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PARATHËNIE

Unë besoj se njerëzit, më shumë se çdo gjë tjetër, kanë

nevojë për zbulesën e dashurisë së Perëndisë për ata

personalisht. Besoj se ky është themeli mbi të cilin duhet

të qëndrojë jeta fitimtare e të krishterëve. Neve nuk na

duhet njohuri intelektuale rreth dashurisë së Perëndisë,

por kemi nevojë për një zbulesë e cila mund të jepet

vetëm nga Fryma e Shenjtë. Kjo do t’i jepet çdo besimtari

që mediton dhe e zbaton dashurinë e Perëndisë në jetën

e tij dhe e kërkon atë zbulesë në Fjalën e shkruar të

Perëndisë si dhe nëpërmjet lutjes.

Është disi e lehtë të pranosh se Perëndia e do gjithë

botën aq sa Ai dërgoi Jezusin për të vdekur për të. Por

është pak më e vështirë për të besuar se, edhe nëse do të

ishit i vetmi person në faqen e dheut, Perëndia ju do

kaq shumë saqë do të kishte dërguar Jezusin për të

vdekur për ju dhe vetëm ju.
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Pasi qëndrova për shumë vite e zhgënjyer, më në

fund, arrita ta kuptoj dashurinë e Perëndisë. Ai, me anë

të Frymës së Shenjtë, më zbuloi me mirësjellje dashurinë

e Tij për mua personalisht. Ajo zbulesë e veçantë më ka

ndryshuar gjithë jetën dhe ecjen time me Të.

Besoj se ky libër do t’ju sjellë njohuri dhe kuptim të

ri në lidhje me dashurinë e Perëndisë. Besoj se do t’ju

nxisë ta kërkoni personalisht këtë zbulesë për veten tuaj.

Ju këshilloj ta lexoni librin ngadalë, ta përdorni si mjet

studimi dhe të meditoni mbi vargjet biblike dhe

mendimet që do të gjeni në faqet vijuese.

Ky libër po ju dorëzohet në përulje, duke ditur se

unë nuk jam asgjë pa Të dhe se çfarëdo zbulese dhe

kuptimi që kam për Fjalën e Tij, është vetëm nëpërmjet

hirit të Tij.

THUAJI SE I DUA
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“Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij

të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos

humbasë, por të ketë jetën e përjetshme.”

Gjoni 3:16

Perëndia dëshiron një familje, prandaj na bëri të jemi

fëmijët e Tij. Ai nuk dëshiron që ne të veprojmë si

foshnja, por si fëmijët e Tij. Ai dëshiron që ne të

mbahemi, të besojmë e të mbështetemi tek Ai, ta duam

dhe ta lejojmë të na dojë. Ai dëshiron që ta besojmë dhe

të drejtohemi tek Ai kur kemi nevojë. Ai dëshiron të ketë

një marrëdhënie personale me ju.

Shumë prej nesh e konsiderojnë Gjonin 3:16 të ketë

një qëllim tepër të gjerë. “Oh, po, unë e di që Jezusi

vdiq për botën”, por ne nuk jemi thjesht një grup i

përgjithshëm njerëzish për të cilët Jezusi vdiq. Ai vdiq

për secilin prej nesh. Ai vdiq për ju!

1

PERËNDIA JU DO!
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Nëse ju do të ishit i vetmi person në faqen e dheut,

Ai do të kishte vdekur edhe vetëm për ju. Do të kishte

kaluar nëpër të gjitha vuajtjet për ju. Ai vdiq për ju!

Perëndia ju do kaq shumë. Ai ju do me një dashuri të

përjetshme.

Një ditë, ndërsa po ngisja makinën, Perëndia i foli

zemrës sime dhe tha: “Joyce, ti je bebja e syrit Tim”. Nuk

e dija se kjo fjalë gjendej në Bibël. Djalli erdhi menjëherë

pas me një mendim dhe tha: “Hë hë, a nuk është kjo

një shprehje krenarie? Kush të gënjen mendja se je?”.

Dhe kështu mendova me vete: “Oh, nuk duhet të

mendoj gjëra të tilla!” Në kundërshti me natyrën tonë

të mishit, duhet të kuptojmë se ne jemi të veçantë, të

talentuar dhe të ndryshëm. Secili prej nesh është një

individ, i krijuar nga Ati ynë për të qenë i ndryshëm nga

personi pranë nesh.

Ndërsa po mendoja për këtë gjë, Perëndia më solli

në mendje pamjen e një gruaje që qëndronte në

markatë, përpara një pirgu të madh me mollë. Ajo

vështroi gjithandej dhe gjeti një që ishte me të vërtetë e

cilësisë së lartë. Pastaj u zgjat për të marrë atë më të mirën.

Perëndia po më thoshte se unë isha molla më e mirë

për Të. Unë isha e veçanta. Nuk duket e drejtë, por vini

re, Perëndia na e thotë këtë gjë gjithsecilit prej nesh. Nuk

THUAJI SE I DUA
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është se Ai po thotë se ti je me të vërtetë një njeri i spikatur

dhe gjithë të tjerët nuk janë të mirë për asgjë. Ai po thotë

se ne të gjithë jemi të veçantë. Kjo gjendet në Fjalën dhe

Fjala është për gjithsecilin prej nesh. Ju jeni bebja e syrit të

Perëndisë!

Nuk e kisha pranuar atë që Perëndia më kishte thënë

sepse u ndjeva në faj që po mendoja gjëra kaq të mira

për veten time. Rreth dy ditë më vonë, e hapa Biblën tek

Psalmi 17:8 dhe ja ku ishte, mu përpara syve të mi: “Më

ruaj si beben e syrit, më mbulo nën hijen e krahëve të

tu”. “Oh, paska qenë e vërtetë. Unë jam bebja e syrit të

Perëndisë”,- thashë me vete. Ishte hera e parë që, për

një kohë kaq të gjatë, ndihesha kaq e veçantë sa herë që

mendoja për këtë gjë.

Njerëzit kanë dëshira, mall dhe thellë në zemrat e

tyre dëshirojnë që të tjerët t’i duan. Perëndia na ka krijuar

në këtë mënyrë. Shumë njerëz që besojnë se Perëndia e

do botën dhe se Ai e do edhe Jezusin, e kanë shumë të

vështirë të besojnë se Perëndia i do ata. Megjithatë Fjala

na mëson se Perëndia i do ata po aq sa edhe Jezusin. Ai

ju do po aq sa do Jezusin. Le të shikojmë Gjonin 5:20.

“Sepse Ati e do Birin dhe i dëften gjithçka që bën

vetë; dhe do t’i dëftejë vepra më të mëdha se këto, që të

mrekulloheni.”

Perëndia Ju Do!
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Këtu Perëndia thotë: “Unë jam duke bërë gjithë këto

gjëra të mëdha nëpërmjet Jezusit, dhe gjëra më të mëdha

se këto, që ju të mrekulloheni” (parafrazim i autorit). A

e dini që është mirë të mrekullohesh me diçka, të habiteni

me çka Perëndia po bën?

Ne i lexojmë këto vargje biblike por shpesh nuk

vëmë re se çfarë Perëndia dëshiron të bëjë për ne. Ai

dëshiron që ne të shikojmë veprat e mëdha që Ai ka

bërë nëpërmjet Jezusit dhe thjesht të mrekullohemi dhe

të themi: “O, Perëndi, sa e mahnitshme është ajo që

bëre nëpërmjet Jezusit!” Pastaj Ai dëshiron që të

ktheheni tek Gjoni 14:12, ku Jezusi thotë: “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 im.”

Perëndia dëshiron të bëjë të njëjtat gjëra nëpërmjet

jush, madje vepra edhe më të mëdha sesa këto, sepse

Jezusi shkoi tek Ati i Tij. A e besoni këtë gjë? A besoni

me të vërtetë se Perëndia ju do dhe do t’ju përdorë?

Zoti më foli një ditë ndërsa po studioja dhe më tha:

“Joyce, çdo ditë Unë bëj kaq shumë gjëra për njerëzit,

sepse i dua, dhe ata nuk e shohin këtë asnjëherë. Ata

nuk arrijnë ta dallojnë fare këtë gjë. Do të të jap vetëm

një shembull. Çdo ditë, kur i flas diellit dhe i them

THUAJI SE I DUA
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‘Ngrihu!’ e bëra për Joyce-in, Betin, Eduartin, për (këtu

plotëso emrin tënd).”

Ndaluni dhe mendohuni për këtë gjë. Dielli ngrihet

në qiell çdo ditë për ju. Po, dielli! Dhe ne e marrim këtë

gjë si të mirëqenë. Ne e dimë se dielli do të ngrihet lart

çdo ditë, por po ngrihet për ju. Kur shiu vjen në kohën

e tij, po bie për ju. Kur bora bie, po bie për ju. Aq shumë

ju do Perëndia.

Ligji i Përtërirë 7:9 thotë:

“Prano, pra, që Zoti, Perëndia yt, është

Perëndia, Perëndia besnik që respekton besëlidhjen

e tij dhe tregohet i mbarë deri në brezin e njëmijtë

ndaj atyre që e duan dhe që zbatojnë urdhërimet e

tij.”

A mendoni se një mijë breza është kohë e

mjaftueshme që ju të përfshiheni në dashurinë e

Perëndisë? E shikoni pra, Ai është një Perëndi i përjetshëm

dhe ju nuk mund ta lodhni Atë. Shumë prej nesh

mendojnë se e kemi lodhur Perëndinë me dështimet dhe

telashet tona, por ju nuk mund ta bëni dot këtë gjë.

Dashuria nuk lodhet dhe ju nuk mund ta bëni Perëndinë

të mos ju dojë. Dashuria nuk është diçka që Perëndia

Perëndia Ju Do!
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bën, por Ajo që Ai është.

Perëndia e do edhe mëkatarin më të ndotur e më të

neveritshëm që ka ecur ndonjëherë mbi tokë dhe që do

ta pështynte Jezusin në fytyrë e do t’i thoshte: “Nuk

dua të kem të bëj fare me ty! Jam tërësisht i kënaqur të

shkoj në ferr!” Kështu pra, si mund Ai të mos i dojë ata

që janë zgjedhur dhe veçuar për qëllimin e Tij?

Ju tashmë mund të keni thënë: “Unë e pranoj

Jezusin në zemrën time dhe e dua”. Por unë po ju pyes,

sa shumë mendoni se Perëndia ju do?

Ky është një mesazh shumë i thjeshtë për ju: Perëndia

ju do! Ky është themeli kryesor që Perëndia duhet të

vendosë në ju, që të mund të kuptoni çdo gjë tjetër.

Pavarësisht se çfarë gjërash të tjera mësoni, se sa fort

studioni dhe kërkoni gjërat e Perëndisë, nëse nuk mund

ta pranoni faktin që Perëndia ju do, nuk do të mund të

ecni shumë përpara. Dashuria e Perëndisë për ju është

themeli i besimit tuaj, i lirisë nga mëkati dhe aftësia për

t’u shërbyer të tjerëve pa frikë. A do ta pranoni dashurinë

e Tij për ju?

Perëndia ju do!

THUAJI SE I DUA
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Por shpresa nuk turpëron, sepse dashuria e

Perëndisë është derdhur në zemrat tona me anë të

Frymës së Shenjtë që na është dhënë.

Sepse, ndërsa ishim ende të dobët, Krishti vdiq në

kohën e tij për të pabesët.

Vështirë, në fakt, se vdes dikush për një tëdrejtë;

mbase ndonjë do të guxonte të vdiste për një njeri

të mirë.

Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në

atë që, kur ende ishim mëkatarë, Krishti vdiq për ne.

Shumë më tepër, pra, duke qenë tani të drejtësuar

nëpërmjet gjakut të tij, do të shpëtohemi nga

2

A JAM I MIRË SA DUHET?
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zemërimi me anë të tij.

Sepse, ndërsa ishim armiq, u pajtuam me Perëndinë

nëpërmjet vdekjes së Birit të tij, aq më shumë tani,

që jemi pajtuar, do të shpëtohemi nëpërmjet jetës

së tij.

Romakëve 5: 5-10

Shumë prej nesh mund ta besojnë se Perëndia na do

për sa kohë që nuk përfshihemi në telashe. Shumica e

njerëzve nuk e pëlqejnë shumë veten, prandaj arrijnë

në përfundimin se as Perëndisë nuk i lënë ndonjë

përshtypje të thellë. Megjithatë Bibla thotë “Çfarë është

njeriu, që ta mbash mend dhe biri i njeriut që ta

vizitosh?” (Psa. 8:4). Ne jemi thjesht krijesat e Perëndisë

dhe Ai na do sepse na do. Ai është dashuri. (1 Gjonit 4:16)

Ai ju do dhe ju jeni i veçanë. Kjo do të thotë se jeni

i dallueshëm dhe unik. Ju nuk duhet të jeni si unë dhe

unë nuk duhet të jem si ju. Ne do të ishim të trishtuar

nëse do të përpiqeshim të ishim si çdo njeri tjetër. Kjo

gjë i jep djallit një mundësi për t’ju thënë se nuk jeni i

mirë sa duhet. Por me Perëndinë ju nuk duhet të jeni “i

mirë sa duhet”.

THUAJI SE I DUA
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Si mendoni, Jezusi vdiq për ju sepse ishit kaq të

shkëlqyer dhe të mrekullueshëm, apo sepse ju donte?

Bibla thotë se nëse Ai ju donte mjaftueshëm sa për të

vdekur për ju, atëherë sa më shumë, duke u pajtuar me

anë të gjakut të Tij, ju do tani? (Rom. 5:8-9) Ai ju do

mjaftueshëm për t’ju mbuluar gabimet tuaja të vogla të

përditshme. Ai ju do mjaftueshëm që t’ju kalojë përmes

kësaj dite në fuqi dhe fitore.

Një ditë, Perëndia më tregoi një shembull se si i

shikon Ai gabimet dhe të metat tona. Imagjinoni një

fëmijë të vogël, rreth tre ose katër vjeç, që gjithmonë sheh

mamanë duke bërë punët e shtëpisë. Ajo e do mamin

kaq shumë sa merr një kovë të vogël me ujë dhe një

shtupë të vogël dhe shkon te dritarja e verandës. E fërkon

dritaren shumë mirë dhe pastaj merr disa kartpiceta për

ta fshirë. Natyrisht dritarja është bërë tërë vija-vija, me

njolla dhe me shkumë sapuni. Kur shikoni se çfarë ka

bërë dhe kuptoni se ka përdorur leckën tuaj më të mirë

të pastrimit, do të dëshironit t’ia këpusni një shpullë.

Por ajo vjen brenda dhe me zërin e saj të vogël e të ëmbël

thotë: “Mami, mami, unë e pastrova dritaren. Kam bërë

një punë të mirë për ty mami. Të kam shumë xhan!”

Një mama e dashur do të thoshte: “Oh, sa mirë!

Faleminderit për ndihmën!” Dhe sapo fëmija të zihej

A Jam i Mirë sa Duhet?
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me një punë diku tjetër, ajo do ta pastronte rrëmujën

dhe do ta inkurajonte fëmijën më vonë që të mos e bënte

përsëri atë gjë.

Perëndia më tha Ai vepron në të njëjtën mënyrë me

ne. Ai gjithmonë pastron rrëmujat tona. Nëse jeni duke

bërë më të mirën që dini të bëni, kjo është gjithçka që

Perëndia pret prej jush. Ai nuk pret që të bëni diçka të

cilën nuk jeni të aftë ta bëni. Ai mund t’ju ndryshojë

nëse jeni të gatshëm të thoni: “Perëndi, Ti ke të drejtë

dhe unë jam gabim. Jam përpjekur dhe nuk mund të

ndryshoj dot.” Atëherë Ai do të veprojë, sepse e di se ju

nuk mund ta bëni më mirë vetëm, pa ndihmën e Tij.

“Sepse ai, që Perëndia e ka dërguar, flet fjalët e

Perëndisë, sepse Perëndia nuk e jep Frymën me masë.

Ati e do Birin dhe të gjitha ia ka dhënë në dorë.”

Gjoni 3:34-35

Një ditë, ndërsa po studioja, po meditoja mbi këtë

varg biblik dhe qava nga gëzimi kur kuptova se Perëndia

nuk na e jep Frymën e Tij me masë. Ai nuk na jep vetëm

pak nga një gjë dhe pak nga një gjë tjetër.

Përkundrazi, Ai thotë: “Ja, merr gjithçka që kam”. Çdo

copëz e fuqisë dhe e dashurisë së Perëndisë është e

THUAJI SE I DUA
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disponueshme për ju sot. Ai ka gjithçka për të cilën ju

keni nevojë dhe dëshiron që ta merrni. Pse? Sepse ju

do. Nuk është e nevojshme të jeni të mirë sa duhet për

ta merituar sepse, gjithsesi, nuk mund të bëni

mjaftueshëm për ta merituar. Nuk është duhet të jeni

tërheqës apo të zgjuar mjaftueshëm. Perëndia dëshiron

t’ju japë sepse ju do.

Ligji i Përtërirë 7:6-7 thotë:

“Meqenëse ti je një popull që je shenjtëruar tek Zoti,

Perëndia yt, Zoti, Perëndia yt, të ka zgjedhur për të qenë

thesari i tij i veçantë midis tërë popujve që ndodhen

mbi faqen e dheut. Zoti nuk e ka vënë dashurinë e tij

mbi ju, as nuk ju ka zgjedhur, sepse nuk ishit më të

shumtë nga asnjë popull tjetër, ju ishit, në fakt, më i

vogli i të gjithë popujve.”

Perëndia i zgjodhi izraelitët të ishin populli i Tij i

veçantë, dhe ne, Kisha, jemi Izraeli i vërtetë frymëror sot.

Kështu, ky varg është për ju po aq sa edhe për ata. Ai

tha: “Unë nuk ju zgjodha sepse ishit fisi më i madh i

njerëzve mbi tokë”. E zbatuar tek ne kjo do të na thoshte:

“Unë nuk ju zgjodha sepse bëtë çdo gjë drejtë, apo sepse

ishit kaq të mrekullueshëm”.

Ai, vazhdon më tej dhe thotë, se ata ishin më të

paktë në numër se të tjerët. Në fakt, nëse jeni si mua,

A Jam i Mirë sa Duhet?
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ndoshta keni menduar se keni qenë më të këqinj se çdo

njeri tjetër para se të shpëtoheshit. Megjithatë, në vargun

8, Perëndia thotë:

“Por meqë Zoti ju do dhe meqë ka dashur të mbajë

betimin që u ka bërë etërve tuaj, Zoti ju nxori me një

dorë të fuqishme dhe ju shpëtoi nga shtëpia e skllavërisë,

nga dora e Faraonit, mbretit të Egjiptit.”

Kjo është një britmë e fortë! Perëndia thotë: “Unë

kam vendosur dashurinë time mbi ju dhe ju kam thënë se

jeni të shenjtë. Ju kam thënë se jeni të veçantë. Ju kam

zgjedhur jo sepse jeni të mirë dhe të mrekullueshëm,

por sepse ju dua.” A e dini se çfarë dëshiron Perëndia

që të bëni sot? Ai dëshiron që ju të pranoni dhe të merrni

dashurinë e Tij.

Për shumë prej nesh, problemi ynë më i madh është

se nuk na pëlqen vetja jonë. Nuk besojmë se Perëndia na

do, dhe në fakt asnjë tjetër nuk na do. Ne mendojmë “Si

mund të na duan ata—unë jam kaq rrëmujë?” Nëse besoni

se jeni të papëlqyeshëm dhe të shëmtuar, atëherë do të

mendoni, do të dukeni dhe do të veproni si të

papëlqyeshëm dhe të shëmtuar. Ju nuk mund të ngriheni

më lartë se imazhi që keni për vetveten në zemrën tuaj.

Problemi im më i madh ka qenë se nuk më pëlqente

vetja dhe kaloja të paktën 75 përqind të kohës duke u
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përpjekur të ndryshoja veten. Mendoja se flisja shumë,

kështu që përpiqesha të rrija e heshtur. Por pastaj nëse

rrija e heshtur, dëshpërohesha dhe të gjithë donin të

dinin pse isha e heshtur. Pastaj thoja: “Por ti më thoje se

isha llafazane! Më lër vetëm! Unë thjesht po përpiqem të rri e

heshtur!”

Nuk mund t’jua përshkruaj se sa vite kam kaluar në

këtë gjendje, por ndonëse përpiqesha, gjithmonë

futesha në telashe për shkak të gojës sime. Shumë njerëz

që flasin tepër janë martuar me partnerë të qetë. Kjo

madje nxjerr në pah edhe më shumë llafazanllëkun dhe

djalli vazhdimisht do t’jua kujtojë këtë gjë. Ky quhet

dënim.

Perëndia dëshiron që të jeni të lirë nga dënimi, por

duhet besim dhe guxim për të qenë i lirë. A e dini se

pavarëshisht sesa fajtorë ndiheni, kjo nuk zhbën asnjë

të keqe që keni bërë? Është me të vërtetë e vështirë për

të besuar se Perëndia ju do kur keni bërë diçka të gabuar.

Gjithë kohës djalli është duke ju goditur dhe duke

ju bërë të mendoni se sa i keq, sa i papëlqyeshëm dhe i

shëmtuar jeni. “E ke mbushur kupën tani.” - thotë ai.

“Kush mendon se je? Perëndia nuk do të të bekojë kurrë!

Nuk mund t’i dëshmosh asnjë njeriu tani! Nuk mund

të bësh asgjë ashtu siç duhet!”

A Jam i Mirë sa Duhet?
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Kjo është koha për të ngritur njeriun e brendshëm

dhe të thuash: “O Atë, kam gabuar dhe kërkoj të më

falësh me anë të gjakut të Krishtit. Jam i sinqertë në

zemrën time dhe dëshiroj faljen tënde. Djall, ik e largohu!

Jezusi ka paguar për mëkatin tim dhe nuk është më puna

jote.” Pastaj, thjesht vazhdoni të jeni të lumtur dhe të

gëzuar. Por ndoshta jeni duke menduar “Unë vazhdoj

të bëj përsëri të njëjtin budallallëk”. Edhe unë mendoja

kështu derisa pushova së fajësuari vetveten për këtë gjë.

Kur nuk e fajëson më veten, do të pushosh së përsërituri gabimet

e tua.

Faji dhe dënimi ju ulin poshtë dhe sjellin dëshpërim

deri në atë pikë sa nuk mund të ndiheni të lirë. Ju duhet

guxim për të mos e dënuar veten. Ju duhet të jeni të

guximshëm, dhe të veproni në besim, dhe të ngriheni

dhe t’i thoni jo fajit. Djalli do t’ju thotë: “Mos do të thuash

se madje as nuk do të ndihesh keq për atë gjë? Pse, të

paktën të ndihesh keq për disa orë. Ajo që bëre ishte

me të vërtetë gjë e keqe”. Gjithçka që ju duhet të thoni

është: “Jo, e sigurt që jo! Unë nuk do të ndjehem aspak

keq!” Herët e para janë të vështira, por duhen rreth tre-

katër herë dhe do t’ia dilni mbanë.

Tek Isaia 53, në vargjet 5, 6 dhe 11 thuhet se, kur

Jezusi mori mëkatet tona, Ai gjithashtu mbarti fajin (dhe

THUAJI SE I DUA



23

kjo përfshin edhe vetë-dënimin). Djalli nuk dëshiron

që të jeni të lirë nga vetë-dënimi. Përse? Sepse në qoftë

se jeni të dënuar, nuk mund të preheni në dashurinë e

Perëndisë. Dënimi ju ndan nga Perëndia dhe qëndron

si një mur hekuri midis jush dhe Tij. Ju nuk mund ta

shihni Atin Perëndi kur jeni duke qëndruar në faj.

Gjithçka që mund të shihni është faji dhe mëkati që

gjendet përpara jush.

Ecni të lirë nga dënimi dhe besoni se, kur Perëndia

tha se hiri i Tij ishte i mjaftueshëm për të mbuluar madje

edhe mëkatet tuaja, Ai e kishte me të vërtetë. Ai ju do!

Hiri dhe falja e Tij janë dhurata që jepen falas. Merrini

ato sot!

Perëndia ju do!

A Jam i Mirë sa Duhet?
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“Dhe ne kemi njohur dhe kemi besuar

dashurinë, që Perëndia ka ndaj nesh. Perëndia është

dashuri, dhe ai, që qëndron në dashuri qëndron në

Perëndinë dhe Perëndia në të.”

1 Gjonit 4:16

Si mund të jeni më i ndërgjegjshëm dhe i vetëdijshëm

për dashurinë e Perëndisë? Pavarësisht sa shumë Ai ju

do, nëse nuk jeni të ndërgjegjshëm dhe të vetëdijshëm

për këtë gjë, kjo dashuri nuk do të arrijë t’ju sjellë asnjë

të mirë. Sa mirë ju bën të ndiheni kur dikush ju tregon

me të vërtetë shumë dashuri? Ndiheni kaq të gëzuar dhe

të mrekulluar, saqë bëheni me fletë, sepse e dini se

dikush ju do. Perëndia ju do dhe dëshiron t’jua tregojë

këtë dashuri. Ai dëshiron që ju të kaloni ditë për ditë

3
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kohë me Të.

A keni një marrëdhënie të vërtetë personale me

Perëndinë? Thjesht sepse ju jeni shpëtuar disa kohë

më parë, nuk do të thotë që po shijoni një miqësi të pasur

me Perëndinë. Kur hap sytë në mëngjes, gjëja e parë për

të cilën mendoj është Perëndia, dhe Ai është gjëja e fundit

që mendoj para se të shkoj në shtrat. Unë mendoj për

Perëndinë gjatë gjithë ditës. Në gjithë botën mbarë, nuk

dëshiroj asgjë më shumë sesa t’i shërbej dhe ta kënaq

Perëndinë tim. Për Të, ia vlen të heqësh dorë nga gjithçka!

Brenda nesh gjendet një boshllëk, në formën e

Perëndisë, të cilën vetëm Ai mund ta mbushë. Asgjë

tjetër, pas së cilës mund të vraposh apo ta dëshirosh, nuk

mund ta mbushë atë vend. Ju mund t’i thoni vetvetes:

“Po unë tashmë e di këtë gjë. Kam pranuar Jezusin”. Por,

a jeni duke e marrë prej Tij çdo minutë, çdo ditë, në çdo

situatë? A jeni duke e marrë dashurinë e Perëndisë?

Perëndia ju do dhe ju jeni i veçantë për Të. Ai na ka

krijuar për të pasur miqësi me Të. Kjo është dëshira e Tij

më e madhe dhe vullneti i Tij i përsosur për jetën tuaj.

Ai zbret nga froni i Tij çdo mëngjes dhe thotë:

“Mirëmëngjes, Unë të dua!”

Një mikeshë e imja pati një herë një vision ndërsa

po lutej. Ajo pa Atin (Perëndinë) që po shkonte nëpër
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shtëpitë e amerikanëve kur ata zgjoheshin në mëngjes.

Ai vajti tek të gjithë, i gatshëm për të ofruar miqësi dhe

për të folur me ta. Ai mori një prej karrigeve pranë

tavolinës dhe u ul në të. Njerëzit u zgjuan, vinin e shko-

nin, vinin e shkonin. I thonin vazhdimisht Perëndisë:

“Më vonë! Qëndro tamam aty edhe për pak kohë

Perëndi! Do të kaloj kohë miqësie me Ty pak më vonë,

Perëndi! Më vonë Perëndi, pak më vonë!”

Ditës i erdhi fundi. Vajza që e pa këtë tha se zemra e

saj ishte thyer, sepse ajo pa Perëndinë të largohej nga

shtëpia me shpatulla të kërrusura. Asnjë nuk kishte

ardhur për t’i folur atë ditë.

Mos e zini veten me shumë punë. Nëse nuk keni kohë

të luteni dhe të kaloni kohë me Perëndinë, atëherë jeni

tepër i zënë me punë. Ndajeni kohën, për t’i treguar

Perëndisë se sa shumë e doni. Kur gjithçka tjetër vdes

dhe kur kudo ka vetëm të bërtitura, nuk ka asnjë tjetër

përveç Perëndisë. Kjo është e vërtetë! Dhe nëse atëherë

nuk keni marrëdhënie me Të, do të jetë paksa vonë për

të filluar. Kjo nuk do të thotë që nuk do të shkoni në

qiell, por që keni humbur gëzimin e jetës fitimtare.

Unë ju sugjeroj të veçoni një vit dhe thjesht të lejoni

Perëndinë t’ju dojë. Mos u përpiqni më, me anë të fuqisë

tuaj, të veproni në besim dhe të jeni burri apo gruaja e

Dashuria Është Marrëdhënie
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Perëndisë në besim dhe fuqi. Thjesht prehuni mbi

prehrin e Atit tuaj dhe lejojeni Perëndinë t’ju dojë. Ju

nuk mund t’ia ktheni dashurinë, nëse më parë nuk e

lejoni Atë t’ju dojë.

Letra e parë e Gjonit 4:16 thotë:

“Dhe ne kemi njohur (kuptuam, miratuam, jemi të

ndërgjegjshëm, me anë të vrojtimit dhe të përvojës) dhe

kemi besuar (përkrahëm, vendosëm besimin dhe

mbështetëm) dashurinë, që Perëndia ka ndaj nesh . . .”

A jeni zgjuar sot në mëngjes duke menduar, për pak

kohë, se sa shumë Perëndia ju do? Kur zgjohesh në

mëngjes, zakonisht nuk dëshiron të bësh asgjë. Por ju

duhet të përdorni gojën për të aktivizuar mishin dhe

për të lejuar njeriun frymëror të ngrihet dhe të kryejë

gjithfarë gjërash të mrekullueshme.

Kështu pra, kur ngriheni në mëngjes, filloni të thoni:

“O Atë, të falenderoj që më do kaq shumë. Të falenderoj

që ke dërguar Jezusin të vdesë për mua. O Atë, të

falenderoj që jam me Frymën e Shenjtë. Të falenderoj

që fuqia e ringjalljes banon brenda meje. O Zot, të

falenderoj që kudo që të shkoj sot, do të jem bekim.

Perëndi, Ti më do. Ti më do, tamam këtu në shtëpinë time

të vogël. Ti më do! Unë jam fëmija yt i veçantë. Unë jam

bebja e syrit tënd. Ti më do!”
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Ju duhet t’i flisni vetes suaj dhe të jeni të vetëdijshëm e

të ndërgjegjësoheni se jeni të rrethuar dhe të lëshuar në

dashurinë e Perëndisë. Bibla thotë se Perëndia e ka pamjen

tuaj, si tatuazh, në pëllëmbën e dorës së Tij (Isa 49:16).

Unë mund ta shoh Atë atje lart tek thotë: “E shikon këtë?

Oh, a nuk është i/e bukur? Unë e dua kaq shumë. Pa

shikoji fëmijët e Mi, tamam aty, në pëllëmbët e duarve të

mi.” Ai ju mban aty si një kujtesë të vazhdueshme se ju

do dhe digjet për të pasur miqësi me ju.

Kujtohuni të jeni falenderues përpara Perëndisë dhe

të zhvilloni një marrëdhënie miqësie. Ndonjëherë, duhet

të uleni në lutje dhe thjesht të falenderoni Perëndinë

që jeni të shpëtuar. Prapësohuni dhe falenderoni

Perëndinë! Lexoni te 1 Gjonit 4:16-17 ku Ai thotë:

“. . . Perëndia është dashuri; dhe ai, që qëndron në

dashuri qëndron në Perëndinë dhe Perëndia në të. Në

këtë [bashkim dhe bashkësi me Të] u përsos dashuria

me ne (që të kemi guxim në ditën e gjyqit).”

Perëndia ju do! Kjo njohuri ju jep siguri në Të dhe

besim në besnikërinë e Tij.

Nëse e lejoni Perëndinë t’ju dojë, ju do të merrni

gjithfarë bekimesh, si: besim më i madh, fitore mbi

mëkatin, shërim, mirëqenie dhe gëzim. Ato vijnë vetëm

kur e lejoni Perëndinë t’ju dojë. Shpesh herë ne

Dashuria Është Marrëdhënie
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arsyetojmë në të kundërt dhe mendojmë: “Mirë pra, unë

duhet ta dua Perëndinë.” Unë besoj se, në fillim, ju duhet

ta lejoni Perëndinë t’ju dojë. Nuk besoj se mund ta

shprehni dashurinë tuaj ndaj Perëndisë, pa e lejuar më

parë Atë t’ju dojë.

Unë mund t’ju sugjeroj të keni miqësi me Perëndinë

dhe, me të vërtetë, ju duhet të keni miqësi me Perëndinë,

por si mund ta arrini këtë gjë? Kur Perëndia më tha të kisha

miqësi me Të, unë thjesht shkova te divani, u ula, dhe

thashë: “Po tani Perëndi?” Tamam kështu! Nuk dija si të

kisha miqësi me Perëndinë sepse, deri në atë kohë, unë

me të vërtetë nuk e dija se sa shumë Perëndia më donte.

Si mund t’ua shprehësh ndjenjat njerëzve, me të

vërtetë t’i duash dhe t’i admirosh, nëse nuk jeni i sigurt

se ata të duan? Do të kishe frikë se mos dukeshe si

budalla. Ju ndiheni rehat me ata njerëz që ju duan dhe

ju pranojnë. Unë, me burrin tim, mund të flas dhe të

bëj gjëra që nuk do t’i bëja me asnjë tjetër, sepse e di që

ai më do. E njëjta gjë është edhe me Perëndinë.

Kështu pra, bëni një hap përpara dhe filloni. Jepini

Perëndisë një mundësi dhe Ai do t’ju mësojë se si të

keni miqësi me Të. Bëjini vetes këtë pyetje tani: A ndihem

rehat me Perëndinë?

Perëndia ju do!

THUAJI SE I DUA



31

“Sepse [nëse jemi] në Krishtin Jezus, as

rrethprerja, as parrethprerja s’kanë ndojnë forcë, por

besimi që vepron me anë dashurie.”

Galatasve 5:6

Shumë prej nesh kalojnë shumë kohë duke u përpjekur

të kenë besim. Ne e dimë se pa besim është e pamundur

të kënaqësh Perëndinë (Heb 11:6), prandaj punojmë

dhe përpiqemi të kemi më shumë besim. Por besimi

vjen prej zemrës dhe mund ta keni vetëm nëpërmjet

marrëdhënies së miqësisë së dashur me Perëndinë. Në

fakt, unë nuk mund t’ju mësoj besimin, por mund t’ju

mësoj parimet e besimit dhe t’ju bëj kaq të uritur për të

saqë do të bënit ç’do gjë për ta pasur. Ai vjen vetëm

nëpërmjet zbulesës së Perëndisë.
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Mos u përpiqni kaq shumë për të gjetur besim dhe

për të kënaqur Perëndinë, përkundrazi, kalojeni gjithë

atë kohë dhe përpjekje me Perëndinë, duke e dashur

Atë. Thjesht kalojeni të gjithë ditën duke e dashur dhe

duke e lejuar Atë t’ju dojë.

“Sepse ecim me anë të besimit [ne i rregullojmë

jetët tona dhe sillemi në bazë të bindjeve ose besimit

tonë duke respektuar marrëdhënien e njeriut me

Perëndinë dhe me gjërat hyjnore, me besim dhe

entuziasëm të shenjtë; kështu ne ecim] dhe jo me

të parë.”

2 Korintasve 5:7

Një herë, ndërsa po lexoja këtë varg biblik, Perëndia

filloi t’i fliste disa gjëra dinamike zemrës sime. Unë po

përpiqem të eci me besim. Në çdo gjë të jetës sime, dua

të eci me besim. Bibla, te 2 Korintasve 5:7, thotë se ne i

rregullojmë jetët tona dhe sillemi në bazë të bindjeve

ose besimit tonë duke respektuar marrëdhënien e njeriut

me Perëndinë.

Me fjalë të tjera, unë do të jem e aftë të eci në besim,

mbështetur mbi atë që besoj për marrëdhënien time me

Perëndinë. A e kuptoni këtë? Një njeri që beson se është
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i padrejtë, mund ta harrojë fare ecjen në besim. Një njeri

që beson se është një “krimb” toke, dhe se Perëndia

nuk e do, mund ta harrojë fare ecjen në besim. Shumë

njerëz po përpiqen të ecin në besim, por ata nuk i kanë

këto gjëra në zemrat e tyre.

Galatasit 5:6 thotë se besimi vepron me “anë të

dashurisë”. Perëndia vendosi këtë fjalë në zemrën time:

“Të gjithë mendojnë se ky varg do të thotë se nëse ata

nuk i duan të tjerët, besimi i tyre nuk do të veprojë.

Nuk është aspak kështu! Kuptimi i tij është se, nëse ata

nuk e dinë se sa shumë i dua, besimi i tyre nuk do të

veprojë.” Besimi nuk vepron pa dashuri. Nuk ka të bëjë

me aftësinë tuaj për t’i dashur të tjerët. Ka të bëjë me

qëndrimin tuaj ndaj Perëndisë, ta lejoni Perëndinë e

Plotfuqishëm t’ju dojë.

Kemi të bëjmë me një dallim të madh! Të besosh te

Perëndia dhe të ecësh në besim do të thotë të mbësh-

tetesh në Të dhe të besosh në Të, për gjithçka. Nuk

mund ta bëni këtë me një njeri, nëse nuk e dini se ai ju

do. Më mirë ta harroni fare këtë gjë! Kurrë nuk do të

jeni të aftë të mbështeteni te Perëndia, në qoftë se nuk

e dini se Ai ju do.

Nëse me të vërtetë do ta dinit se sa shumë Perëndia

ju do, do të kishit më pak telashe për të marrë shërim.

Dashuri, Mbështetje dhe Besim
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Do të kishit më pak telashe për të marrë plotësimin e

nevojave tuaja financiare.

Arsyeja që nuk mund t’i merrni ato është sepse nuk

e besoni me të vërtetë, tërësisht, që Perëndia po jua jep.

Ju mund të thoni: “Unë dua ta besoj, por si?”

Ju e keni dashurinë e Perëndisë brenda jush.

Gjithçka që duhet të bëni është që ta filloni ta njihni

kur Ai jua tregon. Bibla thotë: “Ne e duam atë, sepse ai

na deshi i pari” (1 Gjonit 4:19). Do të ishte e pamundur

ta donit Perëndinë nëse nuk do të ishit të sigurt për

faktin se Ai ju deshi i pari.

Gjithçka gjendet brenda jush, në zemrën tuaj. Është

aty brenda! Perëndia ju do! Ju jeni i/e mrekullueshme! Ju

jeni i/e bukur! Ju jeni i/e çmuar! Ju jeni i/e veçantë! Perëndia

ju do! Asnjë, në të gjithë botën, nuk do t’ju dojë

ndonjëherë siç ju do Perëndia.

Ju nuk keni nevojë për asnjë, përveçse Perëndisë, por

Ai do të vendosë njerëz të tjerë në jetën tuaj. E vërteta

është se, nëse nuk do të kishte asnjë përveç teje dhe

Perëndisë, do të merreshit vesh shumë mirë. Perëndia

është miku juaj më i mirë. Ai është partneri juaj nëse

nuk keni një të tillë. Ai është nëna, ose babai juaj, nëse

nuk keni një të tillë.

THUAJI SE I DUA
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Perëndia ju do kaq shumë. Ja pse mund t’i besoni

Atij për çdo gjë. Ai ju do aq shumë dhe dëshiron që

edhe ju ta keni dashurinë e Tij. Besimi juaj nuk do të

jetë i mjaftueshëm nëse nuk arrini në njohjen dhe

pranimin e plotë të dashurisë së Tij.

Besimi funksionon nëse e lejoni Perëndinë t’ju dojë. Nuk

funksionon me anë të aftësisë suaj. Lëreni Perëndinë

t’ju dojë dhe kalojeni ditën thjesht duke thënë: “Oh

Perëndi, e di se më do. Haleluja! Atë, unë të lavdëroj! E

lartësoj emrin Tënd!”

Smith Wigglesworth ishte një apostull i madh i

Perëndisë. Dikush e pyeti nëse kishte stinë të gjata në

lutje dhe ai u përgjigj: “Unë rrallë lutem më shumë se 30

minuta, por rrallë kaloj 30 minuta pa u lutur.” Një herë,

ai tha se nëse kalonte më shumë se pesëmbëdhjetë

minuta njëherazi pa pasur ndonjë komunikim me

Perëndinë, i duhej të pendohej.

Ne po përpiqemi t’i kapim gjërat nga ana e gabuar.

Nuk mund t’ia dilni me anë të veprave tuaja. Perëndia

do t’ju bekojë sepse Ai ju do. Ai do t’ju japë, në të njëjtën

mënyrë që ju dha shpëtimin.

Ju nuk mund të shpëtoni asnjë anëtar të familjes,

apo asnjë njeri tjetër, me anë të veprave. Lëreni Perëndinë

t’ju dojë. Pastaj, kur të takoheni me anëtarin e familjes,

Dashuri, Mbështetje dhe Besim
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do të jeni gati ta doni. Bibla thotë se nëse do t’i duam

ata, dhe nuk do të përpiqemi t’i fitojmë me anë të fjalëve

dhe veprave mbresëlënëse, atëherë do t’i tërheqim me

të vërtetë te Jezusi. Fryma e Perëndisë do ta fitojë

familjen tuaj nëpërmjet dashurisë së Tij. Por, nuk mund

t’i doni të tjerët, nëse nuk lejoni Perëndinë t’ju dojë më

parë.

Efesianët 2:8 thotë: “Sepse, me anë të hirit jeni të

shpëtuar [favorit të pamerituar të Perëndisë]”. A e

kuptoni se nuk keni bërë asgjë për t’u shpëtuar? Kur

Jezusi na shpëtoi, shumë prej nesh ishin të mbytur në

mëkate. Sigurisht që Zoti nuk u mbështet në veprat tona

të mira, apo në aftësitë tona për të vepruar drejt. Ishte

vetëm një arsye: Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin

e Tij të vetëlindurin, që, kushdo që beson në Të, të mos

humbasë, por të ketë jetën e përjetshme (Gjoni 3:16).

Hiri, gjithashtu, mund të përkufizohet si gatishmëria

e Perëndisë për të përdorur aftësinë e Tij në jetën tuaj,

për të përmbushur të gjitha nevojat tuaja. Ashtu si

Perëndia, me anë të hirit, ju ka dhënë besim të

mjaftueshëm për t’u shpëtuar, Ai gjithashtu, për shkak

të dashurisë së Tij, ju jep besimin për të besuar se Ai

është shëruesi juaj. Ju jep besimin për të besuar se Ai

është siguruesi juaj.
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Në qoftë se besimi që Ai ka tejçuar te ju, për shpëtim,

ishte i mjaftueshëm për t’ju shpëtuar nga të gjitha

mëkatet, po ai besim gjendet brenda jush për të plotësuar

të gjitha nevojat e tjera për gjithë jetën tuaj. Nëse besoni

se Perëndia ju do, dhe me të vërtetë filloni ta provoni

këtë dashuri, atëherë do të filloni me të vërtetë të besoni

në Të. Ju do të bindeni për vërtetësinë e Fjalës së

Perëndisë. Ju do ta dini se Ai nuk do t’ju gënjente kurrë,

sepse Ai ju do.

Sipas Biblës, “besimi” është dorëzimi i tërë

personalitetit njerëzor në Të, Perëndinë, në mbështetje

të plotë dhe besim në fuqinë, urtësinë dhe mirësinë e

Tij (Kol 1:4). Ndërsa lejoni Perëndinë t’ju dojë, ju do të

mësoni ta doni dhe të mbështeteni tek Ai, dhe kështu

do të keni besim.

Perëndia ju do!

Dashuri, Mbështetje dhe Besim
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“Në dashuri nuk ka frikë [tmerri nuk ekziston],

madje dashuria e përsosur [e plotësuar, e rritur

tërësisht] e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë

me ndëshkimin, dhe [prandaj] ai, që ka frikë nuk

është i përsosur [nuk është pjekur akoma në

përsosmërinë e plotë] në dashurinë.”

1 Gjonit 4:18

Zakonisht, jemi shumë mirë me besimin dhe të sigurt

se Perëndia na do. Pastaj, papritur, diçka na sulmon.

Hajduti i madh i besimit është rrethana—gjërat e

këqija që na ndodhin. Nuk e keni shumë problem të

besoni se Perëndia ju do, derisa rrethanat e bëjnë të

duket sikur Ai nuk ju do.

Më pas, djalli vjen e sjell frikën dhe dënimin, për

t’ju ndarë nga gjëja që me të vërtetë do t’ju çlirojë –

dashuria e Perëndisë. “Hë, po për këtë” – thotë ai.

5
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“Mendoja se Perëndia të donte. Atëherë pse po të

ndodhin gjëra të këqija? Duhet të kesh bërë diçka të

tmerrshme. Perëndia është me të vërtetë i zemëruar me

ty!”

Kështu, ju humbisni sigurinë në Perëndinë dhe Ai

nuk mund t’ju ndihmojë nëse ju nuk jeni të sigurtë.

Nuk mund të jeni të sigurtë, ose plot me besim, nëse

nuk dini se Perëndia ju do. Nëse e merrni barrën e frikës

dhe dënimit që djalli dëshiron t’ju japë, nuk do ta dini

asnjëherë se sa shumë Perëndia ju do.

E para e Gjonit 4:18 thotë diçka shumë të fuqishme

“...dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën”. Kam

medituar shumë mbi këtë varg duke u përpjekur ta

kuptoj. Një ditë, më në fund, Perëndia ma tregoi në

frymë. Dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën dhe,

Perëndia, është ajo dashuri e përsosur. Kur ta mësoni se

sa e përsosur është kjo dashuri, për ju, nuk do të keni

frikë nga asgjë tjetër. Është e pamundur të kesh frikë

nëse ke pasur një zbulesë personale se Perëndia të do!

Është e pamundur të kesh frikë nga dështimi nëse e

di se Perëndia të do. Ju nuk mund të dështoni nëse

mbështeteni te Perëndia. E vetmja mënyrë se si mund të

dështoni është nëse mbështeteni te vetja juaj. Nëse e

dini se Perëndia ju do, nuk do të keni frikë nga dështimi.
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Nëse e dini se Perëndia ju do, nuk do të kini frikë nga

mohimi.

Dashuria e Perëndisë është e një madhësie kaq të

pamasë, saqë mbulon çdo gjë. A mos mendoni se i njëjti

Perëndi që ju shpëtoi dhe ju dha lirinë, do t’ju dënojë?

Satani është dënuesi. Perëndia do t’ju bindë për mëkat

në jetën tuaj dhe do t’ju tregojë rrugën për të dalë jashtë

tij. Djalli do t’ju dënojë dhe do t’ju thotë se nuk ka asnjë

rrugëdalje.

Në Bibël lexojmë:

“Në dashuri nuk ka frikë [tmerri nuk ekziston],

madje dashuria e përsosur [e plotësuar, e rritur

tërësisht] e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë

me ndëshkimin, dhe [prandaj] ai, që ka frikë nuk

është i përsosur [nuk është pjekur akoma në

përsosmërinë e plotë] në dashurinë.”

1 Gjonit 4:18

Shumë njerëz mendojnë se ky varg biblik thotë se,

nëse më do mjaftueshëm, atëherë nuk do të kesh frikë

prej meje, ose, nëse mund të duash dikë mjaftueshëm,

atëherë frika do të largohet nga jeta juaj. Por ky nuk

është kuptimi i tij.

Liri Nga Frika
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Ai thotë se, nëse e lejoni Perëndinë t’ju dojë, atëherë

nuk do të keni frikë. Nëse nuk doni të përjetoni frikë në

jetën tuaj, atëherë duhet ta lejoni Perëndinë t’ju dojë.

Merrni dashurinë e Perëndisë për veten tuaj, tani, me anë të

një akti besimi. Forca! Ecni në besim dhe merrni të gjithë

dashurinë që Perëndia ka për ju!

Menjëherë pasi Perëndia më dha këtë zbulesë, se si

dashuria e Tij e largon frikën, më duhej ta vija në praktikë.

Ne kishim probleme me makinën dhe kutia e shpejtësisë

ishte prishur. Me siguri do të kushtonte katër ose

pesëqind dollarë për ta zëvendësuar, nëse ishte prishur

tërësisht, dhe ne nuk i kishim paratë. Kështu, vazhduam

ta përdornim makinën ashtu siç ishte.

Perëndia më foli atë mëngjes dhe më tha: “Joyce,

kaloje gjithë ditën duke më dashur dhe më lejo të të dua.

Nuk duhet të bësh asnjë gjë tjetër! Nuk duhet të jesh një

grua me besim të madh. Gjithçka që duhet të bësh është

ta kalosh ditën duke më dashur dhe duke më lejuar të të

dua. Gjatë gjithë kohës! Më lejo të të dua!”

Kështu, pra, po përpiqesha të ndërtoja vetveten në

besimin tim më të shenjtë dhe po këndoja. Po krijoja

këngë për Perëndinë dhe po kaloja një kohë të

mrekullueshme. Pastaj, krejt papritur, dëgjova burrin tim

prapa në garazhd. Ai duhej të ishte nisur për në punë 45
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minuta më parë! Ai hapi derën dhe tha: “Nuk e lëvizja

dot makinën nga marshi i parë. Do të na duhet ta çojmë

tek mekaniku.”

Mbylla derën dhe fillova të qeshja. Nuk ishte diçka

që kisha vendosur ta bëja, thjesht më doli vetë. U ngrita

lart, jashtë frymës sime, dhe Perëndia më tregoi se mund

të qeshja për shkak se e kisha lejuar të më donte gjatë

gjithë mëngjesit. Nëse e lejoni Perëndinë t’ju dojë,

besimi do të shpërthejë përbrenda jush. Unë thjesht

fillova të qesh, dhe ai ishte besim.

Abrahami qeshi qeshjen e besimit. Kur Perëndia i

shkoi dhe i tha se do të kishte një djalë, Abrahami u

tërhoq prapa dhe filloi të qeshte duke thënë: “Lavdi

Perëndisë! E besoj!” Por Sara qeshi qeshjen e dyshimit

dhe të mosbesimit. Perëndia e qortoi atë, por nuk e bëri

këtë gjë me Abrahamin. Ai nuk e kritikoi Abrahamin për

të qeshurën e tij, sepse, ka një qeshje që quhet e qeshura

e besimit.

Kur djalli vjen kundër jush, dhe përpiqet të bëjë gjëra

plot budallallëk dhe qesharake, ju e njihni Perëndinë

tuaj kaq mirë sa nuk trembeni, por qeshni në besim. Ju

e dini se Perëndia ju do dhe ju mbron.

Kështu, ndërsa po qeshja në lidhje me kutinë e

shpejtësisë, Perëndia i foli zemrës sime me një zë të qetë

Liri Nga Frika
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dhe të vogël, por shumë të fuqishëm. Ai më tha tre herë:

“Nëse ti punon me Mua në këtë mënyrë Joyce, Unë nuk

do të të zhgënjej kurrë!” Ishte tamam sikur u tejçua në

atmosferën e shtëpisë sime, “Unë nuk do të të zhgënjej

kurrë! Unë nuk do të të zhgënjej kurrë!”

Nëse do të mbështeteni te Perëndia dhe do ta lejoni

t’ju dojë, dhe ju ta doni Atë, mund t’i harroni të gjithë

përpjekjet për të vepruar me besim. Thjesht lejojeni

Perëndinë t’ju dojë, dhe ju duajeni Atë, dhe Ai do t’i

bëjë gjërat të ndodhin. Dashuria e Perëndisë do të

ngrihet brenda jush dhe do ta largojë plotësisht frikën.

Perëndia ju do!
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“Dhe këtë urdhërim [detyrim, rregull, vendim]

kemi marrë nga ai: ai që do Perëndinë, të dojë edhe

vëllanë [besimtarin] e tij.”

1 Gjonit 4:21

Ju jeni fëmija i veçantë i Perëndisë. Ai jua ka thënë këtë

gjë te Ligji i Përtërirë 7:6. Në qoftë se ju do të filloni të

veproni në atë mënyrë, bota do të ndryshojë. Ju do të

shkoni në treg me buzëqeshje në fytyrë, do të merrni

qeset dhe do të thoni: “Gjithçka që unë prek është e

bekuar. Haleluja! Ata që më kanë në dyqanin e tyre sot,

janë të bekuar! Lavdi Perëndisë!” Shkoni nëpër dyqane

duke fishkëllyer, kënduar, duke qenë i/e veçantë kudo

që të shkoni.

Kur fillojmë të kuptojmë se sa të veçantë jemi, dhe

fillojmë të sillemi si të dashur prej Perëndisë, ne mund

ta fitojmë botën për Jezusin. Dashuria do të përhapet si

6
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zjarri i egër. Por, nuk do të ishte aspak e mirë shkonim

rreth e rrotull duke thënë se jemi të krishterë, e pastaj

t’u ankoheshim që të gjithëve. Ju thoni: “Unë jam i/e

krishterë – Jam i/e krishterë”, por kur një makinë ju pret

rrugën, thoni: “Hë more budalla, hapma rrugën! A nuk

e di se më duhet të shkoj në kishë? Do të bëhem vonë

për në takim, o kokëkrisur!”

Kështu veprojmë ndonjëherë. A jeni gati për të marrë

fitoren? Atëherë, në frymë, kapeni fitoren dhe thoni:

“Djall, boll më ke sjellë rrotull me gënjeshtra dhe me

frikë. Unë jam një person i veçantë dhe do të kem fitore

në emrin e Jezu Krishtit sepse Perëndia më do mua, o

djall, dhe ti nuk mund të bësh dot asgjë!”

Dashuria e Perëndisë, nga brenda, do t’ju çlirojë nga

frika dhe nuk do të kini frikë t’u drejtoheni të tjerëve

me dashuri. Perëndia dëshiron që ju ta besoni kur Ai

thotë se do të bëjë vepra më të mëdha nëpërmjet jush,

sepse Jezusi shkoi tek Ati i Tij. A besoni me të vërtetë se

Perëndia do t’ju përdorë? Perëndia do t’ju japë atë për

të cilën ju besoni në Të. Nuk duhet të kini frikë e mos u

tërhiqni pas.

Nuk mund të gjej fjalë që t’ju tregoj se sa herë kam

qëndruar në skajin e shkëmbit të besimit, tamam te caku

për të bërë diçka të frikshme, dhe Perëndia më tha: “Eja,
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Joyce, eja! Unë do të bëj gjëra të mrekullueshme

nëpërmjet teje. Eja!” Unë dola nga ajo situatë dhe

Perëndia nuk më ka lënë asnjëherë në baltë! As edhe

një herë!

A e dini përpse unë nuk duhet të shqetësohem nëse

largohem apo nëse dështoj? Sepse e di që Perëndia më

do! Ai më do dhe e di se edhe unë e dua Atë, dhe

nëpërmjet hirit të Tij unë e kam dorëzuar jetën time për

Të. Nëse edhe ju e keni bërë këtë gjë, dhe e doni

Perëndinë, dhe Ai ju do, atëherë asgjë në këtë botë nuk

mund të jetë problem i pakapërcyeshëm për ju!

“Kush do të na ndajë nga dashuria e Krishtit?

Pikëllimi, a ngushtica, a përndjekja, a uria, a të zhve-

shurit, a rreziku, a shpata? Siç është shkruar: ‘Për

shkakun tënd po vritemi gjithë ditën; u llogaritëm

si dele për therje’. Por në të gjitha këto jemi më

shumë se fitimtarë me anë të atij që na deshi. Sepse

unë jam i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as

pushtetet, as fuqia dhe as gjërat e tashme, as gjërat e

ardhshme, as lartësitë, as thellësitë, as ndonjë tjetër

krijesë, nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e

Perëndisë që është në Jezu Krishtin, Zotin tonë.”

Romakëve 8:35-39

Dashuria Shkon Përtej
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Ju mund të mos e keni idenë se sa shumë Perëndia

dëshiron që të jeni i lirë. Perëndia lëndohet kur nuk

jeni i lumtur. Ndonjëherë zgjohesh dhe je në humor të

keq gjatë gjithë ditës. A e dini se për ç’lloj dite po flas?

Po, i bini maces me shqelm, u bërtisni fëmijëve, urreni

fqinjin, dhe keni këtë pamje idhnake e të zymtë në fytyrë.

“Punë, punë, punë gjithë ditën dhe askush nuk e

vlerëson.”

E di se si veproni sepse e kam bërë edhe vetë këtë

gjë. Kur fëmijët vijnë në shtëpi, ju mendoni: “Pse nuk

qëndroni në shkollë katërmbëdhjetë orë por vetëm shtatë?”

A e dini se kjo e lëndon Perëndinë? Nuk po

përpiqem t’ju bëj të ndiheni keq. Po përpiqem t’ju bëj

të kuptoni se nëse besoni se Perëndia ju do, duhet të

filloni t’i përgjigjeni kësaj dashurie. Pastaj, ajo dashuri

do t’ju mbushë dhe do të fillojë të derdhet jashtë, mbi

gjithë njerëzit e tjerë. Ju do të jeni i lirë, do të jeni i

dashur, i rrjedhshëm në frytin e dashamirësisë.

Nëse do të kapeni fort pas faktit se Perëndia ju do,

shërimi juaj do të jetë i dukshëm, do të keni mirëqenie

dhe nevojat do të plotësohen. Pse? Ju thjesht do të filloni

të shlodheni.

Arsyeja kryesore pse Perëndia nuk mund të na japë

shumë gjëra, është sepse ne jemi kaq të zënë me punë
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duke u përpjekur t’i fitojmë vetë. Perëndia dëshiron që

të pushoni në Të dhe thjesht ta doni. Ai dëshiron që ta

lejoni t’ju dojë dhe thjesht të merrni prej Tij.

Djalli nuk mund ta ndalojë dot rrjedhën nëse ti ke

dashuri. Sepse nëse ke dashuri, do të jesh edhe dhënës.

Ju nuk mund të doni dhe të mos jepni.

Pjesa e fundit e vargut te Ligji i Përtërirë 7:6 thotë:

“... Zoti, Perëndia yt, të ka zgjedhur për të qenë thesari i

tij i veçantë”. Perëndia ju ka thirrur. Tamam tani, detyra

juaj kryesore mund të jetë në shtëpi me familjen tuaj,

por Perëndia ju ka thirrur. Nëse me të vërtetë dëshironi

të përdoreni nga Perëndia, ju mund të përdoreni nga

Ai. Por në fillim duhet të formoni këtë themel. Ju duhet

ta dini se Perëndia ju do!

Mos i përdorni të gjitha energjitë frymërore duke u

përqendruar në vetvete dhe duke përmbushur nevojat

tuaja. Thojini Perëndisë çfarë dëshironi, në mënyrë të

thjeshtë dhe të shpejtë, pastaj, zhvillojeni besimin për

të plotësuar nevojat e njerëzve të tjerë. Jezusi lutej dhe

kërkonte fytyrën e Atit, në mënyrë që të ndërtohej për

të dalë jashtë e për të plotësuar nevojat e të gjithë njerëzve

që vinin te seminaret e Tij të besimit.

Pastaj, Ai u predikonte Fjalën, shtrinte duart mbi ta

,dhe ata merrnin mrekullitë. Ai nuk ulej gjithë kohën

Dashuria Shkon Përtej
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diku në qoshe duke i besuar Perëndisë për gjërat që

dëshironte. Ju duhet t’i thoni Perëndisë çfarë dëshironi,

por duhet të jetë një çështje faktike. Megjithatë, dëshira

më e madhe e jetës suaj duhet të jetë plotësimi i nevojave

të të tjerëve.

Mirëqenia e vërtetë, e përkufizuar me saktësi, është

aftësia për të përdorur aftësinë e Perëndisë për të

plotësuar çdo nevojë të tuajën. Dashuria e Perëndisë

do t’ju japë aftësinë për t’i dhënë përparësi nevojave të

të tjerëve. A mendoni se Perëndia ju do mjaftueshëm sa

t’ju aftësojë t’i arrini dhe t’i doni ata që nuk janë shumë

për t’u dashur—të pakënaqurit dhe të pavlerësuarit?

Nuk duhet asgjë për të dashur dikë që të do. Nuk

ka asnjë marifet në të. Një mëkatar mund ta bëjë këtë

gjë. Por, kur doni të pakëndshmit, kur këmbëngulni dhe

vazhdoni t’i doni ata, dhe vazhdoni t’i doni ata, dhe

vazhdoni t’i doni ata. Atëherë, dashuria e Perëndisë do t’i

ndryshojë.

Mund të duhet një vit, madje edhe pesë. Mund të

duhen njëzet e pesë vjet, por ia vlen. Sa kohë iu desh

Jezusit të priste për ju?

Perëndia ju do dhe gjithashtu, i do të gjithë njerëzit

përreth teje. Të shpëtuar apo mëkatarë, Ai i do dhe

dëshiron t’ju përdorë si një kanal për të derdhur

THUAJI SE I DUA
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dashurinë e Tij.

Mos kini frikë të dilni jashtë! Dashuria e Perëndisë

ju çliron nga frika dhe dënimi. Ai ju ka dhënë aftësinë

për të dashur. Jini të vendosur për të shpërndarë

dashurinë e Perëndisë! Filloni të jini miqësorë me

njerëzit! Vërini vetes detyrë të jini të dashur dhe të jeni

bekim për njerëzit në Trupin e Krishtit!

Ftojini njerëzit për darkë dhe lejojini t’ju vizitojnë!

Shtrëngoni duart me njerëzit, buzëqeshni! Perëndia do

të bëjë diçka nëpërmjet jush. Ai dëshiron t’ju përdorë

në mënyra që nuk mund t’ju përdorë asnjë krijesë tjetër

në këtë tokë.

Ka njerëz të cilëve vetëm ju mund t’u shërbeni. Asnjë

tjetër nuk mund ta arrijë atë person, veçse ju! Kërkojini

Perëndisë që t’ju tregojë mënyra për t’i arritur njerëzit

me dashurinë e Tij, dhe Ai do t’ju mësojë.

Perëndia ju do!

Dashuria Shkon Përtej
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“Në këtë është dashuria: jo se ne e deshëm

Perëndinë, por që ai na deshi ne dhe dërgoi Birin e

tij si shlyerje [sakrifica pajtuese] për mëkatet tona.”

1 Gjonit 4:10

Perëndia na do, por mendoj se shumë prej nesh nuk e

kuptojnë dashurinë e Tij. Perëndia më ka treguar,

nëpërmjet studimit që kam bërë mbi këtë temë, se nëse

me të vërtetë do ta dinim në frymën tonë se sa shumë Ai

na do, do të silleshim shumë më ndryshe nga se si sillemi

zakonisht.

Meditoni mbi dashurinë e Perëndisë! Kjo është ajo që

do t’ju ndryshojë. Nëse nuk ju pëlqen diçka tek vetja,

ndryshojeni “duke e ditur” faktin se Perëndia ju do.

7

DASHURIA E PERËNDISË

DO T’JU NDRYSHOJË
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Si ndiheni kur e dini se dikush ju do? Ju bën të

ndiheni mirë, apo jo? A ndihesh i/e shëmtuar? Perëndia

më ka thënë se disa njerëz, që do ta lexojnë këtë libër, e

urrejnë veten e tyre. Ju i urreni gjërat që bëni dhe nuk e

keni pranuar faktin se jeni një krijesë e re – ju

vazhdimisht jeni duke luftuar me natyrën tuaj të vjetër.

Për sa kohë që ndiheni keq për veten, duke mos e

pëlqyer apo urryer vetveten, duke mos kuptuar se sa i/e

veçantë jeni, asnjëherë nuk do të veproni si i/e veçantë.

Bibla thotë: “Sepse, si mendon në zemrën e vet, ashtu

është ai” (Fjalët e Urta 23:7). Kjo ndodh sepse ju nuk e

keni kuptuar me të vërtetë faktin se Perëndia ju do. Është

e fuqishme të dish se sa shumë Ai ju do!

Perëndia dëshiron që të lidheni me Të në baza ditore.

Kjo është ajo që do t’ju ndryshojë. Në qoftë se nuk e

vendosni Perëndinë të parin, atëherë po e vendosni Atë

në një pozicion ku nuk mund të bëjë për ty atë që Ai

dëshiron. Është koha private që kaloni me Perëndinë

ajo që do t’ju bëjë të rriteni dhe të jeni të fuqishëm në

njeriun tuaj frymëror.

Pjesa më e madhe e njerëzve janë dembelë dhe do

të preferonin të mos kalonin kohë çdo ditë me

Perëndinë. Atyre do t’ju pëlqente më shumë nëse dikush

do ta bënte në vend të tyre. Mos nxirrni justifikime! Çdo

THUAJI SE I DUA
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njeri që po e lexon këtë libër, që nuk ka marrëdhënie

me Perëndinë por po bindet për shkak të kësaj që po

shkruaj, do të tundohet nga djalli: “Por ti ke gjithë këto

gjëra të tjera për të bërë!”

Unë di si shkon kjo punë—djalli ju jep justifikime

njëri pas tjetrit. Bëhuni seriozë me Perëndinë dhe thirrini

Atij! Fjala e Perëndisë dhe marrëdhënia me Të do t’ju

ndryshojë! Në Perëndinë, ju mundeni! Te Filipianët 4:

13 Pali thotë: “Unë mund të bëj gjithçka me anë të

Krishtit që më fuqizon”. Me fjalë të tjera, nuk ka asgjë

në të gjithë krijimin që ju nuk mund ta bëni, nëpërmjet

fuqisë së Jezu Krishtit.

Sapo Perëndia ju nxjerr në pah një problem, ju duhet

të ngriheni në fuqi dhe fitore dhe ta zgjidhni atë. Nëse

do ta merrni dashurinë e Perëndisë dhe nuk do ta lejoni

djallin, e ndyrë dhe gënjeshtar, t’ju mashtrojë, apo t’ju

thotë se sa të dobët dhe pa vlerë jeni, ju do të filloni të

veproni si fitimtarë.

Tani, mund të jeni duke vepruar në mënyrë jo të

duhur, por mund të veproni ndryshe nëse do të besoni

se, përbrenda, jeni një krijesë e re. Por, nuk do të

ndryshoni kurrë dhe nuk do të veproni aspak ndryshe

derisa të ngriheni dhe të thoni: “Lavdi Perëndisë, unë

jam i/e veçantë! Unë jam i/e shenjtë. Perëndia më ka

Dashuria e Perëndisë do t’ju Ndryshojë
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zgjedhur. Ai më ka pastruar me anë të Gjakut të Qengjit.

Unë do të sillem si i/e tillë. Djall, nuk dua t’ia di se sa

gabime kam bërë. Perëndia është aq i madh sa të më

marrë në krahë dhe të më çojë përpara. Ai i më çliron nga

ngatërresat e mia!”

Çfarë problemesh mund t’ju mundin nëse ju “e dini”

se Perëndia ju do? Asnjë. Ju do të jeni fitimtarë në të

gjitha problemet.

A do t’ju pëlqente të ishit fitues? Atëherë përgjigjuni

kësaj—a dëshironi të keni diçka për të mposhtur? Kjo

është e vetmja mënyrë se si do të rriteni. Nëse asnjëherë

nuk keni probleme dhe asnjëherë nuk keni diçka për të

mposhtur, në çfarë, atëherë, do t’i mprihni dhëmbët e

besimit?

Përdori problemet që vijnë kundra teje si mundësi

për t’u rritur. Gjeni çfarë do të bëjë Perëndia, sepse Ai ju

do! Në qoftë se mbështeteni tek Perëndia dhe e lejoni

Atë t’ju dojë, dhe ju do ta doni Atë, mund t’i harroni të

gjitha përpjekjet për të vepruar me besim dhe thjesht hyni

në prehjen e Tij.

Nëse thjesht e lejoni Perëndinë t’ju dojë, dhe ju e

doni Atë, atëherë ju do të silleni gjatë gjithë kohës si një

i dehur—i dehur në frymë. Kjo është koha kur rrethanat

e jetës nuk do të kenë aspak ndikim në ju, sepse po

THUAJI SE I DUA
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veproni në dashurinë e Perëndisë.

Kur u pagëzova në Frymën e Shenjtë, gjatë tre javëve

të para ndihesha tamam si të isha e dehur me dashurinë

e Perëndisë. Njerëzit më thonin vazhdimisht: “Çfarë ke?

Ke ndryshuar kaq shumë. Nuk mund ta besoj dot, Joyce.

Çfarë të ka ndodhur?” Këta njerëz kanë ardhur tek unë

tre javë më vonë dhe më kanë thënë: “Çfarë ka ndodhur

me jetën tënde?”

Nuk më duhej të thoja asgjë për t’i bindur se kisha

ndryshuar. Ata mund ta shihnin vetë. Nëse ju veproni

në dashurinë e Perëndisë, do të buzëqeshni gjatë gjithë

kohës. Do të jeni të bukur. Do të keni energji dhe forcë.

Do të jeni të aftë t’u shërbeni njerëzve, sepse do të jeni

kaq shumë të karikuar në Frymën e Shenjtë, gjatë gjithë

kohës, saqë ç’do nevojë që keni do të plotësohet.

Thuajini vetes: “Perëndia më do! Haleluja, Perëndia

më do! Unë jam fëmija e Tij i/e veçantë. Perëndia më do!”

Tani vazhdoni—ndërmerrni një hap të madh besimi dhe

besojeni.

Perëndia më të vërtetë ju do!

Dashuria e Perëndisë do t’ju Ndryshojë
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Nëse nuk e keni ftuar kurrë Jezusin si Zotin dhe

Shpëtimtarin juaj, atëherë ju ftoj ta bëni këtë gjë tani. Ju

mund të thoni këtë lutje dhe nëse do të jeni vërtet të

sinqertë, do të përjetoni një jetë të re në Krishtin.

At Perëndi, unë besoj se Jezu Krishti është Biri Yt,

Shpëtimtari i botës. Unë besoj se Ai vdiq në kryq për mua dhe

mori të gjitha mëkatet e mia. Ai shkoi në ferr në vendin tim

dhe triumfoi mbi vdekjen dhe varrin. Unë besoj se Jezusi u

ringjall nga të vdekurit dhe tani qëndron i ulur në të djathtën

tënde. Kam nevojë për Ty, Jezus. Fali mëkatet e mia, më shpëto,

eja dhe jeto brenda meje. Unë dua të lind sërish.

Tani, besoni se Jezusi jeton në zemrën tuaj. Ju jeni

falur dhe jeni shpallur të drejtë dhe kur Jezusi të vijë, ju

do të shkoni në parajsë.

Gjeni një kishë të mirë që mëson Fjalën e Perëndisë

dhe filloni të rriteni në Krishtin. Asgjë nuk do të ndry-

shojë në jetën tuaj nëse nuk e njihni Fjalën e Perëndisë.

TË PËRJETOSH NJË JETË TË RE
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Të dashur,

Gjoni 8:31-32 thotë: “Nëse do të qëndroni në

fjalën time, jeni me të vërtetë dishepujt e mi; do ta

njihni të vërtetën dhe e vërteta do t’ju bëjë të lirë”.

Unë ju nxis të merrni Fjalën e Perëndisë, ta

mbillni thellë në zemrën tuaj, dhe sipas 2 Korintasve

3:18, ndërsa shikoni në Fjalë, ju do të transformoheni

në imazhin e Jezu Krishtit.

Më shkruani dhe më njoftoni se e keni pranuar

Krishtin dhe kërkoni një broshurë falas se si të filloni

jetën tuaj të re në Krishtin.

Me dashuri,

Joyce.
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DY FJALË RRETH AUTORES

JOYCE MEYER është një nga mësueset kryesore praktike

të Biblës në botë. Si autorja Nr.1 më e shitur e gazetës

New York Times ajo ka shkruar më shumë se tetëdhjetë

libra frymëzues, përfshirë këtu Kurrë mos u dorëzo, Sekreti

i kënaqësisë së vërtetë, 100 mënyra për të thjeshtëzuar jetën

tënde, gjithë grupin e librave Beteja e mendjes, si dhe

nismën e saj në gjininë e romanit me titullin Qindarka

dhe Çdo Minutë, dhe shumë të tjerë. Ajo gjithashtu ka

transmetuar mijëra mësime audio, dhe ka tashmë një

bibliotekë të plotë në video. Programet radio-televizive

të Joyce Meyer, Të shijosh jetën e përditshme® transmetohen

në mbarë botën, ndërkohë që ajo udhëton shumë për

të mbajtur konferenca. Joyce dhe bashkëshorti i saj,

Dave, janë prindërit e katër fëmijëve të rritur dhe banojnë

në St. Louis, Missouri.
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Për të kontaktuar me autoren shkruani tek:

Shërbesa Joyce Meyer, Shqipëri
c/o AEP Box 50, KP 119

Tiranë
ose telefononi: 0692055966

Ju lutemi, kur të shkruani, përfshini dëshminë tuaj ose ndihmën
që keni marrë prej këtij libri. Kërkesat tuaja të lutjes janë të mirëpritura.

Në SHBA, ju lutem shkruani:
Joyce Meyer Ministries

P.O.Box 655
Fenton, MO 63026

USA
(636) 349- 0303

www.joycemeyer.org

Në Kanada, ju lutem shkruani:
Joyce Meyer Ministries— Canada

Lambeth Box 1300
London, ON N6P 1T5

CANADA
1- 800- 727- 9673

Në Australi, ju lutem shkruani:
Joyce Meyer Ministries— Australia

Locked Bag 77
Mansfield Delivery Centre

Queensland 4122
AUSTRALIA

(07) 3349 1200
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Në Angli, ju lutem shkruani:
Joyce Meyer Ministries— England

P.O. Box 1549
Windsor SL4 1GT

UNITED KINGDOM
01753 831102

Në Afrikën e Jugut, ju lutem shkruani:
Joyce Meyer Ministries— South Africa

P.O. Box 5
Cape Town 8000
SOUTH AFRICA

(27) 21- 701- 1056
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LIBRA NGA JOYCE MEYER NË SHQIP

Fushëbeteja e Mendjes

Kur, o Zot, Kur?

Një Mënyrë e Re Jetese

Paqe

Pse, o Zot, Pse?

Revolucioni i Dashurisë
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