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Gjoni 10:27, 28
Jezusi: “Siç u thashë, delet e mia e 

dëgjojnë zërin tim dhe më vijnë pas, 
edhe unë i njoh dhe u jap atyre jetë 
të përjetshme, prandaj ato nuk do të  
humbasin kurrë në jetë dhe s’ka për  
t’i rrëmbyer asnjeri nga dora ime.”

Unë kam nevojë për një Shpëtimtar
Të gjithë u bënë fajtorë dhe humbën 

madhështinë që Perëndia ua dha.
—Romakët 3:23

Por mëkatet e tua të kanë ndarë ty  
nga Perëndia.    —Isahia 59:2a

Krishti vdiq për mua
Sepse edhe Krishti vuajti njëherë  

për shkak të mëkateve, i drejti për të 
padrejtët, që të mund të na çonte ne  
tek Perëndia.  —1 Pjetri 3:18a

Unë kam nevojë të pendohem
për mëkatin tim

 Ai që i mbulon mëkatet e tij nuk do  
të begatohet, por kushdo që i rrëfen  
ato dhe heq dorë prej tyre do të  
marrë mëshirë.         —Proverbat 28:13
Lërini, pra, mëkatet tuaja e kthehuni 

te Perëndia që t’ju shlyhen ato.
—Veprat e Apostujve 3:19a

Unë duhet ta pranoj Jezusin
me anë të besimit

Megjithatë, disa e pranuan dhe  
besuan në të. Ai u dha atyre të drejtë  
të bëheshin fëmijë të Perëndisë.

—Gjoni 1:12
Unë mund të jem i sigurtë

për shpëtimin tim
Kush e ka Birin e Perëndisë, ka  

edhe jetën.  —1 Gjoni 5:12a
“Unë (Mesia) po ju them: Të gjithë 

ata që e dëgjojnë fjalën time dhe i  
besojnë Atij që më dërgoi, do të  
jetojnë përgjithonë. Ata nuk do të  
dënohen. Tashmë kanë kaluar nga 
vdekja (shpirtërore) në jetën për- 
jetshme.”                        —Gjoni 5:24
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