
ZOTi EGZISTON. 
Ti mund ta njohesh ate. 
JEZUSI te ka liru ty. 
 
Zoti ju do pa kushte. Ju jeni krijuar për një marrëdhënie personale me Zotin. Ju jeni krijuar me 
një qëllim. 
 
Çdo qenie njerëzore ka nevojë dëshpërimisht për Jezusit. Jezusi është mënyra e vetme për 
shpëtim, një marrëdhënie e vendosur me Perëndinë dhe jeten e përjetshme. Ky shpëtim është 
një dhuratë e disponueshme për ju, që ju mund të merrni me anë të besimit në vdekjen e Jezuit 
në kryq dhe ringjalljen e Tij. Përmes Jezusit ju merrni falje për të gjithë mëkatin tuaj.  Ai heq 
gjithë fajin dhe turpin tuaj dhe ju çliron.  Kur ju merrni Jezusin, ju merrni jetën e përjetshme. 
  
"Megjithatë, për të gjithë ata që e pranuan (Jezusin), ata që besuan në emrin e tij, ai dha të 
drejtën të bëhen fëmijë të Perëndisë." Gjoni 1:12 
 
Ju mund ta pranoni Jezusin në jetën tuaj. Ju e bëni këtë duke zgjedhur të besoni në Të, t'i jepni 
jetën tuaj Atij dhe të vendosni të filloni ta ndjekni Atë. Nëse doni ta pranoni Jezusin dhe ta ndiqni 
Atë, mund të luteni këtë lutje: 
 
Jezus, unë po te pranoj tani dhe te rrëfehem si Zotit dhe si Shpëtimtari im. Unë dua të të ndjek 
Ty. Unë besoj se vdiqe për mua dhe se u ringjalle nga të vdekurit. Fale të gjitha mëkatet e mia. 
Faleminderit Jezus që jam shpëtuar tani që jam i lirë dhe i falur. Faleminderit që tani jam një 
fëmijë i Zotit. Më mbush me Frymën tënde të Shenjtë. Amen. 
 
Nëse e falët këtë lutje me një zemër të sinqertë, e keni marrë Jezusin në jetën tuaj. Hapi tjetër 
është që të pagëzoheni dhe të filloni të jetoni jetën tuaj me Perëndinë. Nëse vendosët të ndiqnit 
Jezusin, ne do të donim t'ju ndihmonim më tej me besim dhe qe ju te lidheni me një komunitet të 
krishterë në zonën ku jetoni. Ju lutem mos ngurroni të na kontaktoni. 
 
KONTAKT kontakt@hopeforthisnation.com 


