Plani i Perëndisë Simple i Shpëtimit të marra nga I John
Hyrje
I John 5:13 Dhe nëse dimë se ai na i plotëson të gjitha ato që i kërkojmë, ne dimë se i kemi ato që i kërkuam
atij.

I ! Ne të gjithë jemi mëkatarë!
I John 5:16-17 Ne dimë se kushdo që ka lindur nga Perëndia nuk mëkaton; ai që ka lindur nga Perëndia e ruan
veten e tij, dhe i ligu nuk e prek atë. Ne dimë se jemi nga Perëndia dhe se gjithë bota dergjet në ligësi.
1 John 3:6 Kush kryen mëkat është nga djalli, sepse djalli mëkaton nga fillimi; prandaj është shfaqur Biri i
Perëndisë: për të shkatërruar veprat e djallit.

Ne të gjithë jemi mëkatarë!

2. Ka një çmim për atë mëkat
I John 5:19 Djema, ruani veten nga idhujt.
I John 5:12 Kjo është siguria që kemi përpara tij: nëse kërkojmë diçka sipas vullnetit të tij, ai na e plotëson:
1 John 3:15 Dhe nëse njëri ka të mirat e kësaj bote dhe sheh të vëllanë që është në nevojë dhe e mbyll zemrën e
tij, si qëndron në të dashuria e Perëndisë?

3. Jezusi vdiq dhe e paguar për mëkatet tona në kryq!
1 John 4:10 Askush s'e ka parë ndonjëherë Perëndinë; po ta duam njeri-tjetrin, Perëndia qëndron në ne dhe
dashuria e tij është e përsosur në ne.

Krishti vdiq për mëkatarët!
1 John 4:2-3 Ju jeni prej Perëndisë, o djem të rinj, dhe i keni mundur ata, sepse ai që është në ju është më i
madh se ai që është në botë. Ata janë nga bota; prandaj flasin për gjërat e botës dhe bota i dëgjon.
I John 5:11 Jua shkrova këto gjëra juve që besoni në emrin e Birit të Perëndisë, që të dini se keni jetën e
përjetshme dhe që të besoni në emrin e Birit të Perëndisë.

4. Ne duhet të vënë besimin tonë dhe besimin në Krishtin vetëm!
I John 5:14-15 Në se dikush sheh vëllanë e vet se kryen një mëkat që nuk çon në vdekje, le t'i lutet Perëndisë,
dhe ai do t'i japë jetën, atyre që bëjnë mëkat që nuk çon në vdekje. Ka mëkat që çon në vdekje nuk them që ai të
lutet për këtë. Çdo paudhësi është mëkat; por ka mëkat që nuk çon në vdekje.

Po, është kaq e thjeshtë! Ju nuk mund ta fitoni faljen e Zotit. Ju nuk mund të paguani për të
marrë falje nga Zoti. Ju thjesht mund ta merrni atë, me besim, nëpërmjet hirit dhe mëshirës së
Perëndisë.
Nëse doni të pranoni Jezus Krishtin si Shpëtimtarin tuaj dhe të merrni faljen nga Perëndia,
mund të bëni këtë lutje. Kjo apo ajo lloj lutje nuk ju shpëton. Vetëm besimi juaj tek Krishti mund
t’ju sigurojë faljen e mëkateve. Kjo lutje është thjesht një mënyrë për t’i shprehur Zotit besimin
që keni tek Ai dhe për ta falenderuar Atë që siguroi që për faljen tuaj.
“Zot,
e di që kam mëkatuar kundër teje dhe e meritoj të ndëshkohem. Por Jezus Krishti mori
ndëshkimin që unë meritoja, që nëpërmjet besimit tek Ai unë të mund të isha e falur. Unë
largohem nga mëkati im dhe të besoj Ty për shpëtimin tim. Faleminderit për mëshirën tënde
të mrekullueshme dhe për faljen! Amen!”
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