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Në vitin e 30-të pas Krishtit, Perandoria Romake 
ishte 780-vjeçare. Ajo përfshinte të gjitha 

vendet rreth Mesdheut, nga Spanja e Galacia 
deri në Egjipt dhe Siri. 

Një ditë, në pallatin e 
guvernatorit romak Pilat, i cili 
komandonte forcat pushtuese 

dhe ndodhej në Jeruzalem; 
i cili ishte kryeqyteti i Judesë  

në Palestinë dhe i përkiste 
provincës romake të Sirisë. 

Kapiten,  
çfarë lajmesh  

kemi nga raporti 
javor? 

Guvernator,  
pashë një turmë  

të madhe njerëzish  
në lumin Jordan, ku 

njëfarë Gjon Pagëzori  
po predikonte. Ai 

besohet të  
jetë profet… 

Ai pagëzon njerëzit dhe  
u flet për ardhjen e një  

udhëheqësi të quajtur Mesia. 

Mm…E kuptoj,  
një udhëheqës  
tjetër që do të  

rekrutojë një ushtri  
dhe do të përpiqet  
të na shporrë ne,  

romakët… 

Nuk është udhëheqësi i parë dhe 
as i fundit, por asnjë nuk ia ka dalë 

mbanë të na largojë! 

Po, këta 
judenjtë janë 

vërtet një popull  
i veçantë. 

Janë i vetmi popull, që s’mund të thyhet dhe perandor Tiberi  
po u dorëzohet atyre. Kur zbukurova këtë pallat me piktura të arta të 

perëndive tona romake, ai më urdhëroi t’i hiqja! 

Franca

Spanja Italia

Afrika 
Siria

Jeruzalemi 
Palestina 

Greqia 
Roma
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 Për judenjtë kjo do të thoshte të çnderoje 
 qytetin e tyre të shenjtë. Çdo pikturë e Perëndisë 

së tyre është e ndaluar rreptësisht.  
Të gjitha simbolet tona, që kanë lidhje me 

Perandorinë Romake 
 konsiderohen 

blasfemi. Ata i bënë 
një ankesë Perandorit 
Tiber dhe e fituan 

çështjen! 

Janë popull i vështirë për t’u 
sunduar. Puna ime si guvernator këtu në 

Jeruzalem është më e vështira në të  
gjithë perandorinë! 

 Ke të drejtë. Këta 
judenjtë janë i vetmi popull 
në të gjithë perandorinë, 

që nuk detyrohen të 
adhurojnë perënditë 

romake! 

 Ata nuk punojnë ditën e Sabatit dhe lejohen të refuzojnë  
hyrjen në Tempullin e tyre të joçifutëve me pretendimin  

se janë popull i zgjedhur. 

 Ah, ky tempulli i 
Jeruzalemit! Çfarë 

makthi! Për festat e 
judenjve vijnë 200 mijë 
pelegrinë e duhet pasur 

kujdes! Papritur e pa 
kuptuar, të shkaktojnë 
probleme dhe fillojnë 

ndonjë trazirë. 

 Po vëzhgojmë lëvizjet e 
tyre nga Citadel Antonia 

dhe mund të ndalojmë çdo 
trazirë në kohë. 

 Në rregull, kapiten. 
Vëzhgoje nga afër këtë 

situatën e lumit Jordan dhe 
më mbaj të informuar… 

 Do të shkoj 
vetë atje. I njoh 

autoritetet  
çifute dhe po  

mendoja edhe për  
këtë Gjon  
Pagëzorin;  

ata kanë ndër mend  
të kryejnë vetë nj 

ë hetim… 
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Të nesërmen, në lumin Jordan. 

 Ky profet prej  
shkretëtire tërheq  

vërtet shumë njerëz… 
Le ta zbulojmë pse.

  O ju të gjithë, dëgjoni: Lajme 
të mira! Mesia, Krishti ka ardhur!… Ai 

do ta zbulojë Veten së shpejti dhe do të 
shfaqet në publik… 

 Bashkë me Të 
vjen edhe gjykimi 

i Perëndisë. Sfurku 
shoshitës është në 
duart e Tij për të 

grumbulluar grurin në 
hambarin e Tij, 

 por do ta djegë 
bykun me zjarr 
të pashueshëm! 

Përgatisni rrugën, 
hiqni çdo pengesë 

dhe hapni një  
rrugë të drejtë  

për Të. 

 Çfarë? Ka ardhur Mesia?  
Ai do të largojë romakët! 

 Më në fund çlirim! Epoka e  
artë do të fillojë së shpejti! 

 Nuk kemi pasur një 
njeri të Perëndisë si 
Gjon Pagëzori për një 

kohë të gjatë. 

 Ai bën një jetë të vështirë  
si profetët e vjetër… Vesh rroba  

të bëra me fije deveje, 

Nëse po e kuptoj 
qartë, të gjithë duhet 
të ndryshojnë zemrat 

dhe t’i shërbejnë 
Perëndisë dhe jo 

vetvetes.

0 me brez lëkure  
në mes. Ha karkaleca të 

pjekur dhe mjaltë  
të egër. 
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Mateu 3:1-17
Tani në ato ditë erdhi Gjon Pagëzori, që predikonte në shkretëtirën 
e Judesë, dhe thoshte: «Pendohuni, sepse mbretëria e qiejve është 
afër!» Dhe në fakt për Gjonin kishte folur profeti Isaia kur tha: 
«Një zë i atij që bërtet në shkretëtirë: “Përgatitni udhën e Zotit, 
drejtoni shtigjet e tij”». 

Tani Gjoni vet kishte veshur një rrobë prej leshi të devesë dhe 
një brez prej lëkure në bel; ai ushqehej me karkaleca dhe mjaltë 
të egër. 
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 Ndërkohë… 

 Unë po  
ju zhys  
në ujë 

 dhe do  
t’ju ngre,  

që do të thotë 
pastrim dhe 
ripërtëritje. 

 A nuk ju bën 
përshtypje se  
çfarë thotë  

profeti? 

 Ne s’kemi 
 nevojë për 
ndryshim! 

 Jemi këtu për 
të hetuar për 

autoritetet çifute 
në Jeruzalem, 

kryepriftin dhe 
farisenjtë. 

 A je ti ai që  
quhet Gjon Pagëzori? 

A e konsideron  
veten Krishti? 

 Jo, unë nuk jam 
Krishti. Nuk jam 
madje as i denjë  

të zgjidh sandalet 
e Tij. 

 Kush je ti atëherë? Nga vjen?  
Në emër të kujt flet?  Unë jam zëri i atij 

 që flet në shkretëtirë: 
“Drejtoni rrugën  

për Zotin!” 
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 Për ç‘arsye 
 i pagëzon  
njerëzit? 

 Unë pagëzoj 
me ujë.., 

 por, Ai që  
vjen pas meje  
do të pagëzojë  

me zjarr!  

 Kini kujdes, 
 ju pjellë nepërkash! 

 Ju mendoni… 

 …se jeni  
të sigurt, sepse 
 keni Abrahamin 

 për at’, 

 por nuk ka  
favorizime nga Perëndia. 

Pema gjykohet nga frytet… 
Perëndia mund t’i  

nxjerrë fëmijë Abrahamit 
edhe prej këtyre 

 gurëve këtu! 

 Në atë moment njëfarë Jezusi  
nga Nazareti lë turmën… 

 Dhe shkon në drejtim të Gjon 
Pagëzorit dhe thotë: 
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Në atë kohë njerëzit e Jeruzalemit, nga gjithë Judeja dhe nga 
krahina e Jordanit rendnin tek ai, dhe pagëzoheshin nga ai, në 
Jordan duke rrëfyer mëkatet e tyre. Por ai, kur pa se shumë 
farisenj dhe saducenj po vinin për t’u pagëzuar tek ai, u tha atyre: 
«Pjellë nepërkash, kush ju ka mësuar t’i arratiseni zemërimit që 
po vjen? Jepni pra fryte të denja të pendesës! Dhe mos t’ju shkojë 
mendja të thoni me vete: “Ne kemi Abrahamin për atë”; sepse 
unë po ju them se Perëndia mund të nxjerrë bij të Abrahamit 
edhe prej këtyre gurëve. 

Dhe tashmë sëpata është në rrënjën e drurëve; çdo dru, pra, 
që nuk jep fryt të mirë, do të pritet dhe do të hidhet në zjarr. 
Unë po ju pagëzoj me ujë, për pendim; por ai që vjen pas meje 
është më i fortë se unë, dhe unë nuk jam i denjë as të mbaj sandalet 
e tij; ai do t’ju pagëzojë me Frymën e Shenjtë dhe me zjarrin. 

Ai mban në dorë terploten dhe do ta pastrojë plotësisht lëmin 
e tij; grurin e tij do ta mbledhë në hambar, por bykun do ta djegë 
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 Gjon,  
kushëriri im,  

ka ardhur koha: 
Më pagëzo! 

 A duhet unë të të  
pagëzoj Ty, Jezus? Unë  

kam nevojë të pagëzohem 
prej Teje, dhe Ti vjen 

tek unë? Ti je i Shenjti i 
Perëndisë! 

 Më pagëzo,  
sepse është vullneti i 

Perëndisë. 

 Me anë të këtyre shenjave 
 e njoha Mesinë, Krishtin: Pashë  

Frymën e Shenjtë të zbriste mbi Të  
nga qielli si pëllumb dhe dëgjova një zë 
nga qielli të thoshte: “Ky është Biri im, 

të cilin e dua dhe në të cilin kam  
gjetur kënaqësi.” 

• 7 •

me zjarr të pashueshëm». Atëherë erdhi Jezusi nga Galileja në 
Jordan te Gjoni për t’u pagëzuar prej tij. 
Por Gjoni e kundërshtoi fort duke i thënë: «Mua më duhet të 
pagëzohem prej teje dhe ti po vjen tek unë?» 

Dhe Jezusi, duke iu përgjigjur, u tha: «Lejo të bëhet për tani, 
sepse në këtë mënyrë përmbushim çdo drejtësi». Atëherë ai e lejoi. 

Dhe Jezusi, sapo u pagëzua, doli nga uji; dhe ja, qiejt iu hapën, 
dhe ai pa Frymën e Perëndisë duke zbritur si një pëllumb e duke 
ardhur mbi të; dhe ja një zë nga qielli që tha: «Ky është Biri im 
i dashur, në të cilin jam kënaqur». 
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Jezusi u pagëzua në lumin Jordan në moshën 30-vjeçare. 
Kush ishte Ai? Ai u quajt biri i Jozefit, zdrukthëtarit të 
Nazaretit. E ëma quhej Mari, një e afërme e nënës së 
Gjon Pagëzorit. Prindërit e Tij mund të tregojnë gjëra të 
mrekullueshme për ndodhitë hyjnore, që kishin të bënin 
me lindjen e Tij. 

 Maria ishte fejuar 
për tu martuar me 
Jozefin kur zbuloi 
se ishte shtatzënë 

para se të kishin 
qenë bashkë…  
Si ndodhi kjo? 

Ju e dini premtimin e profetit Daniel. 
Engjëlli Gabriel i tregoi atij për lindjen e 
Mesias. Po pyes veten nëse do ta përjetoj 

atë ditë të mrekullueshme. 

 Besoj se po, 
sepse… 

Një ditë Sabati, prindërit e Marisë u  
kthyen në shtëpi nga sinagoga. 

 Sipas profecisë së Danielit 
duhet të ndodhë tani,  

në këtë kohë! 
 Mari, shko merre  
llambën e vajit dhe 
ushqimin për vaktin,  

të lutem!… 

Papritur..,  
Gëzohu Mari!  
Ti je e bekuar 
nga Perëndia! 

Mos ki frikë, Mari! 
Ti do të bëhesh 
me fëmijë, do të 

lindësh një bir dhe 
do ta quash, Jezus. 

Ai është Mesia! 

Çfarë 
janë këto 

përshëndetje? 
A mund të 
jetë ky një 
mesazh nga 

qielli? 
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Luka 1:26-38 
Në muajin e gjashtë, engjëlli Gabriel u dërgua nga Perëndia 
në një qytet të Galilesë, që quhej Nazaret, te një e virgjër, 
që ishte e fejuar me një njeri që quhej Jozef, nga shtëpia e 
Davidit; dhe emri i virgjëreshës ishte Maria. Dhe engëlli 
hyri te ajo dhe tha: «Tungjatjeta, o hirplote, Zoti është me 
ty; ti je e bekuar ndër gratë».

Por kur e pa atë, ajo mbeti e shqetësuar nga fjalët e tij, dhe 
pyeste vetveten çfarë kuptimi mund të kishte një përshëndetje 
e tillë. Dhe engjëlli i tha: «Mos ki frikë, Mari, sepse ke gjetur 
hir para Perëndisë. Dhe ja, ti do të mbetesh shtatzënë dhe do 
të lindësh një djalë, dhe do t’ia vesh emrin Jezus. Ai do të jetë 
i madh dhe do të quhet Biri i Shumë të Lartit; dhe Zoti Perëndi 
do t’i japë fronin e Davidit, atit të tij; dhe do të mbretërojë mbi 
shtëpinë e Jakobit përjetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë 
kurrë të sosur». Dhe Maria i tha engjëllit: «Si do të ndodhë kjo, 
përderisa unë nuk njoh burrë?»

Dhe engjëlli duke u përgjigjur, i tha: «Fryma e Shenjtë do të 
vijë mbi ty dhe pushteti i Shumë të Lartit do të të mbulojë me 
hijen e vet; prandaj i shenjti që do të lindë prej teje do të quhet 
Bir i Perëndisë. 
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Nuk e kuptoj.  
Si mund të kem një fëmijë  

kur jam e virgjër? 
 Fryma e Shenjtë do 

të vijë mbi ty dhe pushteti i 
shumë të Lartit do të të mbulojë 

me hijen e Tij, kështu që i Shenjti 
që do të lindë do të quhet Bir i 
Perëndisë. Për të vërtetuar se 
çka lajmërova do të ndodhë: ja 
Elisabeta, kushërira jote, do të 

ketë fëmijë në moshë të thyer. Ajo, 
që është thënë se ishte shterpë, 

është në muajin e gjashtë 
sepse asgjë s’është e 

pamundur për Perëndinë. 

Unë jam shërbëtorja  
e Zotit. U bëftë  
sipas fjalës sate. 

Disa ditë më vonë…

 Nënë, do të doja të kaloja 
disa javë me kushërirën 

 tonë, Elisabetën. 
 Megjithëse 

nuk po më thua 
pse, e shoh që e 

dëshiron këtë me 
gjithë zemër… 

Jam e sigurt 
që vizita jote do ta 
gëzojë si atë, ashtu 
edhe bashkëshortin 

e saj, Zakarian. 
Por ata jetojnë 

shumë larg prej 
këtej,në Jude. 

Vetëm nëse i bashkohesh 
karvanit, që kalon në Nazaret 

për në Jeruzalem,  
mund të shkosh. 

 
Do të të lë 

në kujdesin e një 
udhërrëfyesi. 

 Nuk kam 
frikë, sepse e 

di që Perëndia do 
të më mbrojë! 

 Shumë shpejt Maria ishte  
rrugës për në Jude. 

 Perëndia më ka  
bekuar me praninë e Tij 

dhe më ka folur në zemër që 
do të jem nëna e Mesisë, i Cili do 
të na shpëtojë të gjithëve prej 
mëkateve… Jam kureshtare 

 Mari nga  
Nazareti, kjo është 

rruga për në Ain-Karin, 
ku jeton kushërira 

jote, Elisabetë.  
Fshati ndodhet  
në atë luginë. 

 Faleminderit për 
udhëtimin!  

Perëndia të dhëntë 
mbrojtje! 

të di se si po 
ia kalon kushërira 

ime dhe të zbuloj që 
e gjithë kjo është e 

vërtetë. 

• 9 •
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Kur Maria 
mbërrin… 

 Kushërirë Elisabetë,  
gëzim dhe paqe nga  
Perëndia për ty! 

Mari nga 
Nazareti, 

çfarë 
surprize! 

 Çfarë po më ndodh mua? 
Papritur fëmija në bark po fillon 

të kërcejë! 

Mari, cila  
është arsyeja  

e vizitës  
tënde… 

kaq 
papritur!… 

Oh, Elisabetë!  
Sa e mrekullueshme 

është të shoh se 
pret një fëmijë… 

…sepse kjo vërteton se 
gjithçka që më është thënë nga 

Perëndia do të realizohet. 

 Së pari, dua 
 të të tregoj 
sekretin tim… 

 Mari, sa mirë  
që ti i beson asaj që 

Perëndia të  
ka thënë. 

Të them  
të drejtën… 

Sa dëgjoi  
zërin tënd, 

foshnja kërceu në 
bark. Kjo është 

një shenjë!  

Dhe pse të jem  
kaq e bekuar, që  
nëna e Mesias të  

vijë tek unë?

• 10 •

Dhe ja, Elizabeta, e afërmja jote, edhe ajo, në pleqërinë e 
saj, mbeti shtatzënë me një djalë; dhe ky është muaji i gjashtë 
për të, që e quanin shterpë, sepse me Perëndinë asgjë s’është 
e pamundshme». Atëherë Maria tha: «Ja shërbëtorja e Zotit; le 
të më ndodhë sipas fjalës sate». Dhe engjëlli u largua prej saj. 
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 E bekuar je ti midis 
të gjitha grave dhe i bekuar 

është fëmija që ti mban! Shpirti 
im lavdëron Zotin! 

 Shpirti im lavdëron Zotin! 
Ai ka parë përulësinë time. I 

Gjithëpushtetshmi ka bërë gjëra 
të mrekullueshme për mua në 

mënyrë që emri  
i Tij të lartësohet!  Ja ku po vjen 

Zakaria.  
Ai s’mund të  
flasë më.  

Do të ta shpjegoj 
të gjithë këtë. 

 
Mari, Zakaria është 

bërë memec dhe kjo ka të 
bëjë me shtatzëninë  

time si edhe me  
shtatzëninë 

tënde. 
 …ti e di që ne nuk 

kishim fëmijë dhe nuk 
kishim shpresë të 

kishim ndonjë. 

Gjashtë muaj më parë, Zakaria shkoi në 
tempullin e Zotit me 300 priftërinj të 
divizionit të tij për t’i shërbyer Zotit, 

Perëndisë sonë… 

Të hedhim short për  
emrin e priftit, që do të ketë  

nderin të shërbejë në  
tempullin e Zotit dhe të  

djegë temjan! 

 Është prifti 
Zakaria! 

Mundësia e jetës 
sime! Do të shkoj 

në praninë e Zotit! 
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Luka 1:39-64
Dhe në ato ditë Maria u ngrit dhe shkoi me nxitim në krahinën malore, 
në një qytet të Judesë, dhe hyri në shtëpinë e Zakarias e përshëndeti 
Elizabetën. Dhe ndodhi që, sapo Elizabeta dëgjoi përshëndetjen e 
Maries, fëmija i kërceu në bark, dhe Elizabeta u mbush me Frymën 
e Shenjtë, dhe thërriti me zë të lartë, duke thënë: «Ti je e bekuar 
ndër gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd. Dhe përse po më 
ndodh kjo, që nëna e Zotit tim të vijë tek unë? Sepse, ja, sapo arriti 
në veshët e mi zëri i përshëndetjes sate, fëmija nga gëzimi kërceu 
në barkun tim. Tani, e lumur është ajo që besoi, sepse gjërat që i 
janë thënë nga ana e Zotit do të realizohen!». 
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 Engjëlli Gabriel i tha se do  
të kishim një djalë dhe do t’ia vinim 

emrin Gjon… 

 Misioni i tij do të ishte 
të përgatiste udhën për 

ardhjen e Mesias… 

Le të arrijë 
lutja ime  
tek ti, o  

Perëndia im. 

 Çfarë po ndodh? 
Perëndia po dërgon 

engjëllin e Tij për të më 
zbuluar diçka. 

Por Zakaria dyshoi!  
“Unë jam kaq i moshuar saqë 

do të jetë e pamundur!” 
Atëherë engjëlli i Zotit i dha një shenjë si provë: që 

nga ajo kohë Zakaria ka qenë memec. 

• 12 •
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 Më në fund, ja ku po 
vjen Zakaria! 

 Duket i mërzitur. 
Pse po na e bën me 

shenja?  
 

…duhet të ketë  
parë ndonjë vizion… 

Sikur papritur 
s’mund të flasë. 

 …ose ka marrë 
një zbulesë. 

 Dhe tani unë jam 
gjashtë muajshe 

shtatzënë. Sa i madh është 
Perëndia ynë. Ai 
më ka larguar 

turpin… 

Maria qëndroi tre muaj me Elisabetën dhe u kthye në 
shtëpi në Nazaret. Erdhi dita që Elisabeta të lindte djalin. 
Në të tetën ditë ata e rrethprenë fëmijën, vetëm pas 
kësaj i vunë emrin. 

Kështu, rrethprerja ka 
përfunduar. 

 Çfarë emri do t’i 
vësh fëmijës? 

 Ai do të 
quhet Gjon. 

Emër i bukur!  
Do të thotë: Zoti 

është i mëshirshëm. 

Por asnjë në  
familjen tënde nuk e  

ka atë emër! 

• 13 •

Dhe Maria tha: «Shpirti im e madhëron Zotin, dhe fryma im ngazëllon 
në Perëndinë, Shpëtimtarin tim, sepse ai E pa me pëlqim ultësinë e 
shërbëtores së tij; sepse ja, tani e tutje të gjitha brezat do të më shpallin 
të lume, sepse i Pushtetshmi më bëri gjëra të mëdha, dhe i Shenjtë 
është emri i tij! Dhe mëshira e tij shtrihet nga brezi në brez për ata 
që e druajnë. Ai veproi pushtetshëm me krahun e vet; i shpërndau 
krenarët me mendimet e zemrave të tyre; i përmbysi pushtetarët nga 
fronat e tyre dhe i ngriti të përulurit; i mbushi me të mira të uriturit 
dhe i ktheu duarbosh të pasurit. Ai e ndihmoi Izraelin, shërbëtorin e 
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 E quani Zakaria si i ati…  Zakaria, 
meqenëse ti je 
i ati, cili është 

vendimi yt? 

Shkruajeni 
emrin e tij, të 

lutem… 

…Emri i tij 
është Gjon. Emri i 

tij është 
Gjon. 

Lavdi Zotit! Ai po dërgon 
Mesian për të shpëtuar  

popullin e Tij! 

 Dhe ti,  
fëmija im,  

do të shkosh 
para Zotit për 

të përgati 
tur udhën  

për Të! 

Zakaria  
mund të flasë 

përsëri! 

S’ka dyshim që  
ky fëmijë, Gjoni,  
është shumë i  

veçantë. 

• 14 •

vet, duke i kujtuar për mëshirën e tij, ashtu si ua pati deklaruar etërve tanë, 
Abrahamit dhe pasardhësve të tij, për gjithmonë». 

Dhe Maria ndenji me Elizabetën gati tre muaj, pastaj u kthye në shtëpinë 
e vet. Dhe Elizabetës i erdhi koha që të lindë dhe të nxjerrë në dritë një djalë. 
Fqinjët e saj dhe të afërmit, kur dëgjuan se Zoti kishte treguar mëshirë të 
madhe ndaj saj, u gëzuan me të. Dhe ndodhi që të tetën ditë erdhën për ta 
rrethprerë djalin, dhe donin t’ia quanin Zakaria, me emrin e atit të tij; por 
e ëma ndërhyri dhe tha: «Jo, por përkundrazi do të quhet Gjon». Dhe ata i 
thanë: «S’ka njeri në fisin tënd që të quhet me këtë emër». Kështu me shenja 
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Disa muaj pas kthimit të 
Marisë në Nazaret… 

 Mos nuk ka  
qenë besnike  
ndaj meje?  

Më duhet ta pyes. 

Jozef, duhet të më  
besosh! Mora një mesazh 

prej qiellit. 

 …gjendja ime  
është vepër e 

Perëndisë!  
Duhet të lind 

Mesian! 

Mari…si  
mund ta  

besoj këtë? 

…një gjë kaq të 
pabesueshme!

Meqenëse nuk jam i  
ati i këtij fëmije,  

duhet ta lë Marinë, 

  por nuk dua që të  
turpërohet publikisht,  
ndaj do të ndahem nga  

ajo fshehtas. 

• 15 •

e pyetën të atin, si donte që t’i quhej. Ai atëherë kërkoi një tabelë 
shkrimi dhe shkroi mbi të: «Emri i tij është Gjon». Dhe të gjithë u 
mrrekulluan. Në atë çast goja e tij u hap dhe gjuha e tij u zgjidh, 
dhe fliste duke bekuar Perëndinë. 

Mateu 1:18-21
Tani lindja e Jezu Krishtit ndodhi në këtë mënyrë: Maria, nëna 
e tij, i ishte premtuar Jozefit, por para se të fillonin të rrinin 
bashkë, mbeti shtatzënë Nga Fryma e Shenjtë. Atëherë Jozefi, i 
fejuari i saj, i cili ishte njeri i drejtë dhe nuk donte ta poshtëronte 
botërisht, vendosi ta linte fshehtas. 

Por, ndërsa bluante me vete këto çështje, ja që iu shfaq në 
ëndërr një engjell i Zotit dhe i tha: «Jozef, bir i Davidit, mos ki 
frikë ta marrësh me vete Marinë si gruan tënde, sepse ç’është 
ngjizur në të është vepër e Frymës së Shenjtë. 
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Kur u 
zgjua një 
mëngjes… 

Sa  
ëndërr e 

çuditshme  

Pa dyshim që 
Perëndia më ka folur 

përmes engjëllit 
të Tij. E di që Maria nuk  

po gënjen. Fëmija  
që ajo pret  

është nga Perëndia 

dhe do të 
jetë Mesia… 

…i cili  
duhet të jetë 
një pasardhës 

i mbretit 
David! 

Meqenëse 
Maria dhe unë 

jemi pasardhës 
nga familja 

mbretërore e 
Davidit, ky fëmijë 

do të jetë 
plotësimi i 
profecisë. 

Tani e 
kuptoj se 
çfarë do 

Perëndia që 
të bëj! 

E kam vendosur.  
Do ta marr Marinë  

për grua sa më shpejt të  
jetë e mundur! 

Shumë shpejt pas kësaj, festohet 
dasma e Jozefit dhe Marisë… 

Mari, e dashura ime,  
mirë se vjen në këtë shtëpi, e cila që 

nga ky çast është edhe jotja. 

• 16 •

Dhe ajo do të lindë një djalë dhe ti do t’i vësh emrin Jezus, sepse ai 
do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre.» 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: “Zoti me ne”.» Dhe 
Jozefi, si u zgjua nga gjumi, veproi ashtu siç e kishte urdhëruar 
engjëlli i Zotit dhe e mori pranë vetës gruan e tij; por ai nuk e njohu, 
derisa ajo lindi djalin e saj të parëlindur, të cilit ia vuri emrin Jezus. 
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Disa muaj më vonë në 
Nazaret… 

Cezar Augusti ka nxjerrë një dekret,  
sipas të cilit duhet të ketë një regjistrim të  

popullsisë në të gjithë perandorinë romake,  
çdo kryefamiljar duhet të shkojë në 
qytetin e lindjes për t’u regjistruar.

Përsëri?  
Një tjetër hile e 

romakëve! Mendoj 
se duan të ngrenë 

përsëri taksat 

ose duan  
të zbulojnë se  

sa burra mund të 
ngrihen për të 

rebeluar  
kundër tyre! 

Familja e Davidit,  
së cilës i përkas, ishte nga 
Betlehemi, kështu që duhet 

të shkoj atje. 

Nuk do të kalojë 
shumë dhe Maria do të 

lindë, kështu që do ta marr 
me vete. 

Disa ditë më vonë… 
Më në fund! 
Betlehemi! 

Sa shumë njerëz! 
Jozef, ku do të gjejmë 

një dhomë? 

Te disa nga  
të afërmit e mi. 

Është e sigurt, por 
le të mbaroj një 

herë me të gjitha 
formalitetet. 

Në zyrën e regjistrimit 
të popullsisë… 

Rreshtohuni! Vini re! 
Deklaratat e rreme do të 

dënohen rreptë! 

Jese, po vloj nga zemërimi! Si  
pasardhës i Mbretit David, jam i detyruar  

t’u jap llogari këtyre romakëve! 

Më beso, pushteti i tyre nuk  
do të zgjasë shumë! 

Është zbuluar një yll i ri.  
Po sikur kjo të tregojë se  

Mesia po vjen? 

Kujto profecinë e  
Balaamit: “Një yll do  

të dalë në Izrael dhe ai  
do të jetë një  

sundimtar  
i madh”. 

• 17 •

Luka 2:1-20
Tani, në atë ditë u shpall një dekret nga ana e Cezar Augustit, 
për të kryer regjistrimin e popullsisë të gjithë perandorisë. Ky 
regjistrim qe i pari që u krye kur Kuirini ishte guvernatori i 
Sirisë. Dhe të gjithë shkonin të regjistroheshin, secili në qytetin 
e vet. Tani edhe Jozefi doli nga qyteti i Nazaretit të Galilesë, 
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Në shtëpinë e të afërmve…

 Zoti ju bekoftë, 
vëllezër! 

 Jozef! Mirë  
se erdhe, mirë 

se erdhe! 

Po ju prezantoj me Marinë, 
gruan time. Ajo pret një fëmijë. 

Ku mund të gjejmë një  
dhomë për të? 

Më vjen keq! Shtëpia jonë është 
plot. Nuk kemi vend për ju! 

Jozef, ndiq këshillën time:  
Shko te stalla. Me kafshët atje do 

të jesh ngrohtë. 

Është ide  
e mirë. Do të 

jetë edhe  
qetësi. 

Atë natë Maria lindi djalin 
e saj të parë… 

Ajo e mbështolli me rroba dhe 
e vuri në një grazhd… 

• 18 •

për të shkuar në Juda, në qytetin e Davidit, që quhet Bethlehem, 
sepse ai ishte i shtëpisë dhe i familjes së Davidit, për t’u regjistruar 
bashkë me Marinë, gruan e vet, me të cilën ishte martuar dhe që 
ishte shtatzënë. Kështu, ndërsa ishin atje, asaj i erdhi koha të lindë. 

Dhe ajo lindi djalin e saj të parëlindur, e mbështolli me pelena 
dhe e vendosi në një grazhd, sepse në han nuk kishte vend për ta. 
Tani në po atë krahinë ishin disa barinj që rrinin jashtë, në fusha, 
dhe natën ruanin kopenë e tyre. 
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Në fushën e Betlehemit barinjtë 
ruanin tufat e bagëtive natën… Një lajm i mirë  

për të gjithë! Ka lindur  
për ju një fëmijë- 

Shpëtimtari! Do ta gjeni 
në një grazhd  
në Betlehem. 

Eja të 
shkojmë  

e të 
shohim! 

I lindur natën e yllit të ri në një 
stallë në Betlehem, në qytetin e 

lindjes së Davidit! Pikërisht kur e 
gjithë familja është këtu! 

Perëndia vjen te ne.  
I gjithë qielli është plot 

dritë. Dëgjoj të  
këndohet: Lavdi  

Perëndisë në lartësi! 

Sigurisht,  
ky është Fëmija  

i zgjedhur! 

Të nesërmen lajmi u  
shpërnda shumë shpejt. 

Kjo është  
një shenjë!  
Ai do të jetë  

bariu i ardhshëm i  
popullit tonë, Mesia  

i premtuar! 

Jozef, çfarë emri 
do t’i vini fëmijës? 

Emri i 
tij është 
Jezus! 

Që do të thotë 
Perëndia shpëton! 

Në ditën e tetë fëmija u rrethpre. Rrethprerja u bëhet 
të gjithë fëmijëve meshkuj çifutë si një shenjë e vulës së 
besëlidhjes së Perëndisë me Abrahamin. 

• 19 •

Dhe ja, një engjëll i Zotit iu paraqit atyre dhe lavdia e Zotit 
shkëlqeu rreth tyre e ata i zuri një frikë e madhe. Por engjëlli u 
tha atyre: «Mos druani, sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të 
madh për të gjithë popullin; sepse sot në qytetin e Davidit lindi 
për ju një Shpëtimtar, që është Krishti, Zoti. Dhe kjo do t’ju vlejë 
si shenjë: ju do të gjeni një fëmijë Të mbështjellë me pelena, të 
shtrirë në një grazhd». 

Dhe menjëherë engjëllit iu bashkua një shumicë e ushtrisë 
qiellore, që lëvdonte Perëndinë, duke thënë: «Lavdi Perëndisë 
në vendet më të larta, dhe paqe mbi tokë njerëzve mbi të cilët 
qëndron mirëdashja e tij!». Dhe ndodhi që, kur engjëjt u larguan 
prej tyre për t’u kthyer në qiell, barinjtë i thanë njeri tjetrit: «Le 
të shkojmë deri në Bethlehem për të parë ç’ka ndodhur dhe ç’na 
bëri të ditur Zoti». 

Shkuan, pra, me nxitim dhe gjetën Marinë, Jozefin dhe fëmijën 
që ndodhej në një grazhd. Mbasi e panë, përhapën ato që u ishte 
thënë për atë fëmijë. Dhe të gjithë ata që i dëgjuan, u mrekulluan 
nga gjërat që u treguan barinjtë. Maria i ruante të gjitha këto 
fjalë, duke i medituar në zemrën e saj. Dhe barinjtë u kthyen, 
duke përlëvduar dhe lavdëruar Perëndinë për të gjitha gjërat që 
kishin dëgjuar dhe parë, ashtu si u ishte thënë tyre. 
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Prindërit e Jezusit kishin shumë kujtime 
nga rinia e tij e hershme; një prej tyre 
ishte ajo ditë pas lindjes së tij. 

Mari, sipas ligjit të 
Perëndisë, çdo i parëlindur 

mashkull duhet t’i  
paraqitet Zotit. 

Tempulli në Jeruzalem  
nuk është larg. Le të shkojmë  

e t’ia paraqesim djalin  
tonë Perëndisë! 

Oh, Jozef, me 
gjithë qejf! 

Në oborrin e Tempullit… 
Një dele  

shumë e  
mirë për një 
sakrificë të 

përshtatshme.

Jo, është shumë e  
shtrenjtë për ne. Do blej një 

çift pëllumbash. 

Në atë moment, një 
burrë i moshuar hyn në 
tempull. Emri i tij është 
Simon dhe shumë prej 
tyre e njohin… 

Simon,  
pse ke  

ardhur në 
tempull sot? 

Ana, më duket  
se do të takoj  

dikë sot!  
Më dërgoi Fryma  

e Shenjtë… 

Kush  
është ai burri 

i moshuar 
atje? 

Simoni.  
Ai thoshte shpesh  
se nuk do të vdiste  
para se të shihte  

Mesian. 

Simon…
shikoje këtë 

fëmijë! 

Oh, çfarë  
gëzimi po ma mbush 

shpirtin! 

Tani mund të vdes, sepse  
sytë e mi kanë parë shpëtimin  

e Zotit. Drita e tij do të ndriçojë  
në të gjitha kombet e botës! 

• 20 •

Luka 2:22-38
Kur pastaj ishin plotësuar ditët e pastrimit të saj sipas ligjit të 
Moisiut, e çuan fëmijën në Jeruzalem për t’ia paraqitur Zotit, ashtu 
siç është shkruar në ligjin e Zotit: «Çdo mashkull i parëlindur do 
të jetë thirrur shenjt për Zotin», dhe për të ofruar flijim, siç është 
thënë në ligjin e Zotit, një çift turtujsh ose dy pëllumbash të rinj. 

Dhe ja, në Jeruzalem ishte një njeri që quhej Simeon; Ky njeri 
ishte i drejtë dhe i përshpirtshëm dhe priste ngushëllimin e Izraelit; 
dhe Fryma e Shenjtë ishte mbi të. Dhe në mënyrë hyjnore atij i 
qe zbuluar nga Fryma e Shenjtë se nuk do të vdiste para se të 
kishte parë Krishtin e Zotit. 

09 He Lived Among Us Core 2011_03_22.indd   20 9/19/2011   12:29:39 PM



E bekoj  
këtë fëmijë,  

i cili… 

 …do të sjellë rënien  
dhe ngritjen e shumë njerëzve 

në botë! 

..Prindërit e Jezusit kujtonin gjithashtu edhe 
ndodhinë me astronomët. Ai takim tregoi se si 
Jezusi u mirëprit nga të huajt, por i refuzuar nga 
vetë njerëzit e tij. Në kohën e lindjes së Jezusit, 
arritën në Jeruzalem dijetarët nga Lindja… 

Ku është  
fëmija i 

sapolindur,  
që do të jetë 
Mbret i këtij 

kombi? 

Çfarë?  
A ka ardhur 

Mesia? 

Ne kemi  
parë yllin e Tij të 

shfaqet në  
vendet tona. E pamundur! Ne do 

ta kishim njohur në 
Jeruzalem, por askush nuk 

ka dëgjuar asgjë. 

Mbreti duhet ta 
dëgjojë këtë lajm 

menjëherë! 

• 21 •

Ai pra, i shtyrë nga Fryma, erdhi në tempull; dhe, si prindërit i prunë 
fëmijën Jezus për të bërë me të ato që përshkruan ligji, ai e mori në krah 
e bekoi Perëndinë duke thënë: «Tani, o Zot, lejo që shërbëtori yt të vdesë 
në paqe, sipas fjalës sate, sepse sytë e mi e panë shpëtimin tënd që ti e 
përgatite përpara gjithë popujve: dritën për të ndriçuar kombet dhe lavdinë 
e popullit tënd, Izraelit». Dhe Jozefi e nëna e fëmijës mrrekulloheshin për 
gjërat që thuheshin për të. Pastaj Simeoni i bekoi dhe i tha Marisë, nënës 
së tij: «Ja, ky është vënë për rënien dhe për ngritjen e shumë vetave në 
Izrael dhe për të qenë shenjë kundërshtimesh, edhe ty vetë një shpatë do të 
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Madhëri! Disa të  
huaj po kërkojnë një 

fëmijë, që është Mesia i 
premtuar! 

Ata thonë se lindja e Tij  
është treguar përmes 

pozicionit të yjeve! 

Çfarë? Një 
fëmijë do të jetë Mesia 

dhe mua nuk më kanë informuar? 
Një rival për fronin është 

shfaqur fshehurazi. 

Duhet të  
tregohem i zgjuar 

për ta zbuluar  
këtë komplot! 

Thirri  
farisenjtë 
menjëherë! 

Dëgjoj zëra për  
ardhjen e Mesisë, duhet  
të përgatitem për këtë. 

Çfarë dini ju për  
vendin e lindjes  

së Tij? 

Bibla e shenjtë 
thotë: “Mesia do të jetë 

një pasardhës i mbretit 
David”… …dhe mbreti  

David vinte nga 
Betlehemi. 

Është shkruar: 
“Betlehem, prej teje 
do të vijë sunduesi, i 
cili do të jetë bariu i 

popullit tim”. 

Shpejt, shkoni dhe 
sillini këtu dijetarët 

nga Orienti! 

Pak më vonë… E di që jeni duke 
kërkuar një fëmijë, 

Mesian? Po, kemi  
parë yllin e 

Tij. 

• 22 •

ta tejshpojë shpirtin, që të zbulohen mendimet e shumë zemrave». 
Aty ishte edhe Ana, një profeteshë, bija e Fanuelit, nga fisit i 
Aserit, e cila ishte shumë e kaluar në moshë, që kishte jetuar 
mbas virgjërisë së saj shtatë vjet me burrin. 

Ajo ishte e ve dhe, megjithse ishte tetëdhjetë e katër vjeçe, 
nuk largohej kurrë nga tempulli duke i shërbyer Perëndisë natë 
e ditë me agjërime dhe lutje. Edhe ajo erdhi në atë moment, 
lavdëroi Zotin dhe u fliste për këtë fëmijë të gjithë atyre që prisnin 
çlirimin në Jeruzalem. 
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Sipas llogaritjeve  
tuaja, kur  

ka lindur Ai? 

Afërsisht në 
këtë kohë. Mund t’ju ndihmoj: Ai ka lindur në 

Betlehem…kërkojeni atje dhe më 
raportoni, kështu që edhe unë të 

mund të shkoj dhe ta adhuroj Atë! 

Ata largohen nga Jeruzalemi  
dhe shkojnë në Betlehem… 

Dhe e gjejnë fëmijën. Me përulësi 
i sjell ar 

pasardhësit 
të Davidit… 

Shpresoj  
që kjo aromë 
temjani të jetë 
e pëlqyeshme 

për lajmëtarin e 
Perëndisë… 

E sjell këtë mirrë 
për atë që kupton 

dhimbjet. 

Të nesërmen kur zgjohen… 
Mbrëmë  

pashë një ëndërr 
të tmerrshme…Pashë 

mbretin Herod, që 
ndiqte fëmijën dhe 
përpiqej ta vriste. 

Jozef, ki kujdes!  
Ne nuk i besojmë 
mbretit Herod… 

Ky fëmijë  
i ka ngjallur 
dyshime, ndaj nuk do të 

kthehemi në vendet 
tona përmes 
Jeruzalemit! 

• 23 •

Mateu 2:1-12
Pasi Jezusi lindi në Bethlehem të Judesë në kohën e mbretit Herod, 
ja që disa dijetarë nga lindja arritën në Jeruzalem, duke thënë: 
«Ku është mbreti i Judenjve, që ka lindur? Sepse pamë yllin e tij 
në Lindje dhe erdhëm për ta adhuruar». Mbreti Herod, kur dëgjoi 
këto fjalë, u shqetësua, dhe bashkë me të mbarë Jeruzalemi. 

Dhe, mbasi i mblodhi të gjithë krerët e priftërinjve dhe skribët 
e popullit, i pyeti ku duhet të lindte Krishti. Dhe ata i thanë: 

«Në Bethlehem të Judesë, sepse kështu është shkruar nëpërmjet 
profetit: “Dhe ti, Bethlehem, tokë në Juda, nuk je aspak më e 
parendësishmja ndër princat e Judesë, sepse nga ti do të dalë një 
udhëheqës, që do të kullotë popullin tim, Izraelin”». 
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 Ndërsa ditët kalojnë, mbreti 
Herod po pret në pallatin e tij… 

Këta dijetarët nuk janë 
kthyer ende… 

Me siguri e kanë fshehur  
pasardhësin e Davidit prej meje për të 

më rrëmbyer fronin! 

Por do ta 
mbuloj në gjak 
këtë komplot! 

Shko me ushtarët e tu në  
Betlehem…Kërko çdo djalë nën moshën dy 

vjeç në atë qytet dhe në rrethina.  
Mos trego mëshirë…vriti! 

Mari, ngrihu!  
Kemi marrë një 

paralajmërim nga qielli. 
Fëmija nuk është më i 

sigurt këtu. 

Do të marrim foshnjën dhe  
to të largohemi  

menjëherë për në Egjipt! 

Pasi kishin qenë në 
mërgim për ca kohë, 
Jozefi dhe Maria u 
kthyen në Nazaret 
të Galilesë. Atje 
Jezusi u rrit dhe fitoi 
dituri ndërsa u bindej 
prindërve. Në moshën 
tridhjetë vjeçare, Ai 
shkoi te Gjon Pagëzori 
dhe u pagëzua. 

• 24 •

Atëherë Herodi i thirri fshehurazi dijetarët, dhe i pyeti me 
hollësi se kur e kishin parë yllin për herë të parë. Dhe i dërgoi në 
Bethlehem dhe tha: «Shkoni dhe pyesni me kujdes për fëmijën; 
dhe, kur ta gjeni, më njoftoni që të vij edhe unë ta adhuroj». 

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. 

Pastaj hapën thesaret e tyre dhe dhuruan: ar, temjan dhe 
mirrë. Pasi Perëndia i udhëzoi në ëndërr që të mos ktheheshin 
te Herodi, ata u kthyen në vendin e tyre nga një rrugë tjetër. 
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Një ditë, Gjon Pagëzori e sheh Jezusin që po kalon… 

Po ju them juve,  
dishepujve të mi, a e shihni 

atë njeri? 

Ai është qengji i 
Perëndisë për të cilin është 

shkruar: “Si një qengj e çuan për 
të therur. Ai do të marrë mëkatet e 
botës mbi Vete”. 

Kjo do të thotë se  
Ai është Mesia i 

premtuar, Krishti! 

Po, unë pashë Frymën e 
Perëndisë të zbriste nga 

qielli mbi të…Ja pse  
dëshmoj se Ai është Biri i 

Perëndisë! 

Eja, Andre,  
ta ndjekim! 

Çfarë po 
kërkoni? 

Ku jeton?  
Ne duam të flasim  

me Ty… 

Ejani dhe 
shihni! 

Ata kaluan shumë kohë me Të… 

Ishte një 
bashkëbisedim 

prekës. 

Duhet t’i them 
vëllait tim, Simonit, 

menjëherë! 

Simon, Simon!  
E gjetëm Mesian, Krishtin!  
Nxito! Do të të çoj tek Ai! Çfarë?  

Mesia?  
Krishti? E 

pamundur! 

Ti je Simoni, peshkatar.  
Ti do të quhesh Pjetër.  

Më ndiq! 

Jezus, ky është Filipi, ai 
është një shoku ynë…edhe ai 

është nga Betsaida… Filip, më ndiq  
dhe bëhu dishepulli im. 

Filipi vazhdoi rrugën për  
t’i treguar një shoku. 

• 25 •
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 Natanael, 
kam një lajm të 

mrekullueshëm! 

Çfarë lajmi?  
Uroj të mos më kesh 
ngritur kot nga gjumi! 

Kemi gjetur 
Krishtin,  
Mesian! 

 Kush  
është ai? 

Jezusi nga Nazareti! 

A mund të dalë ndonjë gjë 
e mirë prej andej? Nuk e 

besoj! 

Eja dhe 
shih!… Po mirë, vetëm se je shoku im, 

po vij me ty për të parë… 
Ja ku po vjen një izraelit 

që është i drejtë! Nga më  
njeh? 

Të pashë poshtë 
 fikut përpara se të 

thërriste Filipi… 

Po filloj të pyes veten nëse  
ti je në të vërtetë i premtuari  

për të cilin po prisnim. 
Më  

beso… 

…Natanael, do të 
shohësh mrekulli 
më të mëdha se 

kjo, në fakt do të 
shohësh… 

 …qiejtë  
të hapen dhe 

engjëjt e 
Perëndisë duke 
 u ngjitur dhe 
duke zbritur 

mbi…  

Jam i mahnitur, Jezus.  
Ti dhe dishepujt e Tu jeni 
të ftuar të vini me mua 

në Kanë!  

Birin e  
Njeriut! 

I gjithë fshati 
po feston në 
një dasmë… 

• 26 •

Gjoni 1:29-42
Të nesërmen, Gjoni e pa Jezusin që po vinte drejt tij dhe tha: «Ja, 
Qengji i Perëndisë, që heq mëkatin e botës! Ky është ai për të 
cilin unë thashë: “Mbas meje vjen një burrë që më ka paraprirë, 
sepse ishte përpara meje!”. Unë nuk e njihja, prandaj erdha të 
pagëzoj me ujë, që ky t’i zbulohet Izraelit». Dhe Gjoni dëshmoi 
duke thënë: «E pashë Frymën duke zbritur nga qielli si një pëllumb 
dhe ndenji mbi të. Unë nuk e njihja, por ai që më dërgoi të pagëzoj 
në ujë, më tha: “Ai, mbi të cilin do të shikosh se zbret Fryma dhe 
qëndron mbi të, është ai që pagëzon me Frymën e Shenjtë.” Dhe 
unë pashë e dëshmova se ai është Biri i Perëndisë.» 

Të nesërmen Gjoni rrinte përsëri atje me dy nga dishepujt 
e vet. Dhe, duke i ngulur sytë mbi Jezusin që po kalonte, tha: 
«Ja Qengji i Perëndisë!». Dhe të dy dishepujt dëgjuan atë duke 
folur, dhe e ndoqën Jezusin. Por Jezusi u kthye dhe, kur pa se 
po e ndiqnin, u tha atyre: «Ç’kërkoni?». Ata i thanë: «Rabbi (që 
e përkthyer do të thotë “mësues”), ku banon?». Ai iu përgjigj 
atyre: «Ejani e shikoni». Ata shkuan dhe e panë ku banonte ai, 
dhe ndenjën atë ditë bashkë me të. Ishte rreth orës dhjetë. 
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 Ja ku  
është Natanaeli  

dhe miqtë e tij. Mirë 
se vini! 

Më lejoni të prezantohem: Jam 
i zoti i ceremonisë dhe jam në 

shërbimin tuaj. 

Po shoh Jezusin  
e Nazaretit. 

Kë?  
Jezusin? Ata 
po flasin për 

Të. 

Maria,  
nëna e Tij është  
këtu; ajo ka në 

ngarkim shërbëtorët. 
Do të shkoj t’i  

them. 

• 27 •

Andrea, vëllai i Simon Pjetrit, ishte një nga ata 
të dy që e kishin dëgjuar këtë nga Gjoni dhe kishin 
ndjekur Jezusin. Ky gjeti më të parin vëllanë e vet, 
Simonin, dhe i tha: «E gjetëm Mesian që përkthyer 
do të thotë: “Krishti”»; dhe e çoi te Jezusi. Atëherë 
Jezusi e pa dhe tha: «Ti je Simoni, bir i Jonas. Ti 
do të quhesh Kefa, që do të thotë: “gur”». 
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 Jezus, ke  
ardhur në dasmë. Sa e 
gëzuar jam që të shoh! 

Megjithatë më duhet të të them  
se s’ka mbetur më verë. A mund  

të bësh diçka? 

Grua e dashur,  
pse më përfshin mua? 

Koha ime nuk ka  
ardhur ende! 

Ena ime  
është bosh. Dhe nuk  

ka më verë! 

E di, por më  
dëgjo!  

Kur Jezusi të të  
kërkojë të bësh diçka, 

vepro ashtu  
si të thotë.

 Atje ka gjashtë 
enë për 
 larjen 

ceremoniale… 

Si urdhëron, 
Jezus. 

Ato  
janë të të 
gjitha të 

mbushura! 

të lutem 
mbushi me 

ujë… 

• 28 •

Gjoni 2:1-11
Tri ditë më vonë po bëhej një dasmë në Kanë të Galilesë, dhe 
nëna e Jezusit ishte atje. Edhe Jezusi me dishepujt e vet ishte 
ftuar në dasmë. Duke qenë se mbaroi vera, nëna e Jezusit i tha: 
«Nuk kanë më verë!». Jezusi i tha: «Ç’ke me mua, o grua? Ora 
ime s’ka ardhur akoma!». Nëna e tij u tha shërbëtorëve: «Bëni 
gjithçka që ai t’ju thotë!». 

Aty ishin gjashtë enë prej guri, që përdoreshin për pastrimin 
e Judenjve, dhe secila nxënte dy ose tri masa. Jezusi u tha: 
«Mbushni enët me ujë!». Dhe ata i mbushën deri në grykë. Pastaj 
u tha: «Nxirreni tani dhe çojani të parit të festës». Dhe ata ia çuan. 

Dhe, mbasi i pari i festës e provoi ujin e shndërruar në verë (ai 
nuk e dinte nga vinte kjo verë, por e dinin mirë shërbëtorët që 
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 Tani çojani të  
zotit të banketit  
të pijë prej saj! 

Ai do të 
qeshë dhe do 

të mendojë 
se po bëjmë 

shaka me të… 

Vepro si 
dëshiron Jezusi! 

E ëma e tij 
na tha të mos 
bëjmë pyetje. 

Duhet ta  
provosh këtë… 

Po ku e gjetët këtë verë të cilësisë  
së parë? Çfarë lloji është kjo? Kemi  

gjashtë enë 
plot me verë 
të tillë! 

Hej, dhëndër,  
ke shërbyer  

verën e lirë në fillim  
dhe ke ruajtur të mirën 

për tani. 

Ke vepruar gabim! Në dasmë 
shërbehet vera e mirë në fillim dhe 

më vonë vera e lirë! 

I zoti i banketit  
nuk e di, por ne e kemi parë  

që Jezusi i Nazaretit  
e ktheu ujin në verë. 

Një  
mrekulli! Ujë i 

kthyer në verë! 
E pabesueshme, 

por e  
vërtetë! 

Dhe, le të  
vazhdojë festa! 

Le të  
gëzojmë e të 

këndojmë  
një këngë 
tjetër për 

çiftin! 

Më beso, asnjë  
njeri s’mund të bëjë një  

mrekulli të tillë, vetëm Perëndia 
mund ta bëjë; a mund të jetë 
Jezusi Mesia i shumëpritur? 

Vera  
simbolizon gëzimin e jetës. 
Kjo verë e re e përsosur na 

çon në një jetë të gëzuar si na 
premtohet nga Perëndia  

përmes Mesias. 

• 29 •

e kishin nxjerrë ujin), i pari i festës e thirri dhëndrin, dhe i tha: 
«Çdo njeri nxjerr në fillim verën më të mirë dhe, kur të ftuarit 
kanë pirë shumë, verën e keqe; ti, përkundrazi, e ke ruajtur verën 
e mirë deri tani!». Jezusi bëri këtë fillim të shenjave në Kanë të 
Galilesë dhe e shfaqi lavdinë e tij, dhe dishepujt e tij besuan në të.
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Jezusi udhëton për në Kapernaum në bregun e 
liqenit të Gjenezaretit. Gjoni, Andrea dhe Pjetri 
punojnë si peshkatarë. Këto janë  

varkat tona. Kjo 
varkë është e 
Simon …Pjetrit 

Unë, Gjoni  
dhe vëllai im Jakobi, 
e njohim tregun e 
peshkatarëve. 

Ju, peshkatarë,  
do të jeni  

dishepujt e Mi të  
parë! Më ndiqni! 

Gjithçka 
është  

gati për 
peshkim 
sonte. 

Jezus, Ti mund  
ta kalosh natën në  

shtëpinë time… vjehrra 
 ime është e sëmurë në 

shtrat me ethe. 

Le të shkojmë, Pjetër…Më beso,  
vjehrra jote do të shërohet! 

Ndihem më mirë.  
Po, ndihem shumë mirë. Do  

të ngrihem dhe do t’ju përgatis 
pak ushqim. 

Atë natë Pjetri dhe 
shokët e tij shkuan  

për peshkim… 

• 30 •

ajo u ngrit menjëherë dhe filloi t’u shërbejë. Kur perëndoi dielli, 
të gjithë ata që kishin të sëmurë me sëmundje të ndryshme i 
prunë tek ai; dhe ai i shëroi duke vënë duart mbi secilin prej tyre.

Luka 4:38-40 
Mbasi doli nga sinagoga, Jezusi hyri në shtëpinë e Simonit. 
Vjehrrën e Simonit e kishin zënë ethe të forta; dhe ata e lutën 
për të. Ai u përkul mbi të, qortoi ethet dhe ato e lëshuan; dhe 
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Të nesërmen në mëngjes… 
Çfarë ndodhi? Shportat 

e mia janë bosh, s’ka 
asgjë për të shitur 

sot? 

U lodhëm gjithë natën dhe 
nuk zumë asgjë! Tani duhet të 

pastrojmë rrjetat. 

Ja ku po 
vjen Jezusi i 
ndjekur nga 
një turmë… 

 Pjetër, çoje pak varkën tënde që të  
mund t’u flas këtyre njerëzve të etur  

për Fjalën e Zotit.

Jezusi tha: “Ja me 
çfarë ngjan mbretëria 

e Perëndisë. Me një 
njeri që shpërndan 

farën në tokë… 

Ditë e natë, 
nëse ai është 

zgjuar apo fle, 
fara shpërthen 

dhe rritet… 

…megjithëse ai nuk e di se si vetë toka e 
prodhon grurin -, në fillim kërcellin, pastaj 
kokën dhe më pas kokrrat e plota në kalli – 

që na japin bukën. 

Të gjithë ju jeni të ftuar të hyni, 
por duhet të ndryshoni jetët tuaja! 

Zemrat tuaja s’duhet të jetë të  
forta si gur ose si tokë e mbushur  
me gjemba, të mbushura me 

dëshira për 
pronësi, 

para dhe 
rehati…

• 31 •

Luka 5:1-11
Dhe ndodhi që Jezusi, kur ishte në bregun e liqenit të Gjenezaretit 
e ndërsa turma po shtyhej rreth tij për të dëgjuar fjalën e Perëndisë, 
pa dy barka të lidhura në breg të liqenit, nga të cilat kishin dalë 
peshkatarët dhe po lanin rrjetat. Atëherë hyri në një nga ato 
barka, në atë që ishte e Simonit, dhe iu lut që të largohej pak nga 
bregu. U ul dhe mësonte turmat nga barka. Dhe kur mbaroi së 
foluri i tha Simonit: «Shko në të thella, dhe hidhni rrjetat tuaja 
për të zënë peshk». 
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Mjaft mashtruat veten dhe të  
tjerët! Zbuloni motivet e vërteta të 

zemrave tuaja! Perëndia kërkon që ju të 
veproni si duhet, me 
dashuri dhe mëshirë 
dhe ecni me përulësi 

me Perëndinë 
tuaj! 

Kur Jezusi e mbaroi mësimin 
iu kthye Pjetrit. 

Pjetër, tani shko për peshkim çoje varkën 
në ujëra të thella dhe lësho rrjetat. 

Po pse? Ne kemi 
punuar gjithë natën 
dhe nuk kemi kapur 

asgjë. 

Pjetër,  
po të them përsëri, 

shko dhe lësho rrjetën 
tënde më  

të madhe! 

 Nuk ia vlen. Nuk është 
koha e duhur, peshqit 

 nuk janë më në  
sipërfaqe. 

Vepro si 
të thashë, 
Pjetër! Më 

beso! 

Do t’i hedh 
 sërish rrjetat  
vetëm se po e  

thua ti, por për 
mendimin  

tim nuk do  
të kapim  
asgjë. 

Ejani burra, Andrea, Jakob dhe Gjon!  
Do të lundrojmë përsëri dhe do të  

përpiqemi edhe një herë! 

E pabesueshme!  
Çfarë peshku! Rrjeta 

do të çahet! 

Hej, shokë,  
ejani dhe na 

ndihmoni! 

• 32 •

Dhe Simoni, duke u përgjigjur, i tha: «Mësues, u munduam 
gjithë natën dhe nuk zumë asgjë; por, për fjalën tënde, do ta 
hedh rrjetën.» Dhe, si bënë kështu, zunë një sasi aq të madhe 
peshku, sa po shqyhej rrjeta. Atëherë u bënë shenjë shokëve të 
tyre që ishin në barkën tjetër, që të vinin e t’i ndihmonin. Dhe 
ata erdhën dhe i mbushën të dy barkat aq sa gati po fundoseshin. 

Simon Pjetri, kur pa këtë, i ra ndër këmbë Jezusit dhe i 
tha: «Zot, largohu prej meje, sepse jam njeri mëkatar». Në të 
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Le t’i nxjerrim varkat  
në breg, përndryshe do të 

mbytemi! 

Kjo është fantastike! Nuk kam parë 
kurrë më parë kaq shumë! 

 Oh, Jezus, çfarë  
mund të them? Më 

ndihmo të të besoj Ty 
më shumë! 

 Po filloj të mësoj të 
mos i bëj gjërat sipas 

mënyrës sime, por 
Tëndes. 

Mos ki frikë, Simon Pjetër, që 
në këtë moment nuk do të kapësh më 

peshq! Por njerëz! 

 Po, miq, më  
ndiqni! Do t’ju bëj  

peshkatarë  
njerëzish! 

Atëherë, ata i lanë 
varkat dhe rrjetat dhe 

ndoqën Jezusin… 

• 33 •

vërtetë Pjetri dhe të gjithë ata që ishin me të, habiteshin për shkak 
të sasisë së peshkut që kishin zënë. E njëjta gjë u ngjau edhe 
Jakobit dhe Gjonit, bijve të Zebedeut, që ishin shokë të Simonit. 
Atëherë Jezusi i tha Simonit: «Mos ki frikë; tash e tutje ti do të 
jesh peshkatar njerëzish të gjallë». Pastaj ata, si i nxorën në breg 
barkat, lanë çdo gjë dhe ndiqnin.
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Jezusi udhëtoi nëpër gjithë Galilenë duke 
predikuar Lajmin e Mirë dhe shërimin e të 
sëmurëve. Turmat e ndiqnin Atë… 

 Koha ime ka ardhur.  
Mbretëria e qiellit është afër. Po  

troket në dyert tuaja! Ndryshoni jetën 
tuaj, kthehuni te Perëndia  

dhe shërbejini Atij! 

Do të doja të ishte e  
vërtetë. Jemi të lodhur me  

mbretër e perandorë, 
revolucione dhe ndryshime 

të qeverive. 

Për një kohë të gjatë 
gjithçka që ka ardhur 
prej njerëzve ka qenë 
zhgënjyese. Ne kemi 

nevojë për mëshirën e 
Perëndisë.

Të gjithë profetët  
kanë shkruar për ardhjen 

e Mesias dhe shenjave 
nëpërmjet të cilave mund ta 
njohim Atë! Të verbrit do të 

shohin dhe të çalët  
do të ecin. 

Ejani tek Unë, të gjithë ju të lodhur  
e të rënduar dhe do t’ju jap çlodhje!  

Mësoni prej Meje, Unë jam i butë dhe i  
përulur nga zemra.  Unë mund të eci 

përsëri! Lavdi Perëndisë! 

Jezusi më 
preku sytë dhe 
tani mund të 

shoh! 

Njerëzit me sëmundje 
ngjitëse duhet të jetojnë 
të izoluar. Ata po presin 
Jezusin në portat e 
qytetit. Po dëgjoj zilen e 

një lebrozi. Le të 
largohemi. 

• 34 •

Mateu 4:23-25
… por në qoftë se syri yt është i lig, gjithë trupi yt do të 

jetë në errësirë; në qoftë se drita, pra, që është në ty është 
errësirë, sa e madhe do të jetë errësira! Askush nuk mund t’u 

shërbejë dy zotërinjve, sepse ose do të urrejë njërin dhe do ta 
dojë tjetrin; ose do t’i qëndrojë besnik njerit dhe do të përçmojë 

tjetrin; ju nuk mund t’i shërbeni Perëndisë dhe mamonit. Prandaj po ju them: 
mos u shqetësoni për jetën tuaj, për atë që do të hani ose do të pini, as për trupin tuaj, 
për atë që do të vishni. A nuk është vallë jeta më me vlerë se ushqimi dhe trupi më me 
vlerë se veshja?

09 He Lived Among Us Core 2011_03_22.indd   34 9/19/2011   12:30:04 PM



Largohu prej nesh! Mos u 
afro, je i papastër! 

Mos e prekni atë! Ka 
sëmundje ngjitëse. 

Jezus, nëse 
Ti dëshiron, 
mund të më 

shërosh! 

Ti më besove…shumë 
mirë, shërohu! 

Po ndiej 
një ndryshim 

brenda vetes. 

Tani shko te 
prifti sipas ligjit 

të Moisiut. 

 Sepse 
edhe ti ke të drejtë të 

kesh vendin tënd në shoqëri 
si gjithë të tjerët. 

• 35 •

Luka 5:12-14
Ndodhi që, ndërsa Jezusi ndodhej në një nga ato qytete, erdhi 
një njeri i mbushur plot me lebër, i cili, kur e pa Jezusin, ra me 
fytyrë për dhe dhe iu lut duke thënë: «Zot, po të duash, ti mund 
të më pastrosh». 

Atëherë ai e zgjati dorën, e preku duke thënë: «Po, e dua, qofsh 
i pastruar». Dhe menjëherë lebra iu zhduk. Dhe Jezusi e urdhëroi: 
«Mos ia trego kurrkujt; por shko, paraqitu te prifti dhe bëj një 
ofertë për pastrimin tënd, sikurse e ka përshkruar Moisiu, që kjo 
t’u shërbejë si dëshmi». 
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 Në kufi afër Kapernaumit, 
ishte një doganë… Mate, po 

ëndërron për 
përfitimet që ke 

pasur? 

Po mendoj për këtë Jezusin  
për të cilin po flasin të gjithë… 
Më tërheq ky profet. 

 Mos më bëj të qesh! 
Ti, një doganier që punon 

për romakët, armiqtë tanë! 

Ti, një njeri që po i gëzohet jetës?  
Që shkon pas festave dhe grave? Ai  

s’ka për të të pëlqyer. 

Ndoshta ke të drejtë, por 
shiko, ja ku po vjen. 

Shalom, Mate! A dëshiron të 
bëhesh dishepulli Im? 

Çfarë? 
Kush? Unë? 

Pastaj, 
papritur… Jezus, të  

premtoj: Do të  
të ndjek Ty! 

Miq, kam lajme 
 të mrekullueshme! 

Do të largohem  
dhe do të ndjek Jezusin!  
Jeni të habitur? Por Ai 

dëshiron vërtet që  
unë ta ndjek! 

Për të festuar  
largimin tim, do të 

shtroj një banket dhe 
Jezusi do të jetë atje. 

Jeni të gjithë  
të ftuar! 

• 36 •

Mateu 9:9-13
Pastaj Jezusi, duke shkuar tutje, pa një burrë që rrinte në doganë, i quajtur 
Mate, dhe i tha: «Ndiqmë!». Dhe ai u çua dhe e ndoqi.Dhe ndodhi që, 
kur Jezusi u ul në tryezë në shtëpi, erdhën shumë tagrambledhës dhe 
mëkatarë dhe u ulën në tryezë bashkë me të dhe me dishepujt e tij. 

Farisenjtë, kur e panë këtë, u thanë dishepujve të tij: «Pse 
Mësuesi juaj ha bukë me tagrambledhësit dhe me mëkatarët?». 
Jezusi, mbasi i dëgjoi, u tha atyre: «Nuk janë të shëndoshët ata që 
kanë nevojë për mjekun, por të sëmurët. Tani shkoni dhe mësoni 
ç’do të thotë: “Unë dua mëshirë dhe jo flijime”. Sepse unë nuk erdha 
për të thirrur në pendim të drejtët, por mëkatarët».
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Një mbrëmje më vonë… Jezus, shiko, disa prej këtyre 
farisenjve po përgjojnë. Ata thonë 
se është vërtet tronditëse 

ajo që bën Ti. 

Vërtet! 

 Çfarë  
profeti! Shikojeni!  

Feston me këta 
doganierë të 

korruptuar dhe me 
llumin e qytetit. 

Ju nuk kuptoni asgjë. Nuk janë të 
shëndetshmit ata që kanë nevojë për 
mjek, por të sëmurët. Për më tepër 

mendoni se çfarë është shkruar: 
”Perëndia flet… …’Unë dua mëshirë dhe jo sakrifica!’” 

Ai e do njeriun e dhembshur dhe të 
mëshirshëm! 

Një ditë banorët e Kapernaumit u mblodhën në 
shtëpinë e Simonit, aty ku është Jezusi.  
Të gjithë duan ta dëgjojnë Atë… 

Le të shkojmë  
e të zbulojmë se  

kush është Jezusi!  
Do ta ndjekim 
fshehurazi. Por duhet të 

nxitojmë, nëse 
duam të hyjmë 

në shtëpi. 

E sheh? Dera është e 
bllokuar nga njerëzit dhe 

ne s’mund të hyjmë. 

Ju lutem,  
bëni diçka! 

Megjithëse duket  
e pamundur, më 
duhet ta takoj 

Jezusin! Vetëm Ai 
mund të më  

shërojë. 

• 37 •

Marku 2:1-12
Pas disa ditësh, ai erdhi përsëri në Kapernaum dhe u muar vesh se ai 
gjendej në shtëpi; dhe menjëherë u mblodhën aq shumë njerëz, sa nuk 
gjeje më vend as përpara derës; dhe ai u predikonte Fjalën. Atëhërë i 
erdhën disa që i paraqitën një të paralizuar, që po e bartnin katër vetë. 
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E gjeta.  
Do të ngjitemi  

mbi çati.

 Gjon, shko 
dhe merr 
ca litarë! 

Në çatinë e sheshtë 
të shtëpive kishte 
tjegulla prej argjile, 
të cilat duheshin 
hequr. 

Kujdes,  
hapni një vend  

për të! 

Uau, janë 
vërtet të 

guximshëm! 

Është 
paralitiku, i 

gjori të  
gjithë e  

dimë që është 
sëmundje e 

pashërueshme. 

Miku im e shoh  
besimin tënd! Më beso  
Mua dhe mëkatet e tua  

të janë falur! 

• 38 •

Por, duke qenë se nuk mund t’i afroheshin për shkak të turmës, 
zbuluan çatinë në vendin ku ndodhej Jezusi dhe, mbasi hapën një 
vrimë, e lëshuan vigun mbi të cilin rrinte shtrirë i paralizuari. 

Jezusi, kur pa besimin e tyre, i tha të paralizuarit: «O bir, 
mëkatet e tua të janë falur!». Por aty po rrinin ulur disa shkribë, të 
cilët, në zemër të vet, po mendonin: «Pse vallë ky po flet blasfemi. 
Kush mund të falë mëkatet, veç Perëndisë vetë?». 

Por Jezusi, i cili menjëherë kuptoi në frymën e vet se ata po i 
mendonin këto gjëra në veten e tyre, u tha atyre: «Pse i mendoni 
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Ç’ka të  
bëjë paraliza 
me mëkatet 

e tij? 

Jezusi e di se 
shpirti i tij  

është më keq se  
trupi i tij… 

 A e dëgjon se 
çfarë thotë? Kjo 
është blasfemi! 

Kush tjetër mund t’i 
falë mëkatet përveç 

Perëndisë? 

E di çfarë po 
mendoni. Më thoni: 

Çfarë është më e 
lehtë, t’i thuash këtij 
njeriu: mëkatet e tua 

të janë falur… 

Apo të thuash: 
ngrihu dhe shko  

në shtëpi? 

S’mund të jap një përgjigje, 
por e di me siguri se të dyja 

gjërat janë shumë të vështira 
dhe duhet vetëm fuqia e 

Perëndisë. 

Më mirë të 
heshtim, të 

presim dhe të 
shohim. 

 Ju të gjithë do të jeni 
dëshmitarë se Biri i Njeriut  

ka autoritet t’i falë  
mëkatet! Ky i paralizuar  

do të jetë prova. 

Ngrihu, merre rrogozin 
tënd dhe shko në shtëpi! 

Faleminderit 
dhe lavdi 

Perëndisë!

E mahnitshme! 
Ai e quan 

veten Biri i 
Njeriut.  

Mos e harro! 
Çfarë po na 

fsheh? 

 Në vizionet e tij  
profeti Daniel foli për dikë, 

si Biri i Njeriut,  
i cili është Perëndi dhe 

njeri në të njëjtën  
kohë. Po vras 

mendjen 
vërtet. 

• 39 •

këto gjëra në zemrat tuaja? Çfarë është më lehtë: t’i thuash të 
paralizuarit: “Mëkatet e tua të janë falur”, apo t’i thuash: “Çohu, 
merre vigun tënd dhe ec”? Dhe tani, që ta dini se Biri i njeriut 
ka pushtet të falë mëkatët mbi dhe, unë po të them (i tha të 
paralizuarit): Çohu, merre vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde!”».
Dhe ai u ngrit menjëherë, mori vigun e vet dhe doli përjashta në 
praninë e të gjithëve dhe kështu të gjithë u habitën dhe lëvduan 
Perëndinë duke thënë: «Një gjë të tillë s’e kemi parë kurrë!».
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Disa ditë më vonë në Magdala, një fshat jo larg Kapernaumit, 
përpara shtëpisë së një të pasuri të quajtur Simon… 

Simon, ky Jezusi  
po vjen këtu. Ne do të 
donim të na ndihmonit… 

Dëgjoni me kujdes! 

Ne po hetojmë për Të. Kur  
ta ftosh për darkë, do ta 
vëzhgojmë më nga afër. 

 Për mua s’ka  
problem. Ejani 

dhe çlodhuni prej 
udhëtimit! 

Kur vjen Jezusi, i gjithë fshati po e pret. 

Jezus nga Nazareti, 
mirë se vjen në fshatin 
tonë! Kemi dëgjuar për 

famën Tënde. 

 Ja ku është Ai…  
Jezusi i famshëm, i 

cili nuk përbuz asnjë, 
madje as dikë si puna 
ime! Ndihem shumë e 

tërhequr prej Tij. Do të 
doja të flisja me 

 Të veçmas. 

Kam ftuar të gjithë njerëzit e 
rëndësishëm për darkë. Të lutem na 

ndero me praninë Tënde! 

E pranoj ftesën. 

Këtë mbrëmje  
Ai do të jetë me 

farisenjtë…  
Do të bëhem gati.  
Kjo ditë do të jetë 
shumë e veçantë  

për mua. 

• 40 •

Luka 7:36-50
Një nga farisenjtë e ftoi atë të hajë bashkë me të; dhe ai hyri 
në shtëpinë e fariseut dhe u ul në tryezë. Dhe ja, një grua nga 
ai qytet, që ishte një mëkatare, kur mori vesh se ai ishte në 
tryezën e shtëpisë së një fariseu, solli një enë alabastri plot me 
vaj erëkëndshëm. Dhe, duke qëndruar prapa te këmbët e tij dhe 
duke qarë, filloi t’ia lajë me lot këmbët dhe t’ia fshijë me flokët e 
kokës së saj; dhe t’ia puthte e t’ia vajoste me vaj erëkëndshëm. 
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Ja ku është Ai,  
midis mysafirëve. Po 

Kjo prostitutë është  
e guximshme! Ja ku është duke 

qarë dhe duke ia fshirë këmbët  
me flokët e saj. 

Nëse Jezusi është 
profet, Ai do ta dijë se 
çfarë lloj gruaje është 

ajo në të vërtetë. 

Po, dhe Ai do ta 
qëllojë në fytyrë. 

Por në vend të  
kësaj, Ai e lejon  

ta prekë. 

Simon kam diçka 
për të të thënë. 

Me kënaqësi, 
vazhdoni! 

Do të tregoj një 
shëmbëlltyrë… 

më rreh  
zemra fort…po mirë, 
o tani, o kurrë…do të 
hidhem te këmbët e  
Tij dhe do t’ia puth. 

Nuk dua t’ia di  
se çfarë  

mendojnë për mua, por 
për një gjë jam  

e sigurt;  
Jezusi nuk do të më 
largojë nga Vetja… 

• 41 •

Kur e pa këtë gjë, fariseu që e kishte ftuar, tha me vete: «Nëse 
ky do të ishte një profet, do ta dinte çfarë lloj njeriu është gruaja 
që po e prek, sepse ajo është një mëkatare.» 

Dhe Jezusi, duke u përgjigjur, i tha: «Simon, kam diçka për 
të të thënë». Dhe ai tha: «Fol, Mësues». Dhe Jezusi i tha: «Një 
huadhënës kishte dy huamarrës; njëri i kishte borxh pesëqind 
denarë dhe tjetri pesëdhjetë. Meqë ata nuk kishin të paguanin, 
ai ua fali borxhin të dyve. Sipas teje, cili nga ata do ta dojë më 
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Një huadhënës u fali  
borxhin dy personave, që 

s’mund t’ia kthenin. Njëri i 
detyrohej pesëqind  

denarë dhe tjetri vetëm 
pesëdhjetë. 

Cili mendon  
se do t’i ishte më 

mirënjohës? 

Pyetja jote ka një kuptim  
më të thellë, por në pamje të 

parë…ai që i është  
më mirënjohës, është ai,  

të cilit i është falur  
më shumë. 

Pikërisht! E 
njëjta gjë po 
ndodh edhe  

këtu. Ti nuk më  
dhe as ujë për të  

larë këmbët… 

…siç është tradita  
dhe as nuk më prite me një puthje, siç  

priten mysafirët, ndërsa kjo  
grua m’i lau këmbët  

me lotët e 
saj dhe nuk 
ka ndalur së 

puthuri… 

Mëkatet e saj të  
shumta i janë falur, kështu  

që ajo do shumë! 

Por atij, të cilit 
 i janë falur pak,  

do pak. 

Bija ime, mund të 
shkosh në paqe; 

mëkatet e tua të janë 
falur. Kush kujton se është Ai! 

Kush guxon t’i falë mëkatet 
përveç Perëndisë! 

Që nga ajo ditë Maria nga Magdala, e quajtur edhe 
Magdalenë, e ndoqi Jezusin bashkë me gra të tjera.

• 42 •

shumë?». Dhe Simoni, duke u përgjigjur, tha: «Ma do mendja, 
ai, të cilit i fali më shumë». Dhe Jezusi i tha: «Gjykove drejt». 
Pastaj, si u suall nga gruaja, i tha Simonit: «A e sheh këtë grua? 
Unë hyra në shtëpinë tënde dhe ti nuk më dhe ujë për të larë 
këmbët; ajo, përkundrazi, m’i lau këmbët me lot dhe m’i fshiu me 
flokët e kresë. Ti nuk më dhe as edhe një puthje; por ajo, qysh 
se hyra, nuk pushoi së puthuri këmbët e mia. Ti nuk ma vajose 

kokën me vaj; kurse ajo m’i vajosi këmbët me vaj erëkëndshëm. 
Prandaj unë po të them se mëkatet e saj të shumta i janë falur, 
sepse ka dashur shumë; por kujt i falen pak, do pak». Pastaj i tha 
asaj: «Mëkatet e tua të janë falur». Atëherë ata që ishin në tryezë 
bashkë me të filluan të thonin me vete: «Po kush qenka ky që po 
falka edhe mëkatet?». Por Jezusi i tha asaj gruaje: «Besimi yt të 
shpëtoi; shko në paqe!».
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 Duke udhëtuar përmes Galilesë, Jezusi dhe  
dishepujt e Tij hynë në fshatin e Nainit… 

Sa e trishtueshme! Njerëzit 
po shkojnë në varreza  
pas një funerali. 

A mund të më 
thoni kush ka 

vdekur? 

Një djalë,  
biri i vetëm i një 

vejushe të varfër. 
Gruaja është 

jashtëzakonisht e 
hidhëruar! 

Grua, mos 
qaj… 

…dhe ju që po bartni 
trupin, ndaloni! 

Djalë, ngrihu! 

Shikoni,  
djali po ngrihet! 

S’kam parë kurrë 
një gjë të tillë! 

Ku jam? 

Grua, po ta kthej djalin. 

Biri im!  
Lavdi 

Perëndisë 
që jep 

fuqi të 
tillë! 

Kush është 
ky njeri? 

Jezusi nga Nazareti. 

Na ka ardhur një  
profet i ri…Perëndia nuk i 

harron njerëzit e Tij. 

 Çfarë mrekullie! 
Jezusi është më 

i fuqishëm se 
vdekja! 

• 43 •

Luka 7:11-17
Dhe të nesërmen ai shkoi në një qytet që quhej Nain; dhe 
bashkë me të shkonin shumë nga dishepujt e vet dhe një 
turmë e madhe. Dhe, kur iu afrua portës së qytetit, ja që 
po çonin për ta varrosur një të vdekur, djalin e vetëm të 
nënës së tij, që ishte e ve; dhe një turmë e madhe nga 
qyteti ishte me të. 

Posa e pa, Zoti pati dhembshuri për të dhe i tha: «Mos 
qaj!». U afrua, preku arkivolin, dhe ata që e bartnin u 
ndalën; atëherë ai tha: «Djalosh, unë të them, çohu!».

Dhe i vdekuri u çua ndenjur dhe filloi të flasë. Dhe 
Jezusi ia dha së ëmës. Atëherë të gjithë u mrekulluan 
dhe lëvdonin Perëndinë duke thënë: «Midis nesh doli 
një profet i madh» dhe: «Perëndia e vizitoi popullin e 

09 He Lived Among Us Core 2011_03_22.indd   43 9/19/2011   12:30:20 PM



Në bregun e liqenit të Gjenezaretit, Jezusi takoi 
turma që, donin të dëgjonin prej Tij… Një ditë, Ai i 
çoi ata në një vend të largët dhe  
u foli deri në mbrëmje… Jezus,  

po bëhet vonë dhe 
nuk ka fshat afër. 
Dërgoji njerëzit 
që të mund të 
blejnë ushqim. 

Filip, ne  
duhet t’u  

japim ushqim. 

Ku mund të blejmë aq 
shumë ushqim? 

Jezus, Ti  
dëshiron t’u ofrosh ushqim 
të gjithëve? Do të duhen 

më tepër se 2000 m 
onedha argjendi. 

Të gjithë duhej të kishin sjellë ushqim si ky 
djalë, që ka pesë bukë dhe dy peshq! 

Thirre djalin 
dhe le ta ndajmë 

ushqimin! 

Por kaq pak, 
për kaq  

shumë njerëz? 

Ulini njerëzit në  
bar për të ngrënë! 

I bekuar je ti o Perëndi, që e bën 
tokën të prodhojë ushqim! 

Shkoni  
dhe ndajuani të 

gjithëve këto bukë 
dhe peshq! 

Sa mirë  
që shkoi! Shiko, 

ka mbetur 
ushqim! 

Fantastike! 
Çfarë  

pikniku! 

Hani të gjithë  
dhe kënaquni! 

• 44 •

vet». Dhe kjo e thënë për të u përhap nëpër gjithë Judenë dhe 
anembanë krahinës përreth.

Gjoni 6:1-15
Pas këtyre gjërave, Jezusi kaloi përtej detit të Galilesë, domethënë 
të Tiberiadës. Dhe një turmë e madhe e ndiqte, sepse shikonte 
shenjat që ai bënte mbi të lënguarit. Por Jezusi u ngjit mbi malin 
dhe atje u ul me dishepujt e tij. Dhe Pashka, festa e Judenjve 
ishte afër. Jezusi, pra, i ngriti sytë dhe, duke parë se një turmë 
e madhe po vinte tek ai, i tha Filipit: «Ku do të blejmë bukë që 
këta të mund të hanë?». 

Por ai e thoshte këtë për ta vënë në provë, sepse ai e dinte 
ç’do të bënte. Filipi iu përgjigj: «Dyqind denarë bukë nuk do të 
mjaftojnë për ata, që secili prej tyre mund të ketë një copë». 
Andrea, i vëllai i Simon Pjetrit, një nga dishepujt e tij, i tha: «Këtu 
është një djalosh që ka pesë bukë elbi dhe dy peshq të vegjël; 
por ç’janë këto për aq njerëz?». Dhe Jezusi tha: «Bëjini njerëzit 
të ulen!». Por në atë vend kishte shumë bar. Njerëzit, pra, u ulën 
dhe ishin në numër rreth pesë mijë. 

Pastaj Jezusi mori bukët dhe, pasi falenderoi, ua ndau dishepujve 
dhe dishepujt njerëzve të ulur; të njëjtën gjë bënë edhe me peshqit, 
aq sa deshën. Dhe mbasi ata u ngopën, Jezusi u tha dishepujve 

09 He Lived Among Us Core 2011_03_22.indd   44 9/19/2011   12:30:22 PM



Pasi të gjithë kishin ngrënë 
mjaftueshëm… 

Mblidhni ato që  
kanë mbetur, mos 
shpërdoroni asgjë! 

Ndërkohë, disa janë duke 
diskutuar për ngjarjen… 

Dhjetë…njëmbëdhjetë… 
dymbëdhjetë kosha plot me bukë. 

E jashtëzakonshme  
kjo që ka bërë Jezusi! 
Kaq shumë ushqim për 

kaq shumë persona,  
në fillim kishim  

vetëm pak! 

Kjo më  
kujton profetin 

Elia në kohën e tij. 
Po, libri ynë i shenjtë na tregon  

se një ditë ai ushqeu njëqind persona 
me dy bukë dhe teproi mjaft  

ashtu si sot.  
A mund të  
jetë Jezusi 
profeti i ri? 

Sigurisht! 
Ai duhet të 
jetë Mesia i 
shumëpritur! 

Përhapeni fjalën;  
ne duam që  

Jezusi të bëhet  
mbreti ynë. 

Le të  
mblidhemi  

rreth mbretit 
tonë. Formojmë një 

ushtri me Të si 
udhëheqësin tonë 

dhe i shporrim 
romakët. 

Por Jezusi e kuptoi që ata donin 
ta bënin mbret me forcë… 

Do të largohem, ata e 
keqkuptuan mesazhin Tim, duke 

ëndërruar për një  
Mesia luftëtar. 

Ndërsa nata afrohet do 
të shkoj në mal. 

Kohë më pas, Jezusi i drejton dishepujt e Tij në veri 
të krahinës së Cezaresë (sot e quajtur Lartësitë e 
Golanit) afër malit Hermon. 

• 45 •

të vet: «Mblidhni copat që tepruan, që të mos shkojë dëm asgjë». 
I mblodhën, pra, dhe mbushën dymbëdhjetë shporta me copa nga 

ato pesë bukë prej elbi që u tepruan atyre që kishin ngrënë. Atëherë 
njerëzit, kur panë shenjën që bëri Jezusi, thanë: «Me të vërtetë ky është 
profeti, që duhet të vijë në botë». Por Jezusi, duke ditur se po vinin 
ta kapnin për ta bërë mbret, u tërhoq përsëri mbi malin, fill i vetëm.
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 Jemi larg prej turmës tani,  
këtu mund të pushojmë e të  

meditojmë. Dua t’ju pyes: Kush 

thonë njerëzit 
 se jam unë? Kush 
mendojnë se jam? 

Oh, ka mendime  
të ndryshme… Mbreti Herod 

ka frikë se ti je Gjon Pagëzori, 
të cilit i preu kokën dhe që 

mund të jetë ngritur prej së 
vdekuri. 

Shumë mendojnë  
se ti je Elia, i cili u 
zhduk në mënyrë  

të mistershme që të 
kthehet një ditë. 

Shumë  
thonë se ti je 
profet i ri i 

Perëndisë me  
fuqi të madhe. 

Por, kush mendoni ju 
se jam? 

Për ne: Ti je 
Krishti, Biri i 
Perëndisë së 

gjallë! 

Simon, kjo nuk  
të është zbuluar nga njerëzit,  

por nga Ati im në qiell. 

Perëndia  
do t’ua zbulojë 
këtë, të gjithë 
njerëzve që i 
besojnë Atij. 

Pasi hëngrëm në breg të liqenit, fola në 
sinagogën e Kapernaumit…shumë njerëz nuk e 

kanë pranuar mesazhin Tim. Ata më kanë  
lënë. A doni të më lini edhe ju? 

 Zot, te kush  
të shkojmë? Ne 

besojmë se Ti je i 
shenjti i Perëndisë! 

Ti ke fjalë jete të 
përjetshme. 

Dishepujt e mi të dashur, 
 a nuk ju kam zgjedhur Unë 

ju të dymbëdhjetëve? 

Por njëri prej  
jush i përket 

djallit! 

Jezusi po 
fliste për 

Judën, që do 
ta tradhtonte. 

• 46 •

Mateu 16:13-17
Pastaj Jezusi, mbasi arriti në krahinën e Cezaresë së Filipit, i 
pyeti dishepujt e vet: «Kush thonë njerëzit se jam unë, i Biri i 
njeriut?». Dhe ata thanë: «Disa Gjon Pagëzori, të tjerë Elia, të 
tjerë Jeremia, ose një nga profetët». 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 20:20-24
Atëherë nëna e bijve të Zebedeut iu afrua bashkë me bijtë e vet, 
ra përmbys para tij dhe i kërkoi diçka. Dhe ai i tha: «Çfarë do?». 

Ajo u përgjigj: «Urdhëro që këta dy bijtë e mi të ulen njeri në të 
djathtën dhe tjetri në të majtën në mbretërinë tënde». Dhe Jezusi, 
duke u përgjigjur tha: «Ju nuk dini çfarë kërkoni; a mund ta pini 
ju kupën që unë do të pi dhe të pagëzoheni me pagëzimin me të 
cilin unë do të pagëzohem?» Ata i thanë: «Po, mundemi.» Atëherë 
ai u tha atyre: «Ju me të vërtetë do ta pini kupën time dhe do 
të pagëzoheni me pagëzimin me të cilin unë do të pagëzohem; 
por nuk është në dorën time që të uleni në të djathtën time ose 
në të majtën time, por u është rezervuar atyre, të cilëve u është 
përgatitur nga Ati im». Kur i dëgjuan këto fjalë, të dhjetët të tjerët 
u indinjuan kundër të dy vëllezërve. 
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Më në  
fund, Jezusi  
ka vendosur 
të shkojë në 
Jeruzalem. 

Çfarë do të ndodhë, nëse  
Ai vjen këtu në mes të festës…

 Njerëzit mund të 
ngrihen në revoltë dhe 
të përpiqen ta bëjnë 

mbret me forcë! 

Dhe ne do  
të kemi pjesë në 

udhëheqje! 

Unë,Jakobi dhe vëllai im Gjoni, jemi dishepujt e 
parë të Jezusit, kështu që ne do të jemi më të 

rëndësishmit nga të gjithë. Çfarë?  
Ju s’mund të  

jeni mbi ne.  Ka të tjerë midis nesh, 
që janë po aq të aftë e të 

zgjuar sa edhe ju! 

Nënë, ti  
duhet t’i kërkosh 

Jezusit të na bëjë 
një nder. 

Mësues, dy djemtë e mi janë dishepujt  
e Tu të parë. Lejoji të ulen njëri në të djathtë dhe 

tjetri në të majtë në mbretërinë  
Tënde. 

Ju nuk e  
dini se çfarë po  

kërkoni… A jeni ju  
gati të pini  

kupën që do të pi Unë? 

Do të 
bëjmë çdo 

gjë. 

• 47 •

Mateu 16:21-23
Që nga ai çast Jezusi filloi t’u sqarojë dishepujve të vet se i 
duhej të shkonte në Jeruzalem, të vuante shumë për shkak të 
pleqve, të krerëve të priftërinjve dhe të skribëve, se do të vritej 
dhe do të ringjallej të tretën ditë. Atëherë Pjetri e mori mënjanë 

09 He Lived Among Us Core 2011_03_22.indd   47 9/19/2011   12:30:27 PM



Miqtë e mi, e keni kuptuar gabim…ne po shkojmë në 
Jeruzalem, por jo për t’u bërë udhëheqës politikë. Unë duhet të  

shkoj atje që të kaloj  
nëpër shumë vuajtje dhe 

duhet të vritem, por ditën e 
tretë do të ktheh 

em në jetë. 

Jezus, mos  
u trego i dobët 

tani! 

Kjo nuk do të  
ndodhë kurrë! E pamundur! 
Ne do të vijmë e do të të 

ndihmojmë! 

Largohu prej meje, Satan!  
Ti po përpiqesh të më pengosh 

të përmbush misionin Tim. 

Ti dëshiron me çdo kusht  
që të kesh një Mesia që lufton. Kjo 

më kujton tundimet  
e djallit në shkretëtirë. 

• 48 •

dhe nisi ta qortojë duke thënë: «O Zot, të shpëtoftë Perëndia; 
kjo nuk do të të ndodhë kurrë». Por ai u kthye dhe i tha Pjetrit: 
«Shporru prej meje, o Satan! Ti je një skandal për mua, sepse 
s’ke ndër mënd punët e Perëndisë, por punët e njerëzve».

Mateu 4:1-11
Atëherë Fryma e çoi Jezusin në shkretëtirë, që djalli ta tundonte. 
Dhe, mbasi agjëroi dyzet ditë e dyzet net, në fund e mori uria. 
Atëherë tunduesi, pasi iu afrua, i tha: «Në qoftë se je Biri i 
Perëndisë, thuaj që këta gurë të bëhen bukë». Por ai, duke iu 
përgjigjur, tha: «Éshtë shkruar: “Njeriu nuk rron vetëm me bukë, 
por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë”». 

Atëherë djalli e çoi në qytetin e shenjtë dhe e vendosi në majë 
të tempullit dhe i tha: «Nëse je Biri i Perëndisë, hidhu poshtë, 
sepse është shkruar: “Ai do t’u japë urdhër engjëjve të tij për ty; 
edhe ata do të mbajnë mbi duart e tyre që të mos ndeshësh me 
këmbën tënde ndonjë gur”». 
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“Ti je i uritur”,- pëshpëriti ai, -“por, nëse je Biri i 
Perëndisë, thuaju këtyre gurëve të kthehen në bukë…” 

Unë e refuzova tundimin e tij për të qenë një Mesia, 

Një herë tjetër isha në majën 
më të lartë të tempullit. “Hidhu 
poshtë”, -pëshpëriti djalli, 
-“asnjë e keqe s’do të të gjejë. 
Nëse je Biri i Perëndisë, Ai do 
të të mbrojë dhe njerëzit do të 
të adhurojnë.” 

Unë i kundërshtova tundimet e tij për 
të qenë një Mesia, një Krisht që do t’i 
fitonte njerëzit me anë të shfaqjeve 

të jashtëzakonshme. 

një Krisht që nuk do të vuante, qoftë 
edhe nga uria… Njeriu nuk jeton 

vetëm me bukë, por me çdo fjalë që 
vjen nga Perëndia! 

• 49 •

Jezusi i tha: «Éshtë shkruar gjithashtu: “Mos e tundo Zotin, 
Perëndinë tënd”». Djalli e çoi sërish mbi një mal shumë të lartë 
dhe i tregoi të gjitha mbretëritë e botës dhe lavdinë e tyre, dhe 
i tha: «Unë do të t’i jap të gjitha këto, nëse ti bie përmbys para 
meje dhe më adhuron». 
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Më pas qëndrova në 
një mal shumë të 
lartë…“Shiko të gjitha 
mbretëritë e botës 
dhe shkëlqimin e tyre”, 
pëshpëriti përsëri 
djalli. “Të gjitha këto 
do të t’i jap kur të 
përulesh dhe të më 
adhurosh.” U përgjigja: 

“Largohu prej meje Satan! 
Është shkruar: Adhuro 
Zotin, Perëndinë tënd dhe 
shërbeji vetëm Atij!” 

Miq, mos bini në këto tundime!  
Unë jam shërbëtori i Zotit për të cilin 

shërbëtori Isaia shpalli: “Unë do 
 të jap jetën time për njerëzit!” 

Sa fjalim  
zhgënjyes! Po humbas 
kohën dhe mundësitë 

e mia me Jezusin. 
Duhej ta kisha 

kuptuar më parë! 

Jam i hutuar.  
S’po kuptoj më 

asgjë… 

Miqtë e mi, 
përgatisni një kamp 

në rrëzë të këtij 
mali. 

Dhe ti Pjetër,  
Jakob dhe Gjon,  

ejani me mua!  
Do ta kalojmë  

natën së bashku  
në mal. 

• 50 •

Atëherë Jezusi i tha: «Shporru, Satan, sepse është shkruar: 
“Adhuro Zotin, Perëndinë tënde, dhe shërbeji vetëm atij”». Atëherë 
djalli e la; dhe ja, u afruan engjëjt dhe i shërbenin. 

09 He Lived Among Us Core 2011_03_22.indd   50 9/19/2011   12:30:32 PM



Ju kam veçuar 
ju të tre për t’ju 

ngushëlluar sonte. 

Moisiu ashtu si  
edhe Elia u takuan me  

Perëndinë në një mal dhe  
morën kurajë. 

Në mesnatë, një dritë 
verbuese zgjon Pjetrin, 
Jakobin dhe Gjonin. Jezusi 
shfaqet në një dritë 
verbuese duke folur me 
Moisiun dhe Elian. 

Kur kjo përfundoi, 
ata e panë Jezusin 
si më parë. 

Kur zbardhi 
dita, të  

katër burrat  
u bënë gati  
dhe britën 

malin. 

• 51 •

Mateu 17:1-9
Mbas gjashtë ditësh Jezusi mori me vete Pjetrin, Jakobin dhe 
Gjonin, vëllanë e tij, dhe i çoi mbi një mal të lartë, në vetmi; dhe 
u shpërfytyrua përpara tyre: fytyra e tij shkëlqeu si dielli dhe 
rrobat e tij u bënë të bardha si drita. Dhe ja, iu shfaqën atyre 
Moisiu dhe Elia, të cilët bisedonin me të. Atëherë Pjetri, duke 
marrë fjalën, i tha Jezusit: «Zot, është mirë që ne jemi këtu; po 
të duash, do të ngremë këtu tri çadra: një për ty, një për Moisiun 
dhe një për Elian». Ndërsa ai fliste akoma, ja një re plot dritë i 
mbuloi; dhe nga reja u dëgjua një zë që thoshte: «Ky është Biri 
im i dashur, në të jam kënaqur: dëgjojeni!». 

Dhe dishepujt, sapo e dëgjuan këtë, ranë me fytyrë për tokë 
dhe i zuri një frikë e madhe. Por Jezusi u afrua, i preku dhe tha: 
«Çohuni dhe mos kini frikë!». Dhe ata, kur i çuan sytë, nuk panë 
njeri, përveç Jezusit vetëm. 
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Nuk ka fjalë për ta  
përshkruar ngjarjen e natës  

së shkuar…më është  
bërë shumë e  

qartë se Jezusi 
është më i madh se 
Moisiu dhe Elia! 

Ah, po. Ata vetëm kanë 
përgatitur ardhjen e Tij… Ai 
është pjesë e vetë lavdisë  

së Perëndisë! 

Unë e dëgjova zërin  
nga qielli të thoshte: “Jezusi 

është Biri im, të cilin  
e dua…Ndiqeni  

dhe dëgjojeni Atë.” 

Edhe unë  
pashë të njëjtën  

gjë, Gjon, dhe po 
ju them që Jezusi 

është Mesia,  
Krishti. Sigurisht, 
Ai është Biri i 

Perëndisë  
së gjallë! 

Pjetër, të kam dëgjuar të 
thoshe: “Zot, është mirë 
për ne të jemi këtu. Nëse 
dëshiron, do të ngre tre 

çadra; një për Ty,  
një për Moisiun dhe  

një për Elian…” 

Miqtë e mi,  
po ju urdhëroj: mos i 
tregoni askujt çka  

keni parë derisa Biri i 
njeriut të jetë  
ngritur prej së  

vdekurish! 

Nuk e kuptoj  
plotësisht arsyen, por 
të premtojmë se do të 

qëndrojmë të  
heshtur. 

Jakobi, Gjoni dhe unë,  
Pjetri, besojmë se Perëndia 

është me ne. 

Ejani, miq,  
le të shkojmë në 

Jeruzalem! 

• 52 •

Pastaj, kur po zbrisnin nga mali, Jezusi u dha atyre këtë urdhër 
duke thënë: «Mos i flisni askujt për këtë vegim, derisa i Biri i 
njeriut të jetë ringjallur prej së vdekuri.»
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Jezusi ka vendosur të shkojë në Jeruzalem për 
festën e Pashkës… Ai vjen në Malin e Ullinjve me 
dishepujt e Tij. 

Shikoni!  
Është Jezusi nga 

Nazareti! 

Këtu ata takojnë disa udhëtarë nga Galilea, 
që po shkojnë në Jeruzalem. 

Profeti i 
famshëm i 

provincës së 
Galilesë! 

Duhet të  
organizojmë një paradë 
kur Jezusi të hyjë në 

qytet! 

Njerëz të Galilesë,  
le të mblidhemi rreth 

Tij, të brohorasim  
e ta thërrasim Mesia!  

Kjo do të bënte vërtet bujë! 

Jezus, të lutem 
pranoje këtë 

propozim të paktën 
një herë! Jam dakord… 

 Shkoni në atë  
fshat, ku do të gjeni  
një kërriç. Zgjidheni  
dhe ma sillni Mua…  
Do të shkoj me të… 

• 53 •

Mateu 21:1-17
Kur iu afruan Jeruzalemit dhe arritën në Betfage, afër malit të 
Ullinjve, Jezusi dërgoi dy dishepuj, duke u thënë atyre: «Shkoni 
në fshatin që ndodhet përballë jush; aty do të gjeni menjëherë një 
gomare të lidhur dhe një pulishtë me të; zgjidhini dhe m’i sillni! 
Dhe nëse dikush ju thotë gjë, i thoni se Zoti ka nevojë për to, 
por do t’i kthejë shpejt». 

Tani kjo ndodhi për të përmbushur ç’ishtë thënë nga profeti, që 
thotë: «I thoni bijës së Sionit: Ja po të vjen mbreti yt, zemërbutë, 
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Kush ju tha ta  
zgjidhni këtë kërriç? 

Jezusi i Nazaretit, profeti i 
famshëm. Ai ka nevojë  

për të, do ta 
sjellë përsëri. 

Le të presim degë ulliri 
për paradën! 

Ja, ndani  
këto degë! 

Kur të hyjmë në Jeruzalem, 
shtrojini veshjet tuaja në rrugë 
si shenjë nderi. Dhe ju fëmijë, 

kërkoni lule! 

Atëherë, mund ta 
merrni. 

Rroftë Jezusi i 
Nazaretit! 

Mesia, Biri i 
Davidit! 

Hosana! 

• 54 •

hipur mbi një gomare, madje një pulishtë, pjellë e një kafshe barrë». 
Dishepujt shkuan dhe vepruan ashtu si i kishte urdhëruar Jezusi. 

Sollën gomaren dhe pulishtin, shtruan mbi to mantelet e tyre, 
dhe ai u hipi. Dhe një turmë shumë e madhe shtronte mantelet e 

veta gjatë rrugës, ndërsa të tjerë thyenin degë nga pemët dhe i 
shtronin mbi rrugë. Turmat që vinin përpara dhe ato që e ndiqnin 
brohoritnin, duke thënë: «Hosana Birit të Davidit! Bekuar qoftë 
ai që vjen në emër të Zotit! Hosana në vendet shumë të larta!”. 
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Për kë po 
brohorisni? 

Për Jezusin e 
Nazaretit,  

profetin e ri! 

Çfarë do të 
thotë kjo? 

 Mm…kur romakët ta  
marrin vesh, ushtria e tyre shumë 

mirë mund të veprojë… 

Parada ka mbërritur në zonën e Tempullit…
lypsarë, të sëmurë dhe njerëz me paaftësi të 
ndryshme e ndiqnin Atë… 

Largohuni ju njerëz  
të papastër! Ju jeni të  

papastër dhe nuk lejoheni  
të hyni në tempull! 

S’ka problem  
që jam i paaftë, 
Jezusi do të më 

shërojë. 

Tani fëmijët fillojnë të  
brohorasin për Jezusin. 

Rroftë  
Jezusi i 

Nazaretit! 

Pushoni,  
ky është Tempulli  

i shenjtë! 

• 55 •
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A i dëgjon këta fëmijë? Dhe 
 ti i lejon të thërrasin? Ndaloji 
dhe trego respekt për këtë 
vend të shenjtë! 

Respekt  
për këtë vend 
 të shenjtë! 

A nuk është e  
turpshme t’i shohësh 

gjithë këta njerëz  
të blejnë e të  

shesin në këtë vend  
të shenjtë? 

• 56 •
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Dilni të 
gjithë 
jashtë! 

Edhe ju! Ju nuk jeni të 
shenjtë. Ju po bëni tregti në 

tempull dhe nuk  
po tregoni respekt për 

Shkrimin e Shenjtë. 
“Shtëpia ime do të jetë 

shtëpi lutjeje për të  
gjithë njerëzit”, thotë 
Perëndia…- por ju e  

keni bërë atë… 

çerdhe 
hajdutësh! 

E mrekullueshme!  
Më në fund një  

profet që nuk ka frikë! 
Është turp që gjithë kjo 

tregti të bëhet  
në Tempullin  
e Perëndisë! 

Dhe kush ka përfitim? 
Kryeprifti dhe farisenjtë, 

që ia shesin vendin 
ofruesit më të lartë. 

• 57 •

Dhe kur hyri Jezusi në Jeruzalem, gjithë qyteti u ngrit në 
këmbë dhe tha: «Kush është ky?». Dhe turmat thonin: «Ky 
është Jezusi, profeti nga Nazareti i Galilesë». Pastaj Jezusi 
hyri në tempullin e Perëndisë, i dëboi të gjithë ata që shisnin 
dhe blinin në tempull dhe përmbysi tryezat e këmbyesve të 

parave dhe ndenjëset e shitësve të pëllumbave. Dhe u tha atyre: 
«Éshtë shkruar: “Shtëpia ime do të quhet shtëpi lutje”, por ju e 
keni kthyer në një shpellë kusarësh». 

Atëherë iu paraqitën të verbër dhe të çalë, dhe ai i shëroi. Por 
krerët e priftërinjve dhe skribët, kur panë mrekullitë që ai kishte 
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Tani të gjitha planet  
tona të bëra me  

aq kujdes,  
janë shkatërruar! 

Nuk kemi më përfitime,  
ndaj si do t’ia bëjmë? 

Le ta thërrasim  
këtë (të ashtuquajturin) 

Mesia. Ai duhet ta 
shfajësojë veten. 

Kush mendon se je?  
Krijon një revolucion  
dhe prish rendin e 

vendosur. Kush ta ka 
dhënë këtë autoritet  

për të vepruar? Po kërkoni prova 
për autoritetin Tim? 
Shkatërrojeni këtë 

Tempull dhe unë do ta 
rindërtoj përsëri  

për tre ditë! 

Çfarë, dëshiron 
të na tregosh një 

shëmbëlltyrë? Ai është krejt i çmendur!  
S’e ka mendjen në vend. U 

deshën 46 vjet për ta ndërtuar 
këtë Tempull dhe Ai do ta 

rindërtojë përsëri për  
tre ditë? 

Në të vërtetë ishte një shëmbëlltyrë. Jezusi foli për trupin 
e Tij, tempulli i ri i Perëndisë…I shkatërruar, i vrarë, Ai do 
të ngrihej përsëri prej së vdekurish pas tre ditësh.  
Pas ringjalljes së Jezusit, dishepujt e kuptuan atë. 

• 58 •

bërë dhe fëmijët që brohoritnin në tempull duke thënë: «Hosana 
Birit të Davidit!», u zemëruan, dhe i thanë: «A po dëgjon ti çfarë 
thonë këta?». 

Jezusi u tha atyre: «Po! A nuk keni lexuar kurrë: “Nga goja e 
të vegjëlve dhe të foshnjave në gji ti ke përgatitur lavdi”?». Dhe, 
mbasi i la ata, doli nga qyteti për në Betani, dhe atje kaloi natën. 
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Shumë shpejt pas kësaj, farisenjtë që ishin armiq 
të Jezusit, u mblodhën së bashku nën udhëheqjen e 
kryepriftit Kajafa. 

 Por çfarë do  
të bëjmë? Mrekullitë 

e tij janë të vërteta! 

Mësimet e tij  
dobësojnë autoritetin 

tonë…të gjithë njerëzit 
e ndjekin Atë. 

Nëse e lejojmë, Ai do të mbledhë 
turma njerëzish rreth vetes që mund 

të çojë në një revolucion…romakët 
do të dërgojnë një ushtri…ata do ta 

shkatërrojnë Tempullin  
dhe do të na marrin vendin  

dhe kombin. 

Cili është mendimi juaj, 
kryeprifti Kajafa? Eshtë më mirë për 

ne që të vdesë një 
njeri për të gjithë 

popullin, se se sa të 
shkatërrohet një 

popull i tërë. 

Jam plotësisht 
dakord. 

E vërtetë. 
 Nëse duam të jetojmë, 
atëherë Jezusi duhet  

të vdesë. 

Arritëm të fitojmë një prej  
dishepujve të Tij në anën tonë,  

njëfarë Juda… 

• 59 •

Kajafa, që ishte kryeprifti i atij viti, u tha atyre: «Ju nuk kuptoni 
asgjë; dhe as nuk e konceptoni se është e leverdishme për ne 
që të vdesë vetëm një njeri për popullin, dhe të mos humbasë 
gjithë kombi».

Gjoni 11:47-50
Atëherë krerët e priftërinjve dhe farisenjtë mblodhën sinedrin dhe 
thanë: «Ç’të bëjmë? Ky njeri po bën shumë shenja. Po ta lëmë të 
vazhdojë kështu, të gjithë do të besojnë në të, do të vijnë Romakët 
dhe do të shkatërrojnë vendin dhe kombin tonë». Por një nga ata, 
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 Çështja e Jezusit  
është e humbur. Unë, 

 E vetmja  
mënyrë për të 
pasur sukses 

tani… 

…është të shkoj tek 
armiqtë e Tij dhe 

t’i ndihmoj ta 
arrestojnë. 

 Besoj se autoritetet  
mund të kenë të drejtë!  
Jezusi mund të vërë në  

rrezik kombin tonë!  

E kam 
vendosur. 

Disa ditë më pas, natën… 

Jam unë, 
Juda… 

Mirë, Judë,  
e mbajte 

premtimin. 

Kam  
vendosur  

t’jua 
 dorëzoj. 

Judë…ti po  
i bën një shërbim 
të madh kombit 
tonë…ta kemi 

borxh. 

U morëm vesh pra! 
Tridhjetë monedha 
argjendi! Ky është 
çmimi, që duam të 

paguajmë për të na e 
dorëzuar Jezusin! 

Paratë janë  
këtu; tani prit  
çastin e duhur. 

Ki kujdes: jo në publik,  
sepse turmat mund ta mbrojnë 

dhe pastaj do të jetë e 
pamundur ta arrestosh. 

Nëse është e 
mundur, natën…kjo 
është koha e duhur 

për ne! 

Juda, kisha vendosur të  
ardhmen time në suksesin e Tij. 
Shpresoja që Ai si Mesia, do të 
çonte në lëvizjen për çlirim por 

në vend të kësaj Ai  
dorëzohet…Jam  

mashtruar. Nëse nuk ruhem 
do të jem i humbur.

• 60 •

Mateu 26:3-5, 14-16
Atëherë krerët e priftërinjve, skribët dhe pleqtë e popullit u 
mblodhën në pallatin e kryepriftit që quhej Kajafa. Edhe bënin 
këshillë për ta zënë Jezusin me dredhi dhe ta vrasin; por thonin: 
«Jo gjatë festës, që të mos bëhet ndonjë trazirë në popull».
Atëherë një nga të dymbëdhjetët, me emër Judë Iskarioti, shkoi 
te krerët e priftërinjëve, dhe u tha atyre: «Sa do të më jepni që 
unë t’jua dorëzoj?». Dhe ata i numëruan tridhjetë sikla argjendi. 
Dhe qysh atëherë ai kërkonte rastin e përshtatshëm për ta tradhtuar.
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Për disa javë Jezusi dhe 
dishepujt e Tij ishin të 
fshehur ndërsa shërbëtorët 
e kryepriftit po e kërkonin… 

Miqtë e mi, sot festohet Pashka. 
Pjetër dhe Gjon, shkoni dhe na 
përgatisni darkën e Pashkës. 

Po, Zot.  
Por ku?  
Me kë? 

Kam rezervuar  
një dhomë të madhe në 

Jeruzalem. Duhet të shkoni 
dhe ta gjeni… 

Ndërsa hyni në qytet do  
të takoni një njeri, që mban një 
kanë me ujë. Ndiqeni për në 

shtëpinë ku hyn ai. Ai  
do të jetë vendi. 

Aha, Jezusi nuk më beson më, por si thesarmbajtësi  
kam të drejtë të përgatis Pashkën, kështu do ta mësoja 

vendin e takimit. 

Në këtë 
mënyrë mund 
t’i informoja 

autoritetet që 
të mund ta 
arrestonin. Disa orë më vonë… 

Gra që mbajnë kana 
me ujë, këtu s’ka 
asgjë të veçantë. 

Duhet të jetë ai! Le ta 
ndjekim! 

 Por atje po shoh një burrë që po 
mban një enë me ujë, gjë që është e 
pazakontë! A mund të jetë ai njeriu? 

• 61 •
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Po… 
…ja ku 
është! 

…dhe ja ku është 
dhoma e madhe e 

përgatitur sipas dëshirës 
së Jezusit siç e shihni 

gjithçka është në vendin 
e duhur. 

Atë  
mbrëmje…  Miqtë e mi, kam dashur shumë të ha këtë  

Pashkë me ju përpara se të vuaj dhe  
të jap jetën time, në mënyrë që shumë  

veta të shpëtohen. 

• 62 •

Luka 22:7-12
Tani erdhi dita e të Ndormëve, kur duhet therur flijimi i Pashkës. 
Dhe Jezusi dërgoi Pjetrin dhe Gjonin duke u thënë: «Shkoni e na 
bëni gati Pashkën, që ne ta hamë». Dhe ata i thanë: «Ku dëshiron 
ta përgatisim?». Atëherë ai tha atyre: «Ja, kur të hyni në qytet, do 
t’ju dalë përpara një njeri që mban një brokë uji; ndiqeni në shtëpinë 
ku ai do të hyjë. I thoni të zotit të shtëpisë: “Mësuesi të çon fjalë: 
Ku është salla, në të cilën mund të ha Pashkën bashkë me dishepujt 
e mi?”. Atëherë ai do t’ju tregojë një sallë të madhe të shtruar; aty 
do të bëni përgatitjet».
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Ma lini mua këtë 
vend, unë kam të 

drejtë të jem afër 
Jezusit! 

Ata u mblodhën në tavolinë, 
por lindi një diskutim… 

Kurrë! Jam këtu dhe do të 
qëndroj këtu! A nuk jemi  

të gjithë në të njëjtin grup? 

Po, ke të drejtë! Pa  
favorizime! Nuk ka privilegje 

 të veçanta! 

Miqtë e mi, 
prisni një 

moment! Përpara 
se të zini 
vendet… 

Ju e dini që mbretërit e  
johebrenjve i zotërojnë ato, ata 

qeverisin mbi popullin e tyre me forcë 
dhe shpatë, por ju nuk duhet të 

veproni në këtë mënyrë… 
Por është 

detyra juaj 
t’i shërbeni 
njëri-tjetrit. 

 Pas kësaj… Shikoni se 
çfarë po bën! Nuk e kuptoj. Duket  

sikur po bëhet  
gati të pastrojë. 

• 63 •
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Çfarë? Por… 
a do të m’i… 

lash  
këmbët? 

Zot, këmbët e mia?  
Jo, nuk do t’i më lash  

kurrë këmbët! 

Tani ti nuk 
e kupton se 

çfarë po bëj, por 
më vonë do ta 

kuptosh…po nuk  
të lava unë, ti 
nuk ke pjesë 
me Mua… dhe 
s’mund të jesh 

miku im. 

Oh, atëherë tërheq 
gjithçka! Jo vetëm  
këmbët, por edhe  

kokën e duart! 

Një njeri që  
është larë, duhet 

vetëm të lajë 
këmbët: ti je i 
pastër tani… 

…megjithëse jo 
të gjithë… 

Jezusi i 
tha këto 
fjalë duke 
menduar 
për Judë 
Iskariotin… 

Sa poshtëruese, çfarë po 
bën mësuesi! Kjo është 

puna e një skllavi. 

Kur Jezusi përfundoi, tha… 

A e kuptoni çfarë  
bëra për ju? Ju më quani 

mësues dhe Zot dhe  
mirë bëni, sepse i tillë jam. 

Tani që unë, mësuesi, u 
bëra shërbëtor,  
ju kam dhënë një  

shembull. Kështu që 
bëni të njëjtën gjë për 

njëri-tjetrin. 

• 64 •

Gjoni 13:2-11, 21-30
Dhe, kur mbaroi darka, mbasi djalli i kishte shtënë në zemër 
Judë Iskariotit, birit të Simonit, ta tradhtonte, Jezusi, duke ditur 
se Ati i kishte dhënë gjithçka në duar, dhe se ai kishte dalë nga 
Perëndia dhe te Perëndia po kthehej, u ngrit nga darka dhe hoqi 
rrobat e tij, mori një peshqir dhe u ngjesh. 

Mbasi hodhi ujë në një legen, filloi të lante këmbët e dishepujve 
dhe t’ua fshijnte me peshqirin, me të cilin ishte ngjeshur.  Erdhi, 
pra, te Simon Pjetri. Dhe ai i tha: «Zot, ti të m’i lash këmbët 
mua?». Jezusi u përgjigj dhe i tha: «Atë që po bëj unë, ti tani nuk 
e kupton, por do ta kuptosh mbas kësaj». Pjetri i tha: «Ti kurrë 

nuk do të m’i lash këmbët». Jezusi iu përgjigi: «Po nuk të lava, 
ti nuk do të kesh pjesë me mua». 
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Në fillim të vaktit, Jezusi dhe 
dishepujt hanë sallatën e hidhur 
për të kujtuar kohën e shtypjes, 
të cilën etërit përjetuan në 
Egjipt para eksodit të madh. 

Miqtë e mi, kam 
diçka për t’ju thënë. 
Një prej jush do të 

më tradhtojë. 

Po, e kam me të vërtetë. 
Një prej jush, që po ha në 

tavolinën time… 

Çfarë? A është kjo e 
mundur? Do të ishte e 

tmerrshme! 

Kush prej 
nesh mund ta 

bëjë këtë? 

Shpresoj të mos e 
kesh fjalën për mua, 

apo jo? 

…apo për 
mua? 

Simon Pjetri i tha Gjonit: Pyete se  
për kë e ka që të mund të  

përpiqemi ta parandalojmë. 

• 65 •

Simon Pjetri i tha: «Zot, jo vetëm këmbët, por edhe duart dhe kokën». 
Jezusi i tha: «Ai që është i larë, s’ka nevojë veçse të lajë këmbët 
dhe është krejt i pastër; edhe ju jeni të pastër, por jo të gjithë». 
Sepse ai e dinte se kush do ta tradhtonte, prandaj tha: «Nuk jeni 
të gjithë të pastër». 

«Mbasi i tha këto fjalë, Jezusi, u trondit në frymë, dhe dëshmoi 
e tha: “Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them se një nga ju do të 
më tradhtojë». Atëherë dishepujt u panë njëri me tjetrin, por nuk 
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Jezus, më 
trego, kush 

është? 

Është ai,  
që do t’i jap  

këtë kafshatë 
bukë… 

…që e kam 
ngjyer  

në pjatë. 

Ç‘ke për të bërë,  
bëje shpejt! 

A e pe atë? 
Çfarë nderi! 

Po, ajo është një 
shenjë nderi për 
Judën, apo jo? 

Pasi Juda mori 
copën e bukës, u 
ngrit dhe doli… 

…dhe ishte 
natë… 

Ku po shkon 
Juda? 

Nuk e di. Ndoshta 
Jezusi i ka thënë  
për të blerë diçka  

…ose t’u japë  
diçka të varfërve siç 

bëjmë gjithmonë  
për Pashkë. 

• 66 •

arrinin të kuptonin për kë po fliste. Por një nga dishepujt e tij, 
të cilin Jezusi e donte, ishte mbështetur te kraharori i Jezusit.

Atëherë Simon Pjetri i bëri shenjë të pyeste kush ishte ai për 
të cilin foli. Dhe ai dishepull, duke u përkulur mbi kraharorin 
e Jezusit, e pyeti: «Zot, kush është?». Jezusi u përgjigj: «Éshtë 
ai të cilit do t’i jap kafshatën, pasi ta kem ngjyer». Dhe e ngjeu 

kafshatën e ia dha Judë Iskariotit, birit të Simonit. Dhe pas 
kafshatës, Satani hyri në të. Atëherë Jezusi i tha: «Ç’ke për të 
bërë, bëje shpejt!». 

Por asnjë nga ata që ishin në tryezë nuk e mori vesh pse ai e 
tha këtë. Disa në fakt mendonin se, duke qenë se Juda e mbante 
qesen, Jezusi i kishte thënë: «Bli gjërat që na duhen për festën»; 
ose që t’u jepte diçka të varfërve. Ai, pra, mori kafshatën dhe 
doli menjëherë. Ishte natë.
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Pasi Juda kishte ikur, 
Jezusi bën me shenjë për 
të filluar së ngrëni. Ai 
thotë bekimin… Lavdi ty o  

Perëndia ynë,  
që na siguron 

ushqim! 

Ai e thyen dhe ua jep atyre… 

…por shton… 

…merreni dhe 
hajeni; ky është 
trupi Im, i thyer 

për ju. 

• 67 •

Luka 22:19-20
Pastaj mori bukën, falënderoi, e theu dhe ua dha atyre duke thënë: «Ky 
është trupi im, që është dhënë për ju; bëni këtë në përkujtimin tim». 

Po kështu, pas darkës, mori kupën duke thënë: «Kjo kupë është 
besëlidhja e re në gjakun tim, që është derdhur për ju». 
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Pas ngrënies së bukës, Jezusi merr 
kupën dhe falënderon… Faleminderit o 

Perëndia ynë, që na 
gëzon me frytin e 

vreshtit… 

…por Ai shton… 

…Merreni këtë kupë të Besëlidhjes së Re 
në gjakun Tim, që është derdhur për shumë 

veta për faljen e mëkateve të tyre. 

Pastaj Jezusi dhe dishepujt e Tij përfundojnë 
darkën dhe këndojnë këngën e Pashkës. 

Bëjeni këtë në kujtimin Tim. 

Pas kësaj ata largohen nga Jeruzalemi…

Ku po  
na çon? 

• 68 •

Marku 14:26-72
Dhe, mbasi kënduan një himn, dolën dhe u drejtuan nga mali i 
Ullinjve. Dhe Jezusi u tha atyre: «Ju të gjithë do të skandalizoheni 
me mua sonte, sepse është shkruar: “Do ta godas Bariun dhe 
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Jezusi dhe dishepujt e Tij shkojnë poshtë  
Luginës së Kidronit… Pasi kaluan lumin Kidron, ata filluan  

të ngjiten në Malin e Ullinjve. 

Miqtë e mi, po ju 
paralajmëroj: pikërisht në 

këtë natë do të turpëroheni 
prej Meje dhe do të më 

braktisni… 

Pjetër…sonte, përpara  
se gjeli të këndojë dy 

herë, do të më  
mohosh tri herë! 

të të mohoj edhe 
sikur të vdes! 

Të tjerët mund 
të turpërohen, por 

unë jo! Nuk do 

Ata shkuan në kopshtin e quajtur Gjetsemani…

Uluni këtu…Do të 
shkoj më tutje me 
Pjetrin, Jakobin  

dhe Gjonin. 

• 69 •

delet do të shpërndahen”. Por, mbasi të ringjallem, unë do t’ju pararend në 
Galile». Dhe Pjetri i tha: «Edhe sikur të gjithë të tjerët të skandalizohen me 
ty, unë nuk do të skandalizohem».  Dhe Jezusi i tha: «Unë po të them në të 
vërtetë se sot, pikërisht në këtë natë, para se gjeli të këndojë dy herë, ti do të 
më mohosh tri herë». Por ai, duke ngulur këmbë më tepër, thoshte: «Edhe sikur 
të më duhet të vdes me ty, nuk do të të mohoj kurrë». Të njëjtën gjë thoshnin 
edhe gjithë të tjerët.

Pastaj ata arritën në një vend që quhej Gjetsemani; dhe ai u tha dishepujve të 
vet: «Uluni këtu, deri sa unë të jem lutur». Mori, pra, me vete Pjetrin, Jakobin 
dhe Gjonin, dhe filloi ta zërë frika dhe ankthi; dhe u tha atyre: «Shpirti im 
është thellësisht i trishtuar, deri në vdekje; qëndroni këtu dhe rrini zgjuar». Dhe, 
si shkoi pak përpara, ra përmbys përtokë dhe lutej që, po të ishte e mundur, 
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Jezusi i mori të tre dishepujt me vete… Miq të dashur, jam i mbushur me  
trishtim deri në vdekje! 

Qëndroni zgjuar dhe ruani 
me mua. Unë do të shkoj e 

do të lutem atje… 

Aba, Atë! Çdo gjë është e  
mundur me Ty. Më shpëto nga 

ngjarjet e tmerrshme që  
do të bien mbi Mua… 

…por u bëftë vullneti 
Yt dhe jo Imi! 

Jezusi kthehet te dishepujt për të gjetur ngushëllim, por… 

…Simon, je në 
gjumë? Nuk mund  
të ruani me mua  

për një orë? 

• 70 •

të largohej prej tij ajo orë. Dhe tha: «Abba, Atë, çdo gjë për ty 
është e mundur; largoje prej meje këtë kupë! Por jo atë që dua 
unë, por atë që do ti!». Pastaj u kthye mbrapa, i gjeti dishepujt 
duke fjetur dhe i tha Pjetrit: «Simon, po fle? S’ke qenë i zoti 
të rrish zgjuar një orë të vetme? Rrini zgjuar dhe lutuni që të 
mos hyni në tundim; sigurisht fryma është e gatshme, por mishi 
është i dobët». U largua përsëri dhe u lut duke thënë të njëjtat 
fjalë. Kur u kthye, i gjeti përsëri në gjumë dishepujt, sepse sytë 
e tyre ishin rënduar dhe ata nuk dinin çfarë t’i përgjigjeshin. Së 
fundi, kthehet për të tretën herë dhe u thotë atyre: «Ende po flini 
dhe pushoni? Mjaft! Erdhi ora. Ja, Biri i njeriut po dorëzohet në 
duart e mëkatarëve. Çohuni, të shkojmë; ja, ai që po më tradhton 
është afër!». 
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Tani rëndësi ka  
të ruhemi dhe  

të lutemi që të mos  
biem në tundim… 

…ju e dini, fryma e 
dëshiron, por trupi  

është i dobët. 

Ndërkohë në hyrje  
të kopshtit… 

Judë, është shumë  
errësirë poshtë pemëve. Si 
është ky Jezusi? Kë duhet 

të arrestojmë? 

Njeriun që do të puth, 
 Ai do të jetë njeriu që 

kërkoni. 

Ora ime ka ardhur! 
Shiko, jam i tradhtuar 
në duart e mëkatarëve! 
Ngrihuni! Le të shkojmë! 
Ja ku po vjen tradhtari. 

Mirëmbrëma, 
mësues! 

• 71 •

Dhe në atë çast, ndërsa ai ende po fliste, erdhi Juda, një nga të 
dymbëdhjetët, dhe me të një turmë e madhe me shpata e shkopinj, 
e dërguar nga krerët e priftërinjve, nga skribët dhe nga pleqtë. 
Dhe ai që po e tradhtonte u kishte dhënë atyre një shenjë: «Kë 
do të puth, ai është. Kapeni dhe çojeni me shoqërim të sigurt». 
Dhe si arriti, u afrua menjëherë tek ai dhe tha: «Rabbi, Rabbi!»; 
dhe e puthi përzemërsisht! Atëherë ata vunë dorë mbi të dhe e 
arrestuan. Dhe një nga të pranishmit nxori shpatën, i ra shërbëtorit 
të kryepriftit dhe ia preu veshin. Atëherë Jezusi, duke iu përgjigjur, 
i tha: «Paskeni ardhur me shpata e me shkopinj që të më kapni 
sikurse të isha një cub? E pra, përditë isha midis jush në tempull 
duke i mësuar njerëzit dhe ju nuk më kapët; por kjo po ndodh 
që të përmbushen Shkrimet!». Atëherë dishepujt e lanë dhe ikën 
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Pas habisë, dishepujt e Jezusit e mblodhën veten… Kështu ti vjen fshehurazi,  
natën për të na arrestuar! Ta  

tregoj unë ty! 

 Dhe do ta  
mbani mend 

 këtë për gjithë 
jetën! 

Ouu! 
Pjetër, largoje 

shpatën! 
…sepse të gjithë ata që 

përdorin shpatën, nga shpata 
do të vdesin! 

A jam duke  
drejtuar një rebelim,  
që vini me shpata e 

shkopinj për të  
më kapur? 

Çdo ditë kam qenë në oborret e 
Tempullit duke mësuar…Ju nuk më 
arrestuat atje…Por kjo është ora 

juaj….kur mbretëron errësira. 
Jezusi i lejon ta kapin…duke parë këtë, të 

gjithë dishepujt e braktisin. 

• 72 •

të gjithë. Dhe një farë djaloshi, që Ishte i mbështjellë me një 
çarçaf mbi trupin e zhveshur, po e ndiqte, por ata e kapën.  
Por ai e lëshoi çarçafin dhe iku lakuriq nga duart e tyre. 

Atëherë ata e çuan Jezusin te kryeprifti, ku u mblodhën 
të gjithë krerët e priftërinjve, pleqtë dhe skribët. Dhe Pjetri 
e ndoqi nga larg deri brenda në pallatin e kryepriftit dhe u 
ul atje bashkë me rojat dhe ngrohej afër zjarrit. Dhe krerët e 
priftërinjve dhe gjithë sinedrit kërkonin dëshmi kundër Jezusit 
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Ushtarët e morën Jezusin 
nga Mali i Ullinjve për në 
Jeruzalem… 

Ku po e çojnë? 

Do t’i ndjek 
 duke qëndruar në 

një distancë  
të sigurt. 

E kanë çuar 
në shtëpinë e 
kryepriftit. 

Do të hyj për 
 të zbuluar se  

çfarë kanë ndër 
mend të bëjnë! 

• 73 •
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Nuk i zë  
besë atij të 

sapoardhuri… 

…edhe ai 
ishte me atë, 

Jezusin…? 

Për kë po flet? Jezusin e 
Nazaretit? Nuk e njoh Atë! 

Unë thjesht po kaloja  
këtu afër…është shumë 

ftohtë sonte, kështu  
që erdha për t’u ngrohur. 

Vërtet? Por ti  
dukesh i dyshimtë.  

Je një nga dishepujt  
e Tij. 

Dëgjo! Po të 
them… 

…që nuk  
e njoh atë 

njeri! 

Ndërkohë në rezidencën zyrtare… 

• 74 •
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Jezusin e 
kanë çuar te 
kryeprifti, i 
cili ka thirrur 
në mbledhje 
Sinedrin: 
priftërinjtë, 
pleqtë dhe 
mësuesit e 
ligjit… 

Ju kam thirrur për të 
hetuar rastin e Jezusit nga 

Nazareti, sepse interesat më 
të larta të kombit tonë  

janë në rrezik. 

Veprimet e tij të pazakonta po 
shqetësojnë rendin publik, deklaratat 
e tij kundër Tempullit dhe fesë sonë 

më kanë detyruar ta arrestoj… 

…dhe ta sjell  
përpara gjyqit që të 

mund ta gjykojmë  
sipas ligjeve tona.  

Sillni dëshmitarët! 

E kam dëgjuar të thotë: “Ju mund ta 
shkatërroni këtë Tempull dhe Unë do ta 

rindërtoj për tre ditë!” 

Është e vështirë  
të besosh se Ai  

guxoi të  

Jo, Ai nuk tha këtë, ai tha:  
“Unë do ta shkatërroj këtë tempull  

të bërë prej njerëzve dhe do të  
ndërtoj një tjetër… jo të  

ndërtuar nga njeriu!” 

 Po mbaj shënim: 
 dëshmitarët nuk bien dakord.  

Jezusi nuk përgjigjet… 
asambleja është  

dyjëzuar dhe e hutuar. 

flasë kundër lavdisë së 
Perëndisë dhe Tempullit 

• 75 •

për ta vrarë, por nuk po gjenin. Shumë veta në fakt jepnin dëshmi 
të rreme kundër tij; por dëshmitë e tyre nuk përkonin. Atëherë 
disa u ngritën dhe dëshmuan rrejshëm kundër tij duke thënë: «Ne 
e kemi dëgjuar se ka thënë: “Unë do ta shkatërroj këtë tempull 
të bërë me duar, dhe brenda tri ditësh do të ndërtoj një tjetër që 
nuk është bërë me duar”». Por as mbi këtë dëshmia e tyre nuk 
përkonte. Atëherë kryeprifti u ngrit në mes të kuvendit dhe e pyeti 
Jezusin duke thënë: «Nuk përgjigjesh fare? Çfarë po dëshmojnë 
këta kundër teje?». Por ai heshti dhe nuk u përgjegj fare. Përsëri 
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 Le ta lëmë këtë diskutim për 
tempullin, sepse i akuzuari nuk 
përgjigjet…le të vazhdojmë…  Jezus, na e 

thuaj hapur: A 
je ti Krishti, Biri 
i Perëndisë së 

gjallë? 

Po, jam!  
Dhe ju do ta 

shihni Birin e njeriut të 
ulur në të djathtën e Perëndisë së 

Gjithëpushtetshëm dhe duke ardhur 
mbi retë e qiellit! 

Ai ka thënë 
blasfemi! E për 

çfarë na duhen dëshmitarët? 
Shikoni, të gjithë e keni 

dëgjuar blasfeminë! 

Çfarë  
mendoni? 

Ai meriton 
vdekjen! 

 Dhe ky Jezus pretendon të jetë Biri i  
njeriut për të cilin foli profeti Daniel në një 
vizion. Personi që do të merrej në praninë e 

Perëndisë, të cilit do t’i jepej fuqia dhe  
autoriteti mbi të gjitha kombet! 

Çfarë arrogance 
blasfemuese! 

Po mbaj shënim:  
Të gjithë gjykatësit u 
zemëruan kur dëgjuan 

këtë blasfemi dhe 
kryeprifti grisi rrobat 

e tij për të treguar 
indinjatën. 

• 76 •

kryeprifti e pyeti dhe i tha: «A je ti Krishti, Biri i të Bekuarit?». 
Dhe Jezusi tha: «Unë jam. Dhe ju do ta shihni Birin e njeriut të 
ulur në të djathtën e Pushtetit dhe duke ardhur me retë e qiellit». 

Atëherë kryeprifti, duke i shqyer rrobat, tha: «Ç’nevojë kemi 
më për dëshmitarë? Ju e dëgjuat blasfeminë, ç’ju duket?». Dhe 
të gjithë gjykuan se meritonte vdekjen. Atëherë disa filluan ta 
pështyjnë, t’ia zënë fytyrën, ta qëllojnë me shuplaka dhe t’i thonë: 
«Profetizo!». Dhe rojat e godisnin. 
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Ki
-k

i-r
i-k

i-k
i… 

 Çështja u zgjidh! Por për  
çdo dënim me vdekje… 

…duhet të merret miratimi i 
guvernatorit romak. 

Po, kjo është e  
vërtetë. Vetëm ai mund të 

kalojë një dënim me vdekje 
dhe të ekzekutojë dikë. 

Le ta dërgojmë 
Jezusin te Pilati, që është 

në Jeruzalem për të 
mbikëqyrur Pashkën. 

Ndërkohë rreth  
zjarrit në oborr… 

Nuk do të 
habitesha po  
të kishe qenë  

edhe ti me këtë 
Jezusin! 

Po, ti je  
galileas.  

E folura jote  
të tradhton. 

 Ki-ki-ri-
ki-ki… 

Ki-
ki-

ri-k
i-ki. 

Ju kam  
thënë më parë 
dhe betohem 

për Perëndinë e 
Gjithëpushtetshëm 

që nuk e njoh  
atë njeri! 

Por… 
oh… 

 Tani më kujtohen  
fjalët e Jezusit: “Para  
se gjeli të këndojë dy  

herë, do të më mohosh tre 
herë.” Oh, jam një  

frikacak…një frikacak i  
mjerë i pashpresë! 

• 77 •

Ndërsa Pjetri ishte poshtë në pallat, erdhi një shërbëtore e 
kryepriftit. Dhe kur pa Pjetrin që po ngrohej, e vështroi me kujdes 
dhe tha: «Edhe ti ishe me Jezusin Nazareas». Por ai e mohoi duke 
thënë: «Nuk e njoh, nuk kuptoj çfarë thua». Pastaj doli jashtë në 
hajat dhe gjeli këndoi. Dhe shërbëtorja, duke e parë përsëri, filloi 
t’u flasë të pranishmëve: «Ky është një nga ata». Por ai përsëri 
e mohoi. Dhe pak më vonë të pranishmit i thanë përsëri Pjetrit: 
«Me të vërtetë ti je një nga ata; se ti je Galileas dhe e folura jote 
e zbulon». Por ai nisi të mallkojë dhe të betohet: «Unë nuk e njoh 
atë njeri për të cilin po flisni». Dhe gjeli këndoi për të dytën herë; 
atëherë Pjetrit iu kujtua fjala që Jezusi i kishte thënë: «Përpara 
se gjeli të këndojë dy herë, ti do të më mohosh tri herë». Dhe, 
duke e menduar këtë, qau.
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Juda dëgjoi që Sinedri e kishte 
dënuar Jezusin. 

E vret ndërgjegjja 
dhe nxiton për t’ia 
kthyer Sinedrit 
tridhjetë monedhat 
e argjendit… 

 Mjerë unë! Kam  
mëkatuar! Kam tradhtuar 

gjakun e pafaj! 

Nuk i  
dua paratë 

tuaja. 

Kam  
tradhtuar 
një njeri të 
pafajshëm. 

Kjo është  
puna jote, jo 

jona! 

Në dëshpërim të madh Juda 
largohet dhe var veten. 

Të 
nesërmen 
në mëngjes 
Jezusi çohet 
te Pilati  

• 78 •

Mateu 27:3-5
Atëherë Juda, që e kishte tradhtuar, kur pa  

se e dënuan Jezusin, u pendua dhe ua ktheu krerëve  
të priftërinjve dhe pleqve të tridhjetë siklat prej argjendi, duke thënë:  

«Mëkatova duke tradhtuar gjakun e pafaj». Por ata thanë: «Po ne ç’na duhet?  
Punë për ty!». Dhe ai, mbasi i hodhi siklat prej argjendi në tempull, u largua dhe shkoi e u var në litar.
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…nga anëtarët e Sinedrit. 

Shkoni dhe  
thuajini guvernatorit 

që ne e dorëzojmë në 
gjykimin e tij këtë njeri të 
rrezikshëm, që e paraqet 

veten si Mesia dhe 
Mbreti i çifutëve! 

Por ne s’mund të  
hyjmë në pallat, sepse 

është banesa e një 
johebreu. Nuk do të 

 mund të hanim vaktin e 
Pashkës. 

Prisni këtu! 
Guvernatori do të 

dalë në ballkonin me 
pamje nga oborri. 

 Për çfarë  
e akuzoni  

këtë njeri? 

Guvernator Pilat,  
gjyqi ynë e ka dënuar 

me vdekje. 

E kemi sjellë  
këtu, sepse nuk  

kemi të drejtë të  
ekzekutojmë  

asnjë… 

…ju përgëzoj për zellin 
tuaj për të dorëzuar një 
turbullues që shqetëson 

rendin publik. 

Silleni të  
akuzuarin në pallat. 

Do ta dëgjoj  
vetë! 

Ti akuzohesh se 
e paraqet veten 

si Mesia, mbreti i 
judenjve. 

Mbretëria ime  
nuk është prej kësaj 

bote. Nëse do të ishte, 
shërbëtorët e Mi do 
të kishin luftuar për 

të paralajmëruar 
arrestimin Tim nga 

judenjtë. 

• 79 •

Gjoni 18:28-19:16
Pastaj nga Kajafa e çuan Jezusin në pretorium; ishte mëngjes herët. 
Por ata nuk hynë në pretorium, që të mos bëheshin të papastër, 
por të mund të hanin Pashkën. Dhe kështu Pilati doli jashtë drejt 
tyre dhe tha: «Ç’padi sillni kundër këtij njeriu?». Ata u përgjigjën 
dhe i thanë: «Nëse ai të mos ishte keqbërës, nuk do ta kishim 
dorëzuar». Atëherë Pilati u tha atyre: «Merreni ju dhe gjykojeni 
sipas ligjit tuaj» Por Judenjtë i thanë: «Neve nuk na lejohet të 
vrasim njeri». Kjo ndodhi që të përmbushej fjala që kishte thënë 
Jezusi, kur kishte thënë se me ç’vdekje duhej të vdiste. 

Atëherë Pilati hyri përsëri në pretorium, e thirri Jezusin dhe i 
tha: «A je ti mbreti i Judenjve?». Jezusi iu përgjigj: «E thua ti nga 
vetja, apo ta kanë thënë të tjerë për mua?». Pilati iu përgjigj: «Jam 
unë vallë Juda? Kombi yt dhe krerët e priftërinjve të dorëzuan tek 
unë; çfarë ke bërë?». Jezusi u përgjigj: «Mbretëria ime nuk është 
e kësaj bote; po të ishte mbretëria ime e kësaj bote, shërbëtorët 
e mi do të luftonin që të mos u dorëzohesha Judenjve; porse tani 
mbretëria ime nuk është prej këtej». Atëherë Pilati i tha: «Ti, pra, 
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Atëherë, Ti je 
mbret? 

Po, jam 
mbret. 

 Në fakt, për këtë 
arsye kam lindur dhe 

erdha në botë për të dëshmuar 
për të vërtetën. Kushdo që do 

të dijë të vërtetën  
më dëgjon. 

Për të vërtetën?  
Çfarë është e 

vërteta? 

Është e qartë që nuk po merrem me 
një person të rrezikshëm, por me një lloj filozofi 

…apo fanatiku…por zemërimi i këtyre farisenjve kundër 
këtij Jezusi duhet të ketë ndonjë arsye tjetër të 
fshehtë…duhet ta mendoj mirë këtë, sepse nuk  

dua të manipulohem… Çojeni të akuzuarin në 
dhomën e rojave! 

Hej, ja ku po vjen  
Ai që mendon se  

është mbret! 

Mbreti? 
Madhëri,  

eja këtu! Duam të 
dëfrejmë… 

• 80 •
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Ulu këtu! 
Ou, çfarë 

veshje e bukur 
mbretërore! 

Kjo është e 
përshtatshme për 

Ty, madhëri! Por mungon 
kurora! 

Ja ku  
e ke tani. 

Dhe ja ku është 
skeptri Yt! 

Dhe tani miq, le të 
shkojmë të gjithë tek 

Ai dhe të themi: “Lavdi, 
Mbretit të judenjve!” 

Lavdi Ty, 
mbreti i 

judenjve! 

Ndërkohë me Pilatin  

Turmat po 
vijnë  

në qytet. 

• 81 •

qenke mbret?». Jezusi u përgjigj: «Ti thua se unë jam mbret; 
Për këtë kam lindur dhe për këtë kam ardhur në botë; që të 
dëshmoj për të vërtetën; kush është për të vërtetën, e dëgjon 
zërin tim». Pilati e pyeti: «Ç’është e vërteta?». 

Dhe, si foli këtë, doli përsëri para Judenjve dhe u tha atyre: 
«Unë nuk po gjej në të asnjë faj! Por ndër ju është zakon që 
unë t’ju liroj dikë për Pashkë; a doni, pra, që t’ju liroj mbretin 
e Judenjve?». Atëherë të gjithë bërtitën përsëri, duke thënë: 
«Jo këtë, por Barabanë!». Por Baraba ishte një kusar.

Atëherë Pilati mori Jezusin dhe dha urdhër ta fshikullonin. 
Dhe ushtarët thurrën një kurorë me gjemba, ia vunë mbi 
krye dhe i veshën siper një mantel të purpurt, dhe thoshnin: 
«Tungjatjeta, o mbret i Judenjve»; dhe i binin me shuplaka. 
Pastaj Pilati doli përsëri dhe u tha atyre: «Ja, po jua nxjerr 
jashtë, që ta dini se nuk gjej në të asnjë faj». Jezusi, pra, 
doli, duke mbajtur kurorën prej gjembash dhe mantelin e 
purpurit. Dhe Pilati u tha atyre: «Ja njeriu!». Kur e panë 
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Nesër do të jetë dita e madhe e 
Sabatit (Pashka), festa më e shenjtë 

kombëtare e judenjve  

…dhe tani oborri po 
mbushet me njerëz, që duan 

të të takojnë  

 dhe presin që të lirosh  
një të burgosur sipas 

zgjedhjes së tyre. 

E di  
dhe kam  
një ide. 

Të gjithë jemi  
dakord që të lirohet 

Baraba! 

Jemi dakord! 
Baraba! 

Një rebel i vërtetë që 
nuk ka frikë të përdorë taktika 
terroriste për të përmbysur 

romakët. 

Ne, zelotasve 
na duhet 

një njeri si 
Baraba! 

Qytetarë të Jeruzalemit! Ju lutem 
qetësohuni! Duam të festoni Pashkën në 
paqe dhe të jeni të sigurt që të gjithë 

pelegrinët do të priten mirë. 
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Po ju kujtoj se ushtria romake është 
forcuar dhe po ruan nga Citadel Antonia 

për të parandaluar ndonjë problem. 

Më në fund, sipas traditës,  
gjatë Pashkës do t’ju liroj një të  

burgosur sipas dëshirës suaj. 

Dy prej tyre janë të mirënjohur:  
Jezusi dhe Baraba. Cilin prej tyre 

dëshironi të lironi? 

Liro  
Barabën! 

Rroftë  
Baraba! 

Liro  
Barabën! 

A dëgjova të fliste për Jezusin 
nga Nazareti, profetin e madh? 

A e arrestuan romakët? 
Kur? Për 
ç‘arsye? 

Po shoh më shumë  
zelotas dhe të huaj.  

Sa keq! 

Me sa duket  
njerëzit nuk janë të informuar, 

përndryshe do të kishin ardhur 
dhe të dëshmonin në favor  

të Jezusit. 

Sa popull i çuditshëm! 
Parapëlqejnë një rebel se 
sa një njeri të urtë e të 

pafajshëm! 

Dhe unë mendoja se  
do t’i prishja planet e 

këtyre farisenjve. 
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Qetësi! I kam sjellë të  
dy të burgosurit që të mund  

t’i shihni dhe të bëni një  
zgjedhje më të mirë. 

Roja! Sillni Jezusin  
dhe Baraban këtu! 

Shikojeni këtë 
njeri! 

Jo, jo 
 Jezusin, por 

Baraban! 

Baraban!  
Ne duam të  

lirohet Baraba! 
Kryqëzoje! Kryqëzoje 
Jezusin! Ai meriton 

vdekjen! 

Po, brohorisni 
 për Baraban! Do t’i 

bëni kombit tuaj  
një shërbim  

të madh! 

Jezusi është ngatërrestar! 
Ai mashtron njerëzit! Ai meriton 

vdekjen! 

Baraban, 

 Baraban! 

A nuk ju vjen turp të  
dënoni me vdekje Jezusin  

nga Nazareti? 

Një profet që shëron të sëmurët,  
të verbrit dhe të paralizuarit dhe u jep 
shpresë të varfërve, të shfrytëzuarve  

dhe njerëzve të dëshpëruar? 
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Oh, shiko sa 
e tmerrshme! 
Jezusin e kanë 

rrahur! 

Dhe ne menduam  
se Ai ishte Mesia që 

po prisnim. 

Ju doni të më detyroni  
ta dënoj Jezusin me kryqëzim. 

Merreni dhe kryqëzojeni 
vetë! Sa për mua, Ai është i 

pafajshëm! 

Ne nuk e kemi më të  
drejtën për të ekzekutuar, por  

sipas ligjit tonë, Ai duhet të vdesë, 
sepse deklaron të jetë  

Biri i Perëndisë. 

Ki kujdes,  
Pilat! Po e 

fut veten në 
telashe! 

Ai deklaron të jetë mbret. Kështu Ai po 
kundërshton Cezarin në Romë! Nëse e liron, nuk 

do të jesh më mik me Cezarin. 

Mos këmbëngul ta  
mbrosh këtë njeri të 

pafajshëm. Drejtuesit e 
popullit të Tij e duan të 

vdekur me çdo kusht  Nëse 
e liron, ata do t’i  

ankohen Perandorit  
Tiber për ty… 

Të lutem, mos e 
rreziko pozicionin tënd! 
Një jude më shumë a 
më pak, ç’rëndësi ka 

kjo për ty? 

Qytetarë të  
Jeruzalemit, a duhet ta  
kryqëzoj mbretin tuaj? Ne nuk kemi 

mbret tjetër 
përveç Cezarit 

të Romës! 
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krerët e priftërinjve dhe rojet, filluan të bërtasin, duke thënë: 
«Kryqëzoje, kryqëzoje!». Pilati u tha atyre: «Merreni ju dhe 
kryqëzojeni, sepse unë nuk gjej në të asnjë faj». Judenjtë iu 
përgjigjën: «Ne kemi një ligj dhe sipas ligjit tonë ai duhet të 
vdesë, sepse e bëri veten Bir të Perëndisë». 

Kur Pilati i dëgjoi këto fjalë, kishte akoma më shumë frikë; 
dhe, si u kthye në pretorium, i tha Jezusit: «Nga je ti?». Por 
Jezusi nuk i dha kurrfarë përgjigje. Për këtë arsye Pilati i 
tha: «S’po më flet? ti s’e di që unë kam pushtet të të kryqëzoj 
dhe pushtet të të liroj?». Jezusi u përgjigj: «Ti nuk do të kishe 
asnjë pushtet përmbi mua, po të mos të qe dhënë prej së larti; 
prandaj ai që më dorëzoi tek ti ka faj më të madh». 

Që nga ai moment Pilati kërkoi ta lironte; por Judenjtë 
bërtisnin, duke thënë: «Po e lirove këtë, nuk je mik i Cezarit; 
kush e bën veten mbret, i kundërvihet Cezarit». Pilati, pra, 
kur i dëgjoi këto fjalë, e çoi jashtë Jezusin dhe u ul në selinë 
e gjykatës, në vendin e quajtur «Kalldrëm», e në hebraisht 
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Pse duhet të 
 jetë Ai mbreti ynë? 

Me këtë kurorë 
gjembash dhe me këtë 

rrobë qesharake? 
Kryqëzoje! 

Mesia?  
Ai…mbreti ynë? 

Kryqëzoje! 
Kujt po  

përpiqesh t’ia 
hedhësh Pilat? 

Është 
përgjegjësia 

jote. 
Unë po laj 

duart, jam i 
pafajshëm. 

Gjykimi im është ky: Baraba, ti 
lirohesh në këtë Pashkë me dëshirën e 
qytetarëve të Jeruzalemit. Ti Jezus i 

Nazaretit do të kryqëzohesh. 

Rroftë  
Baraba! Rroftë  

Baraba! Ah! Njerëzit e drejtë të  
Jeruzalemit nuk ishin këtu për të 

mbrojtur Jezusin! Vetëm këta ndjekës 
të pavlerë të Barabas! 
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«Gabatha»; tani ishte dita e përgatitjes së Pashkës, dhe ishte 
afërsisht ora e gjashtë; dhe u tha Judenjve: «Ja mbreti juaj». 
Por ata bërtitën: «Largoje! Largoje! Kryqëzoje!». Pilati u tha 
atyre: «Ta kryqëzoj mbretin tuaj?». Krerët e priftërinjve u 
përgjigjën: «Ne s’kemi mbret tjetër përveç Cezarit!». Atëherë 
ai ua dorëzoi që të kryqëzohej. Dhe ata e morën Jezusin 
dhe e çuan tutje.
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Ky është ai  
që zuri vendin e 

Barabas. 

Ai pretendon të jetë mbret,  
kështu që trajtojeni  

mirë, si mbret. 

Mos u 
shqetëso! Do 
të kujdesemi 

ne për Të! 

Në këtë ditë do të zhvillohen tre 
ekzekutime…sipas traditës, çdo i 
dënuar duhet të qëllohet me kamxhik. 

Kaq me  
mbretin e 
judenjve… 

mendoj se i ka 
mjaft. 

Tani Jezusi duhet ta mbartë vetë kryqin e Tij, me 
një shënim rreth qafës që tregon gjykimin. 
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 Dhe procesioni i trishtueshëm fillon të lëvizë… 

Hapuni!  
Na lini të 
kalojmë! 

Kush  
është Ai? 

Duket si Jezusi i 
Nazaretit, profeti i 
famshëm! 
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 Mjerë ata! Në  
urrejtjen e tyre e 

dorëzuan te romakët. 

Këtu po shohim njeriun që bëri vetëm mirë;  
Ai shëroi të sëmurët dhe mbrojti të varfrit e të 
shtypurit. Ah, çfarë padrejtësie e tmerrshme! 

Farisenjtë  
e urrenin Atë, sepse  
fliste për të vërtetën  
dhe tregonte hapur  
hipokrizinë e tyre! 

Po bie  
njëri. 

Ai është shumë  
i pafuqishëm për  

ta mbajtur kryqin; 
ka humbur shumë 
gjak për shkak të 

kamxhikëve. 

Hej, ti! Të urdhëroj të  
mbash kryqin e këtij  

të dënuari për në Golgotë!  
Ky është urdhër!  

Tani, bindu! 

Unë? Por unë nuk jam nga 
Jeruzalemi! Jam një njeri i 
ndershëm nga Kirenea! Tregohu i  

zgjuar dhe mos 
rezisto se do 

të pendohesh. 
Romakët janë të 

rreptë dhe përveç 
kësaj, Golgota nuk 
është shumë larg 

prej këtej. 

Do ta mbaj 
unë për ty! 

Ngrihu! Ndihmoje,  
Ai është i 

pafajshëm! Ai është 
Jezusi nga Nazareti, 

profeti i madh! 
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09 He Lived Among Us Core 2011_03_22.indd   89 9/19/2011   12:31:41 PM



Bija të Jeruzalemit, pse  
qani për mua? Qani për veten  

dhe fëmijët tuaj… 

…se shumë shpejt 
një ndëshkim i madh 

do të bjerë mbi 
Jeruzalemin. 

Shiko, këtu  
është vendi për 
ekzekutim, që  

quhet Golgota ose 
“kafka”. 

Prej së largu 
shkëmbi duket 
vërtet si një 

kafkë. 

Dhe vendi është i zgjedhur mirë! Të gjithë ata 
që vijnë në Jeruzalem i sjell ndërmend pasojën e 

sfidimit të romakëve. 
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Luka 23:25-56
Dhe ua lëshoi atë që qe burgosur për trazirë dhe vrasje dhe që 
ata e kishin kërkuar; dhe Jezusin ia dorëzoi vullnetit të tyre. 

Ndërsa po e çonin, kapën njëfarë Simoni nga Kirena, që po 
kthehej nga fusha, e ngarkuan me kryqin që ta mbarte pas 
Jezusit. Dhe e ndiqte një turmë e madhe populli dhe disa gra që 
hidhëroheshin dhe vajtonin për të. 

Por Jezusi u kthye nga ato dhe u tha: «O bija të Jeruzalemit, 
mos qani për mua, por qani për veten tuaj dhe për fëmijët tuaj. 
Sepse ja, do të vijnë ditët kur do të thuhet: “Lum gratë shterpe dhe 
lum barqet që nuk kanë pjellë dhe gjinjtë që nuk kanë mëndur!”. 
Atëherë do të fillojnë t’u thonë maleve: “Bini përmbi ne!”, dhe 
kodrave: “Na mbuloni!”. 
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Kur arrijnë në Golgotë, ia 
heqin brutalisht veshjen 
Jezusit. 

Vendosini rrobat atje! Do t’i 
ndajmë më vonë. 
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Kapiten,  
sa është 

ora? 

Është 
pothuajse 
mesditë! 

Ai shpëtoi të tjerët… le të shpëtojë 
veten, nëse është Biri i Perëndisë së 

gjallë! 
Nëse je Mesia, 

zbrit dhe shpëto 
veten! 

Atë, fali ata, 
sepse nuk dinë se 

ç’bëjnë! 

Do të 
hedhim 

short për 
mantelin e 

Tij. 

Je i etur; është 
temperatura e vdekjes! 

Ja, pi pak verë të  
thartë. 

• 92 •

Sepse, në se bëhet kështu me drurin e njomë, ç’do të bëhet 
me të thatin?». Dhe dy të tjerë, që ishin keqbërës, i prunë bashkë 
me të, për t’i vrarë. 

Dhe kur arritën në vendin që quhet “Kafka”, aty e kryqëzuan 
atë dhe keqbërësit, njërin në të djathtë dhe tjetri në të majtë. Dhe 
Jezusi tha: «O Atë, fali ata sepse nuk dinë ç’bëjnë». Pastaj, pasi 
i ndanë rrobat e tij, hodhën short. 

Dhe populli rrinte aty për të parë; dhe kryetarët me popullin e 
përqeshnin, duke thënë: «Ai i shpëtoi të tjerët, le të shpëtojë veten, 
po qe se me të vërtetë është Krishti, i zgjedhuri i Perëndisë». 
Edhe ushtarët e tallnin, duke iu afruar dhe duke i ofruar uthull, 
dhe duke thënë: «Nëse ti je mbreti i Judenjve, shpëto veten». 
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A nuk je Ti Krishti? Shpëtimtari? 
Shpëto veten dhe  
na shpëto edhe ne! 

Hesht! A nuk ke frikë nga Perëndia?  
Ne po kryqëzohemi me të drejtë, se i meritojmë 

krimet tona!… Por Ai është i 

Jezus, më kujto mua  
kur të shkosh në  

mbretërinë Tënde. 

Po të them të 
vërtetën: sot do 

të jesh me Mua në 
parajsë! 

Atë, në  
duart e Tua e 

dorëzoj shpirtin 
Tim. 

Shikojini ato re! Po  
errësohet dhe është ora  

vetëm tre e pasdites! 

Çfarë po na 
ndodh? 

pafajshëm, s’ka bërë asgjë 
të keqe! 

• 93 •

Përveç kësaj përmbi kryet e tij ishte një mbishkrim me 
shkronja greke, latine dhe hebraike: «KY ÉSHTÉ MBRETI 
I JUDENJVE». 

Tani një nga keqberësit e kryqëzuar e shau duke thënë: 
«Nëse ti je Krishti, shpëto vetveten dhe neve». 

Por ai tjetri duke u përgjigjur e qortoi duke i thënë: «A s’ke 
frikë nga Perëndia, që je nën të njëjtin dënim? Në realitet, 
ne me të drejtë jemi dënuar, sepse po marrim ndëshkimin 
e merituar për ato që kemi kryer, ndërsa ky nuk ka bërë 
asnjë të keqe». 
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Kam parë shumë të  
burgosur të vdesin, por jo  

si ky! Sigurisht që  
ky njeri ishte Biri i 

Perëndisë! 

Kapiten, 
një mesazh 
nga Pilati! 

Pilati më urdhëron të thyej 
këmbët e të dënuarve dhe të heq 

trupat prej kryqeve. Judenjtë nuk i duan 
trupat atje gjatë Sabatit, sepse do të sillte 

mallkim mbi njerëzit. 

Ushtarë, 
thyejuni 

këmbët të 
dënuarve,  

që të vdesin 
shpejt! 
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Pastaj i tha Jezusit: «Zot, kujtohu për mua 
kur të vish në mbretërinë tënde». Atëherë Jezusi i 
tha: «Në të vërtetë po të them: sot do të jesh me 
mua në parajsë». Ishte afërsisht ora e gjashtë dhe 
errësira e mbuloi gjithë vendin deri në orën e nëntë. 

Dielli u err dhe perdja e tempullit u nda në mes. 
Dhe Jezusi bërtiti me zë të lartë dhe tha: «O Atë, 
në duart e tua po e dorëzoj frymën tim!». Dhe, si 
tha këto, dha fryma. Atëherë centurioni, kur pa 
ç’ndodhi, përlëvdoi Perëndinë duke thënë: «Me të 
vërtetë ky njeri ishte i drejtë!». 

Dhe gjithë turma, që ishte mbledhur për të parë 
ç’po ndodhte, kur e pa këtë, u kthye duke rrahur 
kraharorin. Të gjithë të njohurit e tij dhe gratë që 
e kishin ndjekur që nga Galilea qendronin larg, 
duke parë këto gjëra. 

Tani ishte një burrë me emër Jozef, që ishte 
anëtar i sinedrit, njeri i drejtë dhe i mirë; ai nuk 
kishte miratuar vendimin dhe veprimin e të tjerëve. 
Ai ishte nga Arimatea, qytet i Judesë dhe priste 
edhe ai mbretërinë e Perëndisë. 
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Ai është 
tashmë i 
vdekur. 

Le ta  
shpojmë me 

shtizë në 
ije për t’u 
siguruar… 

Prej zemrës së Tij 
po rrjedh ujë dhe 

gjak 

Ndërkohë… 
Jozefi nga 
Arimatea, jam i 

rraskapitur… 

Nxito, 
Nikodem! Do të 
errësohet së 

shpejti! 

Jezusi vdiq 
si kriminel dhe 
besoj se Ai 

ishte vërtet 
Mesia. 

Kam marrë lejen e 
Pilatit për të marrë 

trupin e Jezusit që të 
mund ta varros. 

Kam një kopsht, jo shumë  
larg prej këtej, ku është një varr i 

papërdorur… Kam vendosur  
ta varros trupin e  

Jezusit atje. 

Sapo mora vesh  
për vdekjen e Tij,  

përgatita mirrë  
dhe aloe…dhe Jozefi  

po sjell një  
mbulesë për të 

vdekurit dhe 
copa linoje. 

Nxitojmë, para 
se trumbetat të 

lajmërojnë Sabatin dhe 
Pashkën Pas kësaj nuk 

mund ta varrosim. 
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Ai iu paraqit Pilatit dhe kërkoi trupin e Jezusit. Dhe, pasi 
e zbriti poshtë nga kryqi, e mbështolli në një çarçaf dhe e 
vuri në një varr të gërmuar në shkëmb, ku ende nuk ishte 
varrosur asnjeri. 
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Më në fund guri i rëndë rrokulliset para 
hyrjes së varrit  

• 96 •

Ishte dita e Përgatitjes dhe e shtuna po fillonte. 
Gratë që kishin ardhur me Jezusin nga Galilea duke 
e ndjekur nga afër, e panë varrin dhe mënyrën se 
si ishte vënë trupi i Jezusit; pastaj ato u kthyen 
dhe përgatitën erëra të mira dhe vajra; dhe gjatë së 
shtunës pushuan, sipas urdhërimit. 
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Herët në mëngjes, një ditë pas Sabatit të Pashkës, 
gratë janë duke shkuar për te varri  

Salome, javën e 
kaluar nuk kishim 

mjaft kohë  

 për të përgatitur trupin e 
Jezusit si duhet  

por me këto  
aroma të cilësisë së 

parë do ta përgatisim 
siç duhet! 

Magdalenë, kush do ta 
rrokullisë gurin prej hyrjes 

së varrit? 

Nuk jam  
e sigurt, por ne 

jemi tre… 

Shikoni, guri 
 është i hequr! Varri 

është i hapur! 

Kush mund  
të ketë qenë  

këtu përpara 
nesh? Dielli sapo 

ka lindur. 

Ah, sa e tmerrshme, 
shumë e tmerrshme! Kanë 
marrë trupin e Jezusit! 

Ai nuk është 
këtu! Çfarë 
ka ndodhur? 

Po më kujtohet tani: 
Ai ka thënë se do 
të ngrihej prej së 

vdekurish! 

Le t’i lëmë këtu  
të gjitha aromat  Do të 

shkoj me vrap t’u  
them dishepujve. 

• 97 •

Marku 16:1-7
Si kaloi e shtuna, Maria Magdalena dhe Maria, nëna e Jakobit, 
dhe Salomeja blenë aroma për të shkuar të vajosin Jezusin. Në 
mëngjesin e ditës së parë të javës, shumë herët, ato erdhën te 
varri, kur po lindte dielli. Dhe thonin në mes tyre: «Kush do të na 
rrokullisë gurin nga hyrja e varrit?». Por, kur ngritën sytë, panë se 
guri ishte rrokullisur, megjithëse ishte shumë i madh. Hynë, pra, 
në varr dhe panë një djalosh që ishte ulur në të djathtë, të veshur 
me të bardha, dhe mbetën të trembura. Dhe ai u tha atyre: «Mos 
u trembni! Ju kërkoni Jezusin Nazareas që ka qenë kryqëzuar; ai 
u ringjall, nuk është këtu; ja vendi ku e kishin vënë. Por shkoni 
dhe u thoni dishepujve të tij dhe Pjetrit se ai po ju pararend në 
Galile; atje do ta shihni, ashtu siç ju pati thënë». 
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Gjon, Pjetër!  
Po vij drejt e nga varri, 

por është bosh.  
Trupi i Jezusit  

nuk është. 

Le të  
shkojmë e të 
shohim vetë. 

Gjon, po vrapon 
shumë shpejt.  

Nuk po marr dot 
frymë. 

Pjetër,  
shko ti në 

fillim. 

Gjon, shiko këtu  

Mbulesa me të cilën 
ishte mbledhur trupi i 

Jezusit nuk është prekur.  
Po vras mendjen se çfarë 
mund të ketë ndodhur. 

Nuk vidhet kështu trupi i një të 
vdekuri! Ose merret me mbulesë 

ose pa të, por atëherë mbulesa nuk 
do të ishte e rregullt… Kjo është e 

mistershme  

Nuk di çfarë të 
them, nuk e kam 

idenë. 

Shkojmë. S’mund të 
bëjmë asgjë këtu. 

Tani e kuptoj. E  
besoj, Ai u ngrit prej  

së vdekurish. 

• 98 •

 

Gjoni 20:1-15
Por ditën e parë pas së shtunës, në mëngjes, kur ishte ende errët, 
Maria Magdalena shkoi te varri dhe pa se guri ishte hequr nga 
varri. Atëherë rendi te Simon Pjetri dhe te dishepulli tjetër, të 
cilin Jezusi e donte, dhe u tha atyre: «E kanë hequr Zotin nga 
varri dhe nuk e dimë ku e vunë». 

Atëherë Pjetri dhe dishepulli tjetër dolën jashtë dhe u nisën për 
te varri. Rendnin të dy bashkë, por dishepulli tjetër rendi përpara, 
më shpejt se Pjetri dhe arriti i pari te varri. Dhe, si u përkul, pa 
pëlhurat prej liri që ishin në varr, por nuk hyri aty. Arriti edhe 
Simon Pjetri që po e ndiqte, hyri në varr dhe pa pëlhurat prej liri 
që ishin përtokë, dhe rizën, që qe vënë mbi kokën e Jezusit; ajo 
nuk ishte bashkë me pëlhurat, por ishte e palosur në një vend, 
veç. Atëherë hyri edhe ai dishepull tjetër që kishte arritur i pari 
te varri, pa dhe besoi. Ata në fakt, nuk e kishin kuptuar ende 
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Maria Magdalena është kthyer te varri, 
duke pyetur veten dhe duke qarë  

Grua, pse  
e kërkon të  

gjallin midis të 
vdekurve? 

Pse po qan?  
Si është puna? 

Kopshtar, nëse e  
ke hequr ti  

trupin, më thuaj ku  
e ke vendosur  

Mari! Zot Jezus? 

• 99 •

Shkrimin, sipas të cilit ai duhet të ringjallej së vdekurish.
Pastaj dishepujt u kthyen përsëri në shtëpi. Por Maria kishte 
mbetur jashtë varrit, dhe po qante. Dhe, duke qarë, u përkul 
brenda varrit, dhe pa dy engjëj, të veshur me të bardha, ndenjur 
njëri te kryet dhe tjetri te këmbët e vendit, ku qe trupi i Jezusit. 
Ata i thanë: «O grua, pse po qan?». Ajo u përgjigj atyre: «Sepse 
e kanë hequr Zotin tim, dhe nuk e di ku e kanë vënë». Si tha 
këtë, ajo u suall prapa dhe pa Jezusin, që qëndronte në këmbë; 
por ajo nuk e dinte se ishte Jezusi. Jezusi i tha: «O grua, pse po 
qan? Kë kërkon?». Ajo, duke menduar se ishte kopshtari, i tha: 
«Zot, po e pate hequr ti, më trego ku e vure dhe unë do ta marr».
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Zoti im! Mos u 
përpiq të 
mbahesh 
tek Unë  

sepse unë do të  
kthehem tek Ati Im në qiell, 

por shko  
dhe tregoju  

dishepujve të Mi. 

Miq, kam parë  
Jezusin, Zotin! Ai  

është gjallë! Është 
ngritur! Dëgjoni se 

çfarë më tha! 

Mari, ashtu  
të është  
dukur ty. 

Tregohu e 
logjikshme dhe 
e arsyeshme. 

Është e 
pamundur! 

Fantazira! 
Imagjinatat e 

grave! 

• 100 •
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Në të njëjtën ditë, në mbrëmje, dy prej dishepujve 
po udhëtonin nga Jeruzalemi për në Emaus  Çfarë zhgënjimi!  

I besoja Jezusit dhe 
mendoja se Ai do  
të ishte Mesia që  

bota po pret. 

Por përkundrazi, Ai u dënua 
me vdekje dhe u kryqëzua si 

kriminel! 
Po, Kleopa,  

çfarë zhgënjimi! 
Edhe unë jam  

po aq i hutuar sa 
edhe ti  

Shalom, miq! Dukeni të 
trishtuar, për çfarë po 

diskutoni? Përpiquni të ma  
shpjegoni, ndoshta mund 

t’ju ndihmoj. 

A nuk i di ti  
ngjarjet që tronditën 

Jeruzalemin këto ditë? Për 
Jezusin e Nazaretit? 

Ne shpresonim se 
ishte Ai që do të 
çlironte Izraelin  

po, sepse Ai ishte 
Krishti.  Por ka marrë 

fund. Është  
dita e tretë 

pas gjithçkaje që 
ndodhi dhe Ai ka 

vdekur tani. 

Disa prej  
grave na kanë  

habitur  

 ato shkuan te varri 
herët këtë mëngjes  

• 101 •
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 por nuk e  
gjetën trupin e Tij  

Ato na thanë se panë 
engjëj, të cilët u thanë:  

“Ai është gjallë!” 

Thashethemet e grave!  
Disa nga miqtë tanë shkuan te varri dhe e 

gjetën bosh, si kishin thënë gratë, por 
nuk e gjetën Jezusin kështu 

që nuk dimë ç’të 
mendojmë. 

Sa të marrë që jeni dhe  
sa besimpakë për të besuar gjithçka 

që kanë shkruar profetët! 

Më lejoni të 
shpjegoj se çfarë 
është thënë në të 
gjithë Shkrimet 

për Të  

Po të dëgjojmë me 
interes të madh. 

Një orë më vonë  

Kemi arritur në Emaus të ftojmë  
të qëndrosh me ne. 

• 102 •

Luka 24:13-43
Po ate ditë, dy nga ata po shkonin drejt një fshati, me emër 
Emaus, gjashtëdhjetë stade larg Jeruzalemit. Dhe ata po 
bisedonin midis tyre për të gjitha ato që kishin ndodhur. Dhe 
ndodhi që, ndërsa po flisnin dhe bisedonin bashkë, vetë Jezusi 
u afrua dhe nisi të ecë me ta. 

Por sytë e tyre ishin të penguar kështu që të mos e njihnin. 
Dhe ai u tha atyre: «Ç’janë këto biseda që bëni me njëri-tjetrin 
udhës? Dhe pse jeni të trishtuar?». Dhe një nga ata, i me emër 
Kleopa, duke u përgjigjur tha: «Je ti i vetmi i huaj në Jeruzalem, 
që nuk i di gjërat që kanë ndodhur këtu në këto ditë?». Dhe 
ai u tha atyre: «Cilat?». Ata i thanë: «Çështjen e Jezusit nga 
Nazareti, që ishte një profet i fuqishëm në vepra dhe në fjalë 
përpara Perëndisë dhe përpara gjithë popullit. 

Dhe se si krerët e priftërinjve dhe kryetarët tanë e kanë 
dorëzuar për ta dënuar me vdekje dhe e kanë kryqëzuar. Por 
ne kishim shpresë se ai do të ishte ky që do ta çlironte Izraelin; 
por, megjithkëtë, sot është e treta ditë që kur ndodhën këto 
gjëra. Por edhe disa gra në mes nesh na kanë çuditur, sepse, 
kur shkuan herët në mëngjes te varri, dhe nuk e gjetën trupin 
e tij, u kthyen duke thënë se kishin parë nië vegim engjëjsh, 
të cilët thonë se ai jeton. Dhe disa nga tanët shkuan te varri 
dhe e gjetën ashtu si kishin treguar gratë, por atë nuk e panë». 
Atëherë ai u tha atyre: «O budallenj dhe zemërngathët për të 
besuar gjithçka që kanë thënë profetët! Por a nuk duhej që 
Krishti të vuajë gjëra të tilla që të hyjë kështu në lavdinë e 
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Nuk është  
problem! Qëndro 

me ne dhe vazhdoje 
udhëtimin nesër. 

Faleminderit, e  
pranoj ftesën! 

Kur ishin në tavolinë, Ai mori bukën, 
falënderoi, e theu dhe ua dha atyre… 

atëherë sytë iu hapën 
dhe e njohën. 

Por Ai 
iu zhduk 

nga 
sytë. 

Nxitojmë! 
Të kthehemi 

në  
Jeruzalem. 

Duhet t’u tregojmë 
dishepujve. 

Jezusi është 
gjallë! Jezusi 
është gjallë! 

• 103 •

tij?». Dhe, duke zënë fill nga Moisiu dhe nga gjithë profetët, ai 
u shpjegoi atyre në të gjitha Shkrimet gjërat që i takonin atij. 
Kur iu afruan fshatit për ku ishin drejtuar, ai bëri sikur do të 
vazhdonte më tutje. Por ata e detyruan duke thënë: «Rri me ne, 
sepse po ngryset dhe dita po mbaron». Edhe ai hyri që të rrijë 
me ta. Dhe, siç ishte në tryezë me ta, mori bukën, e bekoi dhe, si 
e theu, ua ndau atyre. Atëherë atyre iu çelën sytë dhe e njohën, 
por ai u zhduk prej syve të tyre. 

Dhe ata i thanë njeri tjetrit: «Po a nuk na digjej zemra përbrenda, 
kur ai na fliste udhës dhe na hapte Shkrimet?»”. Në po atë çast u 
ngritën dhe u kthyen në Jeruzalem, ku e gjetën të njëmbëdhjetët 
dhe ata që ishin mbledhur bashkë me ta. Ata thoshnin: «Zoti u 
ringjall me të vërtetë dhe iu shfaq Simonit». Ata atëherë treguan ç’u 
kishte ndodhur rrugës dhe si e kishin njohur në ndarjen e bukës. 
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Më digjte zemra përbrenda kur 
na shpjegonte Shkrimet! 

Edhe mua. Në fillim  
nuk e kuptoja, por Ai na 

qartësoi gjithçka. 

Miq, na dëgjoni! Lajme 
të mrekullueshme! 

Na dëgjoni ne në fillim. 
Jezusi është gjallë! Ai 

është ngritur dhe iu shfaq 
Simon Pjetrit. 

Tani më dëgjoni:  
ne e njohëm  

kur theu bukën. 

Papritur Jezusi 
shfaqet midis 
tyre… 

…Paqja  
me ju miq! 

Çfarë po shoh? 
A është Jezusi 
apo po shoh një 

fantazmë? 

Pse jeni kaq mosbesues?  
A ka fantazma mish  
dhe kocka si Unë? 

Jezusi jeton! Çfarë 
gëzimi! Ah, Ai është 

vërtet gjallë! Disa prej jush dyshojnë ende A keni 
diçka për të ngrënë? 

Ja ku ka pak peshk. 

Shkrimet kanë lajmëruar  
se Krishti do të vuajë dhe do të 
vritet, por gjithashtu Ai do të 

ngrihet prej së vdekurish.  
Ju të gjithë jeni  

dëshmitarë të kësaj!  
Predikojeni Lajmin e Mirë në  

të gjithë botën! 

• 104 •

Dhe, ndërsa ata po bisedonin për këto gjëra, vetë Jezusi 
u shfaq në mes tyre dhe u tha atyre: «Paqja me ju!». Por 
ata, të tmerruar dhe gjithë frikë, mendonin se po shihnin 
një frymë. Atëherë ai u tha atyre: «Pse jeni shqetësuar Dhe 
pse në zemrat tuaja po lindin dyshime? Shikoni duart e mia 
dhe këmbët e mia, sepse unë jam. Më prekni dhe shikoni, 
sepse një frymë nuk ka mish e eshtra, si po shihni se unë 
kam!». Dhe, si i tha këtë, u tregoj atyre duart dhe këmbët. 
Por, duke qenë se ende nuk besonin prej gëzimit dhe ishin të 
çuditur, ai u tha atyre: «A keni këtu diçka për të ngrënë?». 
Dhe ata i dhanë një pjesë peshku të pjekur dhe një huall 
mjalti. Dhe ai i mori dhe hëngri para tyre.

Gjoni 20:19-29
Pastaj në mbrëmje të po asaj dite, dita e parë e javës, ndërsa 
dyert e vendit ku qenë mbledhur dishepujt ishin të mbyllura 
nga frika e Judenjve, erdhi Jezusi dhe u prezantua në mes 
tyre dhe u tha atyre: «Paqja me ju!». Dhe, si i tha këto, u 
tregoi atyre duart e veta dhe brinjën. Dishepujt pra, kur 
e panë Zotin, u gëzuan. Pastaj Jezusi u tha atyre përsëri: 
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Jezusi i ringjallur iu shfaq dishepujve të Tij 
në mbrëmjen e ditës pas Pashkës. Një javë 
më vonë ata u takuan përsëri  

Ja ku është 
Thomai. Sa keq, ti nuk 

ishe këtu javën e kaluar, 
përndryshe do ta kishe 

parë Jezusin. 

Ju ka ikur 
mendja të 
gjithëve  

s’mund të më mashtroni 
me fantazi të tillë! Dëgjo, 

Thoma, ne 
ishim mbledhur 

në fshehtësi. Të 
gjitha dyert ishin 
të mbyllura nga 

frika  

e judenjve 
dhe papritur 

vjen Jezusi dhe 
qëndron mes 
nesh. Do të 

donim të kishe 
qenë me ne. 

E jashtëzakonshme, 
por është fakt. Ai 
ishte mes nesh! 

E kuptoj, s’mund ta 
përballoni dhimbjen, 

ndaj… 
…nga vdekja 
eTij e shihni 

kudo. 

Po shkoni shumë larg 
me imagjinatë. 

Thoma,  
nuk pamë ëndërr; Ai na 
tregoi shenjat në duart 

dhe në brinjë. Ne e pamë 
me të vërtetë! 

Por  
ju nuk 

e prekët! 
Duhej 

ta kishit 
prekur. 

Atëherë do të kishit zbuluar që po  
merreshit me një iluzion. 

Nëse nuk shoh shenjat e gozhdëve në duart  
eTij dhe nëse nuk vendos dorën në brinjën e Tij,  

nuk do ta besoj! Kurrë! 

• 105 •

«Paqja me ju! Sikurse më ka dërguar mua Ati, ashtu unë po ju 
dërgoj ju». Dhe, si tha këto fjalë, hukati mbi ta dhe tha: «Merrni 
Frymën e Shenjtë! Kujt do t’ia falni mëkatet, do t’i jenë falur, kujt 
do t’ia mbani, do t’i jenë mbajtur». 

Por Thomai, i quajtur Binjaku, një nga të dymbëdhjetët, nuk 
ishte me ta kur erdhi Jezusi. Dishepujt e tjerë, pra, i thanë: «Kemi 
parë Zotin». Por ai u tha atyre: «Po nuk e pashë në duart e tij 
shenjën e gozhdave, dhe po nuk e vura gishtin tim te shenja e 
gozhdëve dhe dorën time në brinjën e tij, unë nuk do të besoj». 
Dhe tetë ditë më vonë, dishepujt ishin përsëri në shtëpi dhe Thomai 
ishte me ta. Jezusi erdhi, ndonëse dyert ishin të mby-llura, 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!».
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Papritur ata shohin 
Jezusin të qëndronte  
mes tyre  

Paqja qoftë  
me ju miqtë  

e mi! 
Thoma… Eja tek Unë! 

Tani vendose  
gishtin këtu, shiko  

duart e Mia! 

 dhe vendose dorën në 
brinjën Time. 

Mos dysho 
dhe beso! 

Të besoj,  
o Zoti dhe  

Perëndia im! 

Thoma,  
ti besove,  
sepse pe. 

Të bekuar  
janë ata që nuk 

shohin, por  
besojnë! 

• 106 •

Gjoni 21:1-19
Pas këtyre gjërave, Jezusi iu 
shfaq përsëri dishepujve pranë 
Detit të Tiberiadës; dhe u shfaq 
në këtë mënyrë: Simon Pjetri, Thomai i quajtur 
Binjaku, Natanaeli nga Kana e Galilesë, të bijtë e Zebedeut dhe 
dy të tjerë nga dishepujt e tij ishin bashkë. Simon Pjetri u tha 
atyre: «Po shkoj të peshkoj». Ata i thanë: «Po vijmë edhe ne 
me ty». Dolën dhe hipën menjëherë në barkë; por atë natë nuk 
zunë asgjë. Në mëngjes herët, Jezusi ndenji te bregu; megjithatë 
dishepujt nuk e kuptuan se ishte Jezusi. Dhe Jezusi u tha atyre: 
«O djema, a keni ndonjë gjë për të ngrënë?». Ata iu përgjigjën: 
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Miq, po shkoj për 
peshkim sonte. 

Do të vijmë me ty. 

Atë natë 
ata nuk zunë 
asgjë. 

Sapo u zbardh, 
Jezusi qëndron 
në breg  

Përshëndetje, a keni 
ndonjë peshk? Jo, nuk  

kemi kapur 
asgjë. 

Ishte vërtet  
një natë e keqe! 

Jemi të rraskapitur 
dhe s’kemi kapur 

asgjë. 

• 107 •

«Jo!». Dhe ai u tha atyre: «Hidhni rrjetën në anën e djathtë të 
barkës dhe do të gjeni». E hodhën, pra, dhe s’mundën më ta 
tërhiqnin nga shumica e peshqve. 

Atëherë dishepulli, të cilin Jezusi e donte, i tha Pjetrit: «Éshtë 
Zoti». Simon Pjetri, kur dëgjoi se ishte Zoti, u mbështoll me rrobë 
(sepse ishte i zhveshur) dhe u hodh në det. 

Dishepujt e tjerë përkundrazi shkuan me barkë (sepse nuk 
ishin shumë larg nga toka, vetëm dyqind kubitë), duke tërhequr 
rrjetën plot me peshq. Mbasi dolën në tokë, panë një zjarr me 
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Më besoni! Hidhini  
rrjetat në anën  

e djathtë të 
varkës. 

Çfarë 
thotë? 

Duhet të  
hedhim rrjetat  

në këtë anë  
Duket sikur ka 
parë një tufë 

peshqish… 

Le ta provojmë për  
herë të fundit! Ejani,  

edhe një herë! Hidhni rrjetën! 

Ai njeri 
kishte të 
drejtë. 

Duket sikur të gjithë peshqit e detit janë  
hedhur në rrjetën tonë Çfarë peshku! 

Një çast më vonë, ndërsa tërheqin rrjetën  

Kjo më kujton një rast tjetër të kapjes  
së peshkut Shiko Pjetër. Kam të drejtë!  

Është Zoti Jezus! 

• 108 •

prush dhe mbi të peshk dhe bukë. Jezusi u tha atyre: «Sillni këtu disa 
nga peshqit që zutë tani!». Simon Pjetri hipi përsëri në barkë dhe nxori 
në tokë rrjetën, plot me peshq të mëdhenj, njëqind e pesëdhjetë e tre; 
dhe, megjithse ishin aq shumë, rrjeta nuk u shqye. Jezusi u tha atyre: 
«Ejani të hani mëngjes». 

Por asnjë nga dishepujt nuk guxonte ta pyeste: «Kush je?», duke 
ditur se ishte Zoti. Atëherë Jezusi erdhi, mori bukë dhe ua dha atyre; 
po kështu edhe peshkun. 
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Ke të drejtë, Gjon, vetëm Ai mund ta  
bënte një gjë të tillë! Më jep rrobat Do të 

hidhem në ujë që të jem me  
Të sa më shpejt. 

Jezus, 
Jezus! Të 
njohëm! 

Më sillni ca peshq  
dhe le të  

hamë mëngjes. 

Kam numëruar  
153 peshq  

të mëdhenj dhe  
rrjeta nuk është 

prishur. 

Nuk e kam menduar 
kurrë se Jezusi do të na 

takonte këtu. 

Por është Ai! Sa e 
mrekullueshme të dish që Ai 

është gjithmonë afër. 

• 109 •

Kjo ishte e treta herë që Jezusi iu shfaq dishepujve të vet, 
mbasi ishte ringjallur së vdekuri. Mbasi kishin ngrënë, Jezusi i 
tha Simon Pjetrit: «Simon nga Jona, a më do ti mua më shumë 
se këta?». Iu përgjigj: «Po, Zot, ti e di se unë të dua». Jezusi i 
tha: «Kulloti qengjat e mi!». Përsëri e pyeti për të dytën herë: 
«Simon nga Jona, a më do ti mua?». Iu përgjigj: «Po, Zot, ti e 
di se unë të dua». Jezusi i tha: «Ki kujdes për delet e mia». E pyeti për të tretën herë: 
«Simon nga Jona, a më do ti mua?». Pjetri u trishtua pse e pyeti për të tretën herë: «A 
më do ti mua?», dhe iu përgjigj: «Zot, ti di çdo gjë, ti di se unë të dua». Jezusi i tha: 
«Kulloti delet e mia. 
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Pas vaktit… 

Pjetër, a më  
do ti Mua? 

A më do më shumë  
se të tjerët? 

Po, po, Jezus Ti e di  
që unë të dua. Ti i di të  

gjitha gjërat. 

Kujdesu  
për delet dhe 
qengjat e mi!  
Bëhu bari  
i mirë. 

I gjori Pjetër është gati për të qarë   
Ky zjarr duket se i kujton zjarrin në  

oborrin e kryepriftit. 

Në Malin e Ullinjve, dishepujt e panë 
Jezusin të shkonte në qiell dhe Ai do të 
vijë në të njëjtën mënyrë.  
SHUMË SHPEJT! 

Mua më 
është dhënë i 

gjithë autoriteti 
në qiell dhe në 

tokë. 

Kështu pra,  
shkoni dhe bëni 

dishepuj nga të gjitha 
kombet dhe unë do të 
jem gjithmonë me ju, 

deri në fund! 

• 110 •

Në të vërtetë, në të vërtetë po të them se, kur ti ishe i ri, e ngjeshje 
vetveten dhe shkoje ku të doje; po kur të jesh plak, do t’i shtrish 
duart dhe dikush tjetër do të të ngjeshë e do të të çojë atje ku ti 
nuk do të doje». I tha këto fjalë për të bërë të ditur se me ç’vdekje 
ai do ta përlëvdonte Perëndinë. Dhe, si i tha këto, i tha: «Ndiqmë». 

Mateu 28: 16-20
Pastaj të njëmbëdhjetë dishepujt shkuan në Galile, në atë 

mal që u kishte caktuar Jezusi, dhe kur e panë e adhuruan, 
por disa dyshuan. Pastaj Jezusi u afrua dhe u tha: Mua më 
është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. Shkoni pra, dhe 
bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të 
Atit, Birit e Frymës së Shenjtë dhe duke i mësuar të zbatojnë 
të gjitha gjërat që ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju 
gjithë ditët, deri në mbarim të botës. Amen!
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AI JETON:

Lutje: Jezus, besoj me gjithë zemrën  
time që Ti vdiqe për mëkatet e mia. 

Rrëfej të gjitha mëkatet e mia  
dhe të kërkoj të falur. 

Eja dhe jeto në zemrën time,  
tani e përgjithmonë :  
U bëftë vullneti yt dhe jo i imi. 

Të falenderoj që do të  
jesh Shpëtimtari im.

 Amen!

Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin 
e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson 
në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të 
përjetshme.  (Gjoni 3:16)

Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh 
në atë që, kur ende ishim mëkatarë, Krishti vdiq 
për ne.  (Romakëve 5:8)

Sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe kanë rënë 
nga lavdia e Perëndisë.  (Romakëve 3:23)

Në fakt një është Perëndia, dhe një i vetëm 
është ndërmjetësi midis Perëndisë dhe 
njerëzve: Krishti Jezus njeri, i cili e dha veten 
si çmim për të gjithë, për dëshmim në kohën 
e vet.  (1 Timoteu 2:5)

Jezusi u përgjigj: “Unë jam rruga, e vërteta dhe 
jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet 
meje.  (Gjoni 14:6)

Dhe gjaku i Jezus Krishtit, Birit të tij, na 
pastron nga çdo mëkat. Nëse themi se jemi pa 
mëkat mashtrojmë vetveten dhe e vërteta nuk 
është në ne. Nëse rrëfejmë mëkatet tona, ai 
është besnik dhe i drejtë të na falë mëkatet 
tona dhe të na pastrojë nga çdo padrejtësi.  
 (1 Gjonit 1:7-9)

Sepse është përmes hirit që jeni shpëtuar, 
përmes besimit dhe kjo nuk është prej jush, 
është dhuratë e Perëndisë, jo nga veprat që të 
mos mburret askush.  (Efesianëve 2:8,9)

Perëndi, ki mëshirë për mua mëkatarin. 
  (Luka 18:13)

Besoni në Zotin Jezus, dhe do të shpëtoheni.  
 (Veprat 16:31)

Lajmi i mirë është:
Jezusi është ngritur prej së vdekurish

• 111 •

Dashuria e Perëndisë për ju
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