
Shpëtimin Shkrimi - Salvation Scriptures

Efesianëve 2:2 në të cilat keni ecur dikur, sipas ecjës së kësaj bote, sipas 
prijësit  të  pushtetit  të  erës,  sipas  frymës  që  vepron  tani  në  bijtë  e 
mosbindjes,
Mateu 6:10 Ardhtë mbretëria jote. U bëftë vullneti yt në tokë si në qiell.
Luka 22:42 duke thënë: "O Atë,  po të duash,  largoje këtë kupë nga unë! 

Megjithatë mos u bëftë vullneti im, por yti''.
Gjoni 16:7-9 Megjithatë unë ju them të vërtetën: është mirë për ju që unë të 

shkoj, sepse, po nuk shkova, nuk do të vijë te ju Ngushëlluesi; por, po 
shkova, unë do t'jua dërgoj. 8 Dhe kur të ketë ardhur, ai do ta bindë botën 
për mëkat, për drejtësi dhe për gjykim. 9 Për mëkat, sepse nuk besojnë 
në mua;

2 Timoteut 2:10 Prandaj unë i duroj të gjitha për shkak të të zgjedhurve, që 
ata të kenë shpëtimin që është në Krishtin Jezus,  bashkë me lavdi të 
përjetshme.

Romakëve 15:20,21 duke u përpjekur të ungjillëzoj atje ku nuk ishte i njohur 
emri i Krishtit, që të mos ndërtoj mbi themelin e tjetërit. 21 Por, sikurse 
është shkruar: "Ata, ndër të cilët nuk u qe shpallur, do të shohin, dhe ata 
që nuk kishin dëgjuar për të, do të kuptojnë''.

Veprat e Apostujve 2:36,37 Ta dijë, pra, me siguri, gjithë shtëpia e Izraelit se 
atë Jezus që ju e keni kryqëzuar, Perëndia e ka bërë Zot e Krisht''. 37 Kur 
ata i  dëgjuan këto gjëra,  u pikëlluan në zemër dhe pyetën Pjetrin dhe 
apostujt: "Vëllezër, ç'duhet të bëjmë?''.

Hebrenjve 4:2 Në fakt neve si edhe atyre u ishte shpallur lajmi i mirë, por 
fjala  e  predikimit  nuk  u  dha  dobi  fare,  sepse  nuk  qe  e  bashkuar  me 
besimin tek ata që e dëgjuan.

Jeremia 24:7 Do t'u jap një zemër për të më njohur mua që jam Zoti; ata do 
të jenë populli im dhe unë Perëndia i tyre, sepse do të kthehen tek unë 
me gjithë zemër.

Veprat e Apostujve 16:14 Dhe një grua, me emër Lidia, që ishte tregtare të 
purpurtash,  nga  qyteti  i  Tiatirës  dhe  që  e  adhuronte  Perëndinë,  po 
dëgjonte. Dhe Zoti ia hapi zemrën për të dëgjuar gjërat që thoshte Pali.

Mateu 13:14,15 Kështu ndër ta përmbushet profecia e Isaias, që thotë: "Ju 
do  të  dëgjoni,  por  nuk  do  të  kuptoni,  do  të  vështroni,  por  nuk  do  të 
shikoni. 15 Sepse zemra e këtij populli është bërë e pandjeshme, ata janë 
bërë të rëndë nga veshët dhe kanë mbyllur sytë, që nuk shohin me sy dhe 
nuk dëgjojnë me vesh, dhe nuk gjykojnë me zemër dhe nuk kthehen, dhe 
unë t'i shëroj.

Isaia 6:9,10 Atëherë ai tha: "Shko dhe i thuaj këtij populli: Dëgjoni, pra, por 
pa kuptuar, shikoni, pra, por pa dalluar. 10 Bëje të pandieshme zemrën e 
këtij populli, ngurtëso veshët e tij dhe mbyll sytë e tij që të mos shikojë 
me sytë e tij,  të  mos dëgjojë me veshët e tij  dhe të mos kuptojë me 



zemrën e tij, dhe kështudo të kthehet dhe të jet shëruar".
Marka 4:11,12 Dhe ai u tha atyre: "Juve u është dhënë të njihni misterin e 

mbretërisë  së  Perëndisë;  kurse atyre  që janë përjashta  të  gjitha  këto 
jepen me shëmbëlltyra, 12 që: "Duke parë, të shohin, por të mos vën re; 
edhe duke dëgjuar, të dëgjojnë, por të mos kuptojnë, se mos pendohen 
dhe mëkatet u falen".

Gjoni 12:39,40 Prandaj ata nuk mund të besonin, sepse Isaia gjithashtu tha: 
40 "Ai i ka verbuar sytë e tyre dhe i ka ngurtësuar zemrat e tyre, që të 
mos shohin me sy dhe të mos kuptojnë me zemër, të mos kthehen dhe 
unë të mos i shëroj''.

Romans 11:7,8 E çfarë, atëherë? Izraeli nuk e mori atë që kërkonte, kurse të 
zgjedhurit  e  morën,  dhe  të  tjerët  u  verbuan,  8  siç  është  shkruar: 
"Perëndia u dha atyre frymë hutimi, sy që të mos shohin dhe veshë që të 
mos dëgjojnë deri në ditën e sotme''.

2 Thessalonians 2:10,11 dhe nga çdo mashtrim ligësie për ata që humbin, 
sepse nuk pranuan ta duan të vërtetën për të qenë të shpëtuar.  11 E 
prandaj Perëndia do t'u dërgojë atyre një gënjim që do t'i bëjë të gabojnë, 
që t'i besojnë gënjeshtrës,

Mateu 13:18-23 Juve pra kuptoni shëmbëlltyrën e mbjellësit. 19 Kur dikush 
dëgjon fjalën e mbretërisë dhe nuk e kupton, vjen i ligu dhe i merr atë që 
ishte mbjellë në zemrën e tij. Ky është ai njeri që ka marrë fara përgjatë 
rrugës. 20 Dhe ai që ka marrë farën nëpër gurishte, është ai që dëgjon 
fjalën dhe e pranon menjëherë me gëzim; 21 por, nuk ka rrënjë në vete, 
dhe është për pak kohë; dhe kur vijnë mundimi ose përndjekja për shkak 
të fjalës,  skandalizohet menjëherë. 22 Dhe ai që ka marrë farën midis 
ferrave është ai  që e dëgjon fjalën, por shqetësimet e kësaj  bote dhe 
mashtrimet e pasurisë ia mbysin fjalën; dhe ajo bëhet e pafrytshme.  23 
Por ai që merr farën në tokë të mirë, është ai që e dëgjon fjalën, e kupton 
dhe jep fryt;  dhe prodhon njëri  njëqindfish,  tjetri  gjashtëdhjetëfish dhe 
tjetri tridhjetëfish.

2 e  Korintasve 3:15,16 Por deri më sot, kur lexohet Moisiu, një vel mbetet 
mbi zemrat e tyre. 16 Por kur Izraeli të kthehet te Zoti, veli do të hiqet.

Isaia 30:28 fryma e tij është si një përrua që vërshon dhe që arrin deri në 
qafë për të shoshitur kombet me shoshën e shkatërrimit dhe për të vënë 
në nofullat e popujve një fre që t'i bëjë të përdalin.

Osea 11:3-7 Unë vetë i mësova Efraimit të ecë, duke e mbajtur nga krahët; 
por ata nuk e kuptuan që unë po i shëroja. 4 Unë i tërhiqja me litarë të 
dashamirësisë njerëzore, me lidhje dashurie; isha për ta si ai që e ngre 
zgjedhën nga qafa e tyre, dhe përulesha për t'u dhënë të hanë. 5 Izraeli 
nuk do të kthehet në vendin e Egjipti;  por Asiri do të jetë mbreti i  tij, 
sepse nuk kanë pranuar të konvertohen. 6 Shpata do të bjerë mbi qytetet 
e tij, do të shkatërrojë shufrat e tyre dhe do t'i hajë për shkak të planeve 
të tyre të këqija. 7 Populli im synon të largohet nga unë; megjithatë e 



thërresin Shumë të Lartin, asnjë prej tyre nuk e përlëvdon.
Veprat e Apostujve 26:18 që t'u çelësh sytë atyre dhe t'i kthesh nga errësira 

në dritë dhe nga pushteti i Satanit te Perëndia, që të marrin me anë të 
besimit  në  mua  faljen  e  mëkateve  dhe  një  trashëgim  midis  të 
shenjtëruarve".

2 Timoteut 2:24-26 Sepse shërbëtori i Zotit nuk duhet të zihet, por të jetë i 
butë me të gjithë, i aftë për të mësuar njerëzit dhe i durueshëm, 25 duke i 
mësuar me butësi kundërshtarët, me shpresë se Perëndia ua jep atyre të 
pendohen, që arrijnë të njohin të vërtetën, 26 dhe të vijnë në vete, duke 
shpëtuar nga laku i djallit, që i ka zënë robër të vullnetit të tij.

Zbulesa  3:17-19  Sepse  ti  thua:  "Unë  jam i  pasur,  u  pasurova  dhe  s'kam 
nevojë për asgjë"; edhe nuk e di se ti je qyqar e mjeran, i varfër, i verbër 
dhe i zhveshur. 18 Të këshilloj të blesh nga unë ar të kulluar në zjarr që të 
bëhesh i pasur; edhe petka të bardhë që të vishesh dhe të mos duket 
turpi i lakuriqësisë sate; edhe vajos sytë e tu me kolir, që të shohësh. 19 
Unë të gjithë ata që i dua i qortoj dhe i ndëshkoj; prandaj ji i zellshëm dhe 
pendohu.

2  Korintasve  7:10  Trishtimi  sipas  Perëndisë  në  fakt,  sjell  pendim  për 
shpëtim, për të cilin njeriu nuk i vjen keq, por trishtimi i botës shkakton 
vdekje.

1 i Mbretërve 18:37 Përgjigjmu, o Zot, përgjigjmu, që ky popull të pranojë që 
ti, o Zot, je Perëndia, dhe ke bërë të kthehen te ti zemrat e tyre".

2 Corinthians 4:4 të cilëve perëndia i këtij shekulli ua verboi mendjet e atyre 
që  nuk  besojnë,  që  drita  e  ungjillit  të  lavdisë  së  Krishtit,  që  është 
shëmbëllimi i Perëndisë, të mos ndriçojë tek ata.

Luka 8:11-15 Ky është kuptimi i shëmbëlltyrës: fara është fjala e Perëndisë. 
12 Ata përgjatë rrugës janë ata që e dëgjojnë fjalën; por pastaj vjen djalli 
dhe ua merr fjalën nga zemra e tyre, që ata të mos besojnë dhe të mos 
shpëtojnë. 13 Ata mbi gurishte janë ata që, kur dëgjojnë, e presin fjalën 
me gëzim;  por  ata  nuk  kanë rrënjë,  besojnë  për  njëfarë  kohe,  por  në 
momentin e sprovës tërhiqen. 14 Pjesa që ka rënë ndër ferra janë ata që 
e dëgjuan fjalën; por, gjatë rrugës, ua zënë frymën shqetësimet, pasuritë 
dhe kënaqësitë e kësaj jete, dhe nuk arrijnë të piqen. 15 Por pjesa që ra 
në tokë të mirë janë ata që, pasi e dëgjuan fjalën, e ruajnë në zemër të 
ndershme dhe të mirë dhe japin fryt me qëndrueshmëri''.

Veprat eApostujve 15:11 Po ne besojmë se do të shpëtohemi me anë të hirit 
të Zotit Jezu Krishtit, dhe në të njëjtën mënyrë edhe ata''.

Romakëve 8:13 sepse, po të rroni sipas mishit, ju do të vdisni; por, nëse me 
anë të Frymës i bëni të vdesin veprat e trupit, ju do të rroni.
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