1. Shoferi

2. Fajtori

3. Parashutisti

Një shofer u ndalua një herë nga një
polic. Ai ishtë shofer i mirë dhe me aq sa
dinte ai nuk kishte bërë asgjë të gabuar.

Një njeri i pafajshëm u paraqit para
gjykatësit dhe u ofrua vullnetarisht të
ekzekutohej në vend të një vrasësi. Gjykatësi
pranoi. Ditën tjetër gjykatësi i tha fajtorit se
duhej të merrte një vendim.

Parashutistët e tregojnë besimin e tyre në
parashutat e tyre kur hidhen nha aeroplani.

Polici i tha, “Të ndalova sepse po shkoje
me 60 përmes zonës së një shkolle. Atje
kishte dhjetë shenja paralajmëruese që
limiti i shpetjësisë ishte 15 dhe ti i injorove
ato të gjitha.”
Ashtu si shoferi që kishte dhjetë shenja
paralajmëruese, Perëndia na ka dhënë
dhjetë shenja paralajmëruese të qarta në
Bibël. Ato janë quajtur Dhjetë Urdhërimet.
A ke gënjyer ndonjëherë, ke vjedhur
diçka apo ke përdorur kot emrin e Zotit
duke bërë betim? Nëse ti je si mua
përgjigja është “po”.
Dëgjo se çfarë thotë Bibla:
 Kushdo që e mban të gjithë ligjin por e
shkel atë vetëm në një pikë është fajtor për
të gjitha pikat. Jakobi 2:10
Perëndia po thotë se duke thyer një
Urdhërim ne kemi mëkatuar dhe do të
japim llogari për thyerjen e të gjithave,
përfshirë këtu edhe kurorëshkeljen dhe
vrasjen.
 Sepse paga e mëkatit është vdekja.
(Dëbim në ferr sepse Ai nuk do ta lejojë
mëkatin në praninë e Tij) Romakëve 6:23a
Nëse historia merr fund këtu, atëhere nuk
ka shpresë për ne ...

“Një i pafajshëm është dënuar me vdekje në
vendin tënd, Nëse ti e pranon pagesën e tij
për krimin tënd, do të lirohesh. Nëse nuk e
pranon pagesën e tij, do të ekzekutohesh për
krimin tënd. Çfarë do të zgjedhësh?”
Jezus Krishti, Biri i Perëndisë, ishte
pamëkat por vullnetarisht dha jetën e tij për
të paguar dënimin e mëkateve tona, (Gjykimi i
Perëndisë për mëkatin është vdekja). Tre ditë
më vonë ai u ringjall nga të vdekurit.


Perëndia e tregoi dashurinë e tij të madhe
ndaj nesh në atë që kur ende ishim
mëkatarë Krishti vdiq për ne. Romakëve 5:8



Dhurata e Perëndisë është jeta e
përjetshme në Krishtin Jezus Zotin tonë.
Romakëve 6:23b

Si rezultat i vdekjes së Jezusit në vendin
tënd, ti ke dy mundësi zgjedhje:
Pranon faljen e Perëndisë për mëkatet e tua
dhe jetën e përjetshme duke u penduar
(kupton që je mëkatar e dëshiron të
braktisësh mëkatin) dhe beson në Zotin
Jezus. (Veprat 20:21)
OSE
Refuzon faljen e Perëndisë për mëkatet e
tua dhe jetën e përjetshme duke besuar tek
çdokush ose kudo tjetër përveç Jezusit për të
fituar faljen e Perëndisë, kështu mban vetë
ndëshkimin për thyerjen e Ligjit të Perëndisë.


Kushdo që beson në Birin ka jetë të
pëjetshme, por kush nuk i bindet Birit të
Perëndisë nuk do të shohë jetë, sepse
zemërimi i Perëndisë qëndron mbi të.
Gjoni 3:36
Të dish rreth Jezusit nuk do të thotë se ti
beson në Jezusin...

Ndjekësit e Jezusit e tregojnë besimin e
tyre në Të kur Fryma e Perëndisë ndryshon
mendimet dhe dëshirat e tyre.


Nëse ndokush është në Krishtin ai
është një krijesë e re; gjërat e vjetra
shkuan, të gjitha u bënë të reja!
2 Korintasve 5:17



Perëndia thotë, “Do t’ju jap një zemr të
re dhe do të vendos në ju një frymë të
re.” Ezekiel 36:26

Ashtu si të futesh në një garazh nuk të bën
mekanik, edhe të shkosh në një kishë nuk të
bën të Krishterë.
Nëse ti dëshiron të marrësh faljen e
Perëndisë për mëkatet e tua dhe dhuratën e
jetës së përjetshme, konsidero një lutje si
kjo:
“Jesus, unë besoj që ti pagove
ndëshkimin për mëkatet e mia kur vdiqe në
kryq dhe u ngjalle prej së vdekurish. Dua të
largohem nga mëkatet e mia të vendos
besimin tim në ty si Zoti im. Pranoj të të
ndjek ty për gjithë jetën time. Faleminderit
për dhuratën e jetës së përjetshme. Amen.”


Kushdo që do të thërrasë emrin e Zotit
do të shpëtohet. Romakëve 10:13

Dëshira e ndjekësve të vërtetë është të:
Jetojnë një jetë të denjë për Zotin, duke i
pëlqyer Atij në çdo gjë, duke sjellë fryt në
çdo vepër të mirë, dhe të rriten në njohjen e
Perëndisë. Kolosianëve 1:10
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Kush është Jezusi?

I profetizuar nga:
Danieli
Unë shikoja disa vegime nate, dhe ja mbi retë e
qiellit po vinte dikush që i ngjante një Biri
njeriu; ai arriti deri te i Lashti i ditëve dhe iu
afrua atij. Atij iu dha sundimi, lavdia dhe
mbretëria, me qëllim që gjithë popujt, kombet
dhe gjuhët t`i shërbenin; sundimi i tij është një
sundim i përjetshëm që nuk do të kalojë, dhe
mbretëria e tij është një mbretëri që nuk do
shkatërrohet kurrë". Danieli 7:13-14

Isaia
Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është
dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet
perandoria dhe do të quhet Këshilltar i
admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Atë i
përjetshëm, Princ i paqes. Nuk do të ketë të
sosur rritja e perandorisë së tij dhe paqja mbi
fronin e Davidit dhe në mbretërinë e tij, për ta
vendosur pa u tundur dhe për ta përforcuar me
anë të mënçurisë dhe të drejtësisë, tani dhe
përjetë. Këtë ka për të bërë zelli i Zotit të
ushtrive. Isaia 9:5-6
E gjithë kjo ndodhi që të përmbushej fjala e
Zotit, e thënë me anë të profetit që thotë: “Ja,
virgjëresha do të mbetet shtatzënë dhe do të
lindë një djalë, të cilit do t`i venë emrin
Emanuel, që do të thotë: "Perëndia me ne".
Mateu 1:22-23

I adhuruar nga:

Deklarata nga:

Dijetarët

Kundërshtarët e Jezusit

Dhe ata, pasi e dëgjuan mbretin, u nisën; dhe ja,
ylli që kishin parë në lindje u shkonte përpara
atyre derisa u ndal përmbi vendin ku ndodhej
fëmija. Ata, kur e panë yllin, u gëzuan me gëzim
shumë të madh. Dhe, mbasi hynë në shtëpi,
panë fëmijën me Marien, nënën e tij, dhe ranë
përmbys dhe e adhuruan. Mateu 2:9-11

Por Jezusi u përgjigj atyre: “Im Atë vepron deri
më tash, e edhe unë veproj”. Për këtë Judenjtë
kërkonin edhe më tepër ta vrisnin, sepse jo
vetëm se shkelte të shtunën, por edhe se
thoshte se Perëndia ishte ati i vet, duke e
barazuar veten me Perëndinë. Gjoni 5:17-18

Dishepujt e Tij

Judenjtë iu përgjigjën: “Ne kemi një ligj dhe
sipas ligjit tonë ai duhet të vdesë, sepse e bëri
veten Bir të Perëndisë." Gjoni 19:7

Dhe Jezusi ia zgjati menjëherë dorën, e zuri dhe
i tha: “O njeri besimpak, pse dyshove?”. Pastaj,
kur hynë në barkë, era pushoi. Atëherë ata që
ishin në barkë erdhën dhe e adhuruan, duke
thënë: “Me të vërtetë ti je Biri i Perëndisë!”.
Mateu 14:31-33
Pastaj të njëmbëdhjetë dishepujt shkuan në
Galile, në atë mal që u kishte caktuar Jezusi dhe,
kur e panë, e adhuruan. Mateu 28:16-17
Pastaj iu priu jashtë deri në Betani dhe, si i ngriti
lart duart, i bekoi. Dhe ndodhi që, ndërsa ai po i
bekonte, u nda prej tyre dhe e morën lart në
qiell. Dhe ata, pasi e adhuruan, u kthyen në
Jeruzalem me gëzim të madh. Dhe rrinin
vazhdimisht në tempull duke lavdëruar dhe
bekuar Perëndinë. Luka 24:50-53

Gratë që e panë Atë të kryqëzohej
Ato, pra, u larguan me të shpejtë nga varri me
frikë dhe me gëzim të madh; dhe rendën ta çojnë
lajmin te dishepujt e tij. Dhe, ndërsa po shkonin
për t`u thënë dishepujve, ja Jezusi u doli përpara
dhe tha: “Tungjatjeta!”. Atëherë ato u afruan, i
rrokën këmbët dhe e adhuruan. Atëherë Jezusi u
tha atyre: “Mos kini frikë, shkoni të lajmëroni
vëllezërit e mi që të shkojnë në Galile dhe atje do
të më shohin”. Mateu 28:8-10

Apostulli Pjetër
Ai u tha atyre: “Po ju, kush thoni se jam unë?”.
Dhe Simon Pjetri duke u përgjigjur tha: “Ti je
Krishti, Biri i Perëndisë të gjallë”. Dhe Jezusi
duke përgjigjur u tha: “I lumur je ti, o Simon, bir
i Jonas, sepse këtë nuk ta zbuloi as mishi as
gjaku, por Ati im që është në qiej.”
Mateu 16:15-17

Apostulli Thoma
Jezusi erdhi, ndonëse dyert ishin të mbyllura,
dhe u prezantua midis tyre dhe tha: “Paqja me
ju!``. Pastaj i tha Thomait: “Vëre gishtin këtu
dhe shiko duart e mia; shtrije edhe dorën dhe
vëre në brinjën time; dhe mos ji mosbesues,
por besues!”. Atëherë Thomai u përgjigj dhe i
tha: “Zoti im dhe Perëndia im!”. Jezusi i tha:
“Sepse më ke parë, Thoma, ti ke besuar; lum
ata që nuk kanë parë dhe kanë besuar!"
Gjoni 20:26-29

Vetë Jezusi
Atëherë të gjithë thanë: “Je ti, pra, Biri i
Perëndisë?”. Dhe ai u tha atyre: “Ju thoni se
unë jam". Luka 22:70
“Unë dhe Ati jemi një.” Gjoni 10:30
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“Kush më ka parë mua, ka parë Atin.”
Gjoni 14:9

1. The Driver

2. The Convict

3. The Skydiver

A driver was once stopped by a police
officer. He was a good driver and as far as
he knew he had done nothing wrong.

An innocent man approached a judge and
volunteered to be executed in the place of a
convicted murderer. The judge consented. The
next day the judge told the convict he had a
decision to make.

Skydivers demonstrate their belief in
their parachutes when they jump from the
plane.

The police officer said, “I pulled you
over because you were going 60 through
a school zone. There were ten warning
signs that the speed limit was 15 and you
ignored them all.”
Just like the driver had ten warning
signs, God has given us ten clear warning
signs in the Bible. They are called the Ten
Commandments.
Have you ever told a lie, stolen
something or used God’s name as a curse
word? If you’re like me the answer is ‘yes’.

“An innocent man has been put to death in your
place. If you will accept his payment for your
crime, you are free to go. If you will not accept
his payment, you will be executed for your crime.
Which do you choose?”
Jesus Christ, the Son of God, was sinless but
voluntarily gave his life to pay the penalty for
your sins and mine. (God’s judgment for our sin
is death). Three days later he rose from the dead.



God showed his great love for us by sending
Jesus to die for us while we were still sinners.
Romans 5:8



Listen to what the Bible says:
Whoever keeps the whole law and yet
stumbles at just one point is guilty of
breaking all of it. James 2:10

God is saying that by breaking one
Commandment we have sinned and will
be held accountable for breaking all of
them, including adultery and murder.


God’s judgment for our sin is death.
(Banishment to hell because He will
not allow sin in His presence).
Romans 6:23a

If the story ends here, there is no hope
for us…



The gift of God is eternal life in Christ Jesus
our Lord. Romans 6:23b

As a result of Jesus’ death in your place, you
have two choices:
Receive both God’s pardon for your sins and
eternal life by repenting (sensing your sinfulness
and desiring to turn from it) and placing your
trust in the Lord Jesus.

Followers of Jesus demonstrate their
belief in Him when God’s Spirit changes
their thoughts and desires.



If anyone is in Christ, he is a new
creation; the old has gone, the new
has come! 2 Corinthians 5:17



God says, “I will give you a new heart
and put a new spirit in you.”
Ezekiel 36:26

Just as entering a garage won’t make
you a mechanic, attending a church won’t
make you a Christian.
If you would like to receive God’s
pardon for your sins and the gift of eternal
life, consider a prayer like this:
“Jesus, I believe you paid the penalty for
my sins when you died on the cross and
rose from the dead. I want to turn from my
sins and place my trust in you as my Lord.
I am willing to follow you the rest of my
life. Thank you for the gift of eternal life.
Amen.”


OR
Reject both God’s pardon for your sins and
eternal life by trusting in anyone or anything
other than Jesus to make you acceptable to God,
thus bearing the penalty for breaking God’s law
yourself.


Whoever believes in the Son has eternal life,
but whoever rejects the Son of God will not
see life, for God's wrath remains on him.
John 3:36

Knowing about Jesus doesn’t mean you believe
in Jesus…

Anyone who calls on the name of the
Lord will be saved. Romans 10:13
The desire of real followers of Jesus is to:



Live a life worthy of the Lord, pleasing
Him in every way, bearing fruit in
every good work, and growing in the
knowledge of God. Colossians 1:10
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Who is Jesus?

Prophesied by:

Worshiped by:

Statements by:

The Wise Men

Jesus’ adversaries

After they had heard the king, they went on their
way, and the star they had seen in the east went
ahead of them until it stopped over the place
where the child was. When they saw the star,
they were overjoyed. On coming to the house,
they saw the child with his mother Mary, and
they bowed down and worshiped him.
Matthew 2:9-11

Daniel
In my vision at night I looked, and there before
me was one like a son of man, coming with the
clouds of heaven. He approached the Ancient
of Days and was led into his presence. He was
given authority, glory and sovereign power; all
peoples, nations and men of every language
worshiped him. His dominion is an everlasting
dominion that will not pass away, and his
kingdom is one that will never be destroyed.
Daniel 7:13-14

Isaiah
For to us a child is born, to us a son is given,
and the government will be on his shoulders.
And he will be called Wonderful Counselor,
Mighty God, Everlasting Father, Prince of
Peace. Of the increase of his government and
peace there will be no end. He will reign on
David's throne and over his kingdom,
establishing and upholding it with justice and
righteousness from that time on and forever.
Isaiah 9:6-7
All this took place to fulfill what the Lord had
said through the prophet Isaiah: "The virgin will
be with child and will give birth to a son, and
they will call him Immanuel" - which means,
"God with us." Matthew 1:22-23

His disciples
Immediately Jesus reached out his hand and
caught Peter. "You of little faith," he said, "why
did you doubt?" And when they climbed into the
boat, the wind died down. Then those who were
in the boat worshiped him, saying, "Truly you
are the Son of God." Matthew 14:31-33
Then the eleven disciples went to Galilee, to the
mountain where Jesus had told them to go.
When they saw him, they worshiped him.
Matthew 28:16-17
When he had led them out to the vicinity of
Bethany, he lifted up his hands and blessed
them. While he was blessing them, he left them
and was taken up into heaven. Then they
worshiped him and returned to Jerusalem with
great joy. Luke 24:50-53

The women who saw him crucified
The women hurried away from the tomb, afraid
yet filled with joy, and ran to tell his disciples.
Suddenly Jesus met them. "Greetings," he said.
They came to him, clasped his feet and
worshiped him. Then Jesus said to them, "Do
not be afraid.” Matthew 28:8-10

Jesus said to the Jewish religious leaders, "My
Father is always at his work to this very day,
and I, too, am working." For this reason the
Jews tried all the harder to kill him; not only
was he breaking the Sabbath, but he was even
calling God his own Father, making himself
equal with God. John 5:17-18
The Jews insisted to Pilate, "We have a law,
and according to that law he must die, because
he claimed to be the Son of God." John 19:7

The Apostle Peter
Jesus asked. "Who do you say I am?" Simon
Peter answered, "You are the Christ, the Son of
the living God." Jesus replied, "Blessed are
you, Simon son of Jonah, for this was not
revealed to you by man, but by my Father in
heaven.” Matthew 16:15-17

The Apostle Thomas
Though the doors were locked, Jesus came
and stood among them and said, "Peace be
with you!" Then he said to Thomas, "Put your
finger here; see my hands. Reach out your
hand and put it into my side. Stop doubting and
believe." Thomas said to him, "My Lord and my
God!" Then Jesus told him, "Because you have
seen me, you have believed; blessed are those
who have not seen and yet have believed."
John 20:26-29

Jesus Himself
The Jewish religious leaders all asked, "Are
you then the Son of God?" He replied, "You are
right in saying I am." Luke 22:70
“I and the Father are one.” John 10:30
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“Anyone who has seen me has seen the
Father.” John 14:9

