Çdo të
ndodhë pas
vdekjes?

azhdo të lexosh dhe me siguri që do ta kuptosh. Sa
herë që keni parë fytyrën e një të vdekuri në arkivol
dhe keni dëgjuar njerëzit të thonë: “I shkreti (ose e
shkreta) vuajti, por tashti vuajtjet i morën fund.” “I gjori (ose e
gjora) tashti është e qetë dhe nuk ka për të vuajtur më.”
I dashur lexues i kësaj fletushke, këto fjalë që njerëzit
thonë për të vdekurin janë me bazë kur personi i vdekur ka
pranuar Krishtin si Zotin dhe Shpëtimtarin e tij dhe është
lindur për së dyti. Tek letra e dytë drejtuar korinthasve
apostull Pali flet për një kristian kështu: “Prandaj në çdo
gjendje, jam i sigurt. Unë e di: gjersa jetoj në këtë trup, jam i
ndarë nga Zoti. Ne jetojmë në kohën e besimit, ende jo në
atë të shikimit. Por jam plotësisht i bindur dhe më tepër do të
dëshiroja të largohesha menjëherë nga trupi im për të
banuar tek Zoti.” Neqoftëse ai person ka vdekur në një
gjendje të humbur shpirtërore dhe telashet sapo i kanë
filluar. Shpirti e lë trupin e një njeriu të humbur dhe shkon
drejtpërdrejt në ferr për t’u djegur në përjetësi. “Atje
ndërgjegja s’pushon së brejturi dhe zjarri nuk shuhet kurrë.”
(Marku 9:44) “Ata që për të keqen e tjetrit u munduan, kohën
më kot e shkuan dhe në kurthet e veta mbaruan.” (Psallmi
9:17) Dëgjojeni zërin e të pasurit që po bërtet nga ferri: “I
vobekti vdiq, ëngjëjt e mbajtën dhe e ulën në tryezë pranë
Abrahamit në qiell. I pasuri vdiq dhe u varros. Atje poshtë në
botën e të vdekurve, vuante shumë. Kur ngriti sytë pa
Abrahamin lart, bashkë me Elazarin dhe bërtiti: ‘O atë
Abraham, ki mëshirë për mua dhe dërgoje Elazarin që të
ngjyejë majën e gishtit të tij me ujë për të ma ftohur gjuhën,
sepse po vuaj shumë në këtë zjarr.’” (Luka 16:22-24)

Ka mundësi që dikush të ketë parë një të pasur në fytyrë
kur po e përgatitnin për varrim dhe ka thënë se ai tashmë
prehej në qetësi për të mos vuajtur më. Një pohim i tillë ka
qenë shumë i gabuar. Ndërsa njerëzit po thonin fjalë të
bukura mbi kufomën e tij, shpirti i tij bërtiste nga thellësitë e
ferrit. Vuajtja nuk merr fund me vdekjen e një njeriu të
humbur. Do të kalojnë dhjetë milion vjet në perjetësi dhe
ata ende do të vazhdojnë të digjen. Nëqoftëse jeni
shpirtërisht i humbur dhe vdisni në një gjendje të tillë,
atëherë edhe juve, ju pret një fat i tillë, do të digjeni në ferr.
Ju mund të kërkoni se ç’duhet të bëni për t’i shpëtuar
tmerrit të ferrit. Përgjigja është ajo që Jezusi i dha
Nikodemit: “Jezusi iu përgjigj dhe i tha: ‘Ja ku po ju them,
se përderisa njeriu nuk lindet për së dyti, ai nuk e sheh dot
mbretërinë e Perëndisë.’” (Gjoni 3:3) Ashtu siç lindet
njeriu fizikisht, ashtu duhet të lindet ai për së dyti
shpirtërisht, në mënyrë që të arrijë para portave të qiellit.
“Jezusi tha atij: ‘Unë jam rruga, e vërteta dhe jeta. Asnjeri
nuk shkon tek Ati veçse nëpërmjet meje.’” (Gjoni 14:6)
Ju nuk ju premtohet të jetoni një ditë tjetër mbi tokë dhe
ndoshta nesër mund të jetë shumë vonë. Tashti është
koha që ju mund të bëni diçka për gjendjen në të cilën
ndodheni. “Perëndia thotë: Kur vjen koha që të kem
mëshirë për ju, do tju dëgjoj: kur të arrijë dita e çlirimit tuaj,
do tju ndihmoj.” (Letra e dytë dërguar Korinthasve 6:2)
Përderisa trupi juaj ka ende jetë, a nuk do të
pendoheni dhe ti bëni thirrje Jezusit të hyjë në jetën tuaj
për tju shpëtuar shpirtin? “Sepse kushdo që do të

thërrasë në emër të Zotit, do të shpëtohet.” (Romakët
10:13) “Të gjithë atyre që e pranuan atë, Ai u dha fuqinë
të jenë fëmijë të Perëndisë, madje edhe atyre që besuan
në emër të tij.” (Gjoni 1:12)
Vendimi është i juaji. Ku do të jetë shpirti juaj kur tju
predikohet funerali? Jeta juaj mund të marrë fund edhe
brenda një ore dhe shpirti juaj mund të jetë diku në
përjetësi. A do ta pranoni Jezus Krishtin si Zotin dhe
Shpëtimtarin tuaj dhe a do të jeni të bindur për jetën që do
të keni në përjetësi? Nëqoftëse ju do të pranoni Jezusin
si Shpëtimtar dhe Zot, nënshkruani këtu poshtë, që kjo të
shërbejë si dëshmi e vendimit që keni marrë.
Ju lutemi na dërgoni këtë fletushkë për të na treguar se pasi e lexuat atë, ju
keni vendosur të besoni në Jezus Krishtin, si në Shpëtimtarin tuaj
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