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Historia 
MË E RENDESISHME 
QË ËSHTË TREGUAR 

NDONJE HERË
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Ti na premtove të 
na tregosh historinë 
më të rëndësishme, 

të kujtohet?

E drejt! Historinë më 
të rëndësishme nga libri 
më i rëndësishëm; Bibla, 
libri i Perëndisë.

Të lutem, 
babi.

Endrju, Ela! 
Çfarë keni?

Nga e  
dimë ne se 
Bibla ëshë 

libri i 
Perëndisë?

Histori 
nga Bibla?

Nuk është vetëm 
një histori Bible. 

Eshtë historia e 
të gjithë Biblës – 
plani i Perëndisë 

për të gjithë 
njerëzit.
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Si është Zoti 
në të vërtetë?

Zoti nuk 
shkruan 
libra, pse 
shkruan 

Ai?

Kohë më parë, Zoti krijoi botën 
dhe gjithçka në të! Pastaj Zoti 

bëri një kopësht të quajtur Eden. 
Ai e bëri gati për një 

krijesë shumë të veçantë.

Zoti kujdeset për ne dhe përgjigjet kur ne 
kërkojmë ndihmë. Ai është i shenjtë dhe i pastër. 
Ju nuk mund ta shihni Atë, por Ai shikon dhe i 

di të gjitha. Dhe Ai mund të bëjë gjithçka. Lëreni 
babin të tregojë historinë dhe ju do ta kuptoni.

Që jemi ne!

Zoti ka përdorur 40 persona të 
ndryshëm, Endrju. Ata e shkruajtën Biblën 

në një periudhë prej 1500 vjetësh. 
Ka 66 libra në Bibël që mbështesin njëri 

tjetrin dhe që kombinojnë në mënyrë 
të përkryer. Vetëm Perëndia mund të 

bëjë një libër të tillë.
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Krijesa – Adami dhe Eva
Shkrimi biblik: Zanafilla 1, 2

Zoti tha: “Le të bëjmë njerëzit sipas 
imazhit tonë, që të jenë si ne.” Dhe Zoti 
Perëndi formoi trupin e një burri nga dheu 
i tokës dhe fryu tek ai frymën e jetës. Dhe 
njeriu u bë një person i gjallë.

“Nga dheu i tokës?”
“Po, Endrju. Zoti mund të bëjë gjithçka!”
Pastaj Zoti tha: ”Nuk është mirë për 

njeriun të jetë vetëm. Unë do të krijojë një 
partner që do ta ndihmojë atë.” Kështu që 
Zoti bëri që Adami të binte në një gjumë të 
thellë. Ai mori një nga brinjët e Adamit dhe 
krijoi gruan nga brinja.

Zoti solli gruan, Evën, tek Adami si gruan e tij.
Në qëndër të kopshtit Zoti vendosi pemën 

e jetës dhe të njohurisë së të mirës dhe të 
keqes. Por Zoti Perëndi i dha njeriut këtë 
paralajmërim: “Ju mund të hani nga të gjitha 
frutat në kopësht përveç frutit nga pema e 
njohurisë të së mirës dhe të keqes. Në qoftë 
se ju hani nga ky frut ju me siguri do të 
vdisni.”

Adami dhe Eva jetonin në kopësht dhe ata ishin 
shumë të lumtur. Ata ishin shumë afër me Zotin 
dhe gëzoheshin duke qëndruar me të. Por një ditë...
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Adami dhe Eva mëkatojnë
Shkrimi biblik: Zanafilla 3

Satani, armiku i Zotit, e maskoi veten e tij si një gjarpër. 
Ai nuk donte që Adami dhe Eva të ishin me Zotin dhe t´i 
bindeshin Atij.

Ai pyeti Evën: “Me të vërtet Perëndia ju ka thënë 
juve që ju nuk duhet të hani asnjë nga frutat që janë në 
kopësht?”

Ajo i tha atij: “Vetëm nga fruti i pemës që është në 
qëndër të kopshtit ne nuk jemi të lejuar të hamë. Zoti 
ka thënë ne nuk duhet të hamë ose madje edhe ta 

prekim, ose ndryshe ne do të vdesim.”
“Ju nuk do të vdisni!” mashtroi gjarpri. “Ju do të 

bëheni tamam si Zoti.”
Gruaja u bind. Fruti dukej kaq i freskët dhe 

i shijshëm, dhe do ta bënte atë kaq të zgjuar! 
Kështu që ajo...

“JO! Eva, mos e ha!”
“Mirë e the Endrju, por ajo e bëri, dhe po 

kështu bëri dhe Adami.”
Papritur ata ishin të frikësuar. Ata u fshehën 

nga Zoti kur Ai erdhi për të ecur në kopësht. 
Ata kishin mëkatuar duke mos i´u bindur Zotit. 

Kështu që Ai i nxorri ata jashtë 
nga kopshti i Edenit.
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I nxorri jashtë? 
Nuk i donte më 

Zoti ata?
Unë nuk do 

ta kisha dëgjuar 
Satanin!

A e panë përsëri 
Zotin ata?

Kini durim! Qetësohuni! 
Zoti akoma i donte ata. Por 

Ai e urren mëkatin. Mëkati na 
ndan ne nga Zoti.

Pse Zoti 
vendosi pemën atje 

atëherë?
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Zoti e donte 
Adamin me Evën. 
Ai donte që ata të 

kishin një zgjedhje, 
të zgjidhnin vetë 
ta donin dhe t´i 
bindeshin Atij. 

Por ata vendosën 
të mos i bindeshin 

Zotit. Ata nuk e 
dinin se sa e 

tmershme do të 
ishte ndarja nga 

Zoti.

Dhe, sepse ata 
zgjodhën të mëkatonin, 
të gjithë ata që erdhën 

pas tyre lindën me 
mëkat dhe të ndarë nga 

Perëndia, gjithashtu.

Do të thuash 
që ne nuk mund të 
jemi me Zotin për 
shkak të tyre? Kjo 
nuk është e drejtë!

Jo vetëm për shkak të  
tyre, Endrju. Ne të gjithë 

mëkatojmë duke bërë gabime. 
Por Zoti kishte një plan të 

mrekullueshëm që të na bënte 
të drejtë me Të. Ai vetëm kishte 

nevojë për një person të përkryer 
të vdiste për mëkatet tona.

Kur gjithçka ishte  
gati Zoti vuri planin  

e tij në veprim.  
Filloi me një bebe!
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Jezusi Lindi
Shkrimi Biblik: Mateu 1, Luka 2

Zoti i dha Maries Birin e tij si një bebe. Ai zgjodhi Jozefin 
që ta ndihmonte Marien që të kujdesej për të. Sepse bebja 
ishte Biri i Perëndisë, ai ishte lindur pa mëkat.

Një Ëngjëll i Zotit i shfaqet Jozefit në një ëndërr. 
Ëngjëlli i tha, “Maria do të ketë një djalë, Dhe ti do ta 
quash atë Jezus, sepse Ai do t´i shpëtoj njerëzit e tij nga 
mëkati.” (“Jezus” do të thotë Zoti shpëton.)

Pak para se bebi të lindte Maria dhe Jozefi duhet të 
shkonin në Betlehem.
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Ndërkohë që ata ishin atje Maria lindi fëmijën e saj  
të parë, një djalë.

Zoti dërgoi ëngjëj t´ju tregojë njerëzve për lindjen e Birit  
të tij. Ata erdhën të shikonin këtë ngjarje të mahnitshme: Biri  
i Perëndisë i lindur si një bebe! 

“Jezusi u rrit si ju fëmijë.”
“Shkonte ai në shkollë, babi? Dhe luante?”
“Po, Endrju. Ai gjithashtu u bindej prindërve të tij 

dhe ishte i bindur ndaj Babait të tij të vërtetë, Perëndisë. 
Dhe Ai kurrë nuk mëkatoi!”
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Jezusi Mësues
Shkrimi biblik: Luka 2, Mateu 22, Gjoni 3

Kur ai ishte 12 vjeç Jezusi ishte në Jeruzalem me 
mësuesit.

Ai ishte në tempull ku diskutonte pyetje të 
vështira me ta. Dhe të gjithë ata që e dëgjonin ishin 
të çuditur nga dituria e tij dhe përgjigjet e tij. 

Jezusi rritej njëkohësisht në trup dhe në dituri, 
dhe ai ishte i dashur nga Zoti dhe nga të gjithë ata 
që e njihnin atë.

Kur Ai ishte 30 vjeç filloi të predikojë dhe të mësojë. 
Ai mësoi që Zoti kujdeset se si njerëzit mendojnë dhe 
veprojnë. Dhe ai tha: “Ti duhet ta duash Zotin me 
gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me 
të gjithë mëndjen tënde. Kjo është komanda e parë 
dhe më e madhe. E dyta është po aq e rëndësishme: 
Duaje të afërmin tënd si vetveten.”

Jezusi foli për planin e mrekullueshëm të Perëndisë 
për të na kthyer ne sërisht tek Ai.

Ai tha: “Zoti kaq shumë e deshi botën saqë dha 
Birin e tij të vetëm, që kushdo që beson në të nuk 
do të vdesë por do të ketë jetë të përjetshme.”

”Unë besoj tek Jezusi, babi!”
  “Shumë mirë Ela!”
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Jezusi Shëruesi
Shkrimi biblik: Mateu 4, 9

Jezusi gjithashtu ndihmoi njerëzit 
që të shikonin se si është Perëndia. Ai 
u tregoi atyre që Zoti i donte ata. Një 
nga mënyrat se si Ai e bëri këtë ishte 
duke shëruar çdo lloj sëmundje dhe 
lëngate.

Të sëmurët menjëherë 
shëroheshin. Dhe çfardo lloj 
sëmundje apo dhimbje, ose ishin 
të pushtuar nga demon, ose ishin 
epileptik, ose ishin të paralizuar – 
Jezusi i shërojë ata të gjithë.

Njëherë, një sundues u përul në 
gjunjë përpara Jezusit.

“Vajza ime sapo ka vdekur,” 
tha ai, “por ti mund ta 
sjellësh sërish në jetë 
në qoftë se ti vjen 
dhe vë duart mbi të.”

Jezusi shkoi e 
mori vajzën për 
dore dhe ajo u ngrit.

“Uau! Jezusi shëroi 
me të vertetë njerëz, babi?”

“Është e vërtet, Endrju. 
Dhe Ai akoma shëron sot. 
Asgjë nuk është shumë e 
vështirë për Të!”
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Jezusi Bërësi i Mrekullive
Shkrimi biblik: Mateu 14, Gjoni 6

“Jezusi bëri gjëra të tjera të mrekullueshme dhe të 
mahnitshme. Ai qetësoi stuhinë dhe eci mbi ujë!”

“Kjo duhet të ketë qënë fantastike!”
“Ashtu ishte, Endrju. Njëherë tjetër, më shumë se 5000 

veta e ndoqën Jezusin në një vend të largët. Dishepujt e tij 
donin që Ai të dërgonte njerëzit në qytet të blinin ushqim, 
sepse ishte vonë.”

Jezusi u përgjigj: “Nuk është e nevojshme 
– ju ushqeini ata.”

Andrea tha: “Këtu është një djalë që ka pesë bukë 
elbi dhe dy peshq! Por kjo nuk mjafton për këtë turmë 
të uritur?”

Jezusi e mori bukën, falenderoi Zotin, dhe ua dorzoi 
njerëzve. Pas pak Ai bëri të njëjtën gjë me peshkun. 
Dhe ata të gjithë hëngrën derisa u ngopën! 

“Tani mblidhni ato që mbetën,” ju tha Jezusi 
dishepujve, “kështu që asgjë të mos shkojë dëm.”

Atje ishin vetëm pesë copa buke por u mbushën 
dymbëdhjetë kosha me copat që njerëzit nuk 
mundën ti hanin dot!

“Pra kishte mbetur më shumë ushqim sesa ata 
kishin në fillim?”

“Ke të drejtë, Ela. Jezusi po u mësonte 
atyre që Zoti mund të përmbushte 
nevojat e tyre. Ai do të bëjë të njëjtën gjë 
kur ne i kërkojmë Atij.”
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Jezusi dhe Fëmijët
Shkrimi biblik: Mateu 19, Marku 10

“Jezusi u tregoi njerëzve që Perëndia i do fëmijët. Ai i 
shëroi ata, i lejoi ata që ta ndihmonin Atë (si djalin me 
ushqimin), dhe madje i ngriti ata nga të vdekurit!”

Disa fëmijë i sollën tek Jezusi që Ai të vinte duart mbi 
ta dhe të lutej për ta. Dishepujt ju thanë atyre të mos e 
bezdisnin Atë.

Kur Jezusi e pa çfarë po ndodhte, Ai tha: “Lërini 
fëmijët të vijnë tek unë. Mos i ndaloni ata! Kushdo që 

MIS Albanian.indd   18MIS Albanian.indd   18 9/30/21   10:34 AM9/30/21   10:34 AM



nuk do të ketë atë lloj besimi siç ata e kanë, kurrë nuk do 
të hyjnë në Mbretërinë e Perëndisë.” Atëherë Ai i mori 
fëmijët në krahët e tij dhe vuri duart në kokat e tyre dhe i 
bekoi ata.

“Unë dua të bekohem nga Jezusi gjithashtu!”
“Edhe ti mund të bekohesh, Endrju. Jezusi është i njëjtë sot 

dhe Ai i do fëmijët po aq shumë.
“Jo çdo njeri i pëlqeu mendimet e tij. Çfarë Ai bëri dhe 

mësoi i bëri drejtuesit fetarë të nevrikoseshin me Të. Ata ishin 
xheloz që njerëzit e pëlqenin Atë kaq shumë. Kështu që ata 
planifikuan ta hiqnin qafe.”
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Jezusi u Arrestua dhe u vu në Provë
Shkrimi biblik: Luka 22, Gjoni 19

“Një natë kur Jezusi po lutej në kopësht, drejtuesit 
fetarë dërguan një turmë me shkopinj në duar dhe ushtarë 
që ta arrestonin Atë.”

Dishepujt thërritën: “Zot, a duhet të luftojmë? Ne 
i kemi shpatat!” Dhe njëri prej tyre i preu veshin e 
djathtë shërbëtorit të kryepriftit.

Por Jezusi tha: “Mos rezistoni më.” Dhe Ai preku 
shërbëtorin në vendin ku veshi i tij ishte dhe e 
shëroi atë.
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“Jezusi shëroi një nga armiqtë e tij?”
“Po, Ela. Ai do çdo njeri.”
Ata e morën Jezusin dhe e arrestuan, e çuan tek 

sunduesi i vendit, Pilati, dhe e vunë në provë. Ushtarët e 
goditën Jezusin, dhe vendosën gjëmba në kokën e tij, dhe 
u tallën me të. Atëherë Pilati u foli njerëzve.

“Unë do ta nxjerr përpara jush atë tani, por ta dini 
që unë e quaj të pafajshëm.”

“Largoje, Largoje,” thërrisnin ata. “Kryqëzojeni atë!”
Dhe Pilati ju´a dha Jezusin atyre që ta kryqëzonin.
“Por Ai s´bëri asgjë gabim! Kjo nuk është e drejtë!”
“Ke të drejt, Endrju. Por mos harroni, Zoti kishte një plan.”
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Jezusi Vdiq në Kryq
Shkrimi biblik: Luka 23

“Ata e gozhduan Jezusin në kryq.”
Jezusi tha: “O Atë fali këta njerëz, sepse nuk dinë 

seç po bëjnë.”
Dy të tjerë, kriminela që të dy, ishin ekzekutuar me 

të. Një nga kriminelët i varur në anë të tij thërriti, “Pra 
Ti je Mesia, është e vërtet?” (Mesia është një emër tjetër 
i Birit të Perëndisë.) “Tregoje veten tënde duke 
shpëtuar veten – dhe ne, gjithashtu!”

Por krimineli tjetër kundërshtoi: “Nuk e ke frikë 
Perëndinë edhe kur ti je duke vdekur? Ne meritojmë 
të vdesim për gjërat tona të këqija, por ky njeri nuk 
ka bërë asgjë të keqe.” Pastaj ai i tha: “Jezus, më kujto 
mua kur ti të shkosh në mbretërinë tënde.”

Jezusi përsëriti, “Unë po të siguroj ty, që sot ti do të 
jesh me mua në parajsë.”

“Ai do të ishte me Jezusin pasi ai të vdiste?”
“Po, Ela!”
“Më vonë, Jezusi i thërriti Atit të tij, Zot, dhe vdiq.”
“Hej, është Jezusi personi i planit të Perëndisë?”
“Po, Endrju. Perëndia dërgoi birin e tij të vetëm të 

përkryer, Jezusin. Dhe Ai vdiq që të marri ndëshkimin për 
mëkatet tona.”
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Jezusi Është i Gjallë
Shkrimi biblik: Mateu 28, Luka 24

Trupi i Jezusit u varros nga miqtë e tij.
Në mëngjesin e ditës së parë të javës dy gra shkuan tek varri. 
Papritur atje u bë një tërmet i madh, për shkak se një 

ëngjëll i Perëndisë erdhi poshtë nga qielli dhe rrotulloi 
gurin nga varri.

“Mos u friksoni,” tha ai. “Unë e di që ju jeni duke parë 
për Jezusin që u kryqëzua. Ai nuk është këtu! Ai është 
ngritur nga vdekja, ashtu siç Ai tha që do të ndodhë. 
Tani shkoni shpejt dhe tregojuni dishepujve të tij.”
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“Kjo është pjesa më e mirë!”
“Po, Endrju! Pasi ai pagoi për të gjitha mëkatet tona, 

Perëndia e ngriti atë nga vdekja. Ky ishte plani i Perëndisë për 
gjithë kohët.”

Më vonë, ndërkohë që dishepujt po flisnin për këtë, papritur 
Jezusi ishte duke qëndruar në mesin e tyre. Ai tha: “Paqja 
qoftë me ju.” Por i gjithë grupi ishte tmerrësisht i frikësuar, 
duke menduar se ata po shikonin një fantazëm!

“Pse frikësoheni?” pyeti Ai. “Shikoni në duart e mia. 
Shikoni në këmbët e mia. Ju mund të shikoni që jam unë 
me të vërtet. Më prekni dhe sigurohuni që nuk jam një 
fantazëm!”
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Ku është Jezusi Sot?
Shkrimi biblik: Gjoni 16, Veprat 1

“Jezusi qëndroi me dishepujt e tij për shumë javë.”
“Ata duhet të kenë qënë të lumtur!”
“Po, po ku është Jezusi tani?”
“Pyetje e mirë, Ela.”
Jezusi tha: “Në fakt është më mirë për ju që Unë të 

largohem, sepse në qoftë se unë nuk largohem Shpirti i 
Shenjtë nuk do të vijë. Po në qoftë se Unë largohem, 
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Ai do të vijë, sepse unë do t´a dërgoj atë tek ju.” 
Kur Jezusi mbaroi së foluri me dishepujt, ata e panë atë që 

të ngrihej në qiell dhe u zhduk në një re. Dy ëngjëj ju thanë 
atyre, “Jezusi u largua nga ju për në qiell. Dhe një ditë, 
ashtu si ju e patë të largohej, Ai do të kthehet!”

Një ditë Jezusi do të kthehet për të gjithë fëmijët e Perëndisë. 
Që kushdo që beson te Jezusi që vdiq për ta, do të falet. Ne do të 
jemi me Të përgjithmonë. Asgjë nuk do të na ndajë ne kurrë më 
nga dashuria e Perëndisë!
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Unë dua të jem 
fëmija i Perëndisë,  

që të jem me Të.

Shumë mirë, Endrju! Ky është vendimi më i rëndësishëm 
që ti do të bësh ndonjëherë! Bibla na tregon se mëkatet 

tona na ndajnë ne nga Perëndia. Dhe thuhet, “Në qoftë se 
ti pohon me gojën tënde që Jezusi është Zot dhe beson në 
zemrën tënde që Perëndia e ngriti Atë nga vdekja, ti do të 

shpëtohesh. Sepse është me anë të besimit në zemër që ti je 
i drejtë me Perëndinë, dhe me 

të pohuarit me gojën tënde 
që ti je i shpëtuar.”
Romakëve 10:9-10

Unë mund t´a them 
këtë! Unë me të vërtet 

besoj tek Jezusi!

Atëherë le ti´a themi Perëndisë, Ai është 
gjithmonë duke na dëgjuar, Endrju. Ai i dëgjon 

lutjet tona dhe na përgjigjet ne. 
Thuaj këtë lutje me mua.
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Perëndi i dashur, unë e di që jam një mëkatar. Unë kam 
bërë zgjedhje të gabuara, dhe gjëra të këqija. Më vjen 
keq. Të lutem më fal mua. Unë besoj tek biri yt, Jezusi, 
që vdiq për mëkatet e mia 
dhe unë besoj që ti e ngrite 
atë nga të vdekurit. Unë dua 
Jezus që ti të bëhesh Zoti im. 
Faleminderit që ti më do mua 
dhe më bëre fëmijën tënd. 
Tani, të lutem më mbush mua 
me Shpirtin tënd të Shenjtë, 
kështu që unë mund të kem të 
gjithë forcën që më duhet për 
tu bindur Ty. Amen.
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Uau! Tani jam fëmijë i 
Perëndisë, është e vërtet?

Sigurisht!

Tani që ta njihni Perëndinë më 
mirë, jeni të sigurt t´i flisni Atij  

në lutje dhe lexoni për të në  
librin e tij, Biblën. Zoti ju flet 

ju nëpërmjet Biblës the ju  
tregon ju për gjërat e  
rëndësishme që Ai ka  

për të bërë 
për ju.

Ta duash 
Perëndinë, T´ju 
tregosh njerëzve 
për Jezusin, dhe 

tregoju atyre 
dashurinë e 

Perëndisë dhe 
fuqinë e tij.

Cfarë 
gjërash 
babi?

Jezusi u tha atyre që rrinin me të: “Shkoni dhe bëni 
dishepuj... mësojini ata që tu binden urdhërimeve që 

Unë ju kam dhënë juve. Dhe jini të sigurt për këtë: 
Unë jam me ju gjithmonë.” Mateu 28:19-20
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Pasi Jezusi u ngjit në qiell, Ai na dërgoi ne 
Shpirtin e Shenjtë. Ai do t´ju drejtojë dhe t´ju 
mësojë ju, dhe t´ju japë juve forcë të veçantë 

për t´ju treguar të tjerëve.

Unë dua t´ju 
tregoj miqve 

të mi!

Hej! Më e mira 
sapo ndodhi! 

Mund të ndodhë 
edhe ty, gjithashtu! 
Ju mund të besoni 
dhe të merrni të 

njëjtin vendim që 
dhe unë bëra! 

Lutu dhe Zoti do  
të të dëgjojë ty. 

Ai të do ty. 
Ai do të falë ty 
dhe të të bëjë 
fëmijën e tij.
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“Hidhi një sy librit të perëndisë. 
Fillo aventurën më të madhe të

jetës tënde!”
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