atëhetë kur i fut paratë e tua në xhep dhe zgjat dorën  
bosh ai do të bëjë përsëri ofertën e tij edhe do të të japë dhu-
ratën.
    E njëjta gjë është e vërtetë edhe me ofertën e Zotit për jetën 
e përjetshme.  Njerëzit mundohen të blejnë jetën e përjetshme 
duke u bindur dhjetë urdhërimeve, duke bërë një jetë të mirë, 
duke shkuar në kishë, ose duke bërë gjëra të tjera fetare si këto.  
Por Zoti nuk do t’i ketë borxh askujt! Ai nuk ja ka borxh askujt 
jetën e përjetshme. Ai e ofron atë vetëm si dhuratë.

S’ka
marrëveshje!

Është dhuratë!
Pranoje si të 
tillë ose mos

 e prano
 fare.

HIRI: DUHET TË JETË FALAS
Kur njeriu perpiqet të fitojë jetën e përjetshme me veprat e tij, ai 
nuk pranon ofertën e Zotit për jetën e përjetshme, si një dhuratë, 
e cila është nga “hiri”.

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(b)

Akoma vetëm falë “hirit”të tij, Zoti na shpëton.

Ju në fakt, 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 mos mburret askush.  Efesianët 2:7-8

Prandaj shkrimet na mësojnë se Zoti e tërheq dhuratën e jetës së 
përjetshme nga të gjithë ata që provojnë ta fitojnë atë nëpërmjet 
veprave të tyre, gradualisht duke e bërë Zotin, një borxhli ndaj 
njerëzve mëkatarë.

Ju që kërkoni të shfajësoheni me anë të ligjit, jeni ndarë nga 
Krishti; ratë poshtë nga hiri.     Galatasit 5:3

ZOTI OFRON JETËN E PËRJETSHME SI NJË DHURATË. NE DUHET 
TA PRANOJME SI DHURATË OSE TË MOS E PRANOJMË FARE.

Prandaj, të provosh të fitosh jetën e përjetshme nëpërmjet pu-
nëve të ligjit do të thotë të refuzosh të vetmen mënyrë në të cilën 
Zoti ofron jetën e përjetshme, që është, nga hiri i Tij! Kur një 
njeri refuzon dhuratën e hirshme të Zotit të jetës së përjetshmë, 
ai është duke zgjedhur me dëshirë dënimin e përjetshëm.

S’ka marrëveshje!
Është dhuratë! Prano
je si dhuratë ose mos

e prano fare.

Vepra

Dhje
të

Urdhë
rimet

Besim

plus JETA E PËRJETSHME

JETA E PËRJETSHME
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dijë mendimet sekrete dhe veprat e një personi. Ndoshta, arsy-
etuan ata, 18 personat që mbi të cilët ra kulla e Siloamit, ishin 
18 mëkatarët më të këqinj në të gjithë Jeruzalemin. Zoti mund 
t’i kishte mbledhur ata së bashku në vendin dhe kohën e caktuar 
për të zbatuar gjykimin e tij të drejtë. Megjithatë kjo do thoshte 
se vetëm mëkatarët më të këqinj e meritonin gjykimin e Zotit. 
Pjesa tjetër e Jeruzalemit (ata që nuk u vranë nga rënia e kullës) 
kishin bërë një jëtë shumë të mirë aq sa nuk ishin nën gjykimin 
e Zotit. Të besosh këtë lloj arsyetimi, është njëlloj si të besosh se 
shpëtimi fitohet me anë të veprave të ligjit. Jezusi i paralajmëroi 
atë që besonin në këtë mënyrë se ata do të përballonin ndësh-
kimin e përjetshëm. Ai i urdhëroi të pendohen, të braktisin të 
gjitha shpresat se mund të siguronin një të drejtë të qendronin 
përpara Zotit, falë veprave të ligjit, dhe të besonin vetëm te Zoti 
për shpëtimin e tyre.

Te Hebrenjtë 9:9-14 Bibla i quan “vepra të vdekura” gjërat e 
shenjta ose ritualet fetare me anë të të cilave njeriu përpiqet të 
shkoj te Zoti. Disa kapituj më përpara, Hebrenjve 6:1, i njëjti 
autor thotë se themeli i besimit të Krishterë është “ pendimi nga 
veprat e vdekura dhe besimi drejt Krishtit”. Domethënë, njerëzit 
duhet të ndalojnë së besuari në “vepra të vdekura” ( ritualet fe-
tare, gjerat e shenjta etj) perpara se ai të ushtrojë një besim të 
vërtetë në Zotin.

Urdhërimi Biblik është i qartë. Në qoftë se një njeri beson se 
feja e tij, do ta çoj atë në qiell, ai duhet të pendohet, (Mateu 
3:7-9).  Në qoftë se ai beson se, t’u bindesh urdhërimeve është 
e nevojshme për të të çuar në qiell, ai duhet të pendohet. (Luka 
13:1-5). Edhe në qoftë se ai beson se duhet të bejë disa rituale 
fetare ose sakramente që të shpëtohet, ai duhet të pendohet dhe 
të mos besoj në asnjë nga ato gjëra (Hebrenjtë 6:1). Ashtu si ai 
burri në faqen 14, ai duhet të futë paratë e tij në xhep dhe të 
pranojë jetën e përjetshme si dhuratë.

Besimi në Jezusin nuk do të të shpëtojë në qoftë se, ndërsa beson 
se Krishti vdiq për ty, ti beson gjithashtu se duhet të pagëzohesh, 
të shkosh në kishë, ose t’u bindesh dhjetë urdherimeve do të 
ndihmojnë të shkosh në qiell. Ti nuk mund t’i shtosh Jezusit një 
listë të gjatë gjërash që duhet të bësh apo të jesh, që të shkosh 
në qiell. Ti duhet t’i refuzosh tërësisht të gjitha këto gjëra, duke 
qene se nuk kanë asnjë vlerë shpëtimi dhe të besosh vetëm në 
Jezus Krishtin.

PENDIMI
PENDIMI, MUND TË JETË FJALA MË E KEQKUPTUAR 
NË GJUHËN SHQIPE.
ÇFARË NUK ËSHTË PENDIMI SHPËTUES:
1.  Pendimi shpëtues nuk është që të na vijë keq për mëkatete 
      tona.

2.  Pendimi shpëtues nuk është të largohesh nga mëkatet dhe 
      të reformosh jetën tënde.

3.  Pendimi shpëtues nuk është dëshira jote për t’ia dorëzuar 
     jetën Zotit në mënyrë që ai të drejtojë hapat e tua..

     Pendimi shpëtues nuk ka të bëjë absolutisht fare me keqa-
rdhjen për mëkatet e tua apo me largimin prej tyre. Zoti është 
i gatshëm të të shpëtojë ashtu siç je. Bibla thotë:

Kur ende ishim mëkatarë, Krishti vdiq për ne.
Romakët 5:8

ÇFARË ËSHTË PENDIMI SHPËTUES:
    Pendimi shpëtues është të ndalosh së besuari se mund të fitosh 
jetën e përjetshme përmes fesë, riteve fetare, ose t’u bindesh 
ligjeve të Zotit.

   Fjala “pendim” vjen nga Greqishtja e cila do të thotë “të 
ndryshosh mëndje.” Ata të cilët besojnë se mund të fitojnë 
jetën e përjetshme përmes veprave të mira janë të urdhëruar 
në Shkrime të ndryshojnë mëndjen ose të pendohen. Atyre 
u është thënë të ndalojnë së besuari ne veprat e tyre, dhe të 
vijnë te Zoti me kriteret e hirit, vetëm nëpërmjet besimit.

   Te Mateu 3:7-9, disa fetarë mendonin se do të shkonin në 
qiell sepse ishin pasardhës të Abrahamit, atit të Çifutëve. Zoti 
vetë i kishte zgjedur Çifutët dhe formoi fenë e tyre. Këta burra 
besonin ashtu sepse mendonin se ishin të fesë së duhur dhe 
do të shkonin në qiell. Gjon Pagëzori u tha se ata duhet të 
pendoheshin, domethënë ata duhet të ndalonin së besuari në 
fenë e tyre, për të shkuar në qiell.

    Te luka 13:1-5 tregohet për një kullë në Jeruzalem që u
shemb dhe vrau 18 veta. Mendjet Çifute kërkuan për një 
përgjigje për këtë tragjedi. Ata menduan se vetëm Zoti mund të



SI PËRMBLEDHJE
Meqënë se mëkati ndan njerëzit nga Zoti, dhe meqë Jezusi 
pagoi për mëkatet tona në kryq, njeriu mund të ketë një 
marrdhënie  me Zotin vetëm përmes Jezus Krishtit.

Jezusi  tha: ``Unë jam udha, e vërteta dhe jeta; askush 
nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje.      Gjoni 14:6

Shpëtimi
(i shpallur “jo fajtor”
për të gjithë mëkatet e
tua dhe i siguruar për jetën 
e përjetshme në qiell)

i jepet falas 
çdo kujt që:

pagëzimi me ujë
të shkuarit në kishë

duke bërë një jetë të mirë
bindja ndaj 10 urdherimeve

duke dashur të afërmit
sakramentet

(gjera të shenjta)
feja

1.
Pendohet

nga veprat
 e vdekura

2.
dhe beson:

A.
Se Jezusi
është Zot

B.
Se Ai

vdiq për
mëkatet

tona

C.
Se Ai u
ringjall
prej së 

vdekurish

A ke besuar ndonjëherë se të 
jetosh sipas disa standardeve  
të perëndishme, ose të zbatosh 
disa shërbesa fetare ishte e nevo-
jshme për të shkuar në qiell?

A beson akoma se ato gjera 
do të shpëtojnë?

A e kupton çfarë bëri Jezusi në 
kryq për ty?

Mund ta shpjegosh me fjalët e 
tua tani?

A ju’a ka shpjeguar ndonjë 
tjetër në këtë mënyrë më 
parë?

Tani, në mënyrën më të mirë që di, a beson në atë që bëri 
Jezusi në kryq për ty, është e gjitha ajo që të duhet për tu 
pastruar nga mëkatet dhe për të siguruar një vend në qiell?

1918

Jezus Krishti

q   Po   q Jo

Shpëtimi
nëpërmjet: 

NË QOFTË SE BESIMI ËSHTË DORA QË PRANON
SHPËTIMIN NËPËRMJET JEZUS KRISHTIT, PENDIMI

 ËSHTË DORA QË REFUZON SHPËTIMIN ME
MËNYRA TË TJERA.

Besimi shpëtues nuk konfirmon vetëm vdekjen e Jezusit si të 
“nevojshme” ai duhet të konfirmojë gjithashtu se vdekja e tij 
është e mjaftueshme! Ai vetë e bëri të mjaftueshme të paguajë 
për të gjithë mëkatet e tua, pavarësisht nga përpjekjet e njeriut 
dhe veprave të tij të mira, kjo është dhuratë e vlefshme vetëm 
përmes besimit, dhe veç veprave të mira njerëzore.
(Shiko Galatasit 2:21; 3:10-14; 5: 1-5; Romakët 4:4-5, 14; 11:6)

Kthehu prapë në faqen 3. Cila ishte përgjigja jote pyetjes “ pse 
duhet të lejojë Zoti në qiell?” në qoftë se ke thënë se duhet 
të pagëzohesh, të bësh një jetë të mirë, ose ndonjë gjë tjetër, 
përveç besimit në Jezusin, ti duhet të pendohesh. Duhet të 
mos besosh në ndonjë gjë fetare që ke bërë në të shkuarën 
ose që mund të bësh në të ardhmen, dhe të besosh vetëm te 
Krishti.

Jo faleminderit! 
Nuk kam nevojë për 
asnjë nga ato për

t’u shpëtuar!pagëzimi me ujë
të shkuarit në kishë

duke bërë një jetë të mirë
bindja ndaj 10 urdherimeve

duke dashur të afërmit
sakramentet

(gjera të shenjta)
feja

Shpëtimi
nëpërmjet: 

PENDIMI SHPËTUES



(Shih gjithashtu edhe  1 Gjonit 5:10-13 )

Të jesh i sigurt se je i shpë-
tuar me të vërtetë në qoftë 
se jeta jote fillon të ndry-
shojë, duke demostruar 
prezencën e Zotit në jetën 
tënde.

Të jesh i sigurt se je i shpë-
tuar me të vertetë, në qoftë 
se do jesh duke ecur me 
Krishtin prej shumë vitesh, 
që tani.

Të jesh i sigurt se je i 
shpëtuar me të vërtetë në 
qoftë se prodhon fryte, 
ose viryte të mira.

Të jesh i sigurt që je i 
shpëtuar me të vërtetë në 
qoftë se ke dëgjuar Un-
gjillin dhe e ke besuar 
atë.

Sipas këtij vargu si mund ta dini me siguri që jeni shpë-
tuar me të vërtetë?

Në të vërtetë, në të vërtetë po 
ju them: . . .

Ai që dëgjon fjalën time . . .

Dhe beson në atë që më ka dër-
guar . . .

Ka jetë të përjetshme . . .

Dhe ai nuk vjen në gjyq . . .

Por ka kaluar nga vdekja në 
jetë.

Sa i sigurt ishte Jezusi për 
këtë?

A i ke dëgjuar fjalët e Krishtit 
në këtë libër?

A e beson se Zoti dërgoi Jezusin 
të vdiste në vendin tënd?

do të thotë që do e marresh 
jetën e përjetshme më vonë 
apo që ti e ke tashmë?

bibla thotë.” Mund të mos vijë” 
apo “nuk vjen”?

Në ç’moment kalon dikush 
nga vdekja në jetë?

SIGURIA
Në qoftë se e ke vendosur besimin tënd vetëm te Krishti, dhe do 
të vdisje sonte, a e di me siguri që do të shkosh në qiell?
Jezusi tha:

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 gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. 

Gjoni 5:24

q

q
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I SIGURUAR PËRJETËSISHT
Në qoftë se bie prapë në mëkat nesër ose muajin tjetër, 
a është e mundur të humbësh dhuratën e jetës së përjet-
shme?                   Bibla thotë::

Prej këtij vullneti, ne jemi shenjtëruar me anë të kushtimit 
të trupit të Jezu Krishtit, që u bë një herë për të gjithë. Dhe 
ndërsa çdo prift rri përdita në këmbë duke shërbyer dhe duke 
mblatuar shpesh herë të njëjtat flijime, që nuk mund të heq-
in kurrë mëkatet, ai, përkundrazi, pasi dha për gjithnjë [ të 
shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen] një flijim të vetëm për 
mëkatet, u vu të rrijë në të djathtën e Perëndisë... Sepse, me 
një ofertë të vetme, ai i bëri të përsosur për gjithnjë ata që 
shenjtërohen.     Hebrenjve 10: 8,9,10,12

Sipas Biblës, për ç’mëkatë pagoi Jezusi kur vdiq?

q
q
q

Mëkatet e tua në të kaluarën.

Mëkatet e tua në të kaluarë dhe në të tashmen.

Të gjithë mëkatet e tua për gjithnjë: të shkuara, të 
tashme dhe të ardhme.

Sipas këtij vargu, sa herë jeni shenjtëruar ( u bëtë të shenjtë)
nga vdekja e Jezus Krishtit?

q

q

q

q

Një herë në javë.

Një herë në muaj.

Sa herë që rrëfen mëkatet 
e tua të fundit dhe kërkon 
falje.

Një herë e përgjithmonë.

SIGURIA E PËRJETSHME: NJË PËRMBLEDHJE E 
NEVOJSHME E VDEKJES SE ZOTIT TONË

Dikush nuk e humb dhuratën e jetës së përjetshme për shkak 
të mëkatit. Kjo është arsyeja pse vdiq Krishti... Të paguajë për 
mëkatet e tua! Për shkak se Ai vdiq për të gjitha mëkatet tona, 
njëherë e përgjithmonë ( të shkuara, të tashme, dhe të ar-
dhme). Ai është në gjendje të shpallë ty jo fajtor njëherë e 
përgjithmonë, jo vetëm për mëkatet e tua të shkuara por edhe 
ato të tashme dhe ato të ardhme! Të refuzosh të besosh këtë 
është njësoj sikur të refuzosh vetë Ungjillin. ( rishiko faqet 
7-11).



SIGURIA E PËRJETSHME: NJË PËRM-
BLEDHJE E NEVOJSHME E HIRIT
Në qoftë se, pasi kishe vendosur besimin tënd te Krishti, se 
do të të kërkohej t’i bindeshe ligjeve të Zotit “për të qendruar 
i shpëtuar”...

Prandaj, në qoftë se dikush mohon kategorikisht mësimet e 
Biblës mbi sigurinë e përjetshme, si po përpiqet ai të arrijë 
Zotin, më anë të Hirit, apo me anë të veprave të ligjit?

A mund të justifikohet (shpëtohet) ndonjë në këtë mënyrë? 
(Rishiko faqen 14-15).  

Si shpëtohet njeriu, sipas Biblës? (Shih Romakët 3:28 për ndi-
hmë). 

Në një pasazh tjetër të Biblës, Jezusi tha:

Delet e mia e dëgjojnë zërin tim, unë i njoh dhe ato më 
ndjekin; dhe unë u jap atyre jetën e përjetshme dhe nuk do 
të humbasin kurrë, e askush nuk do t`i rrëmbejë nga dora 
ime. Ati im, që m`i dha, është më i madh se të gjithë; dhe 
askush nuk mund t`i rrëmbejë nga dora e Atit tim. 

Gjoni 10: 27-29
Në vargun e mësipërm, çfarë lloj jete jep Jezusi?

q  Të përkohshme        q  Të kushtëzuar 

    q  Të përjetshme

Në qoftë se është me të vërtetë ashtu siç tha Jezusi, a mund të 
humbasë jeta e përjetshme.

Për cilin tha Jezusi, në vargun e mësipërm, se është më i madh 
se të gjithë?

A mund të thuash me ndershmëri se jeta 
e përjetshme është falë hirit ( një dhu-
ratë)?

  OSE
{A do të nën kuptonte se} shpëtimi yt 
përfundimisht varet nga veprat e ligjit?

q  q

q  q
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__________________________________

________________________

_____________________________________

____________________

____________________________

Sa i fortë duhet të jetë një njeri për t’u larguar nga krahët e 
Zotit?
______________________________________________
A je ti më i fortë se Zoti?
______________________________________________
Sipas këtij vargu, në qoftë se ke besuar Ungjillin e shpëtimit, a 
është e mundur që ti të bësh dicka që të rezultoj më vonë në 
ndëshkim të përjetshëm?
______________________________________________
(Për pjesë të tjera lidhur me sigurinë e përjetshme shih: Romakët 8:37-
39; Efesianët 1:13-14; Gjoni 6:36-40; Hebrenjve 13:5)

A DUHET TË VAZHDOJMË TË MËKATOJMË?
    Edhe pse asnjë mëkat nuk mund të privojë një besimtar 
nga jeta e përjetshme e cila i është dhuruar falas njëherë e 
përgjithmonë,megjithatë mëkati ka pasoja të rënda në këtë jetë 
dhe në atë tjetrën që do të vijë.
    Së pari, ka pasoja natyrale të mëkatit. Një përson që pi me 
tepricë mund të vrasë veten ose ndonjë viktimë të pafajshmëme 
në një aksident automobilistik. Një tjetër që merret me imoral-
itet, mund të marrë AIDS (sida) dhe të vdesë. Të njohësh Jezusin 
si shpëtimtar do të shpëtojë dikë nga ferri, por nuk e shpëton atë 
nga pasojat natyrale i të jetuarit në mëkat. ( shih Galatasit 6:7-8: 
Jakobi 2:14-17).
    Së dyti, mëkati ka edhe pasoja të përjetshme. Të marrësh 
një biletë falas për një eveniment sportiv të garanton hyrjen në 
stadium, por jo një vend në radhën e parë. Ngjashmërisht me 
këtë, të marrësh dhuratën e jetës së përjetshme përmes besimit 
në Jezus Krishtin të garanton hyrjen në mbretërinë e përjetshme 
të Zotit, por kurrsesi një pozicion madhështor në këtë mbretëri! 
Pozicioni ynë në qiell dhe shpërblimet që bashkangjiten me këtë 
pozicion janë totalisht të varura në jetën e shenjtë dhe në vepra 
të Zotit që ne tregojmë dhe bëjmë në jetën e tanishme. (1Ko-
rintasve 3:11-17; 9:24-27; 2Korintasve 5:10-11).
    Ndërsa kënaqësitë e mëkatit në këtë jetë mund të duken 
ndonjëherë më të rëndësishme se disa shpresa të largëta apo 
shpërblime të mëvojshme në qiell, Shkrimet na mësojnë se ata 
që shkëbejnë ose e japin “trashëgiminë” e tyre ( shpërblimet e 
tyre në qiell ) për kënaqësitë e mëkatit, një ditë do të qajnë kur të 
shikojnë shpërblimet e pashprehura, të cilat i humbën kur ndo-
qën dëshirat e tyre mëkatare në këtë jetë. ( Hebrenjve 12:14-17; 
Luka 19:11-27; 2 Pjetrit 1:8-11; 1 Gjoni 2:28)
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2.  Mos provo të fitosh siguri për marrdhënien tënde me Krishtin apo 
të rritesh në të vërtetën shpirtërore përmes “ndjenjave enigmatike” 
ose “zërave të ulët” brenda kokës tënde. Ajo që “ndjejmë” në zemrat 
tona nuk është një guidë e besueshme siç janë të vërtetat matematike 
apo gjeografike. A do të provoje të udhëtoje me makinën tënde, në 
një vend që nuk e njeh, kur ka shumë mjegull, pa një hartë thjesht 
duke u bazuar në “ndjenjat” e tua? Sigurisht që jo! Por kështu mun-
dohen të jetojnë jetët e tyre të Krishtera shumë njerëz pa mend!

3.  Me qëllim që të rritemi në të vërtetën shpirtërore, Zoti na ka 
dhënë një burim të vërtetë që është i sigurt dhe i palëkundur. Quhet 
Bibla. Përpiqu të lexosh Biblën tënde çdo ditë. Fillo me librin e Gala-
tasve. Është mbrojtja e Ungjillit dhe e doktrinës së Hirit, nga Shën 
Pali. Lexo një kapitull çdo ditë derisa të kesh lexuar të gjithë librin 
( 6 kapituj ) pesë herë. Kjo do të të marrë një muaj kohë, në muajin 
tjetër lexoje të tërë librin në një ditë. Në këtë mënyrë do të bëhesh 
i vendosur në disa baza të doktrinës së besimit të Krishterë, duke 
u pajisur me atë lloj themeli që është i nevojshëm për një rritje të 
shëndoshë.

Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala 
e Perëndisë.      Romakëve 10 :17

4.  Kur të jeni të sigurt dhe të fortë, për të kuptuar Ungjillin, gjeni 
një kishë të mirë. Për të bërë këtë, pyet pastorin se si shkon dikush 
në qiell. Në qoftë se ai thotë se dikush shkon në qiell duke bërë një 
jetë të mirë, duke u bindur dhjetë urdherimeve, pagëzimit, rrëfimit, 
antarësimit në kishë, apo disa përgjigje të tjera të gabuara si këto, 
largohu edhe kërko për një kishë tjetër. Në qoftë se pastori as që e 
njeh Ungjillin, dogma kryesore e besimit të Krishterë, atëherë ai as 
që njeh pjesën më elementare të Krishtërimit! Pse duhet të shkosh në 
një kishë ku pastori i saj as që e ka idenë si të shkojë në qiell? Gjej 
një kishë të mirë.

Ekspreienca
emocione te ndryshme.

 Kur të rrënqethet mishi. 
(nga dikush që flet)

Eksperienca misterioze, vizione
Të duket sikur të godet vetëtima. 

Ndjesitë e ndryshme.

NDJENJAT MUND TË 
JENË PËSHPËRIMA 

NGA DJALLI.

NDËRTO BE-
SIMIN TËND NË 

FJALEN E ZOTIT.

 Bibla

FORCOHU NË BESIMIN TËND
Në ditët e ardhshme Satani do të fillojë të të fyejë dhe do për-
piqet të rrëzojë besimin tënd në Krishtin. ( 1 Pjetrit 5:8; Efesianët 
6:16 Mateu 13: 3-23).

Disa nga qëllimet e tij janë:
1.    1. të mbjellë fara dyshimi dhe dëshpërimi me qëllim që t’ju 
vjedhë gëzimin dhe sigurinë e jetës së përjetshme.
2.    të largojë nga udha e drejtë në mënyrë që të ndalojë së rri-
turi në njohuri e së vërtetës, dhe
3.   të ndalojë të ndash besimin tënd në Krishtin me të tjerët. 
Këtu janë disa këshilla se si mund t’i rezistojmë sulmeve të tij.

Forcohu në besimin
 tënd në mënyrë që 
   mund tu bësh
     ballë  shigjetave
         të  zjarrta të
           të  ligut.

 B
 e
  s
   i
  m

Dyshim

Dëshpërim

Gënjeshtra

MBUROJA E BESIMIT: EFESIANËT 6:10-17
1.  Meqë Ungjilli është guri i qoshes së besimit të Krishterë, 
Satani do të fillojë menjëherë sulmin e tij duke u munduar të 
bëjë konfuz rreth vërtetësisë së Ungjillit. Për t’i rezistuar fyerjeve 
që do të përballeni, ju duhet të qëndroni të fortë në të vërtetën e 
Ungjillit. Për të bërë këtë, vendos ta lexosh këtë libërth njëherë 
në ditë për gjatë gjithë muajit. Mos ndalo pas 10 ose 15 ditësh 
edhe pse mund ta kesh mësuar përmendësh atë! Dhe mbi të 
gjitha, mos lejo Satanin të të dekurajojë duke të thënë se “nuk ke 
kohë” apo se ke “gjera më të rëndësishme për të bërë”. Kjo është 
një gënjeshtër klasike e Satanit. Mos i beso. ( Mateu 13:1-9, 19-
23: 8:21-22: Luka 10: 38-42; 12: 16-31, 16-20; Efesianëve 5:16)



FALENDERO ZOTIN PËRDITË.
Sipas biblës, shumë gjera të mrekullueshme ndodhën me ty në mo-
mentin që kuptove Ungjillin dhe besove Krishtin si shpëtimtarin 
tënd të vetëm.

è Ti more falje për të gjithë mëkatet që mund
             të bësh në të ardhmen.          (Romakët  5:1)

è Ti more jetën e përjetshme si dhuratë.      (Gjoni 5:24, 10:28)

è Ti u bëre një fëmijë i Zotit.                       (Gjoni  1 :12)

è Je i siguruar se do të shkosh në qiell.       (Gjoni 14 :1-3)

è Ke një shok i cili të kupton në cdo situatë dhe është aty për
             të ndihmuar në kohë nevoje.

(Hebrenjve 2:18, 4 :15-16 ; Psalmet.68 :5)

 Te Luka 17:11-19, Jezusi shëroi 10 lebrozë, dhe 9 prej 
tyre vazhduan rrugën e tyre të mjerë, pa e falenderuar atë. Kështu 
që mos ndiq shembullin e 9 lebrozëve të pakëndshëm, por trego 
dashamirësinë tënde ndaj Zotit për atë që Ai ka bërë për ty, duke 
jetuar një jetë që e kënaq Atë, duke u bindur dhjetë urdhërimeve, 
dhe duke ecur sipas Fjalës së Tij.  ( Luka 7:40-43; 1Gjonit 4:19; 
Gjoni 14:21).

NDAJ UNGJILLIN
 Imagjino sikur një ditë ti je duke ecur në trotuar, dhe nje 
piano që është ngritur, me çikrik deri në katin e dhjetë, bie drejt 
teje pa dijeninë tënde. Krejt papritur, dikush që ti se ke takuar kurrë 
më parë, të hidhet sipër dhe të shtyn tutje larg rrezikut, për të të 
shpëtuar ty, dhe vetë zihet poshtë nga pianoja. Ndërsa ai dergjet 
duke vdekur, me dorën që i dridhet, nxjerr një letër nga xhepi dhe 
të kërkon që ta dorëzosh atë në vendin të tij. Do ta bëje ti? Patjetër 
që po!
 Jezusi, që vdiq për ty, të ka lënë një letër të tillë ty. Ajo letër 
quhet Ungjilli. “ Dhe Ai u tha atyre, ‘dilni në mbarë botën dhe 
i predikoni ungjillin çdo krijese,” Marku 16:15 ( shiko gjithashtu 
Mateu 28:18-20, Veprat 1:8, Romakeve 10:14-15). A je i gatshëm 
të marrësh letrën që të ka lënë Jezusi dhe të përpiqesh të bësh atë 
që bëri Ai?
 Në qoftë se po, pyet një shok ose një të njohur: a të ka 
treguar ndonjë, nga Bibla se si mund ta dini me siguri që do të 
shkoni në qiell kur të vdisni? Dhe në qoftë se ata thonë “jo” pyeteni 
“a mundem të ta shpejgoj”? Shumë njerëz janë të paduruar për të 
zbuluar se si mund ta dinë atë me siguri. Në qoftë se ata janë të 
intresuar, thjesht ulu me ta dhe tregoji këtë broshurë. Ata do të jenë 
shumë mirënjohës.
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ABOUT THE GOSPEL BOOKLET
     Sot shumë mesazhe të “Ungjillit” mbushin valët e ajrit 
dhe predikohen në mbarë globin. Ato radhiten nga pro-
pozimet sentimentale duke inkurajuar shumë mëkatarë të 
“ftojnë Jezusin në zemrën e tyre” deri te qortimet friksuese 
që i kërkojnë jobesimtarit të pendohet për mëkatet e tij. Pa 
u habitur, si besimtari edhe jobesimtari janë lënë në një 
gjendje konfuzioni. Edhe kur ungjilli shpallet në mënyrë të 
rregullt dhe të saktë, dëgjuesi do ti filtrojë fjalët e ungjill-
tarit nga një ide e gabuar të cilën e ka dëgjuar më parë, 
kështu që dështon në dëgjimin e mesazhit shpëtues të Jezus 
Krishtit. Me këtë në mendje, Broshura e Krishterë, u shkrua 
jo vetëm të shpjegojë por edhe të ilustrojë ato koncepte 
thelbësore të besimit shpëtues siç është vdekja shpenguese 
e Mbretit tonë dhe doktrina e Hirit. Por u shkrua për të 
përmëndur dhe korrigjuar shumë nga mësimet fallso që 
kanë të bëjnë me Ungjillin e Krishterë. Për të qartësuar kaq 
shumë çështje të komplikuara teologjike në këtë broshurë 
që lexohet lehtë, për të cilën u deshën afërsisht pesë vjet 
për ta shkruar dhe redaktuar. Nuk njohim ndonjë broshurë 
në qarkullim, në ditët e sotme e cila prezanton Ungjillin në 
mënyrë kaq qartë dhe të saktë.

Është kënaqësia jonë të shohim Broshurën e Krishterë të 
arrijë masa të gjera. Asnjë privilegj nuk është pranuar nga 
autori. Organizata të krishtera që bëjnë kërkesë u është 
dhuruar leja për ta përkthyer ose ta printojnë sipas mundë-
sive. Me ndihmën e shumë kishave dhe organizatave të 
Krishtera, Broshura e Krishterë është përkthyer në shumë 
gjuhë të botës.
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RRETH AUTORIT
Ron Shea ndoqi për kater vjetë Universite-
tin në Villanova, për Marinën e Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës. Pas marrjes së 
diplomës si Inxhinier Elektrik , ai sherbeu 
për katër vjet si oficer marine. Më vonë 
ai ndoqi Seminarin Teologjok të Dallasit, 
ku u diplomua në Literaturën e Dhjatës 
se Re dhe Interpretim (shpjegim),duke 

Anglisht
Arabisht
Burmenisht
Kinezçe (Tradicionale)
Kinezçe (E Thjeshtësuar)
Frengjisht
Gjermanisht
Indonezisht

Italisht
Japonisht
Dialekt Pakistanez
    Bolokisht
    Gujaratisht
    Punxhabi
    Sindisht
    Urdu

Polonisht
Rumanisht
Rusisht
Shqip
Spanjisht (Amerika Latine)
Vietnamisht

Fushata e Ungjillit të qartë
Për të downloduar (zbritur) faqe në formatin PDF të kësaj broshure të 
faqosura për shfaqje dhe projktim kompjuterik, ose për të porositur 

kopje shtesë të kësaj broshure në gjuhë të ndryshme, ju lutemi
vizitoni faqen tonë të internetit:

www.cleargospel.org
orders@cleargospel.org

përkthyer të gjithë Dhjatën e re nga origjinali, në gjuhën Greke. 
Ai u diplomua me vlerësime nga programi katër vjeçar i Mas-
terit Teologjik. Më vonë mori titullin Doktor i Jurisprudencës, 
nga Universiteti i Kalifornisë, (Hastings College of Law) ku u 
specializua në Ministri e Forcave Detare, Jurisprudencë, Argu-
mente Gojore ( Oratori ). Ai ka qenë pastor në disa kisha në 
New Orleans dhe San Francisko, është themeluesi dhe presi-
denti i Fushatës Ungjilli i Pastër ( Clear Gospel Crusade)
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