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(1.02 – Salvation) 

1. Shpëtimi – Përse më duhet? 
(Shkrimet nga ALBB) 

 

1. Përkufizim: kthim/i lindur sërish/i shpëtuar/ një krijesë e re me një natyrë të re /…i njëjti. (2 Kor. 5:17, Gjon 3:3). 

2. Mëkati – Mëkat është epshi ose dëshira e krijuar në shpirtin e njeriut që e largon atë nga Perëndia drejt kënaqësive të 

tij (mosbindje ndaj Perëndisë dhe Fjalës së Tij) (Jakobi 1:14-15) thotë, “Por secili tundohet i udhëhequr dhe i mashtruar 

nga lakmia e vet. Pastaj lakmia, pasi mbarset, pjell mëkatin dhe mëkati si të kryhet, ngjiz vdekjen.  

3. Drejtësia – është aftësia për të qëndruar në prezencën e Perëndisë  Atë, pa ndjenjën e fajit, ndëshkimit apo 

inferioritetit, sikur mëkati nuk ka ekzistuar kurrë.  

4. Vdekja – 1. Fizike kur trupi fizik vdes dhe pushon së ekzistuari në këtë botë dhe 2. Vdekja frymërore është ndarja e 

përjetshme nga Perëndia, por që ekziston akoma.  

5. Bibla është shkruar nga njeriu nën ndikimin e Frymës së Shenjtë, është një dhe e vetmja Fjalë e Vërtetë e Perëndisë.  

(Gjoni 17:17, Gjoni 1:1-5, 14; 2 Tim.3:16-17, 2 Pjetrit 1:21). 

6. Feja & Tradita – Feja i ngatërron njerëzit dhe planin e shpëtimit të Perëndisë për njerëzimin (Marku 23) dhe Jezusi tha 

që “ju shkelni urdhërimin e Perëndisë për shkak të traditës suaj” (Mat. 15:3-6).  

7. Përse më nevojitet Shpëtimi? – Ne jemi duke jetuar tashmë përjetësinë, para dhe pas vdekjes në këtë botë, vendimi yt 

se ku dhe me kë do ta kalosh atë, varet se kë ke bërë dhe zgjedhur si Zotin tënd në tokë! (Heb. 9:27, Zbu. 14:11, Luk 

13:3). 

8. Shembulli i dy gotave – Krijesa e re – (2 Kor.5:17). 

9. Krijimi – (Zan.1 & 2). …………Ti je një qënie treshe – frymë, shpirt, trup (1 Thes.5:23). 

Fara…i pa shkatërrueshëm…i shkatërrueshëm……i trashëguar…i lindur në mëkat ….Jezusi…Adami i dytë….lindur nga farë 

e pashkatërrueshme ……I pamëkat, shkoi në kryq si pagim për mëkatin e njerëzimit. (1 Pjetrit 1:23). 

10. Mëkati, pastaj vdekja hyri në këtë botë përmes njërit (Adamit) - (Rom.5:12) / Drejtësia hyri përmes njërit (Jezusi – 

Adami i fundit) (Rom.5:17-21, 1 Kor.15:45). 

11. Perëndia i flet Satanit Do të vijë dikush (fara ose shpëtimtar) …gjatë gjithë Dhiatës së Vjetër…. (Zan.3:14-15). 

 

2.  Plani i Perëndisë për të çliruar njerëzimin nga Dënimi i Mëkatit. 
 

12. Plani i Perëndisë për Çlirimin e njerëzimit. (Gjoni 3:16-17 & Rom. 10:9-10). 

13. Çliruar nga gjaku i sakrifices së Tij. (Kol. 1:14, Ef.1:7, 1 Pjetri 1:19-21, Zb. 1:5-6), Derdhja e gjakut për faljen e mëkatit – 

(Heb.9:22, Kol.1:20, Heb.10:12-14). 

14. Jezusi vdiq ndërsa ne ishim akoma mëkatarë (Rom. 5:8-9) 

15. Kryq – shkëmbimi i madh (Gjoni 3:16) – mëkatet tona për drejtësinë e Perëndisë përmes hirit të Tij (Nderi i pamerituar). 

16. Nuk kam bërë asnjë gabim, përse nuk mund të shkoj në qiell? Fryma jote është problemi, që është në mëkat ose e 

rënë!   (Rom. 3:23) Shkaktuar nga rënia e Adamit dhe riprodhimi i mëtejshëm i tij ose e farës së prishur. 

17. Por unë i zbatoj 10 urdhërimet dhe nuk i kam thyer asnjëherë ato ….vërtet? Le ta shohim? (Rom. 3:23 & 6:23, Isaia 

64:6).  

18. I kam shërbyer Perëndisë në altar që fëmijë, prindërit e mi janë të krishterë, im atë është pastor, shkoj në kishë që 

fëmijë? 

19. Mendoj se do të pres deri sa të plakem dhe në fillim do ta shijoj jetën, përpara se ta pranoj Jezusin në jetën time – 

mund të jetë shumë vonë! 

20. Nuk mund të shpëtohesh mbas vdekjes, është shumë vonë, shpëtimi vjen përmes “besimit” në lidhje me përjetësinë, 

mbas vdekjes nuk ke më nevojë për besim sepse do e shikosh dhe do e kuptosh që Jezus Krishti është rruga. 
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3.  Shpëtimi nga besimi, jo nga veprat e tua. 

 

21. (Vep 16:31, Gjon 1:12, Gjon 3:18, Gjon 3:36, Tit 3:5, Ef.2:8-9, Rom. 3:24, Rom.10:4). 

22. Nuk mund të shpëtosh veten tënde – Është përmes besimit dhe jo nga veprat e tua të drejtësisë. (Gal.3:11, Gal.2:16, 

Ef.2:8-10). 

23. Pagëzimi (3 llojet) – i lindur i krishterë nuk të shpëton dhe nuk është pagëzim i vërtetë siç na e rekomandon Jezusi! 

Pagëzimi në Krishtin dhe trupin e Tij, kishën (Rom. 6:4; 12:4-5; 1 Kor. 10:17; 12:13; Gal. 3:27; Ef. 4:5; Kol. 2:12). / 

Pagëzimi i krishterë me ujë (Mat. 28:19; Vep 2:38). / Pagëzimi me Frymën e Shenjtë (Vep 1:5, 8; 2:4). 

24. Shpëtimi nga besimi të besosh me zemrën tënde atë që nuk e shikon dhe pohimi me gojën tënde – (Rom. 10:9-10, 

Ef.1:13, Gjon 11:25-26, Vep 16:31, Vep 2:1-4). 

25. A është vetëm një Perëndi i vërtetë? Isaia 45 – Vetëm Jezusi është ndërmjetës midis Perëndisë dhe njeriut (1 Tim.2:5) 

– Ai pagoi çmimin për ndëshkimin - Jezusi tha “Nëse më keni parë mua, ju keni parë Atin” … (Gjon 14:6-7, Gjon.17:3, 

Mark 12:32). Perëndia u thotë njerëzve në tokë një të vërtetë, dhe jo të vërteta të ndryshme sipas kombeve apo 

kulturave! – Ai është një Atë për fëmijët!  

26. A ka rrugë alternative për në qiell? Jo! Jezusi është rruga, e vërteta dhe drita (Gjon 11:25-26, Gjon 14:6-7, Vep 4:10-12,   

Rom. 1:16-17, Rom.3:28). 

27. Shumë fe të ndryshme, përse Krishtërimi është e vetmja rrugë?---vetëm Jezusi e pagoi çmimin për mëkatet tona dhe 

vetëm në emrin e Tij, Perëndia e pranon faljen për mëkatet tona dhe s’ka rrugë tjetër – “nëpërmjet Hirit dhe jo nga 

veprat apo përpjekjet tona (Gal.2:16, Gjon 3:3, Rom. 3:28, Vep 4:10-12, 1 Tim.2:5). 

 

4.  Ndëshkimet e përjetshme duke mos qenë i shpëtuar përmes Jezusit. 

 

28. (Rom. 6:23, Daniel 12:2, Heb. 9:27, Zb. 14:11, Zb. 20:12, 2 Th. 1:7-10, Mark 9:45). 

29. Cilat janë pasojat nëse nuk shpëtohesh nga Jezusi – Ferri – me cilindo që ke si Zot në jetën tënde këtu në Tokë. Ferri u 

krijua për Satanin dhe engjëjt e tij të rënë dhe më pas u zgjerua për të marrë edhe njerëz të cilët nuk e kanë pranuar 

Jezusin si Zot të jetës së tyre në Tokë. (Isa.5:14, Gjon 3:16-18, Heb. 9:27, Rom.6:23). 

30. Nëse Perëndia është Perëndi i mirë, përse lejon që njerëzit të shkojnë në ferr? – Drejtësia ka ardhur për të gjithë 

njerëzimin, por jo të gjithë e kanë zgjedhur atë – ne zgjedhim se ku do shkojmë mbas vdekjes, Perëndia ka bërë gjithçka 

të mundshme për të na çuar në Qiell dhe ne kemi fjalën e fundit apo zgjedhjen, sepse është vullneti i Perëndisë që të 

shpëtohen të gjithë – (LiP. 30:11-20, Mat. 19:17, Rom. 5:17-21, 2 Kor. 5:21). 

 

5.  Tani e kuptoj shpëtimin – cili është hapi tjetër? 

 

31. Shëmbëlltyra e dy gotave – Krijimi i ri – (2 Kor.5:17). 

32. Sa më kushton të shpëtohem – Çmimi është paguar tashmë!  (Gjon 3.16-17, Gjon 11:25-26). 

33. Si mund të shpëtohem? (Rom. 10:9-10, Ef.2:8-10, Rom.10:13). 

34. Kush më shpëton? (Gjon 3:16-17, Gal. 2:16). 

35. Kur mund të shpëtohem – a duhet të bëhem i drejtë në fillim përpara se të pranoj Jezusin? (Rom.5:8-9, Gjon 3:16-17). 

36. Vendimi për t’u shpëtuar  do të më bëjë fetar dhe do të më dërgojnë në një shtet të huaj për të shërbyer si misionar? 

(Jer. 29:11-12, Psa. 139). 

37. Shpjegimi pas kthimit – Muaj mjalti me Jezusin – foshnjë me qumësht – Marrëdhënie dashurie me Jezusin. 

38. Mirë se erdhe në familje – një familje mbarëbotërore, tek Ati i vërtetë, i mësuar nga Fryma e Shenjtë.  
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6.  Çfarë vjen mbas Shpëtimit? 

 

39. Çfarë vjen mbas shpëtimit – Pagëzimi në ujë & Frymën e Shenjtë – rritje në Fjalë dhe maturim frymëror, duke iu lutur 

Perëndisë dhe duke zhvilluar një marrëdhënie personale me atë, duke mësuar të dëgjosh zërin e Tij, duke iu bashkuar 

një kishe – një miqësi me besimtarë, duke lexuar versionin e thjeshtë të Biblës – Ungjijtë (fillo me Ungjillin e Gjonit), 

duke zbuluar planin e Perëndisë për jetën tënde dhe duke e plotësuar atë.  

40. Perëndia ka një plan për jetën tënde që në kohën kur ishe në mitrën e nënës tënde, bëhet realitet duke u shpëtuar nga 

Jezusi, duke ndjekur drejtimin e Perëndisë dhe t’i bindemi asaj që Ai na thotë të bëjmë – (Psa.139. Ef. 2:10, Pro.3:6). 

41. Rritja frymërore & maturimi – nga qumështi i fjalës tek mishi i fjalës. (Heb.5:13-14, 1 Pjet 2:2). 

42. Pagëzimi në ujë: 
Në Testamentin e Ri grek fjala “pagëzim”do të thotë “zhyt”  

1. Fjala ‘baptize’ - ‘baptizo.’ ‘Baptizo’ – fundosje, zhytje, rënie, fut dhe mbuloj tërësisht me ujë.  

2. Në Testamentin e Ri uji u zgjodh nga Perëndia dhe u përdor nga Gjon Pagëzori për pagëzimet (Gjon 3:23) 

3. Formulimi që përshkruan pagëzimin në ujë tregon zhytje të plotë. Jezusi pas pagëzimit në ujë doli jashtë nga uji 

(Mark 1:10). Testamenti i Ri grek përdor formulimin “lart”dhe “jashtë” së bashku duke theksuar se Jezusi ishte 

zhytur. Eunuku etiopas duhej të “hynte në ujë” dhe “të dilte jashtë” nga uji (Vep 8:38,39).  

4. Pagëzimi në ujë është për të treguar vdekjen tonë, varrimin dhe ringjalljen në Jezus Krishtin (Rom 6:4,5) një shenjë 

e jashtme e një ndryshimi të brendshëm të njeriut tonë frymëror. Hyrja në ujë përfaqëson varrin, njeriun e “vjetër” 

ose natyrën e “vjetër”, vdes dhe del jashtë ujit si një “natyrë e re” në një jetë të re në Jezus Krishtin. 

5. Kjo bëhet me njohurinë, kuptimin dhe vullnetin e lirë të personit për atë që është duke bërë dhe të asaj që 

simbolizon dhe kupton në bindje ndaj Jezusit dhe Fjalës së Perëndisë. 

6. Foshnjat “nuk pagëzohen”por ato i përkushtohen Perëndisë nga prindërit e tyre deri sa të jenë rritur mjaftueshëm 

për të marrë vetë vendimin për t’u pagëzuar.  

43. Pagëzimi në Frymën e Shenjtë: 
Pasi ne jemi shpëtuar, njeriu ynë frymëror mund “të pranojë ose të mbushet me Frymën e Shenjtë”, edhe kjo është një 

dhuratë falas nga Perëndia për të gjithë besimtarët. Pagëzimi në Frymën e Shenjtë është i nevojshëm për të pasur një 

jetë të tejmbushur dhe për të vepruar në shërbesë. Kjo ndodh atje ku fuqia e Perëndisë dhe “Dhuratat e ndryshme 

frymërore” janë dhënë nga Fryma e Shenjtë. (Gjon 7:39, Vep 1:4, Vep 2:1-4, Luk 11:12)  
 
 

Një shënim përfundimtar – E VËRTETA PËR SHPËTIMIN! 
 

44. Vendimi përfundimtar për t’u shpëtuar i përket çdo personi- nëse ata pranojnë Jezusin si Zotin e tyre ose jo. Çdo person 

ka vullnet të lirë dhe Perëndia do të respektojë zgjedhjen e tyre të lirë dhe nuk do t’i detyrojë të zgjedhin shpëtimin e 

tyre, edhe n.q.s. zgjedhja e tyre për të mos pranuar Jezusin do t’i dërgojë ata në “ferr dhe në gjykimin e përjetshëm”. 

Perëndia na do kaq shumë, sa Ai na le të zgjedhim të ardhmen tonë në përjetësi. Nuk ka një pozicion asnjëanës në lidhje 

me “Shpëtimin”! Ne të gjithë jemi të lindur në këtë botë në “një natyrë mëkatare” dhe e vetmja mënyrë për tu shpëtuar 

është nëpërmjet Jezusit dhe sakrificës së Tij në kryq! Ose do t’i nënshtrohemi Jezusit si Zot, ose automatikisht pushtetit 

të Satanit dhe mbretërisë së tij, edhe pse nuk jemi të vetëdijshëm për këtë. (Gjon 8:44) Zgjedhja që ne do të bëjmë në 

tokë, përpara vdekjes, do të përcaktojë se nën pushtetin e kujt do të jemi, ose kujt do t’i shërbejmë në përjetësi dhe ku 

do ta kalojmë përjetësinë – ose në Qiell ose në Ferr! 
 
 

Unë sot thërras qiellin dhe tokën si dëshmitarë kundër teje, sepse unë kam vendosur përpara teje jetën dhe vdekjen, 

bekimin dhe mallkimin; kështu që zgjidhni pra jetën që të mund të jetoni, ti dhe pasardhësit e tu – (LiP.30:19) 

 

Jezusi iu përgjigj dhe i tha: “Në të vërtetë në të vërtetë po ju them, që nëse një nuk ka rilindur, ai nuk mund ta shohë 

mbretërinë e Perëndisë." (Gjon 3:3) 
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7.  Çfarë duhet të bëj që të shpëtohem? 

 

1) Prano që je një mëkatar. 
Bibla thotë: “Sepse të gjithë mëkatuan dhe e humbën lavdinë e Perëndisë.” (Rom.3:23) 

 

2) Të dish që Perëndia ka siguruar për shpëtimin tënd:  
Sepse Perëndia aq shumë e deshi botën, saqë dha Birin e Tij të vetëmlindur, që kushdo që beson në të Atë, të 

mos humbasë, por të ketë jetën e përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi Birin e Tij për të dënuar botën, por 

që bota të shpëtohet prej Tij. (Gjon 3:16-17) 
 

3) Ti nuk mund ta shpëtosh veten tënde: 
ai na shpëtoi jo me anë të veprave të drejta që ne bëmë, por sipas mëshirës së tij, me anë të larjes së rilindjes 

dhe të ripërtëritjes së Frymës së Shenjtë. (Titi 3:5)  

 

4) Pendohu për mëkatet e tua: 
Unë po ju them jo! Por nëse nuk pendoheni, do të vdisni të gjithë me të njëjtën mënyrë. (Luka 13:3) 

 

5) Kërkoji Jezusit të të shpëtojë: 
“Në fakt, kushdo që ta thërrasë emrin e Zotit do të shpëtohet." (Rom.10:13) Kështu ata thanë, "Beso në Zotin 

Jezus Krisht dhe do të shpëtohesh, ti dhe shtëpia jote."  (Vep 16:31) 
 

6) Rrëfeje Jezusin: 
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. Sepse me zemër njeriu beson në drejtësi, dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. 

(Rom.10:9-10) 
 
 

8. Një shembull si të lutemi 
 

I dashur Atë Qiellor, unë e di që jam një mëkatar dhe kam nevojë për falje. 

Unë e di se Jezus krishti vdiq në kryq dhe pagoi dënimin për mëkatet e mia. 

Të lutem më fal mëkatet e mia, tani unë jam gati të largohem nga mëkatet. 

Tani unë të ftoj ty, Jezus Krisht, të vish në zemrën dhe jetën time si Zot dhe Shpëtimtar. 

Atë, të falenderoj për faljen e mëkateve të mia. 

Me hirin e Perëndisë, unë jam i gatshëm t’i bindem Krishtit si Zot të jetës time. 

AMEN! 
 

 

MIRË SE ERDHËT NË FAMILJE – TRUPI I KRISHTIT (KISHA) NË TË GJITHË BOTËN! 
 
 
 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
 


