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(G - Our Position In Christ) 

Nga PETER TAN 

Shkrimet nga ALBB 

1. Në Krishtin unë jam i justifikuar dhe cliruar nga 

hiri i Tij nëpërmjet shpengimit të Tij. (Rom. 3:24)  

------ 

2. Në Krishtin nuk kam asnjë dënim, sepse unë eci 

sipas Frymës dhe jo sipas mishit. (Rom. 8: 1)  

------ 

3. Në Krishtin, ligji i Frymës së jetës më ka çliruar 

nga ligji i mëkatit dhe vdekjes.  (Rom. 8: 2) 

------ 

4. Në Krishtin unë jam një trup me të gjithë 

besimtarët e rilindur dhe individualisht një anëtar 

me te tjeret (Rom.12:5)  

------ 

5. Në Krishtin unë jam shenjtëruar dhe thirrur për 

të qenë shenjtor me të gjithë ata që në çdo vend e 

thërrasin emrin e Jezu Krishtit, Zotit tim. (1 Kor. 1:2) 

------ 

6. Në Krishtin kam urtësi nga Perëndia, sie dhe 

drejtësi, shenjtërim dhe shpengim. (1 Kor. 1:30) 

------ 

7. Në Krishtin do të jem i gjallë. [Në këtë kontekst 

do të thotë ringjallje] (1 Kor. 15:22)  

------ 

8.Në Krishtin unë jam i vendosur dhe i vajosur.  

(2 Kor. 1:21) 

------ 

9. Në Krishtin, Perëndia gjithmonë më udhëheq me 

triumf dhe nëpërmjet meje shpërndan aromën e 

dijes së Tij në çdo vend. (2 Kor. 2:14)  

------ 

10. Në Krishtin është hequr veli mbi zemrën dhe 

mendjen time, që më pengonte të kuptoja Fjalën e 

Perëndisë. (2 Kor. 3: 14-16)  

------ 

11. Në Krishtin unë jam një krijese e re; gjërat e 

vjetra kanë kaluar dhe të gjitha gjërat janë bërë të 

reja. (2 Kor. 5:17)  

------ 

12. Në Krishtin unë jam pajtuar me Perëndinë Atë, i 

cili nuk m'i kujton mëkatet e mia, por më ka dhene 

fjalën e pajtimit.  (2 Kor. 5:19) 

------ 

13. Në Krishtin kam lirinë. (Gal. 2:4)  

------ 

 
 
 
 

 
14. Në Krishtin më është dhënë premtimi për jetën 

dhe drejtësinë me anë të besimit, sepse besoj.  

(Gal. 3:21, 22)  

------ 

15. Në Krishtin unë jam një bir i Perëndisë 

nëpërmjet besimit.  

(Gal. 3:28)  

------ 

16. Në Krishtin nuk ka as hebre, as grek, as skllav as 

i lirë, as mashkull as femër, por unë jam një me të 

gjithë besimtarët. (Gal. 3:28)  

------ 

17. Në Krishtin, as rrethprerja, as parrethprerja 

s'kanë ndonjë vlerë përveç besimit që vepron me 

dashuri. (Gal. 5: 6)  

------ 

18. Në Krishtin, as rrethprerja, as parrethprerja nuk 

kanë rëndësi, por krijesa e re. (Gal.6:15)  

------ 

19. Në Krishtin unë jam bekuar me çdo bekim 

shpirtëror në vendet qiellore nga Perëndia im dhe 

Ati i Zotit tim Jezu Krisht. (Ef. 1:3)  

------ 

20. Në Krishtin unë jam vepra e Perëndisë e krijuar 

për vepra të mira, të cilat Perëndia përgatiti 

paraprakisht që unë të eci në to. (Ef. 2:10)  

------ 

21. Në Krishtin jam mbledhur së bashku në një, me 

të gjitha gjërat në Krishtin, me ato që janë në qiell 

dhe me ato që janë në tokë, sipas plotësisë së 

kohëve. (Ef. 1:10)  

------ 

22. Në Krishtin unë jan ngritur së bashku me të dhe 

jam ulur me të në vendet qiellore. (Ef. 2:6)  

------ 

23. Në Krishtin, unë që dikur isha larg nga Perëndia, 

jam afruar nga gjaku i Krishtit.  (Ef. 2:12, 13)  

------ 

24. Në Krishtin unë jam një trashëgimtar dhe 

pjesëmarrës i premtimit të Perëndisë nëpërmjet 

ungjillit. (Ef. 3:6)  

------ 

25. Në Krishtin, unë eci drejt qëllimit për çmimin e 

thirrjes së lartë të Perëndisë. (Fil.3:14)  

------ 
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26. Në Krishtin unë predikoj, duke paralajmëruar 

çdo njeri dhe mësoj çdo njeri me gjithë mençurinë, 

që unë të mund të paraqes çdo njeri të përsosur. 

(Kol. 1:28) 

------ 

27. Në Krishtin unë do të ringjallem kur Zoti Vetë do 

të zbresë nga qielli me një britmë, me zërin e një 

kryeengjëlli dhe me borinë e Perëndisë. (1 Th. 4:16)  

------ 

28. Në Krishtin unë falënderoj për çdo gjë, sepse ky 

është vullneti i Perëndisë për mua. (1 Th. 5:18)  

------ 

29. Në Krishtin, hiri i Zotit tim është jashtëzakonisht 

i bollshëm me besim dhe dashuri. (1 Tim. 1:14)  

------ 

30. Në Krishtin unë jam shpëtuar dhe jam thirrur me 

një thirrje të shenjtë, jo sipas veprave të mia, por 

sipas qëllimit dhe hirit të Tij që më është dhënë.  

(2 Tim. 1:9)  

------ 

31. Në Krishtin mbaj fort modelin e fjalëve të 

shëndosha që dëgjoj në besim dhe dashuri.  

(2 Tim. 1: 13)  

------ 

32. Në Krishtin unë jam i fortë në hirin e Perëndisë.  

(2 Tim. 2:1)  

------ 

33. Në Krishtin unë i njoh Shkrimet e Shenjta që janë 

në gjendje të më bëjnë të mençur për shpëtim 

nëpërmjet besimit. (2 Tim. 3:15)  

------ 

34. Në Krishtin, ndarja e besimit tim bëhet efektive 

duke njohur çdo gjë të mirë që është në mua.  

(Fil. 6)  

------ 

35. Në Krishtin unë nuk jam as shterpë as i 

pafrytshëm në njohurinë e Zotit tim Jezu Krisht, por 

unë kam dhe bëj shumë me besim, virtyt, njohuri, 

vetëkontroll, këmbëngulje, perëndishmëri, 

dashamirësi vëllazërore dhe dashuri. (2 Pje. 1: 5-8)  

------ 

36. Në Krishtin unë qëndroj në doktrinën e Krishtit 

dhe kam si Atin ashtu edhe Birin. (2 Gjo. 9)  

------ 

37. Në Krishtin unë jetoj dhe lëviz dhe kam qenien 

time. (Veprat 17:28)  

------ 

 38. Në Krishtin unë kam jetën e Perëndisë, që është 

drita e njerëzve. (Gjo. 1:4)  

 

 

39. Në Krishtin unë nuk vdes, por kam jetë të 

përjetshme. (Gjo. 3:15)  

------ 

40. Në Krishtin të gjitha premtimet e Perëndisë janë 

Po dhe Amen në lavdinë e Perëndisë nëpërmjet 

meje. (2 Kor. 1:20)  

------ 

41. Në Krishtin unë jam bërë drejtësia e Perëndisë, 

sepse Perëndia e ka bërë Jezusin që nuk njihte 

mëkatin për të qenë mëkat për mua. (2 Kor. 5:21)  

------ 

42. Në Krishtin unë jam zgjedhur para themelimit të 

botës që unë të jem i shenjtë dhe pa faj përpara Tij 

në dashuri. (Ef. 1:4)  

------ 

43. Në Krishtin kam drejtësinë që është nga 

Perëndia me anë të besimit. (Fil. 3:9)  

------ 

44. Në Krishtin unë eci në Të ashtu siç e kam marrë 

Atë. (Kol.2:6) 

------ 

45. Në Krishtin unë jam i rrënjosur dhe i ndërtuar 

dhe i vendosur në besim ashtu siç jam mësuar, duke 

u mbushur me të në falënderim. (Kol. 2: 10)  

------ 

46. Në Krishtin unë jam i plotë në Atë, që është kreu 

i çdo principate dhe fuqie. (Kol. 2:10)  

------ 

47. Në Krishtin e mbaj Fjalën e Perëndisë dhe 

dashuria e Perëndisë përsoset në mua. (1 Gjo. 2:5)  

------ 

48. Në Krishtin qëndroj në Të dhe eci, ashtu siç eci 

Ai. (1 Gjo. 2:6)  

------ 

49. Në Krishtin është zbatuar urdhri i ri i dashurisë 

në mua ashtu siç ishte në Të, sepse errësira ka 

kaluar dhe drita e vërtetë tashmë po shkëlqen. (1 

Gjo. 2: 8 Amplified Version Jn. 13:34)  

------ 

50. Në Krishtin kam pajtimin për mëkatet e mia dhe 

mëkatet e botës. (1 Gjo. 2:2)  

------ 

51. Në Krishtin kam shpresën e ardhjes së Krishtit 

dhe pastroj veten ashtu siç Ai është i pastër.  

(1 Gjo. 3: 2, 3)  

------ 

52. Në Krishtin nuk ka mëkat. (1 Gjo. 3:5)  

------ 

53. Në Krishtin qëndroj në Të dhe nuk mëkatoj 

sepse e shoh Atë dhe e njoh. (1 Gjo. 3: 6, 2 Kor. 3:18)  
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54. Në Krishtin qëndroj në Të dhe Ai qëndron në 

mua, sepse i mbaj urdhërimet e Tij. (1 Gjo. 3:24)  

------ 

55. Në Krishtin qëndroj në Të dhe Ai qëndron në 

mua dhe e di këtë, sepse Ai më ka dhënë nga Fryma 

e Tij. (1 Gjo. 4:13)  

------ 

56. Në Krishtin e kam këtë besim se nëse unë i 

kërkoj ndonjë gjë sipas vullnetit të Tij, Ai më dëgjon. 

(1 Gjo. 5:14)  

------ 

57. Në Krishtin e di se Ai më ka dhënë një kuptim që 

unë ta njoh Atë që është i vërtetë.  (1 Gjo. 5:20)  

------ 

58. Në Krishtin unë jam pranuar nga Perëndia, Ati. 

(Ef. 1:6)  

------ 

59. Në Krishtin, une që dikur isha errësirë, tani jam 

një dritë në Zotin dhe eci si një fëmijë i dritës.  

(Ef. 5:8)  

------ 

60. Në Krishtin unë jam i fortë në fuqinë e pushtetit 

të Tij. (Ef. 6:10) 

------ 

61. Në Krishtin kam shpengimin me anë të gjakut të 

Tij, faljen e mëkateve sipas pasurisë së hirit të Tij. 

(Ef. 1:7)  

------ 

62. Në Krishtin kam marrë një trashëgimi, të 

paracaktuar sipas qëllimit të Atij që i bën të gjitha 

gjërat sipas këshillës së vullnetit të Tij. (Ef.1:11)  

------ 

63. Në Krishtin u vulosa me Frymën e Shenjtë të 

premtimit duke besuar në Të. (Ef.1: 13)  

------ 

64. Në Krishtin unë jam bashkuar me kishën, e cila 

si një ndërtesë e tërë rritet në një tempull të shenjtë 

në Zotin. (Ef. 2:21)  

------ 

65. Në Krishtin unë jam ndërtuar së bashku me te 

tjeret për një vendbanim të Frymes se Perëndisë. 

(Ef. 2:22)  

------ 

66. Në Krishtin kam guxim dhe hyrje me besim 

nëpërmjet besimit. (Ef. 3:12)  

------ 

 
 
 
 

 
67. Në Krishtin kam shpengimin me anë të gjakut të 

Tij, faljen e mëkateve. (Kol. 1: 14)  

------ 

68. Në Krishtin kam të gjitha thesaret e mençurisë 

dhe të dijes. (Kol. 2: 3)  

------ 

69. Në Krishtin unë jam rrethprerë me rrethprerjen 

e bërë pa duar, duke e zhveshur trupin e mëkateve 

të mishit, me rrethprerjen e Krishtit. (Kol. 2:11)  

------ 

70. Në Krishtin e dua Atë dhe gëzohem me gëzim të 

pashprehur dhe plot lavdi. (1 Pje. 1: 8)  

------ 

71. Në Krishtin, drejtësia e Perëndisë që është 

nëpërmjet besimit, zbulohet në mua.  

(Rom. 3:21, 22)  

------ 

72. Në Krishtin, hiri i Perëndisë dhe dhuntia e 

drejtësisë eshte me bollëk në jetën time me anë të 

hirit të Jezu Krishtit. (Rom. 5: 15, 17)  

------ 

73. Në Krishtin unë mbretëroj në jetë. (Rom. 5: 17b) 

------ 

74. Në Krishtin unë jam i vdekur në ligjin nëpërmjet 

trupit të Jezu Krishtit, prandaj tani jam në unitet me 

Jezu Krishtin, i cili u ringjall prej së vdekurish dhe 

tani jap fryte për Perëndinë. (Rom. 7: 4)  

------ 

75. Në Krishtin unë jam gjithmonë mirënjohës ndaj 

Perëndisë për hirin e Perëndisë që më është dhënë 

nga Jezu Krishti. (1 Kor. 1:4)  

------ 

76. Në Krishtin, Perëndia më ka pajtuar me Veten 

dhe më ka dhënë shërbesen e pajtimit.  

(2 Kor.5:18)  

------ 

77. Në Krishtin unë nuk jam justifikuar nga veprat e 

ligjit, por me anë të besimit. (Gal.2:16)  

------ 

78. Në Krishtin unë kam qenë i paracaktuar për 

birërinë sipas vullnetit të mire te Tij. (Ef. 1:5)  

------ 

79. Në Krishtin unë jam i mbushur me frytet e 

drejtësisë në lavdinë dhe levdimin e Perëndisë.  

(Fil. 1:11)  

------ 
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80. Në Krishtin, Perëndia i plotëson të gjitha nevojat e 

mia sipas pasurisë së Tij në lavdi. (Fil.4:19)  

------ 

81. Në Krishtin unë kam lindur nga te vdekurit në një 

shpresë të gjallë nëpërmjet ringjalljes së Jezu Krishtit, 

sipas mëshirës së Tij të bollshme.  

(1 Pjet.1:3)  

------ 

82. Në Krishtin unë jam një gur i gjallë i ndërtuar në 

një shtëpi frymerore, një priftëri e shenjtë, për të 

ofruar sakrifica frymerore të pranueshme për 

Perëndinë. (1 Pje. 2:5)  

------ 

83. Në Krishtin unë jam thirrur në lavdinë e 

përjetshme të Perëndisë për t'u përsosur, vendosur, 

forcuar dhe ngulitur.  (1 Pje. 5: 10)  

------ 

84. Në Krishtin unë jam i pasuruar në çdo gjë, në të 

gjitha shprehite dhe të gjitha njohuritë. (1 Kor. 1: 5)  

------ 

85. Unë jetoj në Krishtin, sepse nëpërmjet Tij u bene 

të gjitha gjërat. (1 Kor. 8: 6 përkthimi i Charles B. 

Williams)  

------ 

86. Në Krishtin u krijuan të gjitha gjërat që janë në qiell 

dhe që janë në tokë, të dukshme ose të padukshme, 

qofshin frone, dominime, principata apo fuqi. Unë jam 

krijuar nëpërmjet Tij dhe për Të.  

(Kol. 1: 16)  

------ 

87. Në Krishtin të gjitha gjërat mbahen së bashku, 

sepse Ai ka ekzistuar para të gjitha gjërave. Krishti 

është kreu im dhe në çdo gjë që Ai qëndron i pari. (Kol. 

1:17, Kol. 1:18)  

------ 

88. Në Krishtin jam pajtuar me Ate sepse Ai ka bërë 

paqe me anë të gjakut të kryqit të Tij.  

(Kol. 1:20)  

------ 

89. Në Krishtin, çfarëdo qe bëj, me fjalë ose me vepra, 

i bëj te gjitha në emër të Zotit Jezus, duke e 

falënderuar Perëndinë Atë nëpërmjet Tij. (Kol. 3:17)  

------ 

90. Në Krishtin, Perëndia është i aftë të më shpëtojë 

deri në fund, sepse une vije tek Perëndia nëpërmjet 

Tij, dhe Ai jeton gjithmone për të ndërmjetësuar për 

mua. (Heb.7:25)  

------ 

91. Në Krishtin unë vazhdimisht ofroj sakrificën e 

lavdërimit Perëndisë, domethënë frytin e buzëve të 

mia, duke e falënderuar Emrin e Tij. (Heb.13:15)  

------ 

 
92. Në Krishtin unë besoj në Perëndinë, i cili e ringjalli 

prej së vdekurish dhe i dha lavdi, që besimi dhe 

shpresa ime të jenë në Perëndinë. (1 Pje. 1:21)  

------ 

93. Në Krishtin unë kam marrë pastrimin nga mëkatet, 

pastrimin që vetë Jezusi e bëri për mua.  (Heb. 1: 3)  

------ 

94. Në Krishtin mëkati im është larguar nepermjet 

sakrifices se vete Jezusit.. (Heb. 9:26)  

------ 

95. Në Krishtin kam marrë një shpengim të 

përjetshëm me anë të gjakut të Jezu Krishtit. 

(Heb.9:12)  

------ 

96. Në Krishtin, ndërgjegjja ime pastrohet nga veprat 

e vdekura me anë të gjakut të Jezu Krishtit, që tani t'i 

shërbej Perëndisë së gjallë. (Heb. 9:14)  

------ 

97. Në Krishtin unë jam i thirrur dhe unë kam marrë 

premtimin e trashëgimisë së përjetshme nëpërmjet 

Jezusit, Ndërmjetësit të besëlidhjes së re. (Heb.9:15)  

------ 

98. Në Krishtin, kam guximin të hyj në shenjtëroren 

me anë të gjakut të Jezu Krishtit, me një mënyrë të re 

dhe të gjallë që Ai e shenjtëroi për mua, nëpërmjet 

velit, domethënë mishit të Tij. (Heb. 10:19.20)  

------ 

99. Në Krishtin une eci në dritë sepse Ai është në dritë 

dhe une kam bashkesi me te tjeret dhe gjaku i Jezu 

Krishtit më pastron nga çdo mëkat.  (1 Gjo. 1:7)  

------ 

100. Në Krishtin kam hyrje me anë të besimit në hirin 

e Tij, në të cilin qëndroj, dhe gëzohem me shpresën e 

lavdisë së Perëndisë. (Rom. 5:2)  

------ 

101. Në Krishtin unë kam marrë pajtimin me 

Perëndinë nëpërmjet vdekjes dhe ringjalljes së Jezu 

Krishtit. (Rom. 5:10, 11)  

------ 

102. Në Krishtin bota është kryqëzuar për mua dhe 

une për botën. (Gal. 6: 14)  

------ 

103. Në Krishtin, gjithë trupi (kisha e Krishtit) i 

bashkuar me çdo nyje, sipas vepres efektive me anë 

të së cilës çdo gjymtyrë e bën pjesën e vet, shkakton 

rritjen e trupit për ndërtimin e vetes në dashuri. 

(Ef.4:16)  
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104. Në Krishtin une mbahem fort tek Jezu Krishti, 

që është kreu im, nga i cili ushqehem dhe me te cilin 

jam i bashkuar dhe rritem me rritjen që është nga 

Perëndia.  (Kol. 2:19)  

------ 

105. Në Krishtin unë jam aroma e Jezu Krishtit midis 

atyre që po shpëtohen dhe midis atyre që po 

vdesin. (2 Kor.2:15)  

------ 

106. Në Krishtin une eci perpara, me qëllim qe te 

kap atë për të cilën edhe Jezu Krishti më ka kapur. 

(Fil.3:12)  

------ 

107. Në Krishtin trupi im i përket Atij dhe substanca 

ime është nga Krishti. (Kol. 2:17)  

------ 

108. Në Krishtin unë do të marr shpërblimin e 

trashëgimisë, sepse unë i shërbej Zotit Jezus Krisht.  

(Kol. 3:24)  

------ 

109. Në Krisht nuk ka errësire fare, sepse Perëndia 

është dritë. (1 Gjo. 1:5)  

------ 

110. Në Krishtin unë kam marrë një vajosje prej Tij 

dhe ajo qëndron në mua, dhe e njëjta vajosje më 

mëson për të gjitha gjërat, dhe ajo është e vërtetë 

dhe nuk është një gënjeshtër, dhe ashtu siç më ka 

mësuar, unë jetoj në Të. (1 Gjo. 2:27)  

------ 

111. Në Krishtin unë jam justifikuar nga besimi dhe 

kam paqe me Perëndinë nëpërmjet Zotit tim Jezu 

Krisht. (Rom. 5:1)  

------ 

112. Në Krishtin unë gëzohem me Perëndinë 

nëpërmjet Zotit tim Jezu Krisht. (Rom. 5:11)  

------ 

113. Në Krishtin e konsideroj veten të vdekur për 

mëkatin, por të gjallë në Perëndinë në Jezu Krishtin, 

Zotin tim.  

(Rom. 6:11)  

------ 

114. Në Krishtin une kam marrë dhuratën e 

Perëndisë, që është jeta e përjetshme në Jezu 

Krishtin, Zotin tim. (Rom. 6:11)  

------ 

115. Në Krishtin falënderoj Perëndinë që më jep 

fitore nëpërmjet Zotit tim Jezu Krisht. (1 Kor. 15:57)  

------ 

 
 

 
116. Në Krishtin unë jam çliruar nga mallkimi i ligjit 

dhe bekimi i Abrahamit tani më vjen në Krishtin 

Jezus, sepse kam marre premtimin e Frymes 

nëpërmjet besimit. (Gal. 3:13, 14)  

------ 

117. Në Krishtin unë nuk jam më skllav, por unë jam 

një bir i Perëndisë dhe, duke qenë një bir, unë jam 

trashëgimtari i Perëndisë nëpërmjet Krishtit.  

(Gal. 4: 7)  

------ 

118. Në Krishtin, Perëndia tregon në epokat që do 

të vijnë pasuritë e shumta të hirit të Tij në mirësinë 

e Tij ndaj meje në Krishtin Jezus. (Ef. 2: 7)  

------ 

119. Në Krishtin nuk jam në ankth për ndonjë gjë, 

por në çdo gjë me lutje dhe përgjërim, me 

falenderim, ia bëj të njohura kërkesat e mia 

Perëndisë; dhe paqja e Perëndisë, që tejkalon çdo 

zgjuarsi, ruan zemrën dhe mendjen time me anë të 

Krishtit Jezus. (Fil. 4: 6, 7)  

------ 

120. Në Krishtin mund të bëj gjithçka me anë të Atij 

që më forcon. (Fil. 4:13)  

------ 

121. Në Krishtin unë jam shenjtëruar nëpërmjet 

ofrimit të trupit të Jezu Krishtit një herë e 

përgjithmonë me vullnetin e Perëndisë.  

(Heb. 10:10)  

------ 

122. Në Krishtin unë jam i kompletuar në çdo vepër 

të mirë për të bërë vullnetin e Tij nëpërmjet gjakut 

të besëlidhjes së përjetshme, gjakut të Jezu Krishtit. 

(Heb. 13:20, 21)  

------ 

123. Në Krishtin, bota shpëtohet nëpërmjet Tij. 

(Gjo.3:17)  

------ 

124. Në Krishtin unë jam justifikuar nga gjaku i Tij 

dhe unë jam i shpëtuar nga zemërimi nëpërmjet Tij. 

(Rom. 5: 9)  

------ 

125. Në Krishtin unë jam më shumë se një fitimtar 

nëpërmjet Atij që më do. (Rom. 8:37)  

------ 

126. Në Krishtin, dashuria e Perëndisë për mua 

është shfaqur kur Ai dërgoi Birin e Tij të vetëm në 

botë, që nëpërmjet Tij të kisha jetë. (1 Gjo. 4: 9)  

------ 
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127. Në Krishtin unë kam vdekur me Të dhe unë tani 

jetoj me Të. (Rom. 6:8)  

------ 

128. Në Krishtin unë kam qenë kryqëzuar dhe nuk 

jam më une që jetoj, por Krishti që jeton në mua; 

dhe jeten që unë tani e jetoj në mish, e jetoj me 

besimin e Birit të Perëndisë, i cili më deshi dhe dha 

veten për mua. (Gal. 2:20)  

------ 

129. Në Krishtin, une qe dikur isha i vdekur në 

mekat, u ngjalla bashkë me Krishtin.  

(Ef. 2:5)  

------ 

130. Në Krishtin unë nuk jam më subjekt i gjërave të 

kësaj bote sepse kam vdekur me Krishtin nga 

parimet themelore të botës. (Kol. 2:20)  

------ 

131. Në Krishtin kërkoj ato gjëra që janë lart, sepse 

unë jam lartesuar dhe ulur së bashku me Krishtin në 

të djathtë të Perëndisë. (Kol.3: 1; Efes.2:6)  

------ 

132. Në Krishtin unë kam vdekur për këtë botë dhe 

jeta ime tani është e fshehur me Krishtin në 

Perëndinë. (Kol. 3: 3, Gal. 6: 14)  

------ 

133. Në Krishtin unë jam varrosur përmes pagëzimit 

në vdekje, që ashtu si Krishti u ringjall prej të 

vdekurve me anë të lavdisë së Atit, kështu edhe unë 

eci në risinë e jetës. (Rom. 6: 4)  

------ 

134. Në Krishtin, njeriu im i vjeter u kryqëzua që 

trupi i mëkatit të hiqet, kështu që unë te mos jem 

më skllav i mëkatit. (Rom. 6:6)  

------ 

135. Në Krishtin më është dhënë lirisht çdo gjë nga 

Perëndia që nuk e kurseu Birin e Tij, por e dorëzoi 

atë për mua. (Rom. 8:32)  

------ 

136. Në Krishtin jetoj me fuqinë e Perëndisë.  

(2 Kor. 13: 4)  

------ 

137. Në Krishtin unë u varrosa në pagëzim dhe u 

ngrita së bashku me Të nëpërmjet besimit në fuqinë 

e Perëndisë që e ringjalli Jezusin prej së vdekurish.  

(Kol. 2:12)  

------ 

138. Në Krishtin më janë falur të gjitha shkeljet dhe 

jam ngjallur bashkë me Të. (Kol. 2: 13)  

------ 

 

 
 
139. Në Krishtin unë do të shfaqem me Të në lavdi, 

kur të shfaqet Krishti që është jeta ime. (Kol.3:4)  

------ 

140. Ne Krishtin unë jetoj dhe mbretëroj me Të. 

(2 Tim. 2:11, 12)  

------ 

 141. Në Krishtin unë jetoj në Te dhe dhe ushqehem 

nga Ai, ashtu si Jezusi u dërgua nga Ati dhe jetoi nga 

Ati. (Gjo.6:57)  

------ 

142. Në Krishtin une vij tek Ati sepse Ai është rruga, 

e vërteta dhe jeta. (Gjo. 14: 6)  

------ 

143. Në Krishtin une ushqehem me Fjalët e Tij që 

janë frymë dhe jetë dhe Ai jeton në mua dhe unë në 

Të. (Gjo.6:56, 63)  

------ 

144. Në Krishtin une e di se Ai është në Atin, dhe 

unë jam në Të dhe Ai është në mua. (Gjo.14:20)  

------ 

145. Në Krishtin une ja shumë fryt, sepse unë jam 

një shermend në Të dhe Ai është hardhia; Unë 

qëndroj në Të dhe Ai qëndron në mua sepse pa Atë 

unë nuk mund të bëj asgjë. (Gjo. 15: 4, 5)  

------ 

146. Në Krishtin une kerkoj atë që dëshiroj dhe kjo 

plotesohet për mua, sepse unë jetoj në Të dhe fjalët 

e Tij jetojnë në mua. (Gjo. 15: 7)  

------ 

147. Në Krishtin kam paqe dhe jam i gëzuar në 

veshtiresi, sepse Ai e ka mundur botën.  

(Gjo. 16:33)  

------ 

148. Në Krishtin unë jam i dashur në të njëjtën 

mënyrë si Ati e do Jezusin dhe unë jetoj në 

dashurinë e Tij. (Gjo.15: 9)  

------ 

149. Në Krishtin unë jam larë, shenjtëruar dhe unë 

jam i justifikuar në emër të Zotit tim Jezu Krisht dhe 

me anë të Frymes së Perëndisë. (1 Kor.6:11)  

------ 

150. Në Krishtin bëj veprat e Jezusit dhe edhe më të 

mëdha, sepse Jezusi ka shkuar te Ati dhe më ka 

dërguar Frymën e Shenjtë të së Vërtetës që 

qëndron në mua përgjithmonë. (Gjo. 14:12, 16-17)  

------ 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
 


