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MOS DILNI JASHTË! 

 

18 Unë nuk flas për ju të gjithë: unë e di cilët kam 

zgjedhur: por që shkrimi të mund të përmbushet, 

Ai që ha bukë me mua ka ngritur thembrën 

kundër meje. 

19 Tani unë ju them përpara se të ndodhë, që, kur 

të ndodhë, ju të mund të besoni që unë jam ai. 

20 Me të vërtetë, me të vërtetë, unë ju them, Ai që 

pranon cilindo që unë dërgoj më pranon mua; dhe 

ai që më pranon mua pranon atë që më dërgoi 

mua. 

21 Kur Jezusi kishte thënë kështu, ai u shqetësua 

në frymë, dhe dëshmoi, dhe tha, Me të vërtetë, me 

të vërtetë, unë ju them, që njëri nga ju do të më 

tradhëtojë mua. 

22 Atëherë dishepujt shikuan njeri-tjetrin, duke 

dyshuar për cilin fliste ai. 

23 Tani njëri nga dishepujt e tij, të cilin Jezusi e 

donte, ishte mbështetur në gjoksin e Jezusit. 

24 Prandaj Simon Pjetri i bëri shenjë atij, që ta 

pyeste kush do të ishte ai për të cilin ai foli. 

25 Atëherë ai duke mbështetur në gjoksin e Jezusit 

i thotë atij, Zot, kush është ai? 

26 Jezusi u përgjigj, Është ai, të cilit do t’i jap një 

kafshatë, pasi ta kem ngjyer atë. Dhe pasi ai e 

kishte ngjyer kafshatën, ai ia dha Juda Iskariotit, 

birit të Simonit. 

27 Dhe pas kafshatës Satani hyri brenda tij. 

Atëherë Jezusi i tha atij, Ç’ke për të bërë, bëje 

shpejt. 

28 Tani nuk e dinte ndonjë njeri në tavolinë përse 

ia tha këtë atij. 

29 Sepse disa prej tyre menduan, për shkak se 

Juda kishte trajstën, që Jezusi i kishte thënë atij, 

Bleji ato gjëra që na duhen për festën; ose, që ai 

duhet t’u jepte diçka të varfërve. 

30 Atëherë pasi ai e kishte marrë kafshatën doli 

jashtë menjëherë: dhe ishte natë. 

 

   Atë qiellor i bekuar, 

     Ne të falënderojmë Ty për këtë ditë që Ti na ke dhënë neve! Ne të falëderojmë 

Ty për Biblën që na drejton në rrugën e drejtësisë. Faleminderit për Jezusin dhe për 

dritën që Ai ndriçon në jetën tonë. O Atë i shenjtë në qiell, faleminderit për 

sakrificën e Jezusit, për kur Ai vdiq në kryq për mëkatet e botës, për mëkatet tona. 

Faleminderit që pas vdekjes së Tij, në ditën e tretë, Ai u ringjall në fuqi dhe lavdi të 

madhe dhe Ai është i gjallë përgjithmonë. O Zot, nëse dikush që më dëgjon zërin 

sot, prapë nuk ka besuar te Jezusi, unë lutem që sot, ai ose ajo do të kuptojë që pa 

besim tek Ai, dhe vetëm tek Ai, Biri Yt, Jezusi, ata janë në rrugën për në ferr. Sepse 

Fjala Jote thotë që nuk ka shpëtim në asnjë tjetër përveç Jezusin. Faleminderit për 

këtë shpëtim që është i plotë, që është përgjithmonë dhe është falas. Sepse Ai, Jezusi 

pagoi për të me Gjakun e Tij. O Zot, bekoje këtë kohë predikimi. Bekoji vëllezërit 

tanë dhe motrat tona në Krishtin. Na mungojnë shumë. Ne lutemi, O Zot, që sa më 

shpejt ne do ta kishim mundësinë të jemi së bashku, ballë për ballë në kishë. O Zot, 

jepi ata një forcë të veçantë dhe të jashtzakonshme në Krishtin për këto ditë të 

vështira. Në Emrin e Jezusit lutemi! Amen! 
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     Titulli për sot është, “Mos dilni jashtë!” Ky është një mesazh që ne dëgjojmë çdo 

ditë dhe në çdo platformë mediatike. Meqë bota shqetësohet shumë për 

coronavirusin dhe shumë njerëz janë sëmurë me atë, është mirë që ne t’i bindemi 

urdhërave dhe këshillave të njerëzve të duhur, dhe të qëndrojmë në shtëpi, ku jemi 

të sigurtë dhe të mos dalim jashtë. 

     Ndërsa po i lexoja këto vargje përsëri, unë pashë një njeri që kishte dalë jashtë 

dhe kjo ishte për shkatërrimin e tij. Ai ishte në një vend të sigurtë, por ai iku nga 

Jezusi. Ai u largua nga Drita e botës. Ai e tradhëtoi Atë, dhe ua shiti Jezusin judejve 

që ata të mund ta kryqëzonin Jezusin. Pas asaj, ky njeri vrau veten. Emri i tij është 

Juda Iskarioti.  

     Kohët e fundit në kishë, ne kemi predikuar nga Gjoni kapitujt 13 dhe 14. Unë 

besoj që ju e mbani mend. Në kapitullin 13, ne shikuam herën e fundit, përpara se 

Jezusi u kryqëzua, që Ai po hante me dishepujt e Tij, sepse vetëm pak kohë pas 

kësaj darke, judejtë do të vinin dhe do ta merrnin Jezusin për ta kryqëzuar Atë ditën 

tjetër. Gjithashtu, në këto kapituj, nga kapitulli 14 deri në 16, ne gjejmë një nga 

bisedat më të gjata midis Jezusit dhe dishepujve të Tij. Ishte një kohë shumë e 

veçantë dhe shumë e ëmbël. Në këtë bisedim, Jezusi po ngushëllonte dishepujt e 

Tij. Shumë herë, Ai u thotë atyre, “Mos e lejoni zemrën tuaj të shqetësohet.” Është 

mirë edhe për ne t’i kujtojmë këto fjalë, veçanërisht sot, sepse ne nuk kemi arsye për 

t’u shqetësuar. Ne jemi ndjekësit e Krishtit dhe Ai na mbron dhe na ngushëllon ne 

në çdo moment. Në kapitullin 17, pasi Jezusi e mbaroi bisedën, Ai iu lut Atit për 

dishepujt e Tij. Në kapitullin 18, erdhën Juda Iskarioti dhe judejtë për ta kapur 

Jezusin. Në kapitullin 19, Jezusi u kryqëzua dhe në kapitullin 20, Ai u ringjall. Pra siç 

e kuptojmë, midis kapitujve 13 dhe 20 të Gjonit, ishin vetëm pesë ditë. 

     Sot, meqë jemi në kapitullin 13, ne jemi në fillimin të këtyre ditëve. Tani, darka 

mbaroi, Jezusi u lau këmbët dishepujve për t’i mësuar ata si t’i shërbejnë njeri-tjetrit, 

por pas asaj, ne shikojmë një pamje të keqe. Dikush ka dalë jashtë. Dikush është 

larguar nga Jezusi. Juda Iskarioti doli nga shtëpia ku dishepujt ishin mbledhur të 

gjithë bashkë me Jezusin. Ai doli nga një vend i ngrohtë, nga një vend i bekuar, nga 

një vend i shkëlqyer. Ai doli, dhe në vargun 30, Bibla thotë, “…ishte natë.” Ai doli 

dhe ishte vetëm. Ai doli dhe ishte në errësirë. Ai doli dhe madje kishte ftohtë në 

zemrën e tij. Do të ishte më mirë të qëndronte brenda me Jezusin, të ishte besnik 

ndaj Tij, por ai kishte vendosur që atë natë, ai ta tradhëtonte Atë. 

     Ja, një pyetje që kam për ju sot, A po qëndroni ju brenda? Unë NUK po flas për 

shtëpinë tuaj. Unë e di që sot jemi të gjithë në shtëpi, por a jeni brenda me Jezusin. 
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A jeni afër Atij sot? apo jeni larguar nga Ai në mendjen dhe në zemrën tuaj? Jezusi 

nuk u largua nga ju. Bibla thotë që Ai është gjithmonë me ne dhe nuk do të na 

braktisë ndonjëherë. Prandaj nëse ne nuk jemi afër Jezusit sot, është sepse ne u 

larguam nga Ai.  

     Unë kam një lajm të mirë sot për ju! Bibla thotë që në qoftë se ne do t’i afrohemi 

Perëndisë, edhe Ai do të na afrohet neve. Ne mund t’i afrohemi Atij kur lutemi. A 

keni folur me Perëndinë sot? Ai po ju pret juve. Ne mund t’i afrohemi Atij kur 

lexojmë Biblën ose kur mblidhemi në shtëpinë e Tij, në kishë, ose kur dëgjojmë 

predikimin me vëmendje, ose kur mendojmë për Atë, ose kur flasim për Atë, kur 

bëjmë vullnetin e Tij. Është mirë që ta dëgjoni predikimin e Biblës sot, sepse Bibla 

thotë që Perëndia ka zgjedhur predikimin për t’i shptëtuar ata që nuk besojnë. Le t’i 

afrohemi Jezusit sot dhe çdo ditë, me një zemër adhurimi, me një mendje të përulur 

dhe me duar të pastra nga mëkatet. 

     Kur Juda Iskarioti doli, Bibla thotë, “…dhe ishte natë.” Ai ishte në natë, në 

errësirë… ai po punonte në kohën që hajdutët dhe grabitësit veprojnë, në mes të 

natës. Unë besoj që ishte natë edhe në zemrën e tij, por pse ishtë natë? Pse ishte ai 

në errësirë? Sepse… 

1. Ai ia hapi zemrën e tij djallit. 

     Satani hyri dhe po vepronte në zemrën e Judës. Në fillimin e kapitullit, te Gjoni 

13:2, Bibla thotë, “…djalli kishte vënë në zemrën e Juda Iskariotit, birit të Simonit, ta 

tradhëtonte atë…”  dhe në fund të kapitullit, ne shikojmë një pamje të keqe. Ne 

shikojmë që Juda largohet nga Jezusi, por pse largohet? Sepse në fillim të kapitullit, 

ai ia hapi zemrën djallit. 

     Kur ne shikojmë dikë që largohet nga Jezusi, kjo ndodh sepse në një moment, 

dikur në të kaluarën, ai ose ajo ia ka hapur zemrën satanit. 

     Ne duhet me zell t’i ruajmë zemrat tona. Satani ka fjalë të bukura dhe tunduese. 

Ai do të na ofrojë diçka që është e vështirë të mos ta pranojmë. Satani nuk është një 

qenie e shëmtuar. Bibla thotë që ai është shndërruar në një engjëll të dritës. Prandaj, 

kuptohet që ai, duke qenë i bukur, mund të na mashtrojë ne. 

     Çfarë mund të bëjme ne që të mos biem në tundim nga mashtrimet e djallit? Ne 

duhet ta ruajmë zemrën dhe mendjen tonë, dhe menjëherë të largohemi prej 

tundimit. Bibla thotë që ne duhet t’ia mbathim larg tundimit dhe ta kundërshtojmë 

djallin. O miqtë e mi, sot, ruani zemrën! Sepse djalli është si një luan që po kërkon 

vetëm një moment në të cilin ai të mund t’ju shkatërrojë ju. 
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     Juda Iskarioti doli nga Jezusi dhe ishte në errësirë. Pse? Pse kishte natë në 

zemrën e tij? Unë besoj që është për shkak se… 

2. Ai u largua nga Drita e botës. 

     Jezusi është Drita e botës. Te Gjoni kapitulli 9:5, Jezusi tha, “Për sa kohë që unë 

jam në botë, unë jam drita e botës.” Juda u largua nga Drita e Jezusit, nga Drita e 

Perëndisë dhe shkoi në errësirë. Nëse duam dritë në jetën tonë, ne duhet të rrimë 

pranë burimit të dritës, pranë Jezusit, dhe jo në errësirë. 

     Ne duhet të kuptojmë këtu që errësira simbolizon fuqinë e djallit dhe drita 

simbolizon fuqinë e Perëndisë. Bible thotë te Veprat 26:18, “T’u hapësh sytë atyre, 

dhe t’i kthesh ata prej errësirës në dritë, dhe prej fuqisë së Satanit te Perëndia, që ata 

të mund të marrin falje për mëkatet, dhe trashëgimi midis atyre të cilët janë 

shenjtëruar prej besimit që është në mua (në Jezusin).” Gjithashtu te Letra e parë e 

Gjonit 1:5, Bibla thotë, “Ky është mesazhi që ne dëgjuam prej Tij, dhe jua shpallim 

juve, që Perëndia është dritë, dhe në të nuk ka fare errësirë.” Perëndia është dritë. 

Satani është errësirë. Gjëja e parë që Perëndia krijoi në ditën e parë të krijimit ishte 

drita. Ai dëshiron që ne të gjithë të ecim në dritën e Tij, por të ecim në dritë ne 

duhet ta pranojmë Jezusin, të besojmë tek Ai dhe të rrimë afër Atij, sepse Ai është 

Drita. A jeni afër Jezusit sot? 

     Tani, ju e dini çfarë është kisha. Kisha nuk është ndërtimi, megjithëse unë besoj 

që ai ndërtim ku mblidhemi është një vend i shenjtë, por kisha është një grup 

besimtarësh që mblidhen së bashku për të adhuruar Jezusin. Unë besoj që në këto 

ditë, kur nuk mund të mblidhemi si një kishë, që satani ka punuar dhe do të punojë 

shumë që t’ju largojë ju nga Jezusi. Prandaj rrini zgjuar! Jini me kurajo në këtë luftë, 

jo vetëm me coronavirusin, por me djallin! Djalli është më i fortë dhe më 

shkatërrues se virusi. Vraponi te Jezusi dhe luftoni luftën e mirë të besimit me Të! 

     Tani, vargu 30 thotë, “Atëherë pasi ai e kishte marrë kafshatën doli jashtë 

menjëherë: dhe ishte natë.” Juda Iskarioti doli dhe ishte natë, por pse ishte natë? 

Pse ishte Ai në errësirë? Sepse… 

3. Ai u largua nga Drita e Fjalëve të Perëndisë 

     Fjala e Perëndisë, Bibla e shenjtë është një dritë për ne që besojmë. Fjala e 

Perëndisë mund të na udhëheqë nga errësira në dritë, nga vdekja në jetë, nga 

shkatërrimi në shpëtim, nga mëkati në drejtësi, nga dënimi në mëshirën e Perëndisë. 

Te Psalmi 119:105, Bibla thotë, “Fjala jote është një llambë për këmbët e mia, dhe 

një dritë për udhën time.” Gjithashtu, te vargu 130, Bibla thotë, “Hyrja e fjalëve të 

tua jep dritë; ajo u jep kuptim të thjeshtëve.” 
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     Juda Iskarioti u largua nga Fjala e Perëndisë. Jezusi, Biri i Perëndisë ishte atje me 

ta, dhe Jezusi është Fjala në mish. Te Gjoni 1:1 Bibla thotë, “Në fillim ishte Fjala, 

dhe Fjala ishte me Perëndinë, dhe Fjala ishte Perëndi.” dhe te vargu 14, Bibla thotë, 

“Dhe Fjala u bë mish, dhe jetoi midis nesh, (dhe ne pamë lavdinë e tij, lavdinë si të 

të vetmit të lindur të Atit,) plot me hir dhe të vërtetë.” dhe te vargu 4, Bibla thotë, 

“Në atë ishte jeta; dhe jeta ishte drita e njerëzve.” 

     Fjala e Perëndisë është jeta jonë dhe drita jonë. Le të mos jemi si Juda Iskarioti 

dhe të largohemi nga Jezusi, por le të jemi si Gjoni në vargun 23, ku Bibla thotë, 

“Tani njëri nga dishepujt e tij, të cilin Jezusi e donte, ishte mbështetur në gjoksin e 

Jezusit.” Ky dishepulli ishte Gjon. Jezusi e donte atë dhe ai e donte Jezusin. Gjoni 

qëndronte brenda me Jezusin. Në fakt, ai ishte në gjoksin e Jezusit. Ai mund të 

dëgjonte rrahurat e zemrës së Perëndisë. Le të mos e tradhëtojmë kurrë Jezusin, por 

të përpiqemi të jemi sa më afër Atij çdo ditë me lutjet tona, me leximin e Biblës, me 

mendimet tona dhe në çdo mënyrë tjetër që të mundemi. Mos harroni që Jezusi do 

të vijë përsëri, madje shpejt për të marrë kishën e Tij në parajsën qiellore. A jeni 

gati? A keni besuar tek Ai dhe te Fjalët e Tij? Nëse jo, ju mund ta pranoni Jezusin 

tani. Lutuni, dhe kërkoni shpëtimin nga mëkatet tuaja te Jezusi. Besoni tek Ai dhe ju 

do të bëheni i krishterë. Lavdi Zotit! Amin! 

     Unë dua t’ju lajmëroj se kam ndërtuar një faqje online ku ju mund të gjeni 

përkthimin e Biblës në shqip. Tani, atje, kemi Ungjillin sipas Gjonit dhe një pjesë të 

Romakëve. Lexoni çdo ditë dhe i mësoni këto vargje përmendësh. Ju mund të 

shkoni te “pastoraaronwilson.com” dhe klikoni te piktura që thotë “Bibla në shqip” 

për t’i lexuar ato. Amin!   


