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Një ditë, 
 Jezusi po 

kalonte 
 nëpër 

 Jeriko. 



Ky qytet ishte  
shkatërruar 
 nga Jozueu 

shumë 
 kohë më 

 parë. 



Tani ishte 
rindërtuar 

 dhe shumë 
njerëz  

 jetonin 
 atje.  Ndër 

 ta ishte edhe 
 një burrë i    

 quajtur Zake. 



Mbsase njerëzve të tjerë në 
Jeriko nuk u pëlqente shumë 
Zakeu, sepse ai mblidhte 
paratë e taksave nga ta. 



Zakeu i dërgonte vetëm një 
pjesë të parave qeverisë - por 
mbante shumë për vetën e tij. 



Të qënit tagrambledhës e kishte 
bërë Zakeun shumë të pasur. 



Shtëpia e tij mund të ishte MË  
E MADHJA dhe  
MË E MIRA  
në lagje.  



Por ai ishte gjithashtu 
shumë i shkurtër - jo  
i shkurtër nga paratë, 
por i shkurtër  
për nga gjatësia.   
Zakeu nuk ishte  
rritur kurrë  
aq i gjatë sa  
njerëzit  
e tjerë.  



Kur Zakeu dëgjoi që 
Jezusi ishte në Jeriko, ... 



... tagrambledhësi shkurtabiq donte 
të shihte Njeriun nga Nazareti që 
rrëfente se ishte Biri i Perëndisë. 



Por turmat ishin të 
dendura...njerëzit të gjatë.   



Zakeu kishte një 
ide! Nëse ai do të 
mund të dilte 
përpara turmës... 
të ngjitej mbi 
një pemë që ... 



... varej përmbi 
rrugë... ai do të 
ishte i aftë ta 
shihte Jezusin.  



Duke u ngjitur 
mbi një pemë 
fiku, Zakeu 
gjeti një degë 
të rehatshme  
       dhe ul të  
       shihte  
 
 
       Jezusin. 



“Do të kem një 
pamje të mirë”, 
mendonte ai.  
“Do ta shoh  
      Atë, pa  
      u parë”.   



“Zake, nxito dhe 
zbrit poshtë”.  
Tagrambledhësi 
shkurtabiq  
nuk po i  
besonte  
dot  
veshëve  
të tij. 



Jezusi po qëndronte 
nën pemë.  Jezusi  
po shikonte drejt  
tij.  Jezusi po e  
thërriste. 



Nëse Zakeu 
ishte habitur 
ndërsa e dëgjoi 
Jezusin ta 
thërriste, ... 



... ai duhet  
të ketë qenë 
mrekulluar kur 
Jezusi tha, “Sot 
duhet të rri në 
shtëpinë  
tënde”. 



Zakeu zbriti 
aq shpejt, sa 
për pak nuk u 
rrëzua nga 
pema. 



Zakeu ishte i mrekulluar  
që Jezusi do vizitonte  
              shtëpinë e tij. 



Por njerëzve nuk u pëlqeu. 



Ata u ankuan duke arsyetuar 
se Jezusi nuk duhej të 
vizitonte një mëkatar si  
                       Zakeu. 



Jezusi i solli 
një jetë 
plotësisht 
të rë 
Zakeut. 



Zakeu tha, 
“Zot, unë  
po i jap 
gjysmën e 
pasurisë 
time të 
varfërve. 



Dhe  
nëse kam  
zhvatur 
ndokënd, 
unë do  
ti kthej 
katërfishin”. 



Jezusi u kënaq  
prej jetës së re  
të Zakeut.  Ai  
dëshiron kaq  
shumë të shohë  
njerëzit të  
kthehen prej  
mëkatit të  
tyre dhe të bëjnë  
atë që është e drejtë. 



Jezusi tha, “Biri  
i Njeriut erdhi  
për të kërkuar  
dhe për të  
shpëtuar  
atë që  
kishte humbur”.   
Atë ditë në  
Jeriko, Jezusi  
gjeti Zakeun. 



Jezusi dhe Zakeu 
 

 Një tregim nga Fjala e Perëndisë, Bibla 
 

e marrë nga  
 

Llukës 19 

“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 
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