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Falas — jo për shitje



Kushto vëmendje kur unë të
qortoj ty; unë do të jap këshillë të
mirë dhe do të ndaj me ty
dijeninë time.—Fjalët e urta 1,23

Lërini mëkatet tuaja dhe pagë-
zohuni të gjithë në emër të Jezu-
sit, Mesisë, që t’jua falen mëkatet
e që të merrni Shpirtin e shenjtë.

—Veprat e Apostujve 2,38b
Mos u dehni me verëra, sepse

vera shkakton humbjen e
vetëkontrollit. Më mirë
mbushuni me Shpirtin e
Perëndisë. . . .Këndojini Zotit dhe
falënderojeni me gjithë zemër.
Falënderojeni, në çdo rast,
Perëndinë, Atin, për çdo gjë në

emër të Zotit tonë Jezusit,
Mesisë. Njëri duhet t’i shërbejë
tjetrit siç e kërkon respekti i
thellë për Mesinë.

—Letra Efesianëve 5,18-21
Sepse Perëndia ju jep jo

vetëm vullnetin e mirë, por edhe
vepron në ju, që të realizohet
qëllimi i mëshirës së Tij.

—Letra Filipianëve 2,13
A nuk e dini ju se, si bashkësi,
jeni Tempulli i Perëndisë e se
Shpirti i Perëndisë banon në ju?
. . . Ju jeni bërë pronë e Perën-
disë me çmim të lartë! Prandaj
nderojeni Perëndinë duke e për-
dorur drejt trupin tuaj.
—Letra 1 Korintasve 3,16; 6,20

MBUSHU ME SHPIRTIN E SHENJTËSI MUND TË NJIHEMI ME PERËNDINË
Sikurse Abrahami ishte shok i Perëndisë në saje të nënshtrimit dhe

bindjes ndaj Tij, edhe ti mund të njihesh me Perëndinë dhe të përjetosh
mëshirën, paqen dhe bekimin e tij. Përvoja më e rëndësishme në jetë
është njohja e Perëndisë në saje të një nënshtrimi të vërtetë. Sa mrekulli
është se Perëndia i zbulohet secilit që e kërkon me gjithë zemër!
Në qoftë se kthehesh prej rrugës sate të mëkatit dhe më të vërtetë i

nënshtrohesh Perëndisë, shpirti i tij do të banojë në ty. Asgjë s’do të
jetë në gjendje të të ndajë nga dashuria e tij nëse u beson premtimeve të
tij dhe e ndjek Zotin me bindje. Ai do të jetë Perëndia yt dhe ti do të jesh
prona e tij e çmueshme. Do të marrësh vesh se ai të shpërbleu me çmim
të madh, dhe ai dëshiron të ketë bashkësi me ty—tani dhe në amshim.
Lutju Perëndisë të të japë mirëkuptim në kohën kur i studion këto faqe

me citime nga Fjala e Perëndisë. Perëndia frymëzoi njerëz të mbushur
me Shpirtin e tij për t’i shkruar këto fjalë dhe i ka ruajtur mrekullisht
për shekuj gjatë shekujve me gjitha përpjekjet e Shejtanit (Satanit) për
t’i shfarosur.

Citime në këtë broshurë u nxorën nga Bibla: Ligji (Tora), Psalmet (Zaburi), Shkrimet e profetëve dhe ungjilli.
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