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(Referenca - Shpjegimi i Ungjillizimit - Steve Bowen) 
(2.10 - Explaining Evangelism) 

(Shkrimet nga ALBB) 

 

1. Hyrje 
 

Nuk mund të ketë të korra pa mbjellje, për të korrur shpëtimin e shpirtrave, ne duhet të mbjellim së pari farën e Fjalës 

së Perëndisë në lidhje me shpëtimin - nëse do mollë, mbill farat e mollës. 

 
1 Pjetrit 1:23 
23 duke qenë të lindur sërish jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës së Perëndisë së gjallë dhe që 

mbetet përjetë. 

• Nëse nuk e kupton këtë të vërtetë, ti mund të zhgënjehesh në përpjekjet e tua, do ndihesh i zhgënjyer sepse 

nuk je një "shpirtrafitues" i madh. 

• Çdo person është pjesë e procesit dhe formon kishën. Kisha fiton shpirtra ndërsa secili bën punën e tij në 

shpalljen e ungjillit. 

• Ne jemi të gjithë të thirrur për t'u shpallur ungjillin të gjithëve, por fakti është që ne të gjithë jemi pjesë e një 
procesi, dhe ky proces quhet "fitimi i shpirtrave" ose "Ungjillizim". 

• Ka disa njerëz që janë ungjilltarë, të cilët kanë dhuntitë dhe thirrjen për të sjellë shumë veta tek Jezusi, dhe ka 

të tjerë që duhet 'të bëjnë punën e një ungjilltari'. 
 

2 Tim.4:5 
5 Por ti rri syçelë në çdo gjë, duro vuajtjet, kryeje punën e ungjilltarit, përmbushe plotësisht shërbesën tënde.  

 

• Unë do të flas për parimin biblik të mbjelljes dhe të korrjes në ungjillizim dhe kur zbatohet ky parim. Kjo mund 

të të çlirojë përbrenda, që të jesh në gjendje të mbjellësh jashtë me shumë liri dhe gëzim.  

• Kjo është dëshira e Perëndisë që ne të gjithë të bëhemi njerëz që shpërndajnë farën në zemrat e njerëzve. 

 

2. Çfarë është Mbretëria e Perëndisë? 
 

Jezusi u foli shumë dishepujve në lidhje me shëmbëlltyrën e mbjellësit, 
 
Marku 4: 3-9 
3 "Dëgjoni!Ja, doli mbjellësi të mbjellë. 4 Dhe ndodhi që kur hidhte farën, një pjesë e farës ra gjatë rrugës dhe zogjtë e qiellit 

erdhën dhe e hëngrën. 5 Një pjesë tjetër ra në gurishte, ku nuk kishte shumë dhe dhe mbiu menjëherë, sepse s'kishte një 

tokë të thellë. 6 Por, kur doli dielli, u dogj; dhe me që nuk kishte rrënjë, u tha. 7 Një pjesë tjetër ra midis ferrave; ferrat u 

rritën, e mbyten dhe nuk dha fryt. 8 Një pjesë tjetër ra në tokë të mirë, dhe solli fryt që rritej, dhe u zhvillua për të dhënë 

njëra tridhjetë, tjetra gjashtëdhjetë dhe tjetra njëqind''. 9Pastaj ai u tha atyre: ''Kush ka veshë për të dëgjuar, le të dëgjojë!''.  

 

Jezusi vazhdoi të shpjegojë se mbjellësit ishin njerëzit, fara është Fjala dhe tokat janë zemrat e njerëzve në shkallë të 

ndryshme të gatishmërisë. 

 
Jezusi vazhdoi të shpjegonte se çfarë është Mbretëria e Perëndisë dhe si rritet fara, 
 
Marku 4: 26-29 
26 Tha akoma: ''Mbretëria e Perëndisë është si një njeri që hedh farën në dhe, 27 Dhe natën dhe ditën, ndërsa ai fle dhe çohet, 

fara mbin dhe rritet, pa e ditur ai se si. 28 Sepse dheu prodhon vetvetiu: më parë kërcellin, pastaj kallirin, dhe më në fund 

kallirin plot me kokrra. 29 Dhe kur fryti piqet, menjëherë korrësi i vë draprin, sepse erdhi koha e korrjes. 

 

• Jezusi është duke u shpjeguar dishepujve të tij rëndësinë e këtij parimi të Mbretërisë për mbjellje dhe korrje. 

• Ne gjithashtu duhet ta kuptojmë këtë në zemrat dhe mendjet tona. 

• Ajo që mbillet do të rritet dhe do të japë fryte- ne nuk e bëjmë dot! 

• Është farë e fshehur, e varrosur në zemrat dhe mendjet e burrave dhe grave. 

• Detyra jonë është thjesht të mbjellim farat në BESIM.  
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Kështu funksionon procesi. 
Dikush flet Fjalën e Perëndisë (të pakorruptueshme). 

• Ajo shkon në zemrat e burrave dhe grave, dhe me kalimin e kohës, BESIMI krijohet tek personi për të besuar 

dhe pranuar Jezusin në jetën e tyre si Zot. 

• Dikush duhet të mbjellë para se të korrë atë që mbillet - realiteti frymëror. 

• Ungjilltari i madh, D.L. Moody, nuk çoi kurrë askënd tek Jezusi, i cili nuk e kishte dëgjuar më parë ungjillin. 

 

Mendo kur ti u rilinde. 
Shumë fara u mbollën në jetën tënde para se t’ia jepje jetën tënde Zotit, tani konsidero shëmbëlltyrën e mbjellësit, që 

mbjell farën në kapitullin 4 të Markut, 

• Bujku doli jashtë për të mbjellë farën e tij (vini re se ai nuk qëndroi në shtëpi). 

• Bujku e hodhi farën (tregon, pra, dorën e mbushur me fara ose shumë farë). 

 

Thirrja e mbjellësit është e rëndësishme sepse zakonisht duhen mbjellë shumë fara ose për ta thënë më thjesht, njerëzit 

duhet ta dëgjojnë mesazhin e Jezusit shumë herë, dhe që të korrat të jenë të mëdha, duhet të mbillen shumë fara. 

• Toka prodhon të korrat, kur mbjellësi është besnik në mbjelljen e tyre. 

 

3. Ti korr atë që mbjell 
 
Shumë veta nuk e kuptojnë se mbjellja dhe korrja vlen për të gjitha aspektet në jetë. 

A do të kesh financa? 
Luka 6:38 
38 Jepni dhe do t'ju jepet: një masë e mirë, e ngjeshur, e tundur, gufuese do t'ju derdhet në gji, sepse me atë masë që do të 

matni, do t'ju matet edhe juve gjithashtu''.  
 
Do të kesh miq? 
Fjalët e urta 18:24 
24 Njeriu që ka shumë miq duhet gjithashtu të tregohet mik, por është një mik që është më i lidhur se një vëlla.  
 
A do të të duan? 
Luka 6:31 
31 Por, ashtu siç dëshironi që t'ju bëjnë juve njerëzit, po ashtu bëni me ta..  

 
Atë që mbjell, atë do korrësh. 
Pali u shkroi shenjtorëve në librin e Galatasve: 
Gal. 6: 7-10 
7 Mos u gënjeni: Perëndia nuk vihet dot në lojë; sepse ç'të mbjellë njeriu, atë edhe do të korrë. 8 Sepse ai që mbjell për 

mish të tij, do të korrë nga mishi i tij prishje, por ai që mbjell për Frymë, do të korrë nga Fryma jetë të përjetshme.. 9 Le 

të mos lodhemi duke bërë të mirën; sepse, po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vet. 10 Prandaj, sa të kemi rast, le t'u 

bëjmë të mirën të gjithëve, por në radhë të parë atyre që janë në familjen e besimit.  

• Ne e kemi zgjedhjen se çfarë të mbjellim në jetën tonë. 

• Ne mund të mbjellim për të kënaqur dëshirat natyrore, ose mund të mbjellim për të kënaqur Frymën e 

Perëndisë që banon brenda nesh. 

• Ne mund të mbjellim gjëra të mira ose gjëra të këqija në jetën tonë. 

• Nëse duam të rritemi si besimtarë, duhet të sigurohemi që mbjellim fara frymërore të qëndrueshme në zemrat 

tona. 

• Duhet të lexojmë dhe të meditojmë mbi Fjalën e Perëndisë, duke u lutur çdo ditë dhe duke adhuruar bashkë 

me të tjerët. 

• Nëse ndalojmë mbjelljen në frymën tonë, ne do të ndalojmë korrjen dhe madje edhe ajo që ne mendojmë se 

kemi, do të humbasë. Në mënyrë që të korrim frymërisht ne duhet të mbjellim në frymën tonë dhe të mbjellim 

vazhdimisht. 

• TI je ky që je tani për shkak të asaj që ke mbjellë ose jo. 

•  Të korrat nuk janë gjithmonë në çast sepse duhet kohë për rezultatin e dëshiruar.  
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Jakobi 5: 7-8 
7 Tani, pra, vëllezër, jini të durueshëm, , deri në ardhjen e Zotit; shikoni si e pret me durim bujku frytin e çmuar të tokës, 

derisa të marrë shiun e parë dhe të fundit. 8 Jini të durueshëm edhe ju dhe forconi zemrat tuaja, sepse ardhja e Zotit është 

afër.  

4. Mbjellja në Ungjillizim 
 

Kur një besimtar i ri i takon dikë për herë të parë dhe ai e ndan ungjillin dhe mëkatari shpëtohet, besimtari i ri mund të 

mendojë se ai është një ungjilltar, por ajo që ai nuk e di është se pas skene shumë njerëz kanë qenë duke u shpallur atyre 

me besnikëri Fjalën e Perëndisë. 

• Realiteti i asaj situate është se farat janë mbjellë, fara është rritur në zemër dhe Perëndia ka sjellë rritjen. 

• Të gjithë njerëzit që janë të shpëtuar kanë ardhur te Jezusi përmes këtij procesi mbjelljeje dhe korrje, veç nëse 

Zoti i shpëton ata në mënyrë sovrane. 

• Disa shpëtohen sapo mbillet Fjala dhe të tjerët shpëtohen më vonë. 

 

Pali e shpjegoi kështu, 
Rom.10: 14-17 
14 Si do ta thërrasin, pra, atë, të cilit nuk i besuan? Dhe si do të besojnë tek ai për të cilin nuk kanë dëgjuar? Dhe si do të 

dëgjojnë, kur s'ka kush predikon? 15 Dhe si do të predikojnë pa qenë dërguar? Siç është shkruar: ''Sa të bukura janë këmbët 

e atyre që shpallin paqen, që shpallin lajme të mira!''. 16 Por jo të gjithë iu bindën ungjillit, sepse Isaia thotë: ''O Perëndi, 

kush i besoi predikimit tonë?''. 17Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. (ALBB) 

 

Pali ndjek parimin e mbjelljes dhe korrjes në Korint, 
1 Kor. 3: 5-6 
5 Kush është, pra, Pali dhe kush është Apoli, veçse shërbëtor me anë të të cilëve ju besuat, edhe ashtu si Zoti i dha gjithsecilit? 

6 Unë mbolla, Apoli ujiti, po Perëndia i bëri të rriten.  

• Pali ishte një mbjellës i farave. 

• Apoli ujiti farat që Pali kishte mbjellë. 

• Perëndia solli rritjen ose korrjen nëpërmjet Frymës së Shenjtë. 

 

Pali vazhdon të thotë, 
1 Kor. 3: 7-8 
7 Kështu, pra, as ai që mbjell, as ai që ujit, nuk është gjë, por Perëndia që rrit. 8 Por ai që mbjell dhe ai që ujit janë një, dhe 

secili do të marrë shpërblimin e vet sipas mundit të tij.   

 

• Është në dorën e Perëndisë që të bëjë që farat të rriten. Është puna e TIJ, jo e imja. 

• Puna ime është thjesht të mbjell fara në BESIM, t'i ujis ato me anë të lutjes dhe t'i lë rezultatet në dorën e TIJ - 

nuk kam PRESION! 

 

Pali më vonë thotë, 
1 Kor.3:9 
9 Ne, pra, jemi bashkëpunëtorë të Perëndisë... 

 

• Kur mbjellim farën, bëhemi bashkëpunëtorë me Perëndinë. Fryma e Shenjtë punon mbi farën që është mbjellë. 

 

Jezusi shpjegoi më tej parimin, 
Gjoni 4: 35-38  
35 A nuk thoni ju se ka edhe katër muaj dhe vjen korrja? Ja, unë po ju them: Ngrini sytë tuaj dhe shikoni fushat që tashmë 

zbardhojnë për korrjen. 36 Korrësi e merr shpërblimin dhe mbledh frytin për jetën e përjetshme, që mbjellësi dhe korrësi të 

gëzohen së bashku. 37 Për këtë në këtë duke thënë është e vërtetë: 'Një mbjell dhe një tjetër korr. 'Sepse në këtë vërtetohet 

e thëna: "Një mbjell e tjetri korr". 38 Unë ju dërgova të korrni atë për të cilin ju nuk u munduat; të tjerët u munduan dhe ju 

hytë në mundimin e tyre''. 

• Detyra jonë është të mbjellim farë në BESIM, duke kërkuar të kemi të korra, por nëse nuk vijnë menjëherë, 

mund të jemi të lumtur që ne kemi bërë pjesën tonë në mbjelljen dhe ujitjen, sepse Perëndia do të sjellë rritjen.  
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5. Shkalla e ungjillizimit 
 

100        -50        -20       -10      -5       0     +5      +10        +20        +50        +100 
 

Shkalla e mësipërme jep një të kuptuar vizual se si vijnë nga Perëndia fara, mbjellja, ujitja me lutje, dhe rritja. 

- 100 përfaqëson një ateist, një person që nuk beson në Perëndinë. 

      0 përfaqëson një person në pikën e vendimit të shpëtimit. 

    +1 përfaqëson një person që sapo ka marrë një vendim për shpëtimin. 

+100 përfaqëson një person plotësisht të angazhuar për Perëndinë në Krishtin Jezus. 

 

Shkalla tregon se si njerëz të ndryshëm janë në pozicione të ndryshme në lidhje me shpëtimin. Dhe objektivi ynë është që 

të lëvizim njerëzit nga minusi (-) në plus (+) 

• Shembulli i një ateisti ose një person në një fe të rreme, se si do të duhej kohë për ta sjellë atë në një vendim (-

100). 

• Shembulli i një personi të rritur në "Kishën kryesore denominacionale" gjithë jetën e tij, pa një vendim të qartë 

për Krishtin Jezus (-5), farë e mbjellë gjatë viteve. 

• Shembull i një personi normal i cili nuk shkon në kishë, ka dëgjuar për Perëndinë, por kurrë nuk ka marrë një 

vendim të qartë për Krishtin (-20). 

 

Pasi të kemi kuptuar shkallën, nuk mund të dekurajohemi, pasi mund të kuptojmë se ne jemi pjesë e një procesi të 

quajtur "shpëtimi i të humburve" ose "fitimi i shpirtrave." 

 
Një pikë e rëndësishme për të kuptuar, apostulli Pal tha, 
1 Kor. 3:10 
10 Sipas hirit të Perëndisë që më është dhënë, si arkitekt i ditur, unë kam hedhur themelin dhe një tjetër ndërton mbi të; Por 

secili të ketë kujdes se si ndërton mbi të.  

 

• Nëse nuk jemi të kujdesshëm, është e mundur që njerëzit të kthehen poshtë në shkallë negative nga mënyra se 

si i ungjillëzojmë. Nëse ne jemi të pakënaqur, të paarsyeshëm, të pamëshirshëm dhe të pandjeshëm. 

• Fjalët tona dhe jeta jonë duhet të jenë dëshmi për personin edhe për nevojën e shpëtimit nëpërmjet Krishtit 

Jezus. 

 

Fjalët e urta 11:30 
30 Fryti i të drejtit është një dru i jetës, dhe ai që shtie në dorë shpirtrat është i urtë.  

• Është mençuria dhe ndjeshmëria e Frymës së Shenjtë që na ndihmon të ungjillizojmë, të mbjellim farëra dhe të 

fitojmë shpirtra për Mbretërinë e Perëndisë. 

                                                                                                                                  

6. Gjërat që na pengojnë të ungjillëzojmë 
 
Urdhëri i Madh është për të gjithë. 
Marku 16:15-18 
15 Pastaj u tha atyre, “'Dilni në mbarë botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese. 16 ai që beson dhe është pagëzuar, do të 

jetë i shpëtuar; por ai që nuk ka besuar, do të jetë i dënuar. 17 Dhe këto janë shenjat që do t'i përcjellin ata që do të besojnë: 

në emrin tim ata do t'i dëbojnë demonët, do të flasin gjuhë të reja; 18 do t'i kapin me dorë gjarpërinjtë, edhe nëse do të pijnë 

diçka që shkakton vdekjen, nuk do t'u bëjë asnjë të keqe; do t'i vënë duart mbi të sëmurët dhe këta do të shërohen''. 

  

 

A keni vënë re se sa e lehtë është për besimtarët e rinj t'u tregojnë njerëzve për Jezusin, pse?  

• Ata kanë dashurinë e parë për Jezusin. 

• Ata kanë një gëzim të pashuar brenda tyre. 

• Ata kanë kuptimin e qëllimit të jetës, kuptimin e planit të Perëndisë në jetën e tyre. 

• Ata nuk janë të frikësuar për të ndarë atë që Perëndia ka bërë për ta.  
• Ata luten shumë për njerëzit, miqtë dhe familjen. 
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Gjërat që na ndalojnë të shkojmë: 

 
6.1 - A e kemi humbur dashurinë e parë? 
Lluka 7: 47 
47 Prandaj unë po të them se mëkatet e saj të shumta i janë falur, sepse ka dashur shumë; por kujt i falen pak, do pak''. 

  

• Shumë besimtarë që janë shpëtuar prej një kohe të gjatë e kanë humbur dashurinë e tyre të parë për Jezusin, 

ndërsa besimtari i ri ka ende një zbulesë të re brenda tij për hirin, dashurinë dhe faljen e Perëndisë. 

 

6.2 - A ke turp për mesazhin e ungjillit? 
Rom.1:16 
16 Në fakt unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cilitdo që beson, më 

parë judeun e pastaj grekun.  
 
2 Tim.1:7 
7 Sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por force, dashurie dhe urtësie.  

 

Është plani i Satanit që të na ndalojë të predikojmë Ungjillin në botë, për të na lidhur në turp dhe frikë. 

Bota do të përpiqet dhe do të të bëjë të kesh turp që je i krishterë, por mos ki turp. 

• Bota duhet të ketë turp - jo ne. 

• Si mund të kesh turp për atë që e do? 

 
Marku 8:38 
38 Sepse kujtdo që do t'i vijë turp për mua dhe për fjalët e mia në mes të këtij brezi kurorëshkelës dhe mëkatar, për atë do 

t'i vijë turp edhe Birit të njeriut, kur të arrijë në lavdinë e Atit të vet, me engjëjt e shenjtë''. 

 
6.3 - Qëndrimi "nuk më intereson". 
Ky është një qëndrim i zemrës dhe i mendjes dhe ky na vë në gjumë frymëror, dhe nganjëherë ne kemi nevojë për një 

shuplakë të mirë në fytyrat tona frymërore për të na zgjuar, pse? - njerëzit po vdesin dhe janë duke shkuar në ferr dhe 

ne kemi përgjigjen për jetën e përjetshme! 

 
6.4 - Ti mund të thuash se nuk je ende mjaft i përgatitur për të shkuar. 
Nëse je duke pritur që të jesh plotësisht i përgatitur nga Perëndia para se të shkosh në botë, do të presësh shumë kohë. 

• Ti nuk do ta gjesh kishën e përsosur që i ka të gjitha në rregull, para se të shkosh dhe të predikosh. 

• Perëndia na ka thirrur thjesht që të shkojmë, Ai do të na përgatisë ndërkohë që shkojmë. 

 

6.5 - Ndoshta mendon se nuk je i thirrur. 
Të gjithë janë thirrur të shkojnë në botë për të predikuar ungjillin, në vendin e punës, në shtëpi, në rrugë, etj. 

Jezusi i trajnoi dishepujt e tij dhe më pas i dërgoi, thirrja jonë është gjithashtu e qartë; 
Gjoni 20:21; Mat.28: 18-19; Marku 16: 15; Luka 24:47 
21 Pastaj Jezusi u tha atyre përsëri: ''Paqja me ju! Sikurse më ka dërguar mua Ati, ashtu unë po ju dërgoj ju''.  
18 Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë: ''Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. 19 Shkoni, pra dhe 

bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë, 
15 Pastaj u tha atyre: ''Dilni në mbarë botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese.  
47 dhe që në emër të tij të predikohet pendimi dhe falja e mëkateve ndër të gjithë popujt, duke filluar nga Jeruzalemi.  

 

Mos prit që të bëhesh ungjilltar pastaj të shkosh, nuk funksionon kështu. Fillo me gjërat e vogla dhe gjërat e mëdha do të 

vijnë në kohë. 

 
7. Mbjellja e farës së bashku si kishë. 

 

Ka fara që e gjithë kisha mund të mbjellë në komunitet, kështu që komuniteti do të dijë që kisha jote ekziston - 

Ungjillizimi në rrugë. 
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• Ka fara që mund të mbillen në promovimin e unitetit të kishës, për shembull bashkimi me kishat e tjera për 

festime të caktuara - Nata e Përbashkët e Lutjes. 

• Çelësi për këtë lloj ungjillizimi është këmbëngulja - të shkosh çdo javë, në çdo sezon. Vini re se kjo nuk 

zëvendëson mbjelljen tonë personale, por ne mund ta përdorim këtë mbjellje të përbashkët si kishë, për të 

ndërtuar përvojën tonë. 

8. Mbjellja e farërave personalisht 
 

Perëndia na ka thirrur të gjithë të mbjellim farë në jetën e njerëzve në zonën ku jetojmë, tek miqtë, familja, kolegët e 

punës dhe madje edhe të huajve. Cilat janë fara personale që ne mund të mbjellim në jetën e njerëzve të tjerë? 

 
8.1 - Fjala e dëshmisë sonë. 
Kur japim dëshminë tonë personale tek njerëzit, ajo është një fushë që njerëzit e tjerë nuk mund ta hedhin poshtë ose të 

thonë se nuk është e vërtetë, sepse ne e kemi përjetuar personalisht. 

• Tek libri i Veprave, shohim që janë dhënë dëshmi të thjeshta, thjesht duke deklaruar se çfarë u kishte ndodhur 

atyre. 

• 4 Ungjijtë e Mateut, Markut, Lukës dhe Gjonit ishin vërtet dëshmitë e këtyre njerëzve. 

• Dishepujt u thanë krerëve kundërshtarë fetarë të asaj kohe ...Ne nuk mund të mos flasim për atë që kemi parë 

dhe dëgjuar (Veprat 4:20). 

 

Zbu.12:11 
11 Dhe ata e mundën atë me anë të gjakut të Qengjit, dhe me anë të fjalës së dëshmisë së tyre; dhe nuk e deshën jetën e 

tyre deri në vdekje. 

 

• Dëshmia jote është e fuqishme, prandaj jepu njerëzve që të mbjellin farë në jetën e njerëzve të tjerë, kështu që 

ata të thonë se në qoftë se kjo të ka ndodhur ty, kjo mund t'u ndodhë edhe atyre. 

 

8.2 - Farat e shenjave dhe mrekullive. 
Gjoni 20: 30-31 
30 Jezusi bëri edhe shumë shenja të tjera në prezencën e dishepujve të tij, të cilat nuk janë shkruar në këtë libër; 31 Por këto 

gjëra janë shkruar që ju të besoni se Jezusi është Krishti, Biri i Perëndisë dhe që, duke besuar, ta keni jetën në emër të tij. 

• Të gjitha mrekullitë që u bënë nga Jezusi ishin në fakt hapa BESIMI për njerëzit e tjerë, që ata të besonin në Të 

dhe në mesazhin e ungjillit. 

 

Gjoni 5:36 
36 Por dëshmia që kam unë është më e madhe nga ajo e Gjonit; sepse veprat që Ati më ka dhënë të kryej -ato vepra që bëj 

unë, dëshmojnë për mua, se Ati më ka dërguar.  

 
Jezusi tha; 
Gjoni 14:12 
12 “Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: kush beson në mua, do të bëjë edhe ai veprat që bëj unë; madje do të bëjë edhe 

më të mëdha se këto,, sepse unë po shkoj tek Ati.  

 

Gjithashtu mund t'ju habisë që jo të gjithë njerëzit që shërohen e pranojnë Jezusin si Zot në jetën e tyre, pse? 

Luka 10: 9 
9 Dhe shëroni të sëmurët që do të jenë në të dhe u thoni atyre: "Mbretëria e Perëndisë ju është afruar".’  

• Jezusi nuk tha që Mbretëria e Perëndisë erdhi automatikisht tek ata që u shëruan, por ajo që ndodh është se kur 

mbillen thellë farat, njerëzit përballen me fuqinë e Perëndisë. 

 

8.3 - Fara e Ungjillit (Lajmi i Mirë) 
Rom. 10: 14-15 
14 Si do ta thërrasin, pra, atë, të cilit nuk i besuan? Dhe si do të besojnë tek ai për të cilin nuk kanë dëgjuar? Dhe si do të 

dëgjojnë, kur s'ka kush predikon? 15Dhe si do të predikojnë pa qenë dërguar? Siç është shkruar: ''Sa të bukura janë këmbët 

e atyre që shpallin paqen, që shpallin lajme të mira!'' 
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• Fara më e fuqishme është predikimi i "KRYQIT". Kjo është mënyra origjinale që Perëndia bëri që njerëzit të 

ktheheshin në besimin shpëtues. 

• Ungjilli ka fuqinë brenda vetes dhe kur shpallet dhe kuptohet, shpëtimi është vënë në dispozicion të dëgjuesit. 

 

Ungjilltarët e mëdhenj të së kaluarës kishin sukses sepse e paraqitën kryqin në mënyrë të qartë dhe të thjeshtë dhe të 
fuqishme. 
Rom.10: 9-10 
9 sepse, po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, 

do të shpëtohesh. 10 Sepse me zemër, njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim, 

 

Dhe besimi është i nevojshëm për shpëtimin nëpërmjet Fjalës, 

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

 

9. Sot në shoqërinë tonë 
 

 

Disa njerëz mendojnë se "duke qenë se Perëndia është aq sovran", Ai mund të më shpëtojë në çdo kohë që Ai dëshiron. 

Kjo vjen nga doktrina sipas së cilës Perëndia është sovran dhe ai mund të bëjë çfarë të dojë. Kjo është çuar në ekstrem 
dhe ka dalë jashtë balancës, Zoti vërtet është sovran, por gjithashtu ka nevojë për bashkëpunimin e vullnetit të njerëzve. 

Sot është dita e shpëtimit, çdo ditë është dita e shpëtimit për ata që zgjedhin të shpëtohen, 

 
2 Kor.6: 2 
2sepse ai thotë: ''Në kohë të pëlqyer unë të dëgjova dhe në ditë shpëtimi të ndihmova'' Ja, pra, koha e pëlqyer, ja, pra, dita 

e shpëtimit. 

• Duhet të jemi të gatshëm t'u themi njerëzve 'sot është dita për ty'. 

 

Prediko fjalën që besimi të vijë tek ata, 
Rom.10:17 
17 Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë.  

• Kur njerëzit besojnë në zemrën e tyre dhe rrëfejnë me gojën e tyre, shpëtimi vjen. 

 
Rom.10: 8-13 
8 Po ç'thotë, pra? ''Fjala është pranë teje, në gojën tënde dhe në zemrën tënde''. Kjo është fjala e besimit, që ne predikojmë: 

9 sepse, po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, 

do të shpëtohesh. 10 Sepse me zemër, njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim, 11 sepse Shkrimi thotë: 

''Kushdo që beson në të, nuk do të turpërohet''. 12 Sepse nuk ka dallim në mes judeut dhe grekut, sepse një i vetëm është 

Perëndia i të gjithëve, i pasur ndaj të gjithë atyre që e thërrasin. 13 Në fakt: ''Kushdo që do ta thërrasë emrin e Zotit do të 

shpëtohet''.  
10.  Çfarë të bëjmë tani? 

Jakobi 1: 22 
22 Dhe bëhuni bërës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues, që gënjejnë vetveten. 

• Ne të gjithë duhet të kemi trajnim për ungjillizimin, por kjo nuk zëvendëson praktikën e shkuarjes dhe të bërit, 

ashtu siç bënë dishepujt. 

• Ne do të bëjmë gabime, do të keni dështime por do mësojmë prej tyre. 

• Me çdo përvojë të re, ti do të rritesh, dhe kjo do të të pajisë për mundësinë e ardhshme. 

 

Kur do të fillosh? Tani! Kërkoji Frymës së Shenjtë të të japë mundësi për të ndarë besimin tënd me dikë, për të dëgjuar 

drejtimin e Frymës së Shenjtë gjatë bisedës tuaj. 
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Disa udhëzime të dobishme. 

 
10.1 - Buzëqesh 
Njerëzit në botë nuk kanë asgjë për të buzëqeshur - ti ke! Ti ke lajmin e mirë, prandaj buzëqesh dhe ata do ta shohin dhe 

do të duan të dinë se për çfarë buzëqesh. 

 
10.2. - Dëgjoji njerëzit. 
Mëso artin e dëgjimit në një bisedë kur flet me dikë, kjo tregon se je i interesuar në ta dhe do të të lejojnë të flasësh në 

jetën e tyre. 

 
10.3 - Pranoje kur nuk di diçka. 
Kur nuk e di përgjigjen për një pyetje, pranoje, sepse kjo i tregon personit tjetër që je i sinqertë dhe kjo do t'i 

impresionojë. Përgjigjen mund ta gjesh më vonë dhe ta ndash me ta. 

 
10.4 - Fokusoje bisedën tek Jezusi. 
Gjithmonë kthehu tek Jezusi, mos e devijo bisedën, 
Veprat 4:12 
12 Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të të 

cilit duhet të shpëtohemi".  

 
10.5 - Ji i vendosur! 
Ji i vendosur të shkosh dhe mos lejo asgjë të të ndalojë. Kur të vendosësh për të shkuar, do habitesh se sa gjëra do dalin 

në momentin e fundit për të të ndaluar. 

 
10.6 - Lutu! 
Ndërsa mësojmë të lutemi dhe të kalojmë kohë në lutje, ne do të bëhemi të ndjeshëm ndaj zemrës së Perëndisë dhe 

thirrjes për të fituar të humburit. Kërkoji Frymës së Shenjtë të të çojë te njerëzit që kanë nevojë të dëgjojnë lajmin e 

mirë. 

 
10.7 - Zhvillo ndjeshmërinë në frymën tënde. 
Ndërsa po i dëshmon dikujt, dëgjo udhëheqjen e Frymës së Shenjtë. Në heshtje, bëji atij pyetje në lidhje me personin, që 

të të ndihmojë të arrish në zemrën e tyre. 

 
10.8 - Ji një bërës. 
Jakobi 1: 22 
22 Dhe bëhuni bërës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues, që gënjejnë vetveten 

 

• Dhe çfarë duhet të bëjmë? - të predikojmë ungjillin një bote që po vdes! 

 
Marku 16:15-18 
15 Pastaj u tha atyre: ''Dilni në mbarë botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese; 16 ai që beson dhe është pagëzuar, do të 

jetë i shpëtuar; por ai që nuk ka besuar, do të jetë i dënuar. 17 Dhe këto janë shenjat që do t'i përcjellin ata që do të 

besojnë: në emrin tim ata do t'i dëbojnë demonët, do të flasin gjuhë të reja; 18 do t'i kapin me dorë gjarpërinjtë, edhe 

nëse do të pijnë diçka që shkakton vdekjen, nuk do t'u bëjë asnjë të keqe; do t'i vënë duart mbi të sëmurët dhe këta do 

të shërohen''.  

 

JEZUSI ËSHTË ZOT!  


