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I kam dëgjuar dhe mbledhur këto 
ilustrime, histori dhe shëmbëlltyra nga 
burime të ndryshme. Botimi i parë është 
botuar në 1994 në Afrikën e Jugut dhe për 
këtë unë do të doja t‘u jepja kredi njerëzve 
si Martin Goldsmith, John Gilchrist 
dhe Gerhard Nehls që kanë kontribuar. 
Më tutje, unë do të doja të falënderoja 
bashkëpunëtorët e mi në CCM (Christian 
Concern for Muslims) për ndihmën e tyre, 
gjithashtu John Berry dhe Phillip Parsons 
për leximin e tyre të fundit korrigjues.

Për këtë botim të ri kanë kontribuar 
shumë më tepër njerëz, si David Foster.
Do të dëshiroja të shpreh vlerësimin dhe 
falënderimet e mia të thella për ndihmën 
dhe gatishmërinë e tyre për të më 
lejuar të botoj këto histori. Falënderim 
i veçantë shkon për Greg Kernaghan 
i cili bëri një punë të mrekullueshme 
me redaktim. Shumë falënderime u 
drejtohen gjithashtu bashkëpunëtorëve 
të mi nga AVC-ja për ndihmën e tyre: 
Graziella Rogers, Andreas Rossel dhe 
Régis Roulet. 
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Hyrje

Ungjilli duhet të kuptohet, të paktën, 
pjesërisht para se të pranohet. 
Komunikuesit e Ungjillit duhet të mbajnë 
në mend se fjalët që ai përdor për të 
përcjellë të vërtetën shpirtërore të 
Ungjillit janë huazuar nga një kontekst 
normal njerëzor, i cili ndryshon nga 
njerëzit tek njerëzit, kultura në kulturë 
dhe, më shumë, nga feja në fe. Ne mund 
të mendojmë se një fjalë fetare si Zoti, 
lutja, shpëtimi ose sakrifica, për të 
përmendur vetëm disa, mund të kenë të 
njëjtin kuptim në kontekste të tjera - por 
në realitet kjo nuk është kështu. Çfarë 
mënyre tjetër më e mirë e të shprehurit 
ekziston sesa një ilustrim?
 
Në këtë botim unë paraqes një 
koleksion ilustrimesh të cilat janë 
gjetur të dobishme në ungjillëzimin 
e myslimanëve. Sikurse Jezusi që 
përdorte shëmbëlltyra për të shpjeguar 
të vërtetat shpirtërore, kështu të 
krishterët duhet të zbatojnë mençurinë 
dhe ta përdorin atë në kohën e duhur 
dhe në mënyrën e duhur. Është mirë që 
të krishterët të dinë për fenë myslimane 
dhe të jenë të njohur me mësimet 
dhe praktikat e tyre. Kjo njohuri do të 
ndihmojë për komunikim më të mirë. 

Jezusi përdori shëmbëlltyra për të 
stimuluar të menduarit e dëgjuesve. 
Pse të mos i mësojmë këto t‘i sfidojmë 
myslimanët të gjejnë përgjigjet e tyre 
dhe të fillojnë të hetojnë pozicionin e 
tyre para Zotit? Unë do të doja të shtoja 
një gjë që kërkon kujdes; shëmbëlltyrat 
janë për të theksuar një ose dy pika 
dhe duhet të mos shkojmë shumë larg 
ose keqkuptimet mund të rezultojnë. 
Zoti qoftë i përlëvduar me dëshminë 
tuaj! »Jezusi ua tha turmave të gjitha 
këto gjëra në shëmbëlltyra; dhe pa 
shëmbëlltyrë nuk u foli.» (Mateu 13:34)

Unë inkurajoj reagimin tuaj ndaj këtij 
materiali dhe do të vlerësoja shumë 
sugjerimet që keni për të ofruar. Nëse 
keni shëmbëlltyra të tjera, metafora 
ose alegori të cilat i shihni ilustruese ju 
lutem më lejoni t‘i shikoj ato. Ato duhet të 
përfshihen në një botim të ardhshëm. 

Andreas Maurer

HYRJE
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NJË PAMJE MBI PERËNDINË 
 

Ilustrime 
që trasmetojnë një pamje 
mbi Perëndinë

Imagjinoni një sundimtar oriental që 
është i kënaqur me shërbëtorin e tij 
shumë të sinqertë dhe të zellshëm. 
Një ditë, zotëriu i ofroi shërbëtorit 
të tij të dashur të drejtën e birësi-
mit  për t’u bërë djali i tij. Shërbëtori 
me mirënjohje pranoi një nder dhe 
privilegj të tillë.
A do të kishit zgjedhur ndryshe?

Marrëdhënia midis një zotëriu dhe 
shërbëtori i tij është krejtësisht i 
ndryshëm nga marrëdhënia midis 
një babai dhe të birit të tij. Një bir i 
përket familjes,  jeton me prindërit 
e tij në shtëpinë e tyre, përfiton nga 
pasuria e tyre, gëzon mbrojtjen e 
tyre dhe pret një trashëgimi.
Më tej, i biri nuk ka nevojë të punojë 
si punëtor, të meritojë pagën e tij, apo 
të dëshirojë mirësinë e zotëriut të tij.

Zotëri dhe 
shërbëtor apo 
At dhe bir?

1.
7

Përfundimi Ky ilustrim vë në dallim 
marrëdhëniet e ndryshme midis  Kri-
juesit dhe njerëzve të portretizuar në 
Islam  (zotëriu ndaj shërbëtorit) dhe në 
Krishterim (babai ndaj fëmijës). 
Në Kuran, Allahu mban një mar-
rëdhënie të bazuar kryesisht në vepra, 
ndërsa në Bibël Zoti kërkon një mar-
rëdhënie dashurie 
(Galatasve 4:7; 1Gjonit 3:1). 



NJË PAMJE MBI PERËNDINË 
 

Dikush u akuzua për vjedhje të parave  
nga punëdhënësi i tij. Si gjykatësi ashtu 
edhe i  akuzuari zbuluan se kishin qenë 
miq të mirë  kur ishin shokë të klasës.

Kjo provoi të ishte një dilemë për 
gjyqtarin. 
Burri para tij ishte një kriminel i akuzuar 
dhe  megjithatë ishte shoku i tij. Ishte 
detyra e tij si 
gjykatës të vërtetonte të vërtetën e 
çështjes dhe  të jepte gjykim të 
drejtë. Ai nuk mund ta shpallte  
atë si të pafajshëm, nëse me           
të vërtetë ai ishte një hajdut.

Duke marrë parasysh rastin, ai doli me 
të një zgjidhje që kënaqte si ligjin ashtu 
edhe ndërgjegjen e tij. 
Ai e dënoi mikun e tij që të paguante një 
dënim të rëndë.  Sidoqoftë, duke kuptuar 
se shoku i tij nuk kishte mjete  për të 
paguar gjobën, ai e bëri pagesën nga 
xhepi i tij,  duke lejuar mikun e tij të ikte 
falas. Imagjinoni  mirënjohjen e mikut të 

Gjyqtari dhe 
miku i tij

tij!
Përfundimi Një ngjarje e tillë 
përcakton çfarë bëri  Perëndia kur 
na shpengoi nga jeta jonë mëkatare  
nëpërmjet sakrificës së Krishtit në 
kryq (Gjoni 3:16; 5:24; Romakëve 
5: 8; 6:23).  Kjo shtron pyetjen nëse 
kemi pranuar dhuratën e Tij dhe jemi 
përjetësisht mirënjohës ndaj Tij. 

8



NJË PAMJE MBI PERËNDINË 
 

Shamuel ishte një princ Kaukazian që 
jetoi disa qindra vjet më parë. 
Vazhdimisht në luftë me turqit, ai 
dhe ushtria e tij dikur rrethuan  një 
qytet turk. Siç ishte zakon, nëna e tij 
e shoqëroi atë në ndjekjen e tij.  Një 
natë ai planifikoi një sulm befasues, 
por armiku ishte gati - planet  e tij 
sekrete ishin tradhtuar dhe beteja 
ishte e humbur. Në zemërim, Samueli 
njoftoi se tradhtari do të ndëshkohej 
me njëqind  rëna të kamxhikut. Në 
fshehtësi të madhe ishte planifikuar 
një sulm i befasishëm, por përsëri 
operacioni solli të njëjtin rezultat.

Këtë herë, megjithatë, tradhtari 
u kap: nëna e Samuelit!

Për tre ditë u tërhoq në çadrën e tij. 
Cila ishte gjëja e duhur për të bërë? 
Nëse e kursente nënën e tij, të gjithë 
me të drejtë do të thoshin se ai  ishte 
i padrejtë. Nëse ai e dënonte atë, të 
gjithë do të thoshin: »Samueli nuk ka 
keqardhje, as për nënën e tij!» Më 
në fund ai u shfaq dhe ushtria e tij u 

Samueli 
Princi kaukazian

mblodh në pritje e sipër. Në mënyrë të 
rëndë, ai iu drejtua njerëzve të tij: »Të 
shkaktuar nga tradhëtia kemi humbur 
dy beteja, dhe disa nga burrat tanë u 
vranë. Nuk mund të ketë justifikim; 
tradhtia u krye dhe dënimi i duhur do të 
ekzekutohet në masën që unë tashmë 
e përcaktova: njëqind të rëna! Gjykimi i 
drejtë duhet të mbahet. «

Nëna e tij, e zbehtë dhe e terrorizuar 
nga frika, u fut në një rreth, e rrethuar  
nga ushtarë. Ndërsa ekzekutuesi ngriti 
kamxhikun, Samueli u hodh përpara 
dhe bërtiti, »Prit! Ajo eshte nëna ime; 
Unë jam nga mishi dhe gjaku i saj. Unë 
do të vuaj dënimin për të! «Duke hequr 
veshjen e tij, ai urdhëron : » Ekzekutues, 
mos guxo të më godasësh më lehtë se 
sa do ta godisje  viktimën e vërtetë. Bëni 
detyrën tuaj, goditni. «Fshikullim mbas 
fshikullime çau shpinën e zhveshur të tij 
deri ai ra poshtë, pa vetëdije.

Kundër të gjitha pritjeve, ai mbijetoi.

Përfundimi Kjo ngjarje pasqyron shumë 
mirë figurën e Krishtit. Ai ishte Perëndia në 
në formën njerëzore, siç mund të lexojmë në 
Bibël (Dhjata e Re: Gjoni 1: 10-12; 10: 28-30; 
14: 6; Kolosianëve 1: 15-20; Hebrenjve 1: 1-3, 
8-9; Romakëve 9:5; 2Korintasve 4:4; 1 Gjonit 
5:20; 2Pjetrit 1: 1; Titit 2:13. Dhiata e Vjetër: 
Isaia 7:14; 9: 6). Duke qenë Perëndi, Ai ekze-
kutoi gjykimin e drejtë por, në dashurinë e Tij 
të përsosur, Ai mori vetë mëkatin tonë - timin 
dhe tuajin - dhe pësoi pasojat mizore por të 
drejta në kryq. Ai duroi jo vetëm vuajtjet fizike 
mizore, sado e keqe që ishte, por, me të, mori 
të gjithë turpin dhe shëmtinë e mëkatit tonë.
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TË KUPTUARIT E JEZUS KRISHTIT 
 

Dryni dhe 
çelësi i tij

Asnjë i krishterë apo mysliman 
i vërtetë nuk do të kënaqet  me 
idenë blasfemuese se Jezusi lindi 
si rezultat i një bashkimi  fizik 
midis Zotit dhe Marisë. Është i 
neveritshëm për të dy. 
Një ilustrim mund të ndihmojë 
për të qartësuar konceptin e 
gabuar  që një mysliman mund 
të ketë kur dëgjoni termin “Biri i 
Perëndisë”

Kutshi në gjuhën malajzease 
është një dry. Një çelës quhet 
Ana kutshi që do të thotë fjalë për 
fjalë, 
„Bir i një dryni“. Asnjë malajzeas 
nuk beson se  një Kutshi i 
martuar me një Kutshi tjetër  do 
të sillte lindjen e një Ana Kutshi.

Ilustrime 
që transmetojnë 
një kuptim të Jezus Krishtit

2.

Fjalët tregojnë se ekziston një lidhje midis një 
çelësi dhe dryni. 
Të dy janë plotësues të njëri-tjetrit dhe i 
përkasin njëra-tjetrës. Një dry pa çelës është 
i paplotë dhe i padobishëm! Në mënyrë të 
ngjashme, në gjuhën arabe një udhëtar  quhet 
„Bir i rrugës“, një idiomë lokale e kuptuar nga 
të gjithë.  Po kështu, të krishterët përdorin 
termin „Biri i Perëndisë“  kur i referohen 
Jezusit (Mateu 3: 16-17; 11:27; 14:33; Marku 1: 
1; Lluka 1:35; Gjoni 1:34; Veprat 9:20).
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Një herë, një sundimtar i ri ishte i njohur 
për fuqinë dhe  pasurinë e tij. Të gjithë në 
mbretërinë e tij respektonin  mençurinë 
dhe drejtësinë e tij.

Një ditë, një vajzë e bukur, por padyshim 
e dobët, erdhi  në vëmendje të tij. Ishte 
dashuri ne shikim te parë. Askush nuk 
ishte në dijeni të ndjenjave të tij - as 
vajza. Sigurisht që nuk do të kishte  asnjë 
pengesë që sundimtari të martohej me 
këtë vajzë dhe  ta bënte mbretëreshë të 
tij. Por ai donte të sigurohej që ajo  të mos 
martohej me të për shkak të pasurisë, 
famës ose fuqisë së tij, por më shumë 
për shkak të dashurisë së saj për të.

Kjo mund të ndodhte vetëm nëse ai 
do të jetonte në mjedisin e saj dhe të 
ishte i varfër si ajo. Nëse ajo atëherë do 
të pranonte të bëhej gruaja e tij, ai do 
ta dinte që ajo do të martohej me të për 
ndonjë motiv interesi. Prandaj ai u largua 
nga pallati i tij, veshi rroba të vjetra dhe 
eci në këmbë në fshatin e saj. Sigurisht, 
ai rrezikonte që vajza ta refuzonte, 
por sundimtari i ri e dinte që kjo ishte  
mënyra e vetme për të ditur nëse vajza 
me të vërtetë e donte atë.

Si mundet 
Jezusi të jetë 
Perëndi?

TË KUPTUARIT E JEZUS KRISHTIT 
 

Përfundimi Zoti, të themi, na afrohet. 
Ai kërkon për dashurinë tonë.  Për të na 
ndihmuar ta kuptojmë Atë, Ai »mori vetë 
natyrën njerëzore» (Filipianëve 2: 6). Kur Ai 
u manifestua në tokë Ai lindi në një shtallë, 
duke fshehur pasuritë, fuqinë dhe autoritetin 
e tij për të fituar dashurinë tonë, si Jezus, 
Emanuel, që do të thotë “Perëndia me ne” 
(Mateu 1:23). Megjithëse sundimtari i historisë 
sonë zgjodhi të bëhej si një nga subjektet e 
tij, ai ishte akoma sundimtar dhe nuk kishte 
humbur asgjë nga fuqia dhe pasuria e tij.  
Pra, edhe Perëndia, kur Ai u bë njeri për të 
kërkuar dashurinë tonë, ishte akoma Krijuesi 
i plotfuqishëm, duke sunduar universin.
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NJË KUPTIM I TRINITETIT
 

Pyetjet që bëjnë myslimanët për Trinitetin 
janë të vështira për t‘u përgjigjur në 
mënyrë të kënaqshme. Triniteti është një 
term teologjik që nuk gjendet në Bibël, si 
fjalët përjetësia ose pafundësia. Bazuar 
në të vërtetën e zbuluar, ajo kapërcen 
fuqinë e arsyes njerëzore. Prandaj të 
krishterët duhet të jenë të kujdesshëm për 
të mos dhënë përshtypjen se ata mund të 
shpjegojnë të pashpjegueshmen. Triniteti, 
ose më mire »Tre-natyraliteti i Zotit« (nuk 
ka një fjalë të tillë në Bibël, por na drejton 
mirëkuptimin tonë disi) në Dhjatën e Re 
është i dukshëm vetëm në formulën „Ati, 
Biri dhe Fryma e Shenjtë“, që zbulon 
shumë pak nga kuptimi i tij.

Dhiata e Vjetër (DhV) jep më shumë 
informacion tregues. Emrat e Zotit të 
përdorur në tekstin hebraik janë ‘El (410 
herë në DhV),‘ Elah (426 herë), ose ‘Eloah 
(45 herë), ndërsa Elohim - forma në 
shumës e Zotit - është përdorur rreth 
2600 herë. Fjalët e para të Dhjatës së 
Vjetër janë: »Në fillim Elohimi krijoi qiejtë 
dhe tokën« (Zanafilla 1: 1). Triniteti është 
portretizuar gjithashtu kur Elohimi tha: 

„Le ta bëjmë njeriun ...“ (Zanafilla 1:26), dhe 
më vonë në ndërtesën e Kullës së Babelit, 
»... le të zbresim dhe të ngatërrojmë 
gjuhën e tyre“ (Zanafilla 11:7).

Ne gjejmë një shpjegim në Dhjatën e 
Re (Kolosianëve 1:15-20; Hebrenjve 1:1-3, 
8-9), ku ne lexojmë, »... në të u krijuan të 
gjitha gjërat: ato që janë në qiej dhe ato 
mbi dhe, ato që duken dhe ato që nuk 
duken: frone, zotërime, principata, dhe 
pushtete; të gjitha janë krijuar prej me anë 
të tij dhe ndaj tij, «dhe» ... në këto ditët e 
fundit Perëndia na foli me anë të Birit ... 
me anë të të cilit e krijoi edhe gjithësinë. 
Biri është rrezatim i lavdisë së Perëndisë 
dhe përfaqësimi i saktë i qenies së tij, 
duke mbajtur të gjitha gjërat nga fjala e 
tij e fuqishme. «Në këtë kontekst, forma 
në shumës e Perëndisë është më se e 
justifikuar. Për më tepër, Zanafilla 1:2 
thekson: »... Fryma e Perëndisë po lëvizte 
mbi sipërfaqen e ujërave.«

Akoma më shumë dritë është hedhur mbi 
misterin e Trinitetit përmes Isaisë 63:7-10: 
»Unë do të kujtoj dashamirësitë e Zotit... 
për gjithçka që Zoti na ka dhënë... Ai tha:» 
Ata me të vërtetë janë populli im, bij që 
nuk do të veprojnë në mënyrë të rremë 
për mua«; dhe kështu ai u bë Shpëtimtari 
i tyre (Jeshua) ... Me dashurinë dhe 
dhembshurinë e tij i shpengoi... Por ata u 
rebeluan dhe e trishtuan Frymën e tij të 
Shenjtë“. Te Mateu 1:21-23, Zoti urdhëroi, 
»... do t’i vësh emrin Jezus (Jeshua), sepse 
ai do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet 
e tyre ... ata do ta quajnë atë Emanuel, që 
do të thotë „Zoti me ne“.

Ilustrime 
që transmetojnë 
kuptimin e Trinitetit
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Një analizë e një kimisti për një pikë uji 
do të deklarojë se është H2O. Një fizikant 
do të ekzaminojë të njëjtën pikë dhe do 
ta shpallë atë të lëngshme. Kimisti do të 
shikojë akullin dhe do të pohojë se është 
H2O, por fizikani do të thotë se është i fortë. 
Me një tub prove plot me avull, kimisti do 
të japë të njëjtën analizë si më parë, por 
fizikani tani do të përgjigjet se është gaz!

Ekzistojnë disa paralele midis kësaj 
analogjie dhe Trinitetit. Si uji, akulli ose 
avulli janë vazhdimisht H2O, pavarësisht 
të dallimeve fizike të tyre, kështu që Zoti 
në forma ose manifestime të ndryshme 
të Tij është gjithmonë Zot. Dikush mund 
ta krahasojë ujin, mbajtësin e jetës, me 
Atin Krijues; akullin, që mund të kapet me 
duart tona, me Jezusin, Birin e Perëndisë 
që u bë Shpëtimtari, dhe avullin, shpesh i 
padukshëm dhe megjithatë i fuqishëm, me 
Frymën e Shenjtë që zbulon Zotin për të 
gjithë ata që e kërkojnë dhe që i jep fuqinë 
besimtarit të jetojë drejt. Megjithatë, të tre 
kanë të njëjtën natyrë thelbësore: atë të 
vetë Zotit!

NJË KUPTIM I TRINITETIT
 

Formula matematikore Disa myslimanë 
thonë se një duke qenë tre dhe tre duke qenë 
një është një jologjik dhe i pakonceptueshëm. 
Ata përdorin formulën matematikore 1 + 1 + 
1 = 3. Megjithatë, mund të sugjerohet që kjo 
formulë është e papërshtatshme. Me cilën 
logjikë përcaktohet natyra e Zotit me anë 
të mbledhjes sesa me një formulë tjetër? 
Mund të argumentojmë që një formulë 
shumëzimi do të ishte më e përshtatshme 
për të përcaktuar natyrën e Zotit sesa shtimi. 
Atëherë ne shkruajmë 1x1x1 dhe pyesim se 
cila është përgjigjja. Ata menjëherë mund 
të shohin se është 1. Me këtë, ne thjesht 
veçojmë një mendjengushtësi të ngurtë dhe të 
padrejtë, të cilën myslimanët shpesh e kanë 
përdorur ndaj doktrinës së Trinitetit. Kjo mund 
të largojë pengesën argumentuese, e cila e 
mbyll mendjen ndaj pranimit të mëtejshëm të 
së vërtetës.  

Analogji të mëtutjeshme që implikojnë tre 
në një
  Njerëzit përbëhen nga trupi, shpirti dhe 
fryma, megjithatë secili nga ne është vetëm 
një person.
  Dielli përmban dritë, nxehtësi dhe materie.
�Një zjarr përbëhet nga druri, nxehtësia dhe 
drita.

Analogji që përshkruajnë 
Trinitetin 

Përfundimi Edhe pse këto analogji 
mund të na afrojnë të kuptojmë Zotin, 
mendjet tona të kufizuara njerëzore nuk 
mund ta shpjegojnë dhe kuptojnë plotë-
sisht Atë. Por ne mundemi mjaftueshëm 
të reflektojmë mbi Perëndinë dhe 
krijimin e Tij, i cili shpesh manifestohet 
veten në formë trinie.
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Mëkatet nuk janë vetëm shkelje të 
fjalës, mendimit dhe veprës. Ekzistojnë 
edhe mëkate mosveprimi, ato që duhet 
të kishim bërë, por nuk bëmë, siç 
është të duash vërtet fqinjin tonë!

Sa herë në ditë mëkatojmë? Sa herë në 
ditë harrojmë të veprojmë në mënyrën 
si synon Perëndia për ne? A do të ishin 
pesëdhjetë apo njëqind herë, apo edhe 
më shumë? Psikologët do të na thonë 
se harrojmë 99% të të gjitha gjërave që i 
kemi bërë gabim. Ne i shtypim ato sepse 
ato janë të turpshme dhe të pakëndshme.

Supozoni se mëkatoni vetëm dhjetë herë 
në ditë, ose pesë, ose vetëm tre herë! Do 
të ishit pothuajse si një engjëll! Imagjinoni: 
nuk keni menduar asgjë të keqe, apo nuk 
keni humbur temperamentin tuaj, apo të 
keni dështuar të bëni ose të jeni ajo që keni 
menduar drejt Perëndisë dhe njerëzve 
tuaj. A do të dëshironit të ishit ashtu? Edhe 
sikur të ishit kaq të mirë, do t‘i kishe bërë 
padrejtësi Zotit mbi një mijë herë në një vit! 
Nëse keni arritur në moshën (mesatare) 
të 70, do të kishit mëkatuar 70,000 herë. 
Vetëm mendoni se çfarë do t’i ndodhte një 
shkelësi në një gjykatë penale me 70,000 
vepra penale në regjistrin e tij! 

Bibla mëson se asnjë person nuk i ka 
mbajtur urdhërimet e Zotit (Romakëve 
3:23). Ne i kemi shkelur të gjitha me 
vepra, mendime ose fjalë. Ne nuk kemi 
jetuar sipas Rregullës së Artë (shih 
Mateu 7:12 dhe 22:37-40) në çdo kohë. Ne 
kemi rënë nga standardet e Perëndisë. 
Na thuhet që mëkati na ndan nga Zoti 
(Isaia 59:2). Çfarë mendojmë për këtë?

Ilustrime dhe alegori 
që transmetojnë 
pikëpamjen e Perëndisë 
mbi njeriun.

Tre mëkate 
në ditë

PIKËPAMJA E PERËNDISË MBI NJERIUN
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Perceptimi i përgjithshëm i mëkatit 
është se mëkatet e vogla nuk kanë 
rëndësi vërtetë. Megjithatë, ajo që e fyen 
Zotin në shenjtërinë e Tij, nuk është kurrë
një çështje e vogël. Dëgjoni Jezusin: 
»Sepse nga brenda, nga zemra e 
njeriut, dalin mendimet e mbrapshta, 
shkeljet e kurorës, kurvërimi, vrasjet, 
vjedhjet, lakmitë, ligësitë, mashtrimet, 
pafytyrësia, smira, blasfemia, 
kryelartësia, marrëzia. Të gjitha këto 
të mbrapshta dalin nga brenda dhe 
e “ndotin” njeriun (Marku 7:21-23).

Konsideroni këtë Nëse do të 
thyenim dhjetë vezë të mira dhe 
vetëm një të prishur, nuk do t‘ia 
shërbenim askujt, apo jo? Njëjtë 
as që mund t‘i ofrojmë një jetë të 
njollosur me mëkate një Zoti të 
shenjtë dhe të drejtë.

PIKËPAMJA E PERËNDISË MBI NJERIUN
 

Një vezë 
e kalbur e 
prish pjatën

Mëkati përfshin shumë më tepër sesa 
vrasje apo plaçkitje, dhe dënon vetë 
strukturën e përbërjes sonë njerëzore. 
Është një gabim i rëndë të spekulosh 
se veprat tona të mira, çfarëdo qofshin 
ato, mund të kompensojnë gabimet që 
kemi bërë. Askush nuk është „mjaft 
i mirë“ për të fituar të drejtën për të 
jetuar në praninë e Zotit në përjetësi.
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Vetëm një hap 
i gabuar 
çon në 
katastrofë

Myslimanët besojnë se mund të 
fshijnë mëkatet e tyre me vepra të mira. 
Megjithatë, ata nuk kanë siguri se do të 
mund të fshijnë qoftë edhe një mëkat. 
Mësimi i mëposhtëm tregon se vetëm 
një mëkat mjafton që njeriu të ndahet 
nga Zoti. Romakëve 3:23 thotë: »... sepse 
të gjithë kanë mëkatuar dhe nuk e 
arrijnë lavdinë e Perëndisë.«

Kërkoni nga myslimani një gotë ujë 
për të ilustruar një pikë. Ndërsa askush 
nuk do të hezitonte ta pinte, ne nuk do 
ta bënim këtë pasi të ishte shtuar një 
pikë helmi. E vërtetë, vetëm një pikë në 
një gotë duket e parëndësishme - por e 
prish të tërën.

PIKËPAMJA E PERËNDISË MBI NJERIUN
 

Po kështu, vetëm një mëkat e 
bën një person të papërshtats-
hëm për parajsë. »Edhe nuk do 
të hyjë në të asgjë e papastër 
dhe askush që kryen neveri 
e gënjeshtër, por vetëm ata 
që janë të shkruar në librin 
e jetës të Qengjit» (Zbulesa 
21:27). Jezusi quhet „Qengji i 
Perëndisë“ (nga Gjon Pagëzori, 
Gjoni 1:29). Ai vdiq si flijim për 
mëkatet tona. Ai do t‘i lejojë 
vetëm ata në praninë e Tij që 
e kanë pranuar Atë me anë të 
besimit, duke i kërkuar Atij falje 
dhe duke u kthyer tek Ai për një 
jetë të re.
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Në shëmbëlltyrën e djalit plangprishur 
(të humbur), Jezusi fliste për një njeri që 
kishte dy djem. Njëri u largua nga shtëpia 
me pjesën e tij të trashëgimisë, duke e 
humbur atë në vende të largëta. Kur asgjë 
nuk i mbeti, ai e hodhi një vështrim të 
ashpër tek situata. Ai »erdhi në vetvete« 
dhe vendosi që të kthehej te babai i tij 
me turp. Bibla e quan këtë „pendim“. 

Si ndodhi kjo? I riu kishte bërë një 
rezolutë, “Do të çohem dhe do të 
shkoj tek im atë dhe do t’i them: Atë, 
mëkatova kundër qiellit dhe para teje; 
nuk jam më i denjë të quhem yt bir” (Lk 
15:18). Shpresa e tij e vetme ishte të 
bëhej një shërbëtor për babanë e tij, një 
fat shumë më i mirë se sa të vdiste nga 
uria mbi derra. Shumë njerëz bëjnë 
rezoluta në ditën e Vitit të Ri, por kurrë 
nuk i mbajnë ato. Për fat të mirë, i riu e 
zbatoi rezolutën e tij: »Kështu u ngrit dhe 
shkoi tek i ati...» (Lk.15:20).

Përfundimi Shëmbëlltyra nuk 
ka një fund të vërtetë. Neve nuk 
na tregohet nëse vëllai më i 
madh e pranoi ftesën e babait të 
tij. Perëndia na jep mundësinë 
për ta pranuar ose refuzuar 
ftesën e tij për të jetuar si bij që 
e njohin dhe e duan At si At. Ati 
ynë qiellor, duke i ditur rrethanat 
tona, nuk pret asgjë tjetër përveç 
kthimit tonë tek Ai me një zemër 
të thyer për mëkatet tona.

PIKËPAMJA E PERËNDISË MBI NJERIUN
 

Për çudinë e tij, babai i tij kurrë nuk 
kishte ndalur së prituri birin e tij. Për më 
tepër befasi, biri i humbur ishte njohur 
nga babai përkundër nënçmimit total. 
Më herët, ai kishte ikur me siguri, por 
pritjet e tij të një jete të suksesshme, 
të lumtur dhe të përmbushur nuk u 
materializuan. Tani ishte kthyer si një 
vagabond i ndotur, i qelbur. Edhe ashtu, 
babai i tij vrapoi tek ai ta takonte atë, me 
përqafime dhe puthje!

Djali mezi po e nxirrte rrëfimin e tij, pasi 
menjëherë babai i tij e veshi me rrobat 
më të mira (duke mbuluar ndyrësinë e 
tij), vendosi një unazë në gisht (duke e 
pranuar atë përsëri si djalë), dhe këpucë 
në këmbët e tij (që vetëm burrat e lirë 
lejoheshin t‘i veshin). Babai atëherë 
urdhëroi që të përgatitej një festë, 

»sepse ky biri im ishte i
vdekur dhe u kthye në jetë; ishte i 
humbur dhe u gjet ... » (Lk.15:24).

Pendimi nënkupton 
të kthehesh prapa 

Shëmbëlltyra e 
djalit plangprishur 
(Lluka 15:11-32)
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Asnjë njeri nuk 
mund të hidhet 
mbi hijen e tij

Një luftë civile ngre krye diku në 
Afrikën Lindore. Njëra palë mbizotëron, 
e vendosur të zhdukë tjetrën. 
Ndërsa arrijnë në bregun e 
Oqeanit Indian, vetëm dy 
mundësi e presin palën e 
ndjekur: vdekja nga ndjekjet me 
thikë ose noti. Po deri ku? 
India do të ishte toka e parë 
përtej oqeanit. Shumica u 
fut në det dhe filluan të 
notonin. Disa u mbytën pas 
pesëdhjetë metrash, të 
tjerët notuan një kilometër, të 
tjerët bënë pesë kilometra ... 
por asnjë nuk arriti në Indi.

Përfundimi Ky ilustrim tregon mundësinë e 
arritjes në parajsë më meritat e veta. Provoni 
si të dëshironi, ju mund të arrini merita duke 
qenë të mirë, por askush nuk është pa mëkat 
mjaftueshëm për parajsën. E tëra që mund të 
bëjmë është vërtet e mirë, por nuk përputhet 
me standardin e Perëndisë: përsosmërinë! 
(Mateu 5:48). Por, për çudi ka një mundësi të 
hapur: edhe nëse armiqtë tanë do të sulmonin 
pa mëshirë me thika, Zoti është gjithmonë i 
hapur për të na falur në hir.
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Le të supozojmë se një burrë qëndron 
në gjykatë për vjedhjen e makinave. Ai 
përpiqet t’i bëjë përshtypje gjykatësit për 
shumë krime që mund të 
ketë kryer, por jo. “Sigurisht, 
duke konsideruar çfarë kam 
mundur të bëjë, ju duhet 
të më lini të lirë!” Si do të 
prisnit nga gjykatësi që do të 
veprojë?

Përfundimi Një ditë të pashmangshme 
kur ju qëndroni para Perëndisë, 
Gjykatësit më të Lartë, ju nuk mund të 
mbështeteni në një arsyetim të tillë. 
Shenjtëria dhe drejtësia e Perëndisë e 
detyrojnë drejtësinë hyjnore të merret 
me mëkatet tona. Shpresa jonë e vetme 
është falja e mundshme nga shlyerja e 
Krishtit në vendin tonë. 

PIKËPAMJA E PERËNDISË MBI NJERIUN
 

Sa mirë 
është mjaft mirë
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PIKËPAMJA E PERËNDISË MBI NJERIUN
 

»»Hallall«
ose »haram«, 
i pastër
apo i pistë?

Çdo mysliman i di konceptet e Hallall-
it (i ligjshëm, i pastër) dhe Haram-it (i 
paligjshëm, i papastër). Kjo njohuri mund 
të përdoret për të shpjeguar kuptimin 
biblik të mëkatit. Në teologjinë islamike, 
‚mëkati‘ është i ndarë në ‚gabime‘, ‚mëkate 
të vogla‘, ‚mëkate të mëdha‘ dhe ‚mëkate 
vdekjeprurëse‘. Të braktisësh islamin ose 
të kryesh apostazi (irtidad), të vësh dikë 
tjetër si të barabartë me Allahun (shirk), 
dhe mosbesimi (kufri) janë mëkate të 
pafalshme. Të gjithë të tjerët mund të 
kompensohen me ‚vepra të mira‘ si siç 
është mbajtja e agjërimit gjatë Ramazanit, 
pesë lutje ditore etj.

Pyete mikun tënd mysliman se çfarë do të 
bënte ai nëse do të gjente në supermarket 
katër lloje të ndryshme sallamesh për të 
zgjedhur:

   Lloji i parë ka 50% mish viçi dhe  
50% mish derri.
   Dy të tjerët kanë 75% apo 90% viçi  
dhe tjetra derri.
   E fundit është 100% viçi; vetëm   
jashtë lëkura është nga derri.

A nuk do të zgjedh ai për ta blerë të 
fundit me sasinë më të vogël të derrit? 
Një mysliman besnik menjëherë do të 
përgjigjet se të katër llojet ishin Haram. 
Nuk bën asnjë ndryshim se çfarë 
përqindje të mishit të derrit përmban, apo 
nëse ajo është e mbushur vetëm në zorrën 
e një derri. Të gjitha sallamet përmbajnë 
derr dhe për këtë arsye janë Haram!

Përfundimi E njëjta vlen edhe për 
mëkatin! Perëndia thotë që çdo mëkat 
është Haram dhe na bën të papastër 
para Perëndisë! Ai nuk do të lejojë 
asgjë të papastër të hyjë në qiell ose 
parajsë (Zbulesa 21:27). Bibla na 
mëson se të gjithë jemi mëkatarë. Të 
gjithë kemi një tendencë për të bërë 
shpesh keq. Prandaj, ne të gjithë kanë 
nevojë për shpengim nga mëkatet tona 
(Romakëve 3: 23-24).
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Shumica e myslimanëve besojnë se 
veprat e mira mund t’i pastrojnë ose 
anulojnë veprat e këqija, por Bibla nuk 
pajtohet (Romakëve 3:23; Efesianëve 
2:8-9). Ilustrimi i mëposhtëm thekson 
këtë parim:

Supozoni se përgatitni një tenxhere 
me burjan (këri me erëza të fortë) dhe 
më pas gjeni se një person keqdashës 
me qëllim e prishi atë duke shtuar disa 
përbërës të neveritshëm. A do të mund 
ta bënit ushqimin e kontaminuar të 
pranueshëm duke shtuar më shumë oriz 
dhe pulë hallall?

Përfundimi Në të njëjtën mënyrë, ne nuk mund të jemi të 
pastër duke shtuar vepra të mira në jetën tonë. Ashtu siç 
reagojmë negativisht ndaj ndotjes, Perëndia absolutisht e ur-
ren dhe hedh poshtë ndyrësinë që na kontaminon (mëkatin). 
Vetëm me hirin e Zotit ne mund të pastrohemi.

PIKËPAMJA E PERËNDISË MBI NJERIUN
 

A munden 
veprat e mira 
t’i  anulojnë 
veprat e këqija
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Ilustrime dhe alegori 
që ndihmojnë të  
kuptuarit tone rreth 
shlyerjes së mëkateve

TË KUPTUARIT E SHLYERJES SË MËKATEVE 
 

Sakrifica dhe 
Kurbani

SAKRIFICA Pasi Adami dhe Eva 
mëkatuan në kopsht, Zoti në dashurinë 
dhe mëshirën e Tij siguroi një mënyrë që 
mëkatet e njerëzve të faleshin: sakrificat 
e kafshëve do të vepronin si zëvendësues; 
kafsha vdiq në vendin e mëkatarit. Këto 
sakrifica ishin kuptuar si simbole të 
„sakrificës së përsosur“ që do të vinin, të 
dërguara nga Zoti. Ishte misioni i profetit 
Jezus të vdiste në kryq si flijimi i fundit 
dhe i përsosur një herë për të gjithë 
(Hebrenjve 7:27, 9:28, 10:14, 10:18).

Si çeku që nuk ka asnjë vlerë derisa të 
inkasohet, dhe pastaj përsëri është i 
padobishëm, kështu ishin edhe flijimet 
(sakrificat) e kafshëve të kërkuara në 
Dhiatën e Vjetër. Pasi Krishti vdiq në vend 
tonë si mëkatarë (sikurse na shpjegohet 
qartë në Dhiatën e Re), flijimet e 
mëtejshme nuk ishin më të nevojshme.
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Davidi, tek Psalmet, profetizoi lidhur me 
Krishtin, “Ti (Perëndi) nuk kënaqesh as 
me flijime, as me oferta… Ja po vij…për 
të zbatuar vullnetin tënd” (shih Psalmi 
40:6-8). Isais lidhur me Krishtin tha, “Ne 
të gjithë endeshim si dele; secili prej nesh 
ndiqte rrugën e vet dhe Zoti bëri që të 
bjerë mbi të paudhësia e ne të gjithëve” 
(Isaia 53:6). Dhiata e Re na tregon “Sepse 
edhe Krishti ka vuajtur një herë për 
mëkatet, i drejti për të padrejtët, për të na 
çuar te Perëndia” (1Pjetri 13:18).  
 
Përmes besimit në sakrificën e Tij, ne 
mund të shpëtohemi nga mëkati dhe 
dënimi i tij. Përkundrazi, sakrificat që 
Zoti pret tani nga besimtarët janë oferta 
falënderimi (Hebrenjve 13:15,16).
 

5.



Ilustrime dhe alegori 

shlyerjes së mëkateve

TË KUPTUARIT E SHLYERJES SË MËKATEVE
 

KURBAN Në Fjalorin e Islamit nga 
Thomas Patrick Hughes, shpjegohet 
si më poshtë: »Lit. „Afrohuni afër“. 
Një term i përdorur në Kuran dhe në 
tradita për flijim ose ofertë. Surja 5:30: 
»Vërtetë kur ata (Kaini dhe Abeli) ofruan 
një ofertë«. Ajo është e lidhur me fjalën 
hebraike corban, që do të thotë diçka e 
ndarë për Perëndinë (Marku 7:11).

Që nga koha kur Muhamedi kishte 
kontakte me judenjtë e Medinës, ai 
riinterpretoi sakrificat pagane në dritën 
e shkrimeve hebraike. Kjo shpjegon pse 
myslimanët ofronin flijime të kurbanit çdo 
vit në të njëjtën kohë kur njerëzit hebrenj 
festonin Ditën e Shlyerjes. Edhe kështu, 
kur Muhamedi më vonë ishte distancuar 
nga hebrenjtë, një kuptim tjetër iu kushtua 
sakrificave (shih Suren 22:37).

Një mysliman mund të pyesë: »Pse 
duhet të vdesë Jezusi në kryq për të 
tjerët? Një profet supozohet se ka vdekur 
për mëkatarët?« Myslimanët e kanë të 
vështirë të pranojnë që misioni i Jezusit 
ishte të vinte në Tokë dhe Përfundimisht 
vdes si një flijim në kryq. Nuk ka kuptim 
për ta që Zoti duhet të ndëshkojë dikë 
tjetër në vendin tonë.
Ne mund t’i pyesim myslimanët: »A ofroni 
ju ndonjëherë një flijim Kurbani? Çfarë do 
të thotë kjo vërtet për ju? «Myslimani ka 
të ngjarë të përgjigjet, »Është një festë në 
përkushtim të Ibrahimit pasi ai, në bindje 
ndaj urdhrit të Zotit, ishte i gatshëm të 
sakrifikojë djalin e tij! »A ka ndonjë kuptim 
tjetër në sakrifikimin e Kurbanit?

Përfundimi, vetë Perëndia i siguroi 
Abrahamit një dash si zëvendësues të djalit 
të vet. Djali i Abrahamit u çlirua nga vdekja; 
në vend të tij vdiq dashi. Kjo është pikërisht 
arsyeja pse Jezusi erdhi në botë! (Zanafilla 
22:1-19). Perëndia mori formën e njeriut 
për një qëllim madhështor dhe fisnik. Ai la 
shtëpinë e Tij në lavdi dhe lindi në pisllëkun 
e një stalle. Ai jetoi një jetë të përsosur dhe 
pa mëkate. Ai dhuroi mësimet më të mëdha 
në botë. Ai punoi veprat më të fuqishme. 
Përfundimisht, Ai erdhi në fund të jetës 
së Tij në atë orë për të cilën kishte ardhur: 
të vdiste si flijim (sakrificë) në kryq për 
mëkatet tona (Gjoni 12:23-28; 19).
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Në kohën e festës myslimane të Kurban 
Bajramit, ata përkujtojnë sakrificën e 
Abrahamit, i cili duhej ta ofronte birin 
e tij Perëndisë. Myslimanët duhet të 
përkujtohen që ishte e rëndësishme për 
Abrahamin të ishte i bindur në mënyrë 
absolute. Kjo përfundimiisht përfshinte 
mos flijimin e birit të tij, por të pranonte 
flijimin e Perëndisë që siguroi dashin në 
vend të birit të tij. Ne mund të jemi tepër 
falënderues që Abrahami dhe biri i tij 
ishin besnikë për t’iu nënshtruar urdhërit 
të Perëndisë. Le të ketë çdo njëri prej 
nesh besim si Abrahami dhe të pranojmë 
vetëm sakrificën e ofruar nga Perëndia. 

Gjithashtu, ne mund të jemi shumë 
mirënjohës që Perëndia siguroi 
shpengimin e madh për birin e 
Abrahamit. Ata i besuan plotësisht 
Perëndisë para se të ngrinte thikën 
për të therrë birin e tij. Në atë moment 
Abrahami u ndërpre nga Zoti, dhe flijimi 
i madh u zbulua në sytë e tij. Abrahami 
besoi se flijimi ishte i përshtatshëm dhe 
ishte i pranueshëm për Perëndinë, sepse 
Perëndia e siguroi atë. 

Përfundimi Askush prej nesh nuk 
është më i madh se Abrahami. Secili 
nga ne duhet të jetë i sigurt se, 
nëse Perëndia ka siguruar tashmë 
një flijim të madh për ne, atëherë 
Ai na ka hapur sytë se çfarë është 
kjo. Nëse është e pasigurt, duhet t’i 
kërkojmë Perëndisë të na i hapë sytë 
për të na treguar sakrificën (flijimin) 
e duhur të dhënë nga Zoti, pasi vetëm 
kjo sakrificë është e pranueshme 
për Zotin. Zoti i Abrahamit le të na 
udhëzojë dhe bekojë të gjithëve!

TË KUPTUARIT E SHLYERJES SË MËKATEVE 
 

Abrahami 
pranon  
sakrificën e 
Perëndisë
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TË KUPTUARIT E SHLYERJES SË MËKATEVE
 Shtëpia e një 

mijë tmerreve

Filipi II (Mbreti i Spanjës, 1527-1598) dërgoi 
Dukën e Albës për të thyer vullnetin e 
kombit kokëfortë holandez, dhe ta sjellë nën 
kontrollin e tij. I urdhëruar nga Duka për të 
marrë Roterdamin, Konti i Bos-it u përpoq 
të përdorte dinakëri për ta kapur atë.

Ai thirri kryetarin e bashkisë dhe 
këshilltarët e Roterdamit për t‘i siguruar se 
ai nuk kishte ndërmend të pushtonte qytetin. 
E tëra që ai priste si dëshmi e besnikërisë 
së qytetarëve ishte që ata të hapnin Portën 
e Jugut dhe të lejonin një trupë të vogël të 
ushtarëve të marshonin nëpër qytet dhe të 
dilnin në Portën e Veriut. Ai më pas mund 
t‘i dërgonte një lajmërim Mbretit duke e 
siguruar për besnikërinë dhe bindjen e 
Roterdamit. Me gjithë dyshimin e disave, 
Porta e Jugut u hap dhe u fut një shkëputje e 
vogël e trupave spanjolle. 

Sidoqoftë, jashtë syve ishte një forcë 
shumë më e madhe, e cila përshkoi 
portën dhe filloi të vërë zjarr në ndërtesa, 
duke vrarë në mënyrë direkte çdo qytetar 
në rrugën e saj. Mes britmave të terrorit, 
qytetarët e dëshpëruar kërkuan strehim. 
Shumë njerëz u mblodhën në një shtëpi 
veçanërisht të madhe dhe siguruan dyert 
prej druri të oborrit të saj me kalldrëm. 
Me shumë dhoma të mbushura, fjala 
përhapet për të mbajtur qetësinë absolute. 
Foshnjat u detyruan për të fjetur; fëmijëve 
të moshuar u ishte ndaluar të shqiptonin 
një tingull. Njerëzit e goditur me terror 
prisnin vdekjen e afërt ose përgjigjen e 
Perëndisë për lutjet e tyre. 

Një ide dinake i erdhi një njeriu. Ai mori një 
qengj nga oborri, e theri dhe e la gjakun e 
tij të rridhte nën dyert e mëdha në pjesën 
e jashtme të tregut. Heshtja mbretëroi 
ndërsa ata prisnin. Thirrjet dhe britmat u 
afruan, dhe shumë shpejt goditjet e egra 
goditën dyert prej druri, të cilat rrudheshin 
dhe rënkonin. Në atë moment kapiteni u 
afrua, »Mos e humbni kohën tuaj - puna 
është bërë tashmë këtu! Shikoni gjakun! 
Vazhdoni! «Kur, pas një ore ose më vonë, 
spanjollët u tërhoqën nga mbetjet e nxira të 
Roterdamit, njëmijë burra, gra dhe fëmijë 
dolën nga ajo shtëpi (e cila u quajt Shtëpia 
e Një mijë Terroreve) - shpëtuar nga gjaku 
i qengjit!

Përfundimi Tregime si kjo që ilustrojnë 
Ungjillin mund të jenë të pamjaftueshme për 
të zbuluar mesazhin e tij të rëndësishëm. 
Sidoqoftë, shumica prej nesh do ta kuptojnë se 
si ky incident i vërtetë hedh dritë mbi vdekjen e 
Jezus Krishtit, kur u bë zëvendësuesi ynë dhe 
Shpëtimtari. Qengji në Roterdam nuk kishte 
zgjidhje ose vullnet në lidhje me fatin e tij. Zoti 
Jezus i kishte të dyja, por tha (para se të vuante), 
“Mos u bëftë vullneti im, por yti.” (Lluka 22:42). 
Ai mori vullnetarisht vendin e mëkatarëve dhe 
vdiq që ne të mund të jetonim.
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Një zhytës margaritarësh i moshuar në 
Bregun Lindor të Indisë vendosi të përdorte 
pjesën tjetër të jetës së tij për t‘u përgatitur 
për rimishërim (në përputhje me doktrinën 
Hindu). Ai planifikoi për të ecur në gjunjë 
deri në qytetin e shenjtë të Benares, në 
brigjet e lumit të shenjtë Ganges. Ai ishte 
miqësuar nga një i krishterë, të cilin e ftoi 
për një vakt të fundit. Si shoku i tij më i 
ngushtë, ai donte ta kalonte mbrëmjen 
vetëm me të. Pas vaktit, zhytësi i zbuloi 
planet e tij të pelegrinimit për të krishterin, 
i cili u përpoq ta bindte që të mos e bënte. 
»Gjunjët tua do të copëtohen dhe ti do të 
vdisesësh nga infeksioni,« u përgjigj ai. 
»Nëse unë do të vdes duke shkuar drejt 
Ganges të shenjtë,“ zhytësi u përgjigj, 

„shpirti im do të shpërblehet me drejtësi.“

Më vonë, përpara se shoku të largohej, 
zhytësi zhvendosi një gjoks sirtarësh dhe 
rrokullisi poshtë saj një petëz të vogël, duke 
zbuluar një vend të fshehtë sekret. Ai 
nxori një pako të vogël dhe e hapi atë 
nën dritën e errët të një llambë vaji që 
zbuloi një margaritar me madhësi dhe 
shkëlqim të jashtëzakonshëm! »Ju jeni 

Përfundimi Zhytësi i margaritarëve 
e kuptoi situatën. Ai nuk e ndërmori 
rrugëtimin e tij në gjunjë drejt Benares, 
përkundrazi ai pranoi Dhuratën e Zotit: 
faljen për mëkatet e tij!

TË KUPTUARIT E SHLYERJES SË MËKATEVE
 

Zhytësi 
i margaritarëve

i vetmi person i dashur për mua,« tha, »Unë 
dua që ti ta keni këtë perlë.« - »Por ia vlen 
një pasuri!» - bërtiti shoku, »Unë nuk mund 
ta pranoj një dhuratë të tillë.«

Sytë e zhytësit të margaritarëve u larguan, 
»Unë kisha një djalë,« ai theksoi, »i cili ishte 
zhytësi më i mirë përgjatë këtij bregdeti. Ai 
mund të zhytej më thellë dhe më gjatë se 
kushdo prej nesh. Një ditë, ne po zhyteshim 
në kushte të përsosura. Unë isha në varkë 
ndërsa djali im u zhyt, duke i marrë guaskat 
për t’i sjellë në sipërfaqe, të cilat unë pastaj 
do t’i hapesha me thikën time. Atëherë 
ndodhi! Ai kishte parë një guaskë shumë të 
madhe shumë më thellë. Ndërsa u kap tek 
koralet, ai u përpoq të lirohet prej tyre. Koha 
kalonte, por ai vazhdonte. Pas atyre orëve 
të ankthit për babain, djali u shfaq, duke 
derdhur gjak nga goja e tij. Mushkëritë e tij 
duhet të kenë pëlcitur; ai vdiq në krahët e 
mi. »E gjeta këtë margaritar në brendësi 
të asaj guaske. Nuk mund ta shisja kurrë. 
Është shumë e dashur për mua! «-»Por ja 
vlen një pasuri, a nuk mund ta blej prej jush? 
Më lejoni t‘ju jap të paktën diçka për të, si 
njëqind paund, « iu përgjërua miku.

Zhytësi i vjetër u indinjua. »Ju doni të 
më paguani njëqind paund për diçka që 
vdiq djali im? Jo, nuk është për shitje! Por 
unë nënkuptova që ti ta kesh si dhuratë. 
«-» E shihni? - u përgjigj i krishteri, «Ju 
përpiqeni të paguani Perëndinë për atë 
që Biri i Tij dha jetën e tij - mëkatet tuaja. 
A nuk mendon se e ofendon Perëndinë 
duke provuar të paguash diçka që është e 
papagueshme? »
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BIBLA: FJALA E PERËNDISË
 

Tre gjurmët 
e Perëndisë 
në tekstin 
e Biblës 

GJEOGRAFIA Shumica e ngjarjeve 
ndodhën në vendet e njohura që gjenden 
në harta madje edhe sot. Qytetet 
specifike, malet, luginat dhe lumenjtë 
shpesh përmenden në Bibël.

HISTORIA Shumica e ngjarjeve ndodhën 
në periudha kohore të njohura me lidhje 
të caktuara me ngjarje dhe njerëz të 
njohur për të cilët ka shumë informacion 
nga burime laike. Shumica e ngjarjeve 
raportohen sipas rendit kronologjik, 
duke e bërë shumë më lehtë të ndiqen 
veprimet e Perëndisë dhe njerëzve të 
përfshirë. Kjo lejon një kuptim të saktë 
të qëndrimit të Perëndisë dhe veprimeve 
specifike në rrethana të ndryshme.

PROFECIA Shumica e profecive tashmë 
janë përmbushur dhe janë të lidhura me 
ngjarje të veçanta të njohura. Profecitë e 
sakta janë të sakta në lidhje me bekimet 
dhe ndëshkimet e ardhshme që do të 
vijnë akoma në përjetësi.

Përfundimi Prandaj kemi një dëshmi të 
arsyeshme se mund të mbështetemi në 
besueshmërinë e Biblës. Lexoni se çfarë 
është parathënë për Jezusin midis 1000-
700 vjetësh para Krishtit në Dhiatën e 
Vjetër dhe se si u plotësua në Jezusin 
ashtu siç raporton Dhiata e Re. Për më 
tepër, le të shohim jetën e Jezusit në vetë 
Dhiatën e Re. 

Bibla: fjala 
e Perëndisë, 
e vërteta6.
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Ngjarje rreth Jezusit
dhe kur u parashikuan

Profecia
Dhiata e Vjetër

Përmbushja
Dhiata e Re

Vendlindja e Mesisë dhe
para-ekzistenca (700 p.K.)

Mik 5:2 Lk. 2:4-7

Lindja e tij e virgjër (700 p.K.) Is 7:14 Mt. 1:18-23

Hyjnia e tij (700 p.K.) Is 9:6 Mt. 1:23

Koha e ardhjes së tij (500 p.K.) Da 9:24 Gal. 4:4

Ai do të vinte për të shpëtuar dhe
shëruar (700 p.K.)

Is 53:3-6 Mt. 1:21;  
Lk. 18:40-
43; 19:10

Emri i Mesisë Is 49:1-8 Mt 1:21

Vuajtjet dhe kryqëzimi i tij Is 53; 
Ps 22:1-18

Mat 27:33-50;  
Gjn 18:36-19:37

Varrosja e tij Is 53:9 Mt. 27:60

Ringjallja e tij Ps 16:8-11 Vep. 2:25-32

Ngritja e tij Ps 110:1 Vep. 1:6-11; 
Heb. 1:13

BIBLA: FJALA E PERËNDISË
 

Ngjarje 
rreth Jezusit 
dhe kur u 
parashikuan 
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Jezusi profet 
(Ligji i Përtërirë  18:15-22) 

Jezusi ishte më shumë se një profet, por 
gjithashtu është referuar si ‘profet’ (Gjn.1:45; 
6:14-15; Veprat 3:18-27; 7:37, 52), ardhja e të 
cilit është parashikuar 1500 vite më parë 
(Ligji i përtërirë 18:15-22).Le 
të shqyrtojmë se si mund të zbulohet një 
profet i Zotit:

Dhe nëse t’i thua në zemrën tënde: “Si do të 
bëjmë për të dalluar fjalën që Zoti nuk e ka 
thënë?”. Kur profeti flet në emër të Zotit dhe 
kjo gjë nuk ndodh dhe nuk realizohet, kemi 
të bëjmë me një gjë që Zoti nuk e ka thënë; e 
ka thënë profeti profeti me mendjemadhësi; 
mos ki frikë prej tij” (Ligji i përtërirë 18: 21-22).

Një profet është dikush që profetizon në 
mënyrë të saktë (Isaia 41: 21-23; 44: 7; 45:21; 
46:10; 48:3,5-6). Disa profeci parathonë 
ngjarje që mund të përmbushen shekuj 
më vonë. Dënimi me vdekje për një profet 
të rremë do të ishte i pakuptimtë nëse 
pas një kohë do të kuptohej që një profet 
i caktuar ka qenë i rremë, ai tashmë do 
të ketë vdekur nga pleqëria! Si rezultat, ai 
gjithashtu duhej të parashikonte ngjarje që 
mund të verifikohen edhe gjatë jetës së tij. 

Jezusi bëri profeci afatshkurtra që u 
realizuan 
  Një pemë fiku u mallkua (Mt.21:18-22; 
Mk.11:12-21) dhe u fishk shpejt pas 
mallkimit 

 Mohimi i Pjetrit (Mt. 26:31-35; 69-75) 
  Vajza e Jairit për t’u ngritur nga vdekja 
(Mk. 5:21-43). 
  Shërbëtori i një centurioni për t’u shëruar 
(Mt 8: 5-13)

 Peshku në anën tjetër të varkës (Gjn 21: 6)

  Peshku me monedhën e duhur në gojën 
e tij (Mt 17:27)
  Llazari që do të ringrihet; vetëm »ka rënë 
në gjumë« (Gjn.11:1-14)
  »... do të gjesh një gomar ...» (Mt.21: 2) 
  Jezusi do të vdiste për tre ditë dhe pastaj 
të ringjallet (Mt.12:38-40) 
  »një Ndihmës tjetër« do të dërgohet 
(Gjn.14:16-17) 
  »... brenda pak ditësh do të pagëzoheni me 
Frymën e Shenjtë« (Veprat 1:5; 2:1-4)
  » ... ju do të merrni fuqi kur Fryma e 
Shenjtë vjen mbi ju« (Veprat 1:8; 2:1-4)

Profecitë afatmesme të cilat u realizuan
  Jezusi do të refuzohej nga prijësit fetarë, 
do të vuante shumë gjëra, të dorëzohen 
në duart e njerëzve dhe të vritet - dhe 
pas tre ditësh do të ngrihej përsëri 
(Mk.9:31; Mk.15-16)
  »... Do t’ju bëj peshkatarë njerëzish« 
(Mt.4:19-20)
  Tempulli i Jerusalemit do të lihej i 
shkretë dhe do të shkatërrohej (Mt 23:38; 
Mt 24:2);
  Mjerimi që vjen në qytetet e penduara të 
Kapernaumit, Bethsaidës, dhe Korazinit 
(Mt 11:20-24)
  Jezusi do të kujtohej nga një sakrament i 
ri përkujtimor (Lk.22:19, Darka e Zotit)
  Kisha do të rritet me shpejtësi dhe do të 
bëhet e madhe, e ngjashme me bimën e 
sinapit (Mt. 13:31-32)

Profecitë e së ardhmës – të mëvonshme 
në kohë:
  Jezusi tregoi për shumë ngjarje dhe 
gjykime në të ardhmen, veçanërisht në 
Mt 23-25.
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Pse ekzistojnë katër përshkrime të Ungjillit? 
Ndonjëherë myslimanët hamendësohen pse 
ekzistojnë katër përshkrime të Ungjillit. Këto 
ilustrime mund të ndihmojnë për të sqaruar 
çështjen:

1.  DËSHMITARËT NË NJË RASTË   
TË GJYKATËS 

Në një çështje gjyqësore, një gjyqtar dëgjoi 
katër dëshmitarë të ndryshëm në mënyrë 
që të mund të provonte të vërtetën në lidhje 
me çështjen në fjalë. Le të supozojmë se 
ekzistojnë dy shembuj të ndryshëm:

Shembulli 1  Dëshmitari i parë  tregon 
historinë e tij duke marrë pesëmbëdhjetë 
minuta. Dëshmitari i dytë tregon të njëjtën 
histori, fjalë për fjalë, duke marrë gjithashtu 
pesëmbëdhjetë minuta. Dëshmitarët e tretë 
dhe të katërt tregojnë gjithashtu historinë 
identike.

Shembulli 2  Gjykatësi merr në pyetje të katër 
dëshmitarët, por i pari zgjat vetëm dhjetë 
minuta; i dyti zgjat njëzet minuta me detaje 
shtesë; i treta zgjat vetëm pesë minuta dhe 
versioni i katërt zgjat katërmbëdhjetë minuta. 
Secili përshkroi të njëjtin incident me fjalët e tij. 
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Fjala e vërtetë 
e Perëndisë

2.  DËSHMITARËT NË NJË AKSIDENT 
MAKINE

Një këmbësor vritet në një aksident me 
makinë. Në gjykatë, katër dëshmitarë janë 
thirrur të dëshmojnë. Njëri nga ta ishte në të 
vërtetë në makinë kur ndodhi aksidenti. Një 
tjetër ishte duke qëndruar në cepin e rrugës 
dhe pa incidentin. I treti shikonte nga një dri-
tare lart, kur pa aksidentin, ndërsa i katërti 
ishte një oficer policie që hetoi rastin. Kur të 
gjithë dëshmojnë me vërtetësi për ngjarjen e 
njëjtë, megjithëse dëshmuan nga këndvësh-
trime të ndryshme, e vërteta do të provohet 
bindshëm 
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Përfundimi Si do të reagonit ju sikur të ishit 
gjyqtar në këto dy shembuj? Me siguri do të 
ishit dyshues në lidhje me besueshmërinë 
e raporteve të dëshmitarëve në shembullin 
e parë. Në shembullin e dytë, ne kemi katër 
dëshmitarë që përshkruajnë të vërtetën me 
fjalët e tyre nga këndvështrime të ndryshme. 
Në Bibël, Zoti na ka dhënë katër përshkrime 
të Ungjillit – secili nga tregimet me theksin 
e vet. Në secilin nga Ungjijtë, ne shohim të 
vërtetën e paraqitur nga një kënd tjetër.

Përfundimi Në Ligjin e Perëndisë 
(Numrat 35:30; Ligji i Përtërirë 17:6) 
dhe në mësimin e Jezusit (Mateu 18:16) 
thuhet se çdo çështje (ligjore) duhet të 
„përcaktohet me dëshminë e dy ose 
tre dëshmitarëve“. Në rastin e Ungjillit, 
Perëndia e konsideroi akoma më mirë 
të siguronte katër dëshmitarë: Mateu, 
Marku, Lluka dhe Gjoni. Kush guxon 
të dyshojë në besueshmërinë e këtyre 
ngjarjeve?
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Një argument 
kundër ndryshimit 
të Biblës

Myslimanët pretendojnë se Bibla është 
ndryshuar gjatë një periudhe qindra 
vjeçare. Vetëm në ardhjen e Kuranit (viti 
655) Zoti më në fund ndërhyri dhe e ndaloi 
korrupsionin. Pse Perëndia priti kaq gjatë?

Shëmbëlltyra: A u zgjua më në fund 
pronari i shtëpisë?

Një fermer i pasur u ul në një cep të 
errët të shtëpisë së tij. Një person i varfër, 
i dyshimtë, futet në shtëpi dhe vuri re 
errësirën e jashtëzakonshme brenda. 
Duke menduar se askush nuk ishte në 
shtëpi, ai vendosi të futej dhe të vidhte 
gjithçka që mundej. Me shumë kujdes, 
ai hyri në shtëpi dhe e ndezi dritën. 
Menjëherë ai e vuri re pronarin që ishte 
ulur në një qoshe, duke e shikuar, por 
duke mos thënë ndonjë fjalë! Vjedhësi u 
befasua, por për shkak se pronari nuk bëri 
zë dhe nuk e pengoi hajdutin të merrte 
asgjë, hajduti filloi t’i mbledhë artikujt e 
çmuar në dhomë.

Mbrëmjen tjetër, vjedhësi kaloi nga 
shtëpia përsëri për të gjetur se ende nuk 
kishte dritë. Ndërsa hyri me kujdes nëpër 
dritare, ai pa që pronari ishte ende i ulur 
dhe si duket i pa lëvizur nga ky invazion. 
Vjedhësi vendosi të hynte në dhomën tjetër 
dhe ta zbrazte. Kështu njëjtë ndodhi në 
ditën e tretë. Në mbrëmjen e katërt, pasi 
vjedhësi hyri në shtëpi, pronari papritmas 
u hodh përpjetë, bërtiti me zë të lartë dhe e 
sulmoi vjedhësin. Policia erdhi menjëherë 
dhe e hodhi kriminelin në burg. 
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Përfundimi Pse u desh kaq shumë kohë 
që qiradhënësi ose pronari i shtëpisë për 
t’u bërë i mençur? Në të njëjtën mënyrë 
mund të pyesim: A vëzhgoi Perëndia 
nga distanca ndërsa u falsifikuan 
dhe korruptuan pesë librat e Moisiut, 
Psalmet dhe Dhiata e Re? A u zgjua Ai 
vetëm kur Kurani erdhi 600 vjet pas 
Krishtit për ta mbrojtur atë? Kjo nuk ka 
kuptim. Perëndia gjithmonë ka mbrojtur 
Fjalën e Tij të përjetshme dhe kjo është 
ajo që ne kemi në duart tona: Bibla është 
autentike dhe e pandryshuar!



Imagjinoni të qëndroni në breg dhe të shihni 
një djalë që lufton në det, duke qarë për 
ndihmë. Çfarë do të bënit? A do të hynit në një 
librari lokale, të blini një libër mbi notin bazë, 
të nxitoni përsëri në breg dhe të hidhni librin 
tek ai, duke pritur që ai të lexojë për gjetjen e 
rrugës së tij drejt sigurisë? Apo si notar i mire 
që jeni do të kërcenit për ta shpëtuar atë? 

Në Islam, ndihma e vetme që kanë 
myslimanët është libri i tyre, Kurani, gjoja 
zbulesa e përsosur Përfundimtare për 
të zgjidhur problemet e njerëzimit dhe 
fatin e tyre të përjetshëm. Në krishterim, 
megjithatë, Zoti erdhi personalisht në tokë 
në Jezus Krishtin dhe ofron ndihmën e Tij që 
njerëzimi të shpëtohet. Jezusi ishte zbulesa 
Përfundimtare e përsosur e Perëndisë në 
Tokë. Perëndia është me ne përmes Frymës 
së Tij të Gjallë. Të krishterët nuk duhet kurrë 
të ndjehen vetëm. Kurani është thjesht një 
libër, ndërkaq Krishti është një person i gjallë.

Përfundimi Nëse do të ishit në vështirësi, 
do të preferonit t’ju jipej një libër për të 
lexuar ose të ndihmoheshit nga dikush që 
mund t‘ju vijë shumë në ndihmë në situ-
atën tuaj? Perëndia jo vetëm që na dha një 
libër si zbulesën e Tij e fundit. Ai Vetë erdhi 
personalisht si Jezus Krishti për të na 
shpëtuar! Ky është ndryshimi midis Islamit 
dhe Krishterimit.
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Zbulesa 
Përfundimtare 
e Perëndisë 

Ndërsa ishte ulur në dysheme në një 
xhami, një njeri më përmendi se profeti 
i tyre është „Shenja dhe Vula“ e të gjithë 
profetëve. Pranë nesh ishte një kuti 
dhurimi. Unë e drejtova shikimin nga kutia 
dhe e pyeta: »Unë shoh një shenjë që 
thotë“ Zeqat „ 
në një kuti të vogël të 
mbyllur me dry. Cila është 
më e rëndësishme: paratë 
që gjenden në kuti, ose 
shenja dhe vula? »Burrat 
thanë që paratë në kuti 
ishin më të rëndësishme.

Përfundim: Thashë që ata duhet të studiojnë mesazhet 
e profetëve të cilët erdhën para Muhamedit, pasi me 
siguri nëse ai ishte një shenjë që identifikonte profetët si 
autentikë dhe të rëndësishëm, dhe nëse ai ishte një vulë 
që vërtetonte vlerën e  madhe të tyre, atëherë myslimanët 
duhet të studiojnë shkrimet dhe mesazhet e atyre 
profetëve. Këto shkrime dhe mesazhe gjenden në Bibël.

Shenjë dhe vulë
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E vërteta e 
pjesshme është 
mashtruese
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Doktrina e vërtetë

Një fermer rrëfeu nën betim, pa u dridhur, 
se kishte vjedhur një litar. Ai nuk po 
gënjente, por as nuk po e tregonte tërë të 
vërtetën, sepse në fund të atij litari ishte 
një lopë që ai gjithashtu u akuzua për 
vjedhje!

Kur duam të shkojmë diku, a 
kërkojmë rrugën më të bukur apo 
kërkojmë rrugën e duhur që të çon në 
destinacionin tonë? Pyetja nuk është 
nëse një doktrinë është e bukur apo e 
filluar në sinqeritet – por nëse është e 
VËRTETË! 

Përfundimi Të dish vetëm një pjesë të 
së vërtetës mund të jetë mashtruese, 
madje edhe e rrezikshme. Shumë gjëra 
që ne dëgjojmë, veçanërisht në lidhje me 
fenë, janë vetëm një pjesë e vogël e tërë 
historisë, edhe pse ato mund të duken të 
plota dhe substanciale. Prandaj, të gjithë 
duhet të bëjnë përpjekjen për të zbuluar të 
gjithë të vërtetën, veçanërisht në çështjet 
shpirtërore. Edhe pse Kurani jep sugjeri-
me për shumë histori biblike, ne duhet t‘i 
inkurajojmë myslimanët të lexojnë Biblën 
për të arritur në të gjithë të vërtetën.
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Gjatë një zjarri të madh në qytet, një 
grua u pa furishëm duke tundur duart 
për ndihmë nga një ballkon i ngritur lart 
në pellgun e flakërueshëm. Brigada e 
zjarrfikësve mbërriti pikërisht në kohë 
për ta shpëtuar atë. »Por vajza ime e 
vogël është akoma brenda!» - thirri 
ajo. Me një përpjekje heroike zjarrfikësi 
luftoi nëpër flakë dhe së shpejti vendosi 
një pako të vogël në krahët e nënës së 
lehtësuar. Por kur ajo zbuloi 
fytyrën, iu paraqitë një ulërimë 
e dëshpërimit: nuk ishte vajza e 
saj, por një kukull që ishte 
rigjetur. Tani ishte tepër vonë për 
të korrigjuar gabimin. Foshnja e 
saj u zhduk në zjarr. 
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Sinqerisht i gabuar!

Përfundimi: A mendoni se zjarrfikësi kishte shpëtuar 
qëllimisht foshnjën e gabuar? Sigurisht që jo! A i dha nëna 
informacionin e gabuar zjarrfikësit? Sigurisht që jo! Ata 
të dy ishin absolutisht të sinqertë ndaj njëri-tjetrit, por 
sinqerisht gabuan! Sinqeriteti, aq i rëndësishëm sa është, 
nuk është i mjaftueshëm për të vërtetuar të vërtetën. Në 
kërkimin tonë për jetën e përjetshme, ne duhet të kërkojmë 
siguri të plotë se jemi në rrugën e duhur dhe ta NJOHIM të 
vërtetën, sepse është çështje e jetës ose e vdekjes!
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Sinqeriteti 
nuk mjafton!

Kur administrohej dioksidi i karbonit 
ndaj një pacienti në vend të oksigjenit, 
vdekja rezultoi pothuajse menjëherë. 
Tragjedia ndodhi ndërsa pacienti po 
përgatitej për një operacion shumë 
të lehtë. Një anestezist i trajnuar po 
administronte përzierjen normale të 
kontrolluar të gazit dhe oksigjenit kur 
ky i fundit doli jashtë. Një rezervuar i ri i 
shënuar me oksigjen u zëvendësua. Nga 
autopsia zbulohet helmimi me CO2 dhe 
rezervuari i ri u gjet se përmbante gaz 
vdekjeprurës. Ishte etiketuar gabimisht 
para se të shkonte në spital! Prodhuesi 
ishte i sinqertë; spitali ishte i sinqertë; 
anestezisti ishte i sinqertë; kirurgu ishte 
i sinqertë dhe sigurisht, pacienti ishte i 
sinqertë! Askush nuk donte që tragjedia 
të ndodhte. Të gjithë u gabuan sinqerisht.

Përfundimi: Ky incident tregon se 
sinqeriteti NUK është i mjaftueshëm; 
ajo duhet të shoqërohet me 
SIGURINË. Një thënie thotë: »Gabimet 
e mjekëve janë varrosur“. Kjo është 
me të vërtetë shumë tragjike. Çdo 
jete i vjen fundi herët a vonë - përveç 
jetës së përjetshme! Ekziston një varg 
që thotë: „Është një rrugë që njeriut i 
duket e drejtë, por në fund ajo të nxjerr 
në rrugët e vdekjes“ (Fjalët e Urta 
14:12). Shumë njerëz thonë: „Për sa 
kohë që unë jam i sinqertë, do të më 
dali mirë në fund“ ... por ata mund të 
jenë të gabuar sinqerisht!

Shumica prej nesh dëshirojmë të 
jemi të sigurt në lidhje me shëndetin 
tonë, por të gjithë ne duhet të jemi edhe 
më të sigurt në lidhje me përjetësinë. 
Shumë gjëra janë drejtuar gabimisht 
si shpëtim, falje, jetë, paqe, siguri dhe 

kënaqësi. Si mundet një njeri të 
jetë absolutisht i sigurt në këto 
çështje kaq të rëndësishme? 
Vetëm duke e besuar Zotin në 
Fjalën e Tij. Është pikërisht në 
këtë jetë pse duhet që vendimet 

e duhura të merren jo duke u 
mbështetur në ato që na thonë 
miqtë, familja ose njerëzit 
fetarë, por duke kuptuar atë që 
vetë Zoti na ka thënë në Fjalën 

e Tij të Shenjtë, Biblën. 
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SHPËTIMI, MËNYRA E IKJES 
 

Analogjitë 
shpenguese: një varkë 
e krijuar nga njeriu 
në kontrast me një 
anije të  bërë nga Zoti 

Një burrë zotëronte një varkë të 
vogël që e kishte bërë vetë. Një ditë, 
ai ndërmori një udhëtim të gjatë në 
detin e gjerë. Shpejt ai u ndesh me 
një stuhi e cila shkatërroi shpejt 
varkën e vogël - nuk ishte bërë për 
mot të ashpër. Duke u dëshpëruar 
për jetën dhe duke kërkuar shpëtim, 
njeriu ishte i lumtur për të parë një 
anije të madhe të vinte në shpëtimin 
e tij, ku iu dha një batanije, një pije e 
nxehtë dhe shumë për të ngrënë. Mbi 
të gjitha, ai ishte i sigurt, pavarësisht 
se çfarë stuhie e ardhme do të lindte. 

Duke supozuar, megjithatë, se momente 
pas mbërritjes së anijes së madhe, 
një barkë e vogël, e brishtë u afrua 
dhe gjithashtu ofroi mundësinë për të 
shpëtuar njeriun. A do të linte njeriu i 
shpëtuar tani anijen e madhe për varkën 
e vogël dhe të brishtë? Me siguri jo; ai 
nuk ka nevojë më tej për shpëtim, dhe 
shpresa më e dobët e sigurisë së varkës 
më të vogël do të ishte një mundësi 
marrëzie.

Përfundimi Kjo histori krahason ofertën 
e Jezusit për siguri me planet e bëra 
nga njeriu për shpëtim. Si Shpëtimtari i 
përsosur dhe i vetëm, Jezusi e siguron 
njerëzimin mjaftueshëm me rrugën për 
në qiell (parajsë). Jezusi përfaqëson anijen 
e qëndrueshme, të madhe, të sigurt që i 
reziston çdo stuhie, kundër së cilës të gjitha 
përpjekjet e bëra nga njeriu do të dështojnë 
Përfundimisht. Ata që besojnë në të tjerat 
do të humbasin. Jezusi është shpëtimi i 
vetëm i vërtetë, i sigurt dhe i përjetshëm 
për njerëzimin.

Shpëtimi, 
jeta e përjetshme 
dhe mënyra e 
ikjes

7.
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Shpëtimi: një dhuratë

SHPËTIMI, MËNYRA E IKJES 
 

Imagjinoni një vend të varfër me njerëz 
të uritur. Një grua e varfër dëshiron-
te shumë një tufë rrushi nga kopshti 
i mbretit për fëmijën e saj të sëmurë. 
Ajo mori pesëdhjetë cent dhe shkoi te 
kopshtari i mbretit duke u përpjekur për 
të blerë frutat, por u refuzua me vrazh-
dësi. Në përpjekjen e dytë me më shumë 
para hasi në të njëjtin rezultat. 

Ndodhi që vajza e mbretit dëgjoi fjalët 
me zemërim nga rrobaqepësja dhe 
lutjen e gruas. Kur gruaja e varfër 
tregoi historinë e saj, princesha tha: 
“Grua e dashur ju jeni në gabim. Babai 
im nuk është tregtar por mbret. Bizne-
si i tij nuk është për të shitur, por për të 
dhënë! Ajo zgjodhi një tufë nga hardhia 
dhe e hodhi butësisht në platformën e 
gruas. Kështu, gruaja mori si dhuratë 
aq sa me mundin e punës së shumë 
ditëve do ta kishte të pamundur ta 
fitonte. 

Përfundimi: Në të njëjtën mënyrë, 
Perëndia e ofron shpëtimin vetëm si 
dhuratë.  Ne nuk mund ta fitojmë me 
para apo me veprat e mira. “Sepse, me 
anë të hirit jeni të shpëtuar, nëpërmjet 
besimit; dhe kjo jo prej jush, por është 
dhurata e Perëndisë, jo prej veprave, që 
askush të mos mburret.” (Efesianëve 
2:8-9). 
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Mirësi 
përtej masës

Historia e mëposhtme është marrë nga 
një bisedë midis Dr. Usher, një i krishterë 
dhe Zotëri Ahmed, një fisnik që jetonte në 
Kostandinopojë, Turqi dhe i cili u emërua si 
Val i krahinës së Vanit pas Abdul Hamidit.

“A mund të më tregoni në mirësinë tuaj se 
çfarë duhet të bëj për të hyrë në 
Parajsë?” e pyeti Zotëri Ahmedi. 
“Shkëlqesia juaj,” iu përgjigj i 
krishteri, “Unë besoj që Perëndia, 
për hir të Jezus Krishtit, do t’i 
fal mëkatet e mia dhe do të më 
pranojë në Parajsë.”

“Jo Zotëri, nuk mund ta pranojë 
këtë,” u përgjigj 
Zotëri Ahmedi, “Unë 

mundem, për hirin tënd, ta falë 
një nga miqtë e tu që ka qenë 
në burg për borxh (ligji turk e 
burgos një debitor deri sa borxhi 
i tij të paguhet deri në fund) por, 
nëse do të veproja ashtu, nuk 
do të mbështesja drejtësinë 
e vërtetë në këtë shtet. Nëse 
Perëndia do të vepronte në këtë mënyrë, ai 
nuk do të ishte më i drejtë se unë. Nuk mund 
ta besoj këtë për të. Çfarë mund të thoni tani, 
Dr. Usher?”

“Shkëlqesia juaj,” u përgjigj Dr. Usher, “do 
të përdor një ilustrim. Supozoni se jam në 
burg për një borxh të madh ndaj qeverisë, 
të cilën nuk mund ta shlyej. Ju jeni mbreti 
dhe keni një djalë. Ju të dy më doni, por 
duhet të mbështesni drejtësinë e vërtetë. Së 
bashku, ju pranoni të paguani borxhin tim 
dhe djali juaj vjen personalisht, paguan dhe 
ju jepet fatura. Gjithçka që duhet tani është 
pranimi im i masës suaj të këndshme. Duke 
ardhur për mua në burg, princi juaj më thotë: 
Ngrihu, shok, je i lirë. Unë e kam paguar 
borxhin tuaj.

Unë mund të bëj një nga tre gjërat:
1.  Nga krenaria, unë mund të refuzoj të 

pranoj mirësinë tuaj dhe kështu të fyej 
personin që më do.

2.  Mund të them që nuk mund të besoj 
në këtë gjë dhe të kem frikë të zbuloj të 
vërtetën. Nëse do të isha i detyruar të 
largohesha nga burgu duke mos besuar 
në lirinë time, do të jetoja në frikë nga 
policia dhe do të fshihesha në shtëpinë 
time. Pa besim brenda zemrës time, nuk 
kam liri! 

3.  Mund të besoj, të jem mirënjohës dhe 
të bie para këmbëve të djalit tënd duke i 
thënë: ‘Faleminderit. Nuk kam asgjë për 
të dhënë në kthim (pasi që centet e mia 
për paundët tuaja do të ishin një fyerje), 
kështu që unë do të përpiqem të tregoj 
mirënjohjen time për tërë pjesën tjetër të 
jetës sime.“ 

“Por kjo nuk është e tëra,” vazhdoi Dr. 
Usher, “Princi më merr dhe më jep 
Hamam (banjë turke; pastrimi më i plotë i 
njohur). Rrobat e mia të burgut, me gjithë 
ndyrësinë e tyre, hidhen në zjarr, dhe kjo 
është ajo: fundi i jetës sime të kaluar. Djali 
yt më pastaj më vesh si princ dhe më sjell 
para jush, si mbret. Kjo është mënyra se si 
unë e kuptoj krishterimin. Perëndia është 
Mbreti dhe Jezus Krishti, Biri i Tij, pagoi 
borxhin e mëkatarit me dëshirë duke 

vdekur në kryq dhe, me fuqinë e Perëndisë, 
u ngrit nga të vdekurit në ditën e tretë. Unë 
e besoj atë dhe e di që jam i lirë. Nëse do të 
besoni ju gjithashtu, do të ketë kuptim po aq 
shumë për ju sa edhe për mua. Çfarë do të 
jetë qëndrimi im ndaj princit tani?”

Doktori vazhdoi, “Unë e shoh atë, për 
shembull, duke ardhur me kalë poshtë një 
rrugice të ngushtë, por dikush ka hedhur 
dru zjarri në rrugë për të bllokuar rrugën e 
tij. Çfarë duhet të bëj? A duhet të pres deri 
sa të arrijë dhe të them Çfarë do të më jepni 
për të hequr këtë për ju?‘ Apo duhet ta heq 
shpejt pengesën para se të vijë dhe pastaj 
ta përshëndes me krenari dhe me gëzim 
ndërsa kalon, duke treguar me dëshirë 
mirënjohjen time për të gjithë që ai ka bërë 
për mua?”
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Rruga për në 
qiell / parajsë

SHPËTIMI, MËNYRA E IKJES
 

Një ditë një grup miqsh shkuan në një 
lumë ku kishte shumë krokodilë, dhe 
në distancë, ata panë një njeri hipur në 
varkë që po përpiqej për të arritur në 
anën tjetër. “Nëse do ta bënim këtë,“ 
tha Sheik Omari, „edhe ne do të mund 
të kalonim lumin dhe të vizitonim anën 
tjetër.” “Atëherë le ta ndërtojmë një 
varkë,” sugjeroi Ahmedi. “Por me çfarë 
do ta ndërtojmë? pyeti Sylejmani. “Pyete 
Sheik Omarin,” u përgjigj Ahmedi.

Sheik Omar mendoi për një moment. 
“Varka e këtij njeriu duket sikur është 
bërë nga balta, „ai u kthye“ A do ta 
provojmë?“ Kështu ata punuan shumë 
dhe bënë varkën e tyre, duke e lënë të 
piqet në diell. Kur u kthyen disa ditë më 
vonë, ishte e thatë dhe jashtëzakonisht 
e fortë. “Duket mirë për mua!” Vëzhgoi 
Omeri. U futën dhe filluan të lundronin 
për në anën tjetër, por balta u bë më e 
butë dhe më e butë, derisa u shkëput 
dhe u tret. Disa u ngrënë menjëherë nga 
krokodilët; të tjerët u mbytën. 
Askush nuk mbijetoi. 
Sidoqoftë, Abdyli nuk e 
kishte besuar idenë që në fillim 
dhe kishte qëndruar 
prapa. Ai e kishte parë fatin 
tragjik të miqve të tij, i trishtuar që nuk 
do t’i shihte më kurrë.

Përfundimi: Njerëz të ndryshëm kanë besuar 
në gjëra që ata menduan se do t‘i çonin në qiell (pa-
rajsë) por Perëndia na jep vetëm një rrugë përmes 
Jezus Krishtit. Nëse provojmë rrugën tonë, ne me 
siguri do të dështojmë. Jezusi tha “Unë jam Rru-
ga, e Vërteta dhe Jeta. Askush nuk vjen tek Ati (në 
parajsë) përveçse nëpërmjet meje.” (Gjoni 14:6)
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Çelësi 
drejt lirisë

Shokët e një mbreti të lashtë kishin 
bërë dëm në një tokë fqinje dhe u 
burgosën. Mbreti nuk ishte i gatshëm 
për t‘i lënë ata në mjerimin e tyre, dhe 
vendosi t‘i lirojë. Të burgosurit ishin 
burgosur në një kullë të fortë dera e së 
cilës mund të hapej vetëm nga brenda. 
Mbreti dërgoi të birin të lironte shokët e 
tij. Ai e mundi rojën e burgut dhe e lidhi 
dorë e këmbë. Pastaj ai u kaloi çelësin 
miqve të tij brenda.

Shokët e panë çelësin dhe diskutuan se 
çfarë duhet të bënin me të.
Djali i mbretit u tha që koha ishte e 
kufizuar dhe se ata duhet të hapnin 
derën, por në vend të kësaj ata debatonin 
me njëri tjetrin dhe nuk e hapnin derën. 
Njëri sugjeroi se një pjesë e çelësit 
duhet të hiqej duke e fërkuar atë në mur, 
ndërsa tjetri sugjeroi që ai nuk ishte 
aspak çelës. Përveç kësaj, për çfarë do 
ti duhej dikujt çelësi gjithsesi? Ata madje 
arritën të shtonin disa pjesë. Më në fund, 

kur ata e provuan atë në bravë, nuk bënte 
më! Të zënë ngushtë, ata filluan të tallen 
me djalin e mbretit duke thënë se ai nuk 
u kishte dhënë atyre një çelës fare. Sikur 
shokët të besonin shpëtimtarin e tyre, ata 
do të ishin liruar.

Përfundimi: Kjo histori ilustron se si 
shumë njerëz që dëgjojnë të vërtetën 
e Zotit [Ungjillin e Jezus Krishtit] 
e keqpërdorin atë, shpesh duke e 
shtrembëruar atë përtej njohjes. Zoti 
dërgoi birin e tij, Jezusin, për të shpëtuar 
të gjithë njerëzit. Ai na jep çelësin e lirisë. 
Megjithatë, nëse nuk e përdorim këtë 
çelës siç është, do të jetë pa dobi; njerëzit 
nuk do të lirohen por do të qëndrojnë 
përjetësisht në burg.
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Përfundimi Cili devocion është më i 
pranuar për Zotin? Zoti sheh zemrën 
dhe qëllimet brenda saj, më tepër sesa 
ritualet e jashtme. 

Njeriu krenar dhe 
njeriu i penduar 
[Krahasoni me Lukën 18:9-14]

MË SHUMË SHËMBËLLTYRA
 

Dy burra shkuan të luten në xhami.
Njëri ishte një mysliman i mirë që i dinte 
të gjitha veprimet e duhura për ritualet 
e tij fetare. Arabishtja e tij ishte perfek-
te dhe ai ishte i përmbushur me fjalët 
dhe lëvizjet e Salat-it [formë liturgjike e 
lutjes]. Ai shkoi me besim në qendër të 
xhamisë, u përul dhe u lut saktë dhe me 
përpikmëri – edhe pse mendimet e tij 
ishin për vajzën e bukur që e kishte fqinje.

Më shumë shëmbëlltyra
të Zotit Jezus

Këto duhet të përdoren vetëm në kontekstin e 
duhur. Shëmbëlltyra të sugjeruara:
 

Njeriu i dytë ishte një njeri tepër mëkatar 
që kishte bërë një jetë të korruptuar dhe 
nuk ishte lutur për shumë kohë. Ai nuk 
mund të kujtonte se si të kryente Salat-in 
dhe ndjehej i ndrojtur kur hynte në xhami. 
Ai rrëshqiti me shpejtësi pas një shtylle 
të madhe ku pëshpëriti lutjen e tij: »O Zot, 
më fal. Kam bërë një rrëmujë të vërtetë 
në jetën time, por tani dua të të ndjek dhe 
shërbej ty.«
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Oferta
(Luka 21:1-4) 

MË SHUMË SHËMBËLLTYRA
 

Dy burra myslimanë shkuan të 
paguanin Zekatin (dhënia e lëmoshës). 
Njëri ishte shumë i pasur dhe dha një 
shumë të madhe. Tjetri ishte shumë i 
varfër, por ishte i etur të jepte diçka nga 
vetja e tij për Zotin dhe kështu i dha atij 
centin e fundit. 

Përfundimi Kush i dha më shumë Zotit, njeriu 
i pasur apo i varfër? Në sytë e Zotit, njeriu i 
varfër dha më shumë se njeriu i pasur, sepse 
ai i dha gjithçka që ai kishte. Njeriu i pasur dha 
vetëm një pjesë të vogël të pasurisë së tij.

Ndotja e vërtetë   Mk. 7:1-23
Mbjellësi dhe fara   Lk. 8: 5-8, 11-15; Mt 13:1-23
Ndërtuesit e mençur dhe budallenj   Lk. 6: 46-49
I afërmi i mirë   Lk. 10: 25-37
Pasaniku i pamend (lakmia)  Lk. 12: 13-21
Delja e humbur   Lk. 15: 1-7
Monedha e humbur  Lk. 15: 8-10
Pema e fikut të pafryt  Lk. 13: 6-9
Agjërimi   Mt. 6: 16-18
Shërbëtori i pamëshirshëm   Mt. 18: 21-35
Dhjetë virgjëreshat  Mt. 25: 1-13
Banketi i madh   Lk. 14: 19-24
Veshja e dasmës  Mt. 22: 1-14
Vreshtarët e këqinj  Mt. 21: 33-41
Rrjeta e peshkimit   Mt. 13: 47-50
Pronari i tokës   Mt. 20: 1-16
Gruri dhe egjrat, gjykimi i Mbretit    Mt. 13: 24-30, 36-43
I pasuri dhe Llazari  Lk. 16: 19-31
Gjykimi: delet dhe cjeptë  Mt. 25: 31-46

Listë e shëmbëlltyrave 
të tjera dhe referencat 
biblike të tyre
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Përfundimi: Kjo histori mund të 
krahasohet me mesazhin e Biblës. Flet 
në lidhje me trashëgiminë që Zoti ka 
përgatitur për ju, por armiku, Satanai, 
do të përpiqet me të gjitha mënyrat për 
t’ju shpërqendruar. Çfarë do të ishte 
vendimi juaj dhe kujt do t’i besoni?

Letra 
e rëndësishme

TEMA TË NDRYSHME
 

Kur Jusufi ishte dy vjeç, prindërit e tij 
vdiqën në një aksident. Ata lanë një pronë 
të madhe si trashëgimi. Xhaxhai i tij 
Hasani u caktua kujdestar.
Sidoqoftë, Hasani ishte një njeri i lig; ai 
e dërgoi Jusufin e ri shumë larg te një i 
afërm tjetër dhe e përhapi lajmin se djali 
ishte i vdekur. Ai më pas e shiti tokën dhe 
i shpenzoi paratë për vete. Jusufi u rrit 
me përshtypjen se ishte një i varfër jetim, 
i detyruar të punojë shumë në fusha me 
shumë pak arsimim. Ai vështirë se mund 
të lexonte ose të shkruante.

Sidoqoftë, një ditë ai mori një letër të 
çuditshme nga një xhaxha tjetër, Omari, i 
cili i tregoi gjithë historinë e trishtuar se 
si Hasani i kishte grabitur trashëgiminë 
e tij. Xha Omarit i erdhi shumë keq për 
Jusufin dhe donte ta ndreqte punën. Ai 
kishte punuar tepër për ca kohë dhe 
kishte arritur të blinte përsëri pronën në 
emër të Jusufit dhe kishte nevojë për të 
personalisht që ai ta posedonte atë. Çfarë 
duhet të bënte Jusufi? I mahnitur, ai 
nuk ishte i sigurt nëse mund t’i besonte 
letrës. Ai e diskutoi atë me zotërinë e 
tij dhe pleq të tjerë, por ata u përpoqën 
vetëm ta dekurajonin. Çfarë nëse ai do të 

Tema
të ndryshme

udhëtonte aq larg vetëm për të zbuluar 
se ishte një mashtrim? Jusufi ishte 
gjithashtu i mbushur me dyshim.
Më në fund, kundër vullnetit të zotërisë 
së tij, ai u largua me letrën e tij, e cila 
i jepte atij udhëzime specifike. Sa herë 
që e lexonte atë, ai ishte i mbushur me 
shpresë dhe besim.

Pas mbërritjes, ai shkoi drejt e tek 
Gjykatësi, i cili ishte në gjendje të 
konfirmonte se letra ishte e vërtetë dhe 
ai ishte, në fakt, pronar i pasur i një prone 
të madhe. Nuk ka nevojë të tregohet sa 
i lumtur që ishte Jusufi i ri dhe se si ai 
mrekullohej me bukurinë e të gjithë asaj 
që posedonte tani! Ai premtoi të kujdesej 
posaçërisht për të dhe mezi priste për të 
falënderuar xhaxhain e tij Omar.
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Përfundimi: Kjo histori ilustron se sa njerëz janë të mbushur me 
krenari dhe të refuzojnë dhuratën e Zotit: faljen e të gjitha mëkateve 
të tyre përmes Mesisë, Jezus Krishtit. Sikurse pronari dërgoi djalin 
e tij tek Aliu kështu Zoti e ka dërguar Birin e Tij shpirtëror, Jezusin. 
Kjo na tregon se Zoti na do të gjithëve dhe dëshiron që ne të jemi 
të lirë. Megjithatë, ne duhet ta pranojmë mënyrën e faljes së Zotit, 
jo mënyrën tonë. Zoti është i mëshirshëm, por gjithashtu edhe i 
drejtë; prandaj dënimi duhet të pasojë. Perëndia dërgoi Birin e Tij të 
përsosur që mund të paguante për shkeljet tona.
 A do ta pranoni mënyrën e faljes së Zotit?

dëgjua një trokitje në derën e tij. Ishte 
djali i pronarit. Aliu u bezdis dhe u 
përpoq ta largonte. Por djali i tha: »Babai 
im dhe unë kemi parë mjerimin tënd 
dhe jam këtu për t‘ju ndihmuar. Babai 
im më ka inkurajuar të shes një pjesë 
të trashëgimisë sime për ty. Këtu janë 
paratë, merrini dhe përdorini për të 
shlyer borxhin tuaj. Kur të vijë babai im 
nesër, jepjani atij!«

Çuditërisht, në vend që të ishte 
mirënjohës Aliu ishte krenar dhe e 
refuzoi dhuratën. Djali i pronarit u 
largua, i lënduar thellë. Ditën tjetër, kur 
erdhi pronari, Aliu përsëri iu hodh në 
këmbët e tij duke u lutur për mëshirë 
dhe falje. »Natën e kaluar, ju dërgova 
mëshirë edhe falje në personin e djalit 
tim dhe ti nuk pranove as  atë dhe as 

dhuratat e tij. Mundësia 
juaj tani ka mbaruar. Nuk  

 mund të  tregojë më  
 mëshirë për  ty, « tha   
 pronari i zhgënjyer. Aliu  
 menjëherë u nxor në  
 rrugëdhe dera  u mbyll  
 prapa tij. Ai nuk gjeti  
 kurrë punë dhe  
 pas një kohe të shkurtër  
 pas kësaj vdiq. 

Refuzimi i Birit 
dhe Dhuratës së Tij

TEMA TË NDRYSHME 
 

Aliu ishte një njeri i varfër që drejtonte 
një dyqan të vogël, mezi arrinte të mbante 
familjen e tij. Një ditë, duke kuptuar për 
punë më të mira në një vend shumë 
larg, ai e shiti pronën e tij. U la mjete të 
mjaftueshme familjes dhe mori pjesën 
tjetër të parave të tij dhe u nis. Pasi gjeti 
një banesë të thjeshtë, ai filloi të kërkonte 
për punë, por pa rezultat. Shpejt, paratë e 
tij u shteruan. Në fund të muajit, pronari 
i tij erdhi për qiranë, por Aliu duhej ti 
kërkonte një zgjatje të afatit. Pronari ishte 
njeri i sjellshëm dhe ishte dakord.

Ende Aliu nuk mund të gjente punë deri 
në fund të muajit të dytë, kur pronari erdhi 
përsëri. »Kam dëgjuar qe je njeri bujar 
dhe i mëshirshëm « iu lut Aliu. »A mund të 
mos i shkruani dy muajt e fundit të qirasë? 
« Është e vërtetë ajo që ju keni dëgjuar për 
zemërgjerësinë dhe mëshirën time, por 
jam gjithashtu i drejtë. Ju duhet të paguani 
borxhin tuaj. Do t‘ju japë edhe një muaj,« 
iu përgjigj pronari.

Më kot, Aliu kërkoi punë. Ai nuk mund 
të huazonte nga miqtë e tij që ishin 
gjithashtu të varfër. Pastaj, një natë, u 
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Përfundimi Islami vazhdimisht pretendon se 
Zoti kurrë nuk do të bëhej njeri, pavarësisht 
nga arsyeja »Larg qoftë që Zoti të kishte 
një djalë! Nuk i ka hije të Plotfuqishmit të 
bëjë një gjë të tillë! «Por në këtë përpjekje 
për ta bërë Zotin më të madh, ai e ka bërë 
thjesht më të largët, si Omari në historinë e 
mësipërme. Koncepti i krishterë për Zotin 
është më shumë si Saladini, babai i dashur. 
Sepse Zoti është i mirë në kuptimin më të 
pastër, Ai dëshiron të ndajë Veten e Tij me 
ne, për të zbuluar Veten e Tij. Ai dëshiron 
që ne të kemi një njohuri për Të, si dhe 
personalisht ta njohin Atë. Jezusi na e zbuloi 
Perëndinë kur ai tha: »Unë jam rruga, e 
vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati 
përveçse nëpërmjet meje. Nëse vërtet do të 
më njihnit, do ta njihnit edhe Atin tim. Tani 
e tutje, ju e njihni Atë dhe e keni parë Atë. 
«(Gjoni 14: 6-7)

Madhështia
e vërtetë

TEMA TË NDRYSHME 
 

Le të supozojmë se kishim dy udhëheqës 
të mëdhenj myslimanë si Kalifi Omar dhe 
Salah ’ad-Din [Saladini], ndër udhëheqësit 
më të admiruar të myslimanëve të të 
gjitha kohërave. Supozoni sikur dikush të 
pretendonte se të dy këta burra të mëdhenj 
luanin me kukulla vajzash të vogla. 
Fillimisht, çdo myslimanë që respekton 
veten do të thoshte, »Kurrë! Larg qoftë 
që Omari ose Salah ad-Dini të luajnë me 
kukulla vajzash të vogla! Burrat e mëdhenj 
myslimanë nuk do ta bënin kurrë një gjë të 
tillë! Nuk është e përshtatshme që Omari 
ose Salah’ad-Dini të luajnë me kukulla!«

Në fillim, kjo mund të tingëllojë mjaft e 
arsyeshme. Por çka nëse historia do të 
shpaloste që të dy Omari dhe Saladini kishin 
secili nga tre vajza të cilave asgjë nuk i 
pëlqente më shumë sesa kur babai i tyre 
ulej poshtë në dysheme dhe luante me to 
dhe kukullat e tyre? Po sikur ta mësonim 
që, për shkak të dashurisë së madhe të 
një babai për të bijat, njëri nga këta burra e 
përuli veten në këtë mënyrë rregullisht? A 
do të ishte ky njeri një udhëheqës më i mirë, 
njeri më i mirë, për ta bërë këtë apo do të 
ishte ai njeri më i vogël, më pak i madh? Me 
siguri ai do të ishte një njeri më i mirë. 

Tani, po sikur të mësonim se Saladini në 
fakt luante me vajzat e tij ndërsa Omari 
refuzonte ta bënte këtë, duke e konsideruar 
veten shumë lart për t’u marrë me një 
gjë të tillë? Cili udhëheqës do të ishte më 
tërheqës? Personalisht unë do ta shihja 
Saladinin si një baba më të mirë, burrë 
më të mirë, dhe një udhëheqës më të 
admirueshëm. Madhështia e vërtetë nuk 
ka nevojë për mbrojtje. Madhështia e 
vërtetë është e vetëkuptueshme, nuk ka 
nevojë për shtjellim ose mbrojtje.
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Përfundimi: Kjo është pikërisht ajo 
që shumë njerëz po i bëjnë Zotit! Ata i 
thonë, »Para dhe gjatë Ramazanit, do 
të bëj gjithçka që ju dëshironi, por mos 
prisni që unë të sillem kështu gjatë gjithë 
vitit. «Çfarë mendoni se do t‘u bëjë Zoti 
njerëzve që jetojnë kështu?

Agjërimi – analogji 
shpenguese: gruaja 
dhe Ramazani
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Historia e mëposhtme iu tregua një 
myslimani i cili po mburrej me lavditë 
e agjërimit gjatë Ramazanit.

»Dikur ishte një burrë që ishte fejuar 
për t’u martuar. E fejuara e tij i tha: 
“Le ta sqarojmë një gjë. Për një muaj 
gjatë çdo viti, unë do të jem gruaja e 
përsosur. Do të gatuaj ushqimin tënd, 
do të laj enët, do të laj rrobat tuaja, 
kurrë nuk do të dal nga shtëpia dhe 
kurrë nuk do të shikoj një burrë tjetër. 
Megjithatë, për njëmbëdhjetë muajt e 
tjerë, unë dua të bëj çfarëdo që dua. 
Nëse nuk dua të gatuaj ose pastroj, 
nuk kam pse ta bëj. Nëse ndjehem se 
dua të dal me miqtë e mi ose me një 
burrë tjetër, do ta bëj, sepse mendoj 
se kjo është e drejtë. «Myslimani u 
pyet se çfarë mendonte për një grua 
që do të thoshte këto gjëra. - » Asaj i 
duhet prerë fyti!« deklaroi me forcë.
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Një mënyrë 
e hirshme 
për të ndarë 
shpresën e jetës 
së përjetshme  

TEMA TË NDRYSHME
 

Ka shumë qasje të ndryshme që 
përdorin për Shkrimet për të zbuluar 
të vërtetën biblike. Çdo i krishterë 
inkurajohet të hulumtojë në Bibël 
për histori dhe ilustrime që mund të 
ndihmojnë për të dalluar të vërtetën 
shpirtërore. Sigurisht, nevojitet lutje dhe 
udhëheqje e Frymës së Shenjtë, ndërsa 
studion me kujdes Biblën në mënyrë që 
të zhvillojë dhe ndajë në mënyrë efektive 
historinë me myslimanët. Shembulli i 
mëposhtëm, i treguar nga Dave Foster, 
mund të stimulojë të menduarit tuaj dhe 
t‘ju inkurajojë të zhvilloni historitë tuaja 
nga pasazhe të tjera biblike, për t‘i ndarë 
me myslimanët.

Hyrje Shumë njerëz janë nxitur të 
marrin në konsideratë pohimet e Jezus 
Krishtit përmes një pyetje që heton 
zemrën: »Supozoni se ju do të vdisnit 
dhe do të qëndronit para Zotit. Nëse 
ai ju pyet: Pse duhet  t’ju lë të hyni në 
Parajsë? Çfarë do të thoni? «Sado 
e mirë të jetë kjo pyetje, ka shumë 
situata ku kjo qasje mund të jetë shumë 
e menjëhershme dhe jo e mençur. 
Sidoqoftë, ka një mënyrë më të butë për 

të diskutuar për jetën e pastajme dhe 
përjetësinë, veçanërisht kur flisni me 
njerëz që ofendohen lehtë ose refuzojnë 
dëshminë e të krishterëve, si p.sh. 
myslimanët.

Unë rekomandoj të përdorni Predikuesi 
3:1,2,11, »Çdo gjë ka stinën e vet, çdo 
situatë ka një kohë nën qiell; një kohë 
për të lindur dhe një kohë për të vdekur, 
një kohë për të mbjellë dhe një kohë për 
të shkulur atë që është mbjellë; Ai e ka 
bërë të bukur çdo gjë në kohën vet; ka 
vënë madje përjetësinë në zemrat e tyre, 
pa i dhënë mundësinë asnjë njeriu të 
zbulojë veprën që Perëndia ka bërë nga 
fillimi deri në fund. «Kjo thënie e mençur 
e Solomonit mund të jetë një hapje e butë 
për të folur për përjetësinë. Unë i kam 
përdorur këto vargje për t‘i nxitur njerëzit 
në një diskutim rreth dëshirës së lindur 
brenda të gjithë neve për të jetuar përtej 
varrit. Shumica e kulturave dhe besimeve 
kanë një shpresë të paqartë për një 
pasjetë më të mirë. Vargu 11b tregon se 
sa e pasigurt dhe e pakapshme është kjo 
shpresë: »por edhe kështu, njerëzit nuk 
mund ta shohin tërë qëllimin e punës së 
Zotit nga fillimi në fund.«
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Tani le të shohim Predikuesit 7: 1, 
»Një emër i mirë pëlqehet më tepër se 
një vaj i parfumuar, dhe dita e vdekjes 
është më e mirë se dita e lindjes.« 
e cila nënkupton pasjetën. Jo vetëm 
kaq, fjala »më tepër« parashikon 
pavdekësinë (jetën e përjetshme]. Natyra 
e pakapshme e pavdekësisë, e fshehur 
tek 3:11, përforcohet tek 7:1. Ndjenja e 
të pakapshmes përcillet përmes çfarë 
është në të vërtetë një gjëze e fshehtë, 
dhe që sjell shumë hutim madje. Nuk 
është e lehtë për të dalluar korrelacionin 
midis emrit të mirë, parfumit, vdekjes dhe 
lindjes. 

Solomoni na thotë tek Fjalët e Urta 1: 
5,6 arsyen pse ai krijoi proverbat: »I urti 
do të dëgjojë këto gjëza [dhe] do të marrë 
udhëzime duke eksploruar kuptimin në 
këto … gjëza.« Qëllimi i tij është të evokojë 
një ndjenjë intriguese për të na stimuluar 
të eksplorojmë të vërtetën, domethënë, 
»të kuptojmë të vërtetën…Kërkoni si 
argjendin dhe rrëmoni si për një thesar të 
fshehur. «[Fjalët e Urta 2:4]

Ka vende të tjera në Bibël ku gjëzat 
në mënyrë efektive na mësojnë të 
vërtetën. Bijtë e Koreut folën me gjëza 
për të shpjeguar kuptimin e vdekjes dhe 
ringjalljes tek Psalmi 49. Tek Gjoni 4, ne 
shohim Jezusin që i flet një gjëegjëzë 
gruas tek pusi për të evokuar kureshtjen 
e saj për jetën e përjetshme. Apostulli Pal 
thotë që biseda jonë ndaj të huajve duhet 
të jetë »me hir dhe e ndrequr me kripë« 
(Kolosianëve 4: 4-6]. Fjala, e ndrequr do të 
thotë stimuluese dhe interesante. 

Është e mrekullueshme të stimulosh 
kureshtjen e njerëzve për t‘i udhëhequr 
ata në një kërkim për të kuptuar se si të 
arrijnë përmbushjen e përjetshme.

Fillimi i bisedës 
Të stimulosh njerëzit të mendojnë për 
thënie intriguese është një pikë pozitive 
fillimi në bisedë. Pasi u kemi zgjuar 
oreksin, mund të ndajmë një shpjegim 
më të plotë të dëshirës së njerëzve për 
pavdekësi. Sidoqoftë, shpesh kërkohen 
hapa të ndërmjetëm. Këtu janë pyetjet 
që mund të ndihmojnë në përfshirjen 
njerëzve në dëshmi bashkëbiseduese:

1.  A mund të kem mendimin tuaj për një 
thënie të mençur të shkruar 3,000 vjet 
më parë? [Jepni një kartë të vogël që 
përmban Predikuesit 3:1,2,11; 7:1]

2.  A mendoni se kjo proverbë ka kuptim në 
botën tonë moderne?

3.   Krahasimi i parfumit të shtrenjtë me një 
emër të mirë është e habitshme. Çfarë 
mendoni se do të thotë?

Pas disa mendimesh, një person mund 
të përgjigjet: »Përdorimi i parfumit të 
shtrenjtë mund të krijojë një përshtypje të 
mirë për të tjerët për një kohë të shkurtër, 
por nuk do të zgjasë. Sidoqoftë, një emër i 
mirë zgjat për një kohë të gjatë.«[krahaso 
Fjalët e Urta 10:7]

Nga ana tjetër, dikush mund të përgjigjet 
me një koment si: »Nëse jetoni një jetë 
të mirë, ju do të vdisni në paqe dhe do 
të përfundoni në një vend të mirë. Por 
ata që bëjnë një jetë mëkatare nuk do të 
përfundojnë në një vend më të mirë«.

TEMA TË NDRYSHME
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Për të krishterët, këto përgjigje i çojnë 
në drejtimin e duhur por mund të ketë 
implikime të gabuara. 
Për momentin, megjithatë, ne mund të 
kemi “të drejtën e dyshimit” - bërja e së 
mirës është e rëndësishme. Çdo implikim 
i gabuar në lidhje me atë që do të thotë 
një mirësi e vërtetë mund të sqarohet dhe 
korrigjohet në kohën e duhur.

Vazhdimi i bisedës
Këtu është një hap paraprak për të 
vendosur një raport të mirë që hap rrugën 
për të diskutuar shkrime të tjera që lidhen 
me përjetësinë. Lexoni tre vargjet që 
menjëherë pasojnë Predikuesit 7:1 të cilat 
hedhin dritë mbi të dhe shërbejnë si gur 
kthese në tre shkrime të tjera të shenjta 
të cilat së shpejti do t‘i shqyrtojmë. 
Marku 10, Psalmi 49 dhe Gjoni 4 
japin të dhëna të dobishme për 
gjëzën tek Predikuesit 7:1.
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Marku 10: 17-30

Të dy thëniet tek Predikuesit përmbajnë 
dy ide kryesore: jetën e përjetshme dhe 
mirësinë. Interesante, të dyja janë theksuar 
në historinë e një të riu që vjen tek Jezusi 
në gjunjë dhe pyet: «Çfarë duhet të bëjë që 
të trashëgoj jetën e përjetshme?» (Marku 
10:17]. Jo vetëm kaq, ai tregoi një respekt 
të veçantë për Jezusin duke e thirrur atë, 
»Mësues i mirë«. 

Ky njeri kishte besnikëri të ndara. Ai 
nuk ishte aq i përkushtuar ndaj Zotit sa 
mendonte fillimisht. Lidhja e tij me pasurinë 
vërtetoi se paratë ishin shqetësimi i tij 
kryesor [Mateu 6:24]. Në të vërtetë ai po 
thyente urdhërimin e parë, pa përmendur 
të 5-tin, 6-tin, 7-tin, 8-tin dhe 9-tin (të cilin 
Jezusi e kishte cituar posaçërisht). Ai kishte 
një ide të ekzagjeruar të mirësisë së tij dhe 
mbi respektimin e të gjitha urdhërimeve. 

Lind pyetja për sa i përket 
nderimit të tij të supozuar për 
Jezusin si një «mësues i mirë»: 
nëse ai vërtet do ta pranonte 
Jezusin si të mirë, me siguri se do 
të kishte bërë atë që Jezusi i tha. 
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Psalmi 49
Po kjo fije e jetës së përjetshme është 
thurur në Psalmin 49. Fjalët e sakta “jeta 
e përjetshme” nuk gjenden këtu, por 
aludohet përmes një dëshire të thellë 
njerëzore për të jetuar përtej varrit, me 
të cilën të gjithë njerëzit do të përballen. 
Theksi në pashmangshmërinë e vdekjes 
rezonon fort në mendimin monoteist. 
Por ky Psalm gjithashtu mbart një 
mesazh pozitiv që frymëzon shpresë. 
Ne e zbulojmë kuptimin e Psalmit 49 me 
dy pyetje të thjeshta që lidhin dy temat 
themelore të tij:

1.  Cila është gjëza që e huton psalmistin? 
Cila është dilema që ai dëshiron të 
zgjidhë?

2. Si e zgjidh psalmisti këtë gjëzë? 

Psalmisti dëshmon, »Por Perëndia im 
do ta shpengojë shpirtin tim nga pushteti 
i Sheolit« [v. 15] Një tjetër fjalë kyçe për 
kuptimin e kësaj gjëze gjendet në vargun 
e fundit: »kuptoj«. Përmendja e pasurisë 
në vargun e fundit (20) është shumë 
domethënës, duke kujtuar të riun e 
pasur aq të lidhur me pasurinë e tij saqë 
e errësoi perceptimin e tij për realitetin. 
Duke zëvendësuar Zotin me paratë, ai 
nuk e kuptoi se po thyente urdhërimin e 
parë!

Gjoni 4
Predikuesit 3 & 7 dhe Psalmi 49 
përmbajnë një gjëzë hutuese për 
përjetësinë. Kështu edhe tek Gjoni 4. 
Ndryshe nga i riu i pasur, i vlerësuar 
shumë në sytë e komunitetit hebre, 
gruaja samaritane u përçmua si ndjekëse 
e një sekti fetar që prishte besimin e 
paraardhësve të tyre dhe korruptonte 
Torën [në disa pika strategjike]. Kjo 
grua renditej shumë ulët në shkallët 
shoqërore brenda komunitetit të saj 
fetar. Ajo ishte e diskriminuar seksualisht 
- pasi kishte pasur marrëdhënie me 
burra të ndryshëm - dhe burri me të 
cilin jetonte tani nuk ishte burri i saj [v. 
17,18]. Përkundër kësaj pangjashmërie të 
jashtme, ajo ishte e etur për ujë të gjallë 
- jetë të përjetshme. Thellë brenda saj 
ishte një dëshirë e madhe për të njëjtën 
jetë të përjetshme të kërkuar nga i riu i 
respektuar.

Thjesht lexoni historinë. Lërini fjalët e 
gjalla dhe të fuqishme të Zotit të flasin 
në zemrën e mikut tuaj mysliman 
[Hebrenjve 4:12]. Nëse doni të ndaleni 
herë pas here për të shpjeguar 
informacionin në prapavijë, jini të 
shkurtër. Mos e ndërprisni rrjedhën e 
historisë me shumë komente. Inkurajoni 
mikun tuaj të bëjë pyetje pasi të keni 
mbaruar historinë.
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Lidhja midis ujit të gjallë / jetës 
së përjetshme / shpëtimit është e 
rëndësishme për t’u diskutuar. Mendime 
të mëtejshme për këtë mund të gjenden 
në artikullin: E vërteta e përjetshme 
e enkriptuar në Urtësinë Antike në 
dispozicion në: www.answering-islam.
org/authors/clarke/timeless_truth.html
  
Ky artikull: E vërteta e përjetshme është 
një vazhdim i dobishëm për t‘u ndarë me 
dikë që ka lexuar meditimin e shkurtër: 
I Lidhur me Shëpinë (Homeward 
Bound) që mund të gjendet tek: www.
answering-islam.org/authors/clarke/
Homeward.html 
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Padyshim, do të ketë mundësi për të 
diskutuar Predikuesi 7:1 me një grua.
Normalisht, ka kuptim të ndiqni 
udhëzimin e mësipërm: merrni kohë për 
të diskutuar fragmente të rekomanduara 
të shkrimeve të shenjta si hapa 
paraprakë për të folur për vdekjen dhe 
ringjalljen e Krishtit. Sidoqoftë, mund të 
jetë e mundur të merret një hap i vetëm 
nga Predikuesi 7 deri te Marku 14, një 
fragment ku parfumi, vdekja dhe një grua 
shfaqen dukshëm. Fryma e Shenjtë i 

Përfundimi: Kur diskutohet historia e të riut pasanik 
me myslimanët, ata shpesh keqinterpretojnë komentin 
e Jezusit: “Vetëm Zoti është i mirë”. Ata e marrin këtë 
deklaratë si provë se Jezusi e mohoi hyjninë e tij. Një artikull 
i shkëlqyeshëm i shkurtër që i përgjigjet kësaj është në 
dispozicion online në http://www.answering-islam.org/Sha-
moun/q_only_god_good.htm  Artikulli: I lidhur për shtëpinë 
(Homeward Bound) është në dispozicion online në www.
answering-islam.org/authors/Clarke/Homeward.html 

kapërcen udhëzimet tona; Ai mund të na 
drejtojë [papritur] të lëvizim shpejt për të 
folur për vdekjen dhe varrosjen e Krishtit.

Fjalët e Urta 10:7 prekin temën e 
vdekjes, në veçanti rezultatet e jetës së 
një personi të mirë. Ne mund të shohim 
se si kjo fjalë e urtë lidhet me »një 
emër të mirë« [tek Predikuesit 7:1]. Për 
më tepër, ne e shohim të ilustruar në 
historinë e një gruaje që »vajosi trupin 
e Jezuit për varrim« me parfum të 
shtrenjtë [ndoshta padashur]. Jezusi e 
lavdëroi veprën e saj të mirë, duke thënë: 
»kudo që do të predikohet ky ungjill, 
do të tregojnë edhe atë që ajo bëri në 
përkujtim të saj« [Marku 14:9].

Ne e dimë që myslimanët kanë tendencë 
t‘i shohin veprat e mira si meritore në 
sytë e Zotit. Sidoqoftë, nga leximi ynë i 
Dhiatës së Re, ne e dimë që nuk mund të 
arrihet shpëtimi përmes veprave të mira. 
Për këtë arsye, mund të kemi dyshime 
për përdorimin e Predikuesit 7:1 [ ose 
historinë e veprës së mirë të gruas te 
Marku 14]. Fakti mbi këtë çështje është 
që Bibla ka shumë për të thënë për sa i 
takon lidhjes së të bërit mirë dhe jetës së 
përjetshme. Këtë e pamë te Marku 10:17. 
Meditoni për Gjonin 9: 29.30; Romakëve 
2:7; Fjalët e Urta 11:19; 12:28; 14:32; 
Mateu 7:21-23.
 

Bisedat 
me gratë për 
parfumin

TEMA TË NDRYSHME
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Shumë njerëz pyesin pse të krishterët 
shkojnë aq lart për t‘u miqësuar me ta 
dhe për t‘u treguar atyre për besimin e 
tyre në Jezus Krishtin - shpesh deri në 
acarim. Historia e mëposhtme mund 
të ndihmojë për të kuptuar përpjekjet 
që bëjnë të krishterët në përpjekjen e 
tyre për t‘u shpjeguar besimin e tyre 
njerëzve të besimeve të tjera, si p.sh 
myslimanëve:

Finalja 

Imagjinoni një person të ri që udhëton 
në të gjithë botën, duke vizituar njerëz 
të të gjitha kulturave dhe religjioneve 
të ndryshme. Pas 30 vitesh udhëtimi 
të vështirë dhe studimi, ai më në fund 
gjen të vërtetën [se ekziston vetëm një 
Perëndi i vërtetë dhe një e vërtetë, dhe 
se Zoti nuk bie në kundërshtim me veten 
e tij]. Imagjinoni që ky person kthehet 
në vendlindjen e tij dhe të thotë me vete: 
»Është kaq e mrekullueshme që kam 
mundur të gjej të vërtetën. Tani unë e 
njoh Zotin e vetëm dhe të vërtetë, unë e 
di të gjithë të vërtetën dhe e di rrugën 
për në parajsë. Tani mund të kënaqem 
dhe të jem i lumtur për pjesën tjetër të 
jetës sime në Tokë. Unë nuk kam frikë 
nga dita e gjykimit. Unë nuk dua t’ia 

di për familjen, të afërmit dhe 
miqtë e mijë. Ata nuk e njohin 
Zotin e vërtetë; ata janë injorantë 
për rrugën drejt parajsës dhe do 

të humbasin. Por kjo nuk me shqetëson 
mua. Gjëja kryesore është që unë jam i 
sigurt».

TEMA TË NDRYSHME
 

Çfarë do të mendonit për një person të tillë - egoist dhe pa 
dashuri për të tjerët? Bibla na thotë të shkojmë dhe të përhapim 
Lajmin e Mirë (Mateu 28:18-20; Marku 16:15; Veprat 1:8). Lutja 
ime që kjo broshurë t’ju ndihmojë ta bëni këtë.
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Informata rreth librit
nga Andreas Maurer

» PYET MIKUN TËND MYSLIMAN«  
(ASK YOUR MUSLIM FRIEND)

Një hyrje në Islam dhe një udhëzues 
për të krishterët për bashkëveprim me 
myslimanët.

Si filloi Islami dhe çfarë mëson ai? 
Cilat janë grupacionet dhe lëvizjet e 
tij? Cilat janë përgjigjet biblike ndaj 
kundërshtimeve të myslimanëve? Si 
mund të bashkëveprojnë të krishterët me 
myslimanët?

Këto janë vetëm disa pyetje në të cilat 
Dr. Andreas Maurer, teolog dhe ekspert 
i ndërveprimeve krishtere-myslimane, 
jep përgjigje të qarta. Maurer e sheh 
përhapjen e Islamit në të gjithë botën 
jo si një kërcënim por si një sfidë ndaj 
Kishës së krishtere. Ai paraqet një studim 
kompakt dhe lehtësisht të kuptueshëm 
mbi historinë e islamit, mësimin e tij 
dhe prapavinë religjioze. Gjithashtu 
përshkruhen grupe dhe lëvizje të 
ndryshme brenda Islamit. Lexuesit do 
të marrin përgjigje për kundërshtimet e 
myslimanëve dhe udhëzime praktike për 
bashkëveprimin me myslimanët.

Apendikset

APENDIKSET
 

Linqet e faqeve në internet

   Uebfaqja e AVC_së:   
www.avc-ch.org
�Informacione mbi seminare dhe evente:

    www.britomu.org 
�Informacion rreth librit dhe literaturës  
së mëtejshme:

 www.aymf.net 
  Informacione të përgjithshme mbi 
Krishterimin dhe Islamin:

 www.answeringislam.org 
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Ilustrime shëmbëlltyra dhe tregime : për myslimanët dhe njerëz 
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Dr. Andreas Maurer
Këshilltar mbi Islamin

Dr. Andreas Maurer është i martuar me Ruthin dhe ata kanë 
tre djem. Fillimisht punoi si inxhinier mekanik në Zvicër. Më 
pas studioi teologji në universitetin në Angli dhe në Afrikën e 
Jugut. Në vitin 1999 përfundoi doktoraturën në Universitetin 
Pretoria UNISA, me temën ”Në kërkim të një jete të re: Motivet 

e konvertimit të të krishterëve dhe myslimanëve”. 
Ndërmjet viteve 1984-1999 u angazhua në Afrikën e Jugut me SMF-në (Swiss 
Missionary Fellowship) në projekte që kishin të bënin me trajnimin e të krishterëve 
në mision për myslimanët. Gjatë viteve 2000-2007 shërbeu me AWM-në (Arab 
World Ministries) si trajner në Zvicër dhe mbarë botën. Prej vitit 2011 punon me 
AVC-në (Aksioni në Emër të të Krishterëve të Persekutuar dhe Njerëzve në Nevojë) 
si këshilltar mbi islamin dhe folës brenda vendit dhe jashtë tij.

Shumë njerëzve, përfshirë myslimanët u pëlqejnë të dëgjojnë histori. Historitë në 
këtë libërth duhet t’i vënë njerëzit të mendojnë dhe në këtë mënyrë t’i inkurajojnë 
ata që të kërkojnë të vërtetën për Zotin. Shumë histori janë marrë nga shëmbëlltyrat 
në Bibël. Ato u tregojnë njerëzve të vërtetën biblike përmes situatave të jetës së 
përditshme. Prandaj, tregimtari i historisë duhet të mësojë të përdorë fjalë të cilat 
mund të kuptohen qartë nga dëgjuesit brenda sfondit të caktuar kulturor. Historitë 
gjithashtu mund të shërbejnë si mjete për t’u përfshirë në biseda me myslimanët. 

Andreas Maurer i ka përmbledhur këto histori për një periudhë disavjeçare. 
Shpresojmë që ato mund të jenë një bekim për të krishterët dhe myslimanët.

I Ky botim u realizua me ndihmën 
e organizatës zviceriane  AVC.
(Aktion für Verfolgte Christen / 
Aksioni për të Krishterët 
e Përndjekur)

fjalë të qarta.

veprime të fuqishme.
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