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Kush është i mirë?
Në Shkrimin e shenjtë thuhet: Asnjeri nuk është në
rregull me Perëndinë: asnjeri s’ka respekt për
Perëndinë, askush nuk bën vullnetin e Tij. Të gjithë
e gabuan rrugën; të gjithë sëbashku janë prishur.
Askush prej tyre nuk vepron drejt. Asnjë s’është i
drejtë!
(Romakët 3:10-12)
Kush ka bërë mëkat?
Të gjithë kanë bërë mëkat, dhe humbën
madhështinë që Perëndia ua dha; (Romakët 3:23)
Vuajtja e përjetëshme e mëkatit tuaj.
Mëkati jep pagën e vet: vdekjen; (Romakët 6:23a)
Zemërimi i Perëndisë drejtohet kundër të gjitha
padrejtësive dhe blasfemive të njerëzve,
(Romakët 1:18a)
Çfardo që të bësh ti nuk mund
ta shpëtosh vetë vetveten.
Prandaj askush nuk mund të dalë i pafajshëm (para
gjyqit të Perëndisë) me anë të zbatimit të Ligjit:
(Romakët 3:20a)
Akemi, ne çifutët, ndonjë arësye për t’u lartësuar
mbi kombet e tjera? Aspak! Si përjashtohet kjo? Me
anë të Ligjit? Me anë të veprave? Jo, më mirë të
themi me anë të Ligjit me aq sa kërkon prej nesh
besimin.
(Romakët 3:27)

Dashuria e Perëndisë na e ka hapur rrugën!
Por Krishti vdiq për ne kur ishim ende armiq të
Perëndisë. Kështu Perëndia na dëshmoi sa shumë
na do. Por, pasi dolëm të pafajshëm (para gjyqit të
Perëndisë) sepse Mesia e derdhi gjakun e tij për ne,
është edhe më e sigurtë se ai do të na shpëtojë nga
dënimi (që po vjen).
(Romakët 5:8-9)
Ju duhet të besoni me gjithë
shpirt tek Jezus Krishti.
Perëndia i shpall të pafajshëm ata që i besojnë asaj
që bëri Ai me anë të Jezusit, Mesisë. Kjo është e
vlefshme për të gjithë ata që pa përjashtim besojnë
në Jezus Krishtin. Para Perëndisë s’ka dallim:
(Romakët 3:22)
Prandaj nëqoftëse ti pranon me gojë se : ‘Jezusi
është Zot’ dhe në qoftë se me gjithë shpirt beson se
Perëndia e ka ringjallur nga të vdekurit (për
shfajësimin tonë), do të shpëtosh. (Romakët 10:9)
Prandaj ne arrimë në përfundimin se Perëndia i
shpall të pafajshëm këdo që beson në veprën dhe
në personin e Jezusit.
(Romakët 3:28)
Nëqoftëse ju me të vërtetë besoni se vetëm
Jezus Krishti mund t’ju shpëtojë...
Besoj plotësisht se Perëndia ka fuqi ta realizojë atë
që premton.
(Romakët 4:21)

...atëherë lutu dhe kërkoi atij.
Kushdo që do të thërrasë Zotin për shpëtim, do të
shpëtojë.
(Romakët 10:13)
Në Shkrimin e shenjtë thuhet: Kush beson në atë
nuk do të pësojë humbje.
(Romakët 10:11)
Ju, tani menjëherë,
do të merrni një vendim të përjetshëm.
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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