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Kur Jezusi vdiq, të frikësuar ndjekësit e 
Tij u fshehën.  Pasi Jezusi u ngjall prej së 
vdekurish, Ai i iu shfaq dishepujve të Tij.  
Jezusi ishte i gjallë!  Po, Jezusi kishte në 
plan ti linte ata, për të shkuar sërisht në 
Parajsë ku Ai kishte jetuar gjithmonë me 
Perëndinë Atin.   



Përpara 
 se Ai të 

 largohej, 
                                                                  Jezusi i 
                                                                 premtoi 

 ndjekësve të Tij, se Ai do të 
 dërgonte Frymën e Perëndisë, 

 për të qënë Ngushëllues dhe Ndihmë.   
(Gjonit 15:26) Koha ishte afruar.  Disa ditë pasi 
Jezusi u largua, Perëndia-Fryma e Shenjtë erdhi.   



Ndodhi në këtë mënyrë.  Rreth 120 ndjekës të 
Jezusit po luteshin së bashku në një shtëpi.  

Papritmasi, shtëpia u mbush me zhurmën  
e një ere që frynte furishëm. 



Gjuhë si prej zajrri u shpërndanë përmbi çdo njeri 
aty.  Ata u mbushën me Frymën e Shenjtë -

 pikërisht ashtu si Jezusi kishte  
               premtuar!  



Jashtë në rrugë, ndjekësit e Jezusit folën gjuhë  
që ata kurrë nuk i kishin mësuar.  Të huaj që po 
vizitonin Jerusalemin i dëgjuan dishepujt të flasin 
për gjërat e mrekullueshme të Perëndisë  
në shumë gjuhë të ndryshme.  Vizitorët  
u mrekulluan.   
“Çfarë do të  
thotë kjo”?  
pyetën disa.   
“Janë të dehur  
me verë të  
re”, u  
tallën  
ca të  
tjerë. 



Por Pjetri tha, “Këta nuk janë të dehur ... kjo është 
çfarë u fol nga profeti Joel...” Pjetri ateherë u 
kujtoi atyre që shumë vite përpara, Perëndia u 
kishte premtuar atyre se  
Fryma e Shenjtë do të  
vinte për të bekuar  
dhe ndihmuar  
njerëzit. 



Pjetri u tha njerëzve se ata duhet të kthehen prej 
mëkateve të tyre dhe të pagëzohen në emër të 
Jezus Krishtit.  “... dhe ju do të merrni dhuratën e 
Frymës së Shenjtë”, tha Pjetri.  Rreth 3000 njerëz u 
bindën.  Ata iu bashkuan dishepujve si adhurues të 
                                                     Jezusit.  Ndërsa 
                                                      koha kalonte, 
                                                       gjithnjë e më 
                                                       shumë njerëz i 
                                                       shtoheshin kishës 
                                                       së Perëndisë, e 
                                                       cila filloi ditën që 
                                                        Fryma e Shenjtë 
                                                         erdhi. 



Fryma e Shenjtë solli fuqinë e Tij 
në jetët e njerëzve të Perëndisë.  
Një ditë, Pjetri dhe Gjoni shkuan 
së bashku lart në tempull në orën 
e lutjes.  Nje lypës i çalë ulej 
jashtë derës së tempullit.  Ai  
i lypi para, Pjetrit dhe Gjonit. 



Atëherë Pjetri tha, “Ar dhe 
argjend unë nuk kam, por çfarë 
kam unë po ta jap: Në emër të 
Jezus Krishtit nga Nazareti, 
çohu dhe ec”.  Dhe e kapi 
lypsarin nga dora e djathtë dhe 
e ndihmoi të çohej.  Kështu ai   
        duke u ngritur, qëndroi me  
         këmbët e tij dhe u fut në  
         tempull duke ecur bashkë 
         me ta - ai ecte, kërcente 
         dhe lavdëronte Perëndinë. 



Një turmë e madhe u mblodh, e mahnitur nga 
mrekullia.  Pjetri u tha atyre se ishte nëpërmjet  
fuqisë së Perëndisë që ai njeri u shërua dhe jo prej  
                                         fuqisë së tij. 



Kur Pjetri i kujtoi këtyre Judenjve se Perëndia  
e kishte ringjallur Jezusin prej së vdekurish, 
drejtuesit e tempullit të zemëruar i kapën Pjetrin  

dhe Gjonin, dhe i futën 
 në burg.  Sidoqoftë 
 rreth 5000 njerëz 
 besuan në Jezusin 

                                                         atë ditë. 



Ditën tjetër, Pjetri dhe Gjoni qëndruan përpara 
gjyqtarëve të Tempullit.  “Me çfarë fuqie ose 
nëpërmjet cilit emër e keni bërë këtë”? pyetën 
drejtuesit.  I mbushur me Frymën e Shenjtë,  
                               Pjetri, u përgjigj trimërisht. 



“...Në emër të Jezusit nga Nazareti, të Cilin ju  
e kryqëzuat, të Cilin Perëndia e ringjalli prej së 
vdekurish, nëpërmjet Tij ky njeri qëndron para  
jush i shëruar plotësisht.” 



Pjetri vazhdoi pa pasur frikë,  
      “... nuk ka emër tjetër nën   
           qiell, që ti jetë dhënë  
           njerëzve nëpërmjet të  
            cilit të shpetohemi”. 
             Duke mos dashur të 
             besojnë në Jezusin,       
             drejtuesit i kërcënuan 

 shumë rreptë Pjetrin 
                 dhe Gjonin.  “Prej 
                     tani e tutje, ju 
                     nuk do ti flisni 

 askujt më në emër 
                   të Jezusit”. 



Pjetri  
kishte pasur 
njëherë frikë  
të qëndronte i 
palëkundur për 
Jezusin.  Por  
kjo kish 
ndodhur  
përpara se 
Fryma e 
Shenjtë të  
vinte.  Tani 
askush nuk  
mund ta 
trembte atë. 



Pjetri dhe Gjoni 
u përgjigjën, 
“Ju gjykoni, 
nëse është e 
drejtë në sytë 
e Perëndisë t'ju 
dëgjojmë juve 
më shumë sesa 
Perëndinë.  
Sepse ne nuk 
mund të rrimë 
pa dëshmuar 
për gjërat që 
kemi parë dhe 
dëgjuar”. 



Pas disa  
kërcënimesh  
të tjera ,  
drejtuesit i  
liruan Pjetrin  
dhe Gjonin.   
Shërbëtoret  
trima të Perëndisë  
u treguan shokëve  
të tyre gjithçka  
rreth burgut dhe  
gjyqit.  Pastaj ata  
u mblodhën për një  
takim të madh lutje  
dhe lavdërimi. 



Përsëri,  
Fryma e  
Shenjtë i  
mbushi njerëzit  
e Tij me fuqi –  
dhe Kisha që  
sapo kishte  
lindur, rritej  
ditë për ditë. 



Lindja e Kishës 
 

Një tregim nga Fjala e Perëndisë, Bibla 
 

e marrë nga  
 

Veprat 1-4 

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

Psalmet 119:130 



55 60 

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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