
Studim I shkurte I Bibles - 6 hapa deri te shpetimi  

(Short Bible Study 6 steps to Salvation) 
 
1. Bibla eshte fjala e Zotit 
a. 1 Pjetrit 1:20-21; 2 Timoteut 3:16 - Zoti ftoi njerezit te shkruajne fjalen e tij, 
b. Gjoni 20:30-31, - “ kesaj mund ti besoni’ 
c. Zbulesa 22:18-19 - Mos shtoni ose hiqni asgje-  
 
2. Cdo person mund te gjeje Zotin nese e kerkojne me gjithe zemer;  
a. Veprat e Apostujve 17:26-31 (27) - Ai nuk eshte larg nga asnjeri prej neve 
b. Ligji i Përtërirë 4:29-31 - Ju do ta gjeni, nese e kerkoni me gjithe zemer dhe me gjithe 
shpirt. 
c. Isaia 55:6-7 - Ti kerkoje ZOTIN I cili mund te gjindet.  
 
3. Zoti kerkon njerez qe I besojne atij (shenim-fjala e tij), dhe Ai eshte shperblyes 
per ata qe e kerkojne dhe duan te vijne tek ai. 
a. 2 i Kronikave 16:9 - Syte e ZOTIT shohin neper tere boten, qe te tregoje forcen e 
vet….” 
b. Gjoni 4:23 - “ besimtaret e vertete duhet te besojne ne Babane ne shpirt dhe ne te 
verteten ; per Babane qe kerkon keso njerez te besojne ne te.” 
c. Hebrenjve 11:6 - “ Por pa besim (shenim-besim te plote ne FJALEN e Tij) eshte e 
pamundshme te kenaqet Zoti “.  
 
4. Jezu Krishti eshte ai qe ne duhet ti besojme!  
a. Kolosianëve 1:15-22 - Jezuz Krishti eshte perfytyrim I Zotit te padukshem, 
b. 1.Timoteut 2:5 - Njeriu Jezu Krishti eshte mediator I vetem ndermjet Zotit dhe 
njerezve. 
c. Gjoni 7:38 - Jezusi tha, Ai qe beson ne mua, sic eshte thene ne Bibel, nga mjedisi tij do 
te rrjedhin lumej me uje te jetes.  
 
5. Cka eshte Mesazhi I Madh dhe cfare kan predikuar Apostujt, te cilet Jezusi I 
mesoi,? Nese Zoti shpetoi keta njerez ne ate kohe nepermjet Ungjillit te tij, ateher I 
njejti ungjill do te na shpetoje! Per kete, le te gjejme se cka eshte ky ungjill: 
a. Mesazhi I madh; Mateu 28:19-20; Marku 16:15-19; Luka 24:46-47; 1 e 
Korintasve15:1-5 
b. Eshte vetem nje ungjill qe shpeton: Galatasve 1:8 
c. Beso ne Jezusin: Veprat e Apostujve 1:8 “..ju do te jeni deshmitare per mua…”; 4:12 “ 
nuk ka emer tjeter (pos Jezusit)- 
d. Pendimi dhe ndrrimi I mendjes tuaj, duke prure perpara punon; Veprat e Apostujve 
17:30 
e. Falja e mekatit nepermjet baptizimit ne emer te Jezusit; Veprat e Apostujve 
2:38;8;16,10:48 
f. Baptizimi I Shpirtit te Shejte; Gjoni 1:33; Veprat e Apostujve 2:2-4 dhe 38-39; 8,17; 
10,44-46;19,6; Veprat e Apostujve 5:32 “….Shpirti I shejte, te cilit zoti I ka dhene ata I 
prkulen atij.  
 



6. Sfida: A beson ne librat dhe ungjillin? Bibla na tregon te kerkojme shpetimin 
para se te jete shume vone ! Ne mund te shofim se se pari kemi shpresen se mund te 
shpetojme pasi qe te kemi qene te degjueshem per Fjale e Tij,  
a. Marku 16:16 - “ai që beson dhe është pagëzuar, do të jetë i shpëtuar; por ai që nuk ka 
besuar, do të jetë i dënuar. ” 
b. Mateu 24:14 - “ Dhe ky ungjill I mbreterise do te predikohet ne tere boten si 
deshmitare ne te gjitha popujt; dhe pastaj fundi do te vije.” 
c. 2 Thesalonikasve 1:6-10 - “…marrjen e hakmarjes per ata qe nuk kane njoftur Zotin, 
dhe nuk iu jane perkulur ungjillit te Zotit tane Jezu Krishtit.”  

 


