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Kur Jezusi shkoi në Tempull 
një ditë, Ai gjeti disa njerëz 
që po përdhosnin Shtëpinë e 
Perëndisë.



Ata po shisnin kafshë, dhe po 
shkëmbenin para mu brenda 
Tempullit.



Duke bërë një kamzhik me litarë, 
Jezusi i nxorri këmbyesit jashtë 
tempullit.  “Nxirrini jashtë këto 
gjëra”, urdhëroi Ai.



“Mos e bëni Shtëpinë e Atit tim, 
pazar”.  Jezusi e donte shumë 
Shtëpinë e Atit të Tij.



Drejtuesit
kërkuan një

shenjë, që 
Jezusi kishte 
të drejtë të 

pastronte 
Tempullin.



“Shkatërrojeni 
këtë tempull 

dhe unë do
ta rindërtoj

në tre ditë”, u 
përgjigj Jezusi.  
E pamundur.



U deshën 
dyzet e 
gjashtë 
vjet për të 
ndërtuar 
Tempullin.



Por Jezusi foli për 
trupin e Tij.  Ashtu si 
Tempulli edhe trupi 
i Jezusit ishte 
vendi i banimit 
të Perëndisë.



Megjithëse Jezusi do 
të vdiste mbi kryq, Ai e 
dinte që Perëndia 
do ta ringjallte 
Atë nga të vdekurit 
në ditën e 
tretë.



Natën, 
një nga 
drejtuesit 
e tempullit 
shkoi të 
vizitojë 
Jezusin.



Nga 
mrekullitë 
ai e dinte, 
se Jezusi 
ishte 
dërguar 
nga 
Perëndia.



Nikodemi 
erdhi tek 
Jezusi, për 
të mësuar 
më shumë 
rreth 
Perëndisë.



Jezusi i tha 
Nikodemit, 
se njerëzit 

duhet të 
lindin sërisht 

që të hyjnë në 
Mbretërinë e 

Perëndisë.



Si mundej një 
njeri i i rritur, 
të bëhej 
bebush 
sërisht.  Ndër 
të tjera ai 
ishte edhe 
fetar.  A nuk 
mjaftonte 
kjo?



“Ajo ç’farë 
ka lindur nga 
Fryma është 
frymë”, 
shpjegoi 
Jezusi.



“Fryma e 
Perëndisë 
është si era”, 
Ti mund të 
shikosh 
vetëm çfarë 
era bën, dhe 
jo erën vetë.



Jezusi e kujtoi 
Nikodemin, rreth bijve të 

Izraelit që u ankuan kundër 
Moisiut shumë kohë më parë.



“Ne nuk kemi 
ushqim, nuk kemi ujë, dhe 

ne e urrejmë këtë bukë që na 
jep Perëndia”, bërtisnin ata.



Mëkati i njerëzve 
e zemëroi Perëndinë.  Ai 

dërgoi gjarpërinj flakërues ndër ta.



Gjarpërinjtë 
pickuan njerëzit dhe 

shumë prej tyre vdiqën.



“Ne kemi 
mëkatuar.  Lutu që 

Perëndia të largojë 
gjarpërinjtë”, u 
lutën njerëzit.



Kështu Moisiu u lut për 
ta.  Por Perëndia nuk i 
largoi gjarpërinjtë. 



Perëndia, i 
tha Moisiut, të 
bënte një gjarpër 
prej bronxi, dhe 
ta vendoste në 
një shkop.



“Kushdo 
që kafshohet, do të 
jetojë, nëse vështron 
tek gjarpri mbi 
shkop”, premtoi 
Perëndia.



Moisiu, bëri 
një gjarpër prej 
bronxi, dhe të 
gjithë që shikonin 
tek ai shëroheshin. 



Jezusi, i tha 
Nikodemit, ...



... se Biri i njeriut 
duhet të ngrihet 
lart pikërisht si 

gjarpri prej 
bronxi.



Jezusi foli për 
kryqin, ku Ai do 
të vdiste për 
mëkatarët.



Jezusi tha, 
“Perëndia kaq 
shumë e deshi 

botën, ...



... sa Ai dha 
Birin e Tij të 
vetëmlindurin, 

...



... që kushdo që 
beson në të të mos 

humbasë, por të 
ketë jetën e 
përjetshme”.



Kjo do të thotë 
se kushdo që 

beson në 
Jezusin, ...



... është lindur 
në familjen e 

Perëndisë.



Mbase Nikodemi nuk u bë dishepull 
i Jezusit atë natë.



Por, ca kohë më vonë ai e tregoi që 
besonte dhe e donte Jezusin, duke 
ndihmuar në varrimin 
e Birit të Perëndisë 
pas kryqëzimit.



Pasi kësaj, Jezusi, dhe dishepujt e 
Tij u nisën për rrugëtim drejt 
veriut.



Njerëz të tjerë, kishin nevojë të 
dëgjonin rreth Mbretërisë së 
Perëndisë, ...



... e të kishin mundësi të besonin në 
Jezusin e Nazaretit, Birin e 
Perëndisë. 
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Një tregim nga Fjala e Perëndisë, Bibla

e marrë nga 

Gjoni 2-3, Numrat 21

“Zbulimi i fjalëve të tua ndriçon dhe u 
jep mendje njerëzve të thjeshtë.”

Psalmet 119:130



Fund



Ky tregim nga Bibla na tregon për 
Perëndinë tonë të mrekullueshëm i cili na 
krijoi dhe dëshiron që ne ta njohim Atë.

Perëndia e di që ne kemi bërë gjëra të këqija, 
të cilat Ai i quan mëkate.  Dënimi për mëkatin 

është vdekja, por Perëndia ju do juve aq shumë 
sa që dërgoi Birin e Tij të vetëm, Jezusin, që të 

vdesë në Kryq dhe të dënohet për mëkatet 
tuaja.  Pastaj Jezusi u ringjall dhe u ngrit lart 
në Qiell!  Nëse beson në Jezusin dhe i kërkon 
Atij të t’i falë mëkatet e tua, Ai do ta bëj atë!  
Ai do të vijë dhe do të jetojë në ty, dhe ti do 

të jetosh me Të përgjithmonë.



Nëse ti beson se kjo është e 
vërteta, drejtoju Perëndisë kështu:

Jezus i dashur, unë besoj se Ti je Perëndia i 
bërë njeri për të vdekur për mëkatet e mia, 
dhe që Ti u ngjalle sërish.  Të lutem, eja në 

jetën time dhe fali mëkatet e mia, në mënyrë 
që unë të kem jetë të re dhe një ditë të jem 

me Ty, përgjithmonë.  Më ndihmo, të të bindem 
dhe jetoj për Ty, si fëmija Yt.  Amen.

Lexo Biblën dhe bisedo me Perëndinë 
çdo ditë!   Gjoni 3:16


