
PLANI I thjeshtë i Perëndisë për shpëtim NGA JOHN

Pse Jezusi vdes?

1.    Njeriu nga natyra ka e keqe (e gabuar).
John 3:19  “Tani gjykimi është ky: Drita erdhi në botë dhe njerëzit deshën errësirën më tepër se dritën, sepse
veprat e tyre ishin të mbrapshta..”

Ne të gjithë jemi mëkatarë!

2. Nga se natyra ne jemi të dënuar.
John 6:40  “Ky, pra, është vullneti i atij që më ka dërguar: që kushdo që sheh Birin dhe beson në të, të ketë jetë
të përjetshme, dhe unë do ta ringjall atë në ditën e fundit''. .”

John 3:18 “Ai që beson në të nuk dënohet, por ai që nuk beson tashmë është dënuar, sepse nuk ka besuar në
emrin e Birit të vetëmlindur të Perëndisë.”



John 3:36b   “…and por zemërimi i Perëndisë qëndron mbi të''”

Ka një kosto për mëkatin tonë.

3. Jezusi ishte në botë dhe ai vdiq për ne.
John 14:6   “Jezusi i tha: ''Unë jam udha, e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje. “

John 3:17 “ Sepse Perëndia nuk e dërgoi Birin e vet në botë që ta dënojë botën, por që bota të shpëtohet prej
tij. “

John 1:10,12   “Ai (fjala) ishte në botë, dhe bota u krijua me anë të tij, por bota nuk e njohu.  por të gjithë atyre
që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij,

4. Shpëtimi është një dhuratë falas, jo nga vepra të mira.  Ju duhet të
marrë fjalën e Perëndisë për atë, dhe Jezusi besim vetëm!
Veprat e Apostujve 4:12.  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''.

EPHESIANS 2:8-9 jo nga vepra, që të mos mburret askush. Ne në fakt jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin
Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë, që ne të ecim në to

TITI 3:5 të cilën e derdhi me mbushëlli mbi ne, me anë të Jezu Krishtit, shpëtimtarit tonë,

5. Ju duhet të besoni në Zotin dhe ju do të keni jetën e përjetshme!
John 5:24   “Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: Ai që e dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka
dërguar, ka jetë të përjetshme, dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. .”

John 6:47  “Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: Kush beson në mua ka jetë të përjetshme. .”

John 10:28 dhe unë u jap atyre jetën e përjetshme dhe nuk do të humbasin kurrë, e askush nuk do t'i rrëmbejë
nga dora ime.



Po, është kaq e thjeshtë! Ju nuk mund ta fitoni faljen e Zotit. Ju nuk mund të paguani për të
marrë falje nga Zoti. Ju thjesht mund ta merrni atë, me besim, nëpërmjet hirit dhe mëshirës së
Perëndisë.

Nëse doni të pranoni Jezus Krishtin si Shpëtimtarin tuaj dhe të merrni faljen nga Perëndia,
mund të bëni këtë lutje. Kjo apo ajo lloj lutje nuk ju shpëton. Vetëm besimi juaj tek Krishti mund
t’ju sigurojë faljen e mëkateve. Kjo lutje është thjesht një mënyrë për t’i shprehur Zotit besimin
që keni tek Ai dhe për ta falenderuar Atë që siguroi që për faljen tuaj.

“Zot,
e di që kam mëkatuar kundër teje dhe e meritoj të ndëshkohem. Por Jezus Krishti mori
ndëshkimin që unë meritoja, që nëpërmjet besimit tek Ai unë të mund të isha e falur. Unë
largohem nga mëkati im dhe të besoj Ty për shpëtimin tim. Faleminderit për mëshirën
tënde të mrekullueshme dhe për faljen! Amen!”
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