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«Në fillim ishte Fjala dhe Fjala 
ishte me Perëndinë, dhe Fjala 

ishte Perëndi».
Gjoni 1:1

«Në të ishte jeta; dhe jeta ishte 
drita e njerëzve».

Gjoni 1:4
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Dhe Jezusi u foli atyre përsëri 
duke thënë: «Unë jam drita e 

botës; kush më ndjek, nuk
do të ecë në errësirë, por do të 

ketë dritën e jetës».
Gjoni 8:12
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Jezusi i tha: «Unë jam udha, 
e vërteta dhe jeta; askush 
nuk vjen tek Ati përveçse 

nëpërmjet meje.»
Gjoni 14:6
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Por ditën e fundit, në ditën e 
madhe të festës, Jezusi u ngrit 

në këmbë dhe thirri duke 
thënë: «Nëse dikush ka etje, le 

të vijë tek unë
e të pijë. Ai që beson në mua, 

siç ka thënë Shkrimi, prej 
brendësisë së tij do të burojnë 

lumenj uji të gjallë».

Gjoni 7:37-38
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«Ejani tek unë, o të gjithë 
të munduar dhe të rënduar, 

dhe unë do t’ju çlodh.»
Mateu 11:28

«Sepse zgjedha ime është e 
butë dhe barra ime është e 

lehtë!»
Mateu 11:30
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Dhe tagrambledhësi rrinte 
larg dhe as që guxonte t’i çonte 

sytë drejt qiellit; por rrihte 
kraharorin e vet duke thënë:
«O Perëndi, ji i mëshirshëm 

ndaj meje mëkatarit».
Luka 18:13

Sepse paga e mëkatit 
është vdekja, por dhurata 
e Perëndisë është jeta e 

përjetshme nëpërmjet Krishtit 
Jezus, Zotit tonë.

Romakëve 6:23
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Jezusi iu përgjigj dhe i tha:
«Në të vërtetë, në të vërtetë po 
të them që nëse një nuk lind 

përsëri, ai nuk mund ta shohë 
mbretërinë e Perëndisë».

Gjoni 3:3

Mos u mrekullo që të thashë:
«Duhet të lindni përsëri».

Gjoni 3:7
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«Pendohuni, pra, dhe 
kthehuni, që të shlyhen 
mëkatet tuaja, dhe që  
të vijë koha e flladit  
nga prania e Zotit.»
Veprat e Apostujve 3:19

«Po t’i rrëfejmë mëkatet tona, 
ai është besnik dhe i drejtë që 
të na falë mëkatet dhe të na 
pastrojë nga çdo paudhësi.»

1 Gjonit 1:9



11

Por të gjithë atyre që e 
pranuan, ai u dha pushtet  
të bëhen bij të Perëndisë,  
atyre që besojnë në emrin  

e tij, të cilët nuk linden nga 
gjaku, as prej vullnetit të 
mishit, as prej vullnetit të 
burrit, por prej Perëndisë.

Gjoni 1:12-13
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Në të vërtetë, në të vërtetë  
po ju them: Ai që e dëgjon 
fjalën time dhe beson në  
atë që më ka dërguar, ka  
jetë të përjetshme, dhe ai  
nuk vjen në gjyq, por ka 
kaluar nga vdekja në jetë.

Gjoni 5:24
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«Sepse Perëndia e deshi aq 
botën, sa dha Birin e tij të 

vetëmlindurin, që, kushdo që 
beson në të, të mos humbasë, 

por të ketë jetë të përjetshme.»
Gjoni 3:16
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«Por ai u tejshpua për  
shkak të shkeljeve tona, u 
shtyp për paudhësitë tona; 

ndëshkimi për të cilin  
kemi paqen është mbi të,  

dhe për shkak të vurratave  
të tij ne jemi shëruar.»

Isaia 53:5
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«Ja, unë qëndroj te dera dhe 
trokas; nëse dikush dëgjon 

zërin tim dhe hap derën, unë 
do të hyj tek ai dhe do të ha 

darkë me të dhe ai me mua.»
Zbulesa 3:20

«Që Krishti të banojë  
në zemrat tuaja me anë  

të besimit, dhe ju të  
jeni të rrënjosur dhe të 
themeluar në dashuri.»

Efesianëve 3:17
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«Sepse Biri i njeriut erdhi  
të kërkojë dhe të shpëtojë  

atë që kishte humbur»
Luka 19:10

Gjithçka që më jep Ati do  
të vijë tek unë; dhe atë që  
vjen tek unë, unë nuk do  

ta nxjerr jashtë kurrë.
Gjoni 6:37
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Dhe, në kohë të darkës,  
dërgoi shërbëtorin e vet t’u 

thotë të ftuarve: «Ejani, sepse 
gjithçka tashmë është gati.»

Luka 14:17

Pastaj i nxori jashtë dhe tha:
«Zotërinj, ç’duhet të bëj unë 
që të shpëtohem?». Dhe ata 
i thanë: «Beso në Zotin Jezu 
Krisht dhe do të shpëtohesh  

ti dhe shtëpia jote».
Veprat e Apostujve 16:30-31
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«Për të bëjnë dëshmi të gjithë 
profetët, që kushdo që beson 
në të merr faljen e mëkateve 

me anë të emrit të tij»
Veprat e Apostujve 10:43

Por edhe për ne, të cilëve do  
të na numërohet, neve që

besojmë në atë që ka ringjallur 
prej të vdekurve Jezusin,  

Zotin tonë, i cili u dha për s 
hkak të fyerjeve tona dhe u 

ringjall për justifikimin tonë.
Romakëve 4:24-25
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Tani, pra, nuk ka asnjë dënim 
për ata që janë në Krishtin 

Jezu, që nuk ecin sipas  
mishit, por sipas Frymës.

Romakëve 8:1

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.

1 Gjonit 5:13
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Megjithatë mos u gëzoni për 
faktin se po ju nënshtrohen 

frymërat, por gëzohuni
më shumë se emrat tuaj  

janë shkruar në qiej.
Luka 10:20

Të shfajësuar, pra, me anë 
të besimit, kemi paqe me 
Perëndinë nëpërmjet Jezu 

Krishtit, Zotit tonë.
Romakëve 5:1
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Ju në fakt, jeni të shpëtuar  
me anë të hirit, nëpërmjet 
besimit, dhe kjo nuk vjen 
nga ju, po është dhurata e 
Perëndisë, jo nga vepra, që  

të mos mburret askush.
Efesianëve 2:8-9

Le të falënderojmë  
Perëndinë për dhuratën  

e tij të patregueshme.
2 Korintasve 9:15
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Por, po të ecim në dritë, 
sikurse ai është në dritë, kemi 
bashkësi njeri me tjetrin, dhe 
gjaku i Jezu Krishtit, Birit të  

tij, na pastron nga çdo mëkat.
1 Gjonit 1:7
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Delet e mia e dëgjojnë  
zërin tim, unë i njoh dhe  

ato më ndjekin; dhe unë u  
jap atyre jetën e përjetshme 

dhe nuk do të humbasin 
kurrë, e askush nuk do t’i 
rrëmbejë nga dora ime.

Gjoni 10:27-28
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Sepse për këtë ju u thirrët, 
sepse edhe Krishti e vuajti për 
ne, duke ju lënë një shembull, 
që të ecni pas gjurmës së tij.

1 Pjetrit 2:21
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Dhe duke i mësuar të zbatojnë 
të gjitha gjërat që unë ju

kam urdhëruar. Dhe ja, unë 
jam me ju gjithë ditët, deri  
në mbarim të botës. Amen

Mateu 28:20

Ashtu le të shndritë drita  
juaj para njerëzve, që të  
shohin veprat tuaja të  

mira dhe ta lëvdojnë Atin  
tuaj që është në qiej.

Mateu 5:16
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Sepse, nëse dikujt i vjen 
 turp për mua dhe për fjalët  
e mia, edhe Birit të njeriut  

do t’i vijë turp për të, kur të 
vijë në lavdinë e vet dhe të  
Atit e të engjëjve të shenjtë.

Luka 9:26
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«Bari thahet, lulja fishket,  
por fjala e Perëndisë  
tonë mbetet përjetë».

Isaia 40:8

«Qielli dhe toka do të  
kalojnë, por fjalët e mia  

nuk do të kalojnë».
Luka 21:33



28

Mos u shqetësoni për asgjë, 
por, në çdo gjë, ia parashtroni 
kërkesat tuaja Perëndisë me 

anë lutjesh dhe përgjërimesh, 
me falënderim. Dhe paqja
e Perëndisë, që ia tejkalon  
çdo zgjuarësie, do të ruajë 
zemrat tuaja dhe mendjet 

tuaja në Krishtin Jezus.
Filipianëve 4:6-7
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Shumë kohë më parë Zoti 
m’u shfaq duke thënë: «Po, të 
kam dashur me një dashuri 

të përjetshme; prandaj të kam 
tërhequr me dashamirësi.»

Jeremia 31:3

Mos ki frikë, sepse unë jam 
me ty, mos e humb, sepse unë 
jam Perëndia yt. Unë të forcoj 
dhe njëkohësisht të ndihmoj 

dhe të mbaj me dorën e 
djathtë të drejtësisë sime.

Isaia 41:10
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Në shtëpinë e Atit tim ka 
shumë banesa; përndryshe  

do t’ju thosha. Unë po shkoj 
t’ju përgatis një vend. Dhe  
kur të shkoj e t’ju përgatis

vendin, do të kthehem dhe do 
t’ju marr pranë meje, që aty  
ku jam unë, të jeni edhe ju.

Gjoni 14:2-3
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Sepse Zoti vetë, me një  
urdhër, me zë kryeengjëlli  

dhe me borinë e Perëndisë,  
do të zbresë nga qielli dhe  

ata që vdiqën në Krishtin do  
të ringjallen të parët; pastaj 
ne të gjallët, që do të kemi 
mbetur, do të rrëmbehemi 

bashkë me ata mbi retë,
për të dalë përpara Zotit në 
ajër; dhe kështu do të jemi 
përherë bashkë me Zotin.

1 Thesalonikasve 4:16-17
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Dhe pashë një qiell të ri dhe 
një dhe të ri; sepse qielli i  

parë dhe dheu i parë kishin 
shkuar, dhe deti nuk ishte më.

Zbulesa 21:1

Dhe Perëndia do të thajë çdo 
lot nga sytë e tyre; dhe vdekja 
nuk do të jetë më; as brengë, 
as klithma, as mundim, sepse 
gjërat e mëparshme shkuan.

Zbulesa 21:4
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Dhe ja, unë vij shpejt.
Zbulesa 22:12

«Eja!». Dhe ai që ka etje, le  
të vijë; dhe ai që do, le të  

marrë si dhuratë ujin e jetës.
Zbulesa 22:17

«Po, unë vij shpejt. Amen».
Zbulesa 22:20



Lexoje Biblën, ajo është Fjala 
e Perëndisë. Dëgjoje zërin e 
Zotit. Perëndia i madh e i gjallë 
shqetësohet për ty. Ai do që ti 
ta njohësh dashurinë e Tij. Në 
Fjalën e Tij Ai të tregon rrugën 
e vërtetë drejt paqes dhe 
lumturisë së vërtetë.



Nëse nuk e ke Biblën, na 
shkruaj dhe ne do të të 
dërgojmë falas një pjesë të 
Biblës.

Nëse ke pyetje lidhur me 
Biblën ose besimin e krishterë, 
na shkruaj dhe ne do të 
përpiqemi të të përgjigjemi.
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