
më e madheDashuria



Ofertë dashurie nga Perëndia

Perëndia aq e deshi botën, 

sa dha Birin e tij të vetëmlindur, 

që, kushdo 

që beson në të, 

të mos humbasë, 

por të ketë jetë të përjetshme. 

Ungjilli i Gjonit 3:16

Ky varg thelbësor nga Bibla e
shpreh mbarë ungjillin e Perëndisë

me kthjelltësi, si një diamand i
shkëlqyeshëm.

Për ty!

 Mëshira më e madhe

 Çmimi më i shtrenjtë

 Numri më i lartë

 Kushti më i lehtë

 Shpëtimi më madhor

 Dhurata më e vyer

Ky ungjill nga Bibla është vërtet lajm
i gëzuar për cilindo që ka guximin të
dalë para dritës që shkëlqen prej tij.



Perëndia aq e deshi botën…

Kjo na jep një ide se sa dëshirohet 
Perëndia për ne, krijesat e Tij. Kjo dashuri e 
papërfytyrueshme e Perëndisë na mahnit. Ne e 
kemi çnderuar, shpërfillur dhe lënduar Atë. Por 
Ai bën hapin e parë, në mënyrë që të humburit 
të shpëtohen!

... sa dha Birin e tij të vetëmlindur...

Ky është çmimi i lartë i dashurisë së Perëndisë: 
Jezu Krishti – dhurata e tij e papërshkrueshme. 
Perëndia i drejtë e dëshmoi dashurinë e Tij duke 
dërguar në tokë Birin e Tij të dashur që të vdesë 
në kryq. Kështu u erdhi në ndihmë të humburve 
Perëndia i dashur. Çfarë mëshire!

... që, kushdo që beson në të...

Kjo vlen për secilin pa përjashtim. Në vend 
të fjalës „kushdo“ mund të vësh emrin 
tënd! Ç’duhet të bësh që të humbasësh? 
Asgjë! Por duhet të bësh diçka që të 
shpëtohesh!

Perëndia nuk kërkon vepra të mira; Ai na 
urdhëron të besojmë vetësisht në Birin  
e Tij Jezu Krisht, i cili vuajti ndëshkimin 
e Perëndisë për shkak të mëkateve tona. 
Po ta plotësosh këtë dëshirë të Tij, do 
të marrësh shpëtimin nga ndëshkimi i 
përjetshëm dhe bekimin e plotë të jetës së 
përjetshme.



... të mos humbasë...

Këtu Perëndia shpall fatin e tmerrshëm të 
të gjithë atyre që nuk e pranojnë ofertën 
e Tij: Ata do të humbasin përjetësisht 
në errësirë dhe vuajtje larg pranisë së 
Perëndisë, “ku krimbi i tyre nuk vdes
dhe zjarri nuk fiket”. 
                               Marku 9:44

Mos e keqkupto këtë: Lajmi i Perëndisë 
është lajm i mirë. Perëndia nuk dëshiron 
që mëkatarët të vdesin, por të kthehen 
në besim dhe të jetojnë.

Por nuk do të ishte e drejtë që të 
heshtnim për paralajmërimin më 
serioz të Perëndisë se njerëzit mund të 
humbasin!

... por të ketë jetë të përjetshme.

Kjo nuk do të thotë „të nxjerrësh diçka nga jeta“ 
apo „ta gëzosh jetën“, çka do të ishte për të të 
ardhur keq. Jo, Fjala e Perëndisë e cilëson kështu:

„Paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia
e Perëndisë është jeta e përjetshme në
Jezu Krishtin.“

                                                  Letra e Romakëve 6:23

„Kush ka Birin, ka jetën.“
                                                                 1 Gjonit 5:12

Kjo nuk është hamendësi! Jo, kjo është Fjala 
e Perëndisë! Kush beson në Jezu Krishtin si 
Shpëtimtarin e Tij, ka jetë të përjetshme. Kjo 
është e qartë dhe saktë. Dhe kur fillon jeta 
e përjetshme? Në çastin që ti të besosh në 
Shpëtimtarin Jezu Krisht, duke i rrëfyer mëkatet 
haptazi para Perëndisë! Kjo mund të ndodhë këtu
dhe tani!



                 Në këtë është dashuria:

   jo se ne e kemi dashur Perëndinë,

        por që ai na ka dashur ne,

                            dhe dërgoi Birin e 

   tij për shlyerjen e mëkateve tona.

1 Gjonit 4:10
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