
Bariu  Bariu  
   kërkon      kërkon   
  delen     delen   
      e vet      e vet

BariuBariu DeljaDelja Papritur delja u largua!Papritur delja u largua! U gjet?U gjet?

A ke parë ndonjëherë një bari të vërtetë?
> Bariu kujdeset gjithmonë për delet e veta.
> Ai i ruan dhe kujdeset për delet. 
> Ai i do delet e veta …

Në Bibël, Fjalën e Perëndisë, lexojmë për Jezu 
Krishtin – Birin e Perëndisë. Ai thotë:

     “Unë jam Bariu i mirë.”
Ky bari i mirë na ndodhet ne njerëzve pranë!  
Ai të njeh edhe ty shumë mirë. Ai i kupton nevojat 
dhe shqetësimet e tua. Ai e di se sa vjeç je dhe ta di 
edhe emrin. Ai dëshiron që ti ta njohësh. 
Ai të do! Ai do të të ndihmojë! Ai do të të mbrojë 
nga gjithçka – si delen e humbur!

Ndihmo 
të gjehet 

delja e 
humbur!

A të kanë quajtur ty ndonjëherë “dele“?  
Nuk është mirë! As e vërtetë!

> Delet kanë nevojë për dikë që i drejton. 
> Delet e njohin zërin e bariut të vet. 
> Ato kanë nevojë për lëndina të gjelbërta dhe ujë për të pirë. 
> Nga delet marrim lesh.

Por për kë e ka fjalën Jezu Krishti kur thotë:

  “Delet e mia e dëgjojnë zërin tim,…  
…unë i njoh dhe ato më ndjekin; dhe unë u jap atyre 
jetën e përjetshme dhe nuk do të humbasin kurrë, e as-
kush nuk do t’i rrëmbejë nga dora ime.“? Bibla – Gjoni 10,27-28  
Kuptohet që këtu fjala është për ne njerëzit! Ashtu siç e 
dëgjon delja bariun, duhet edhe ne të dëgjojmë Fjalën 
e Perëndisë …

Një bari kishte 100 dele. Ai i ku- 
lloste dhe kujdesej për to përditë. 
Kjo nuk ishte shumë e lehtë ngaqë 
ai jetonte në shkretëtirë. Por një 

ditë mungonte një dele. Ai numëroi vetëm 99.  
U nis menjëherë. Ai vrapoi dhe kërkoi delen! 
Po, duhej ta gjente patjetër. Ku mund të ishte? 
Prapa një shkëmbi, në një luginë apo nën një 
shkurre?

Pastaj, më në fund e gjeti! Çfarë 
gëzimi! E mori delen e humbur!  
E hipi mbi supe dhe e solli në 
shtëpi te delet e tjera.

Bariu u gëzua shumë që e gjeti de-
len. Ai i thirri nga gëzimi fqinjët 
e vet dhe u tha: Gëzohuni bashkë 
me mua, sepse e gjeta delen që më 
kishte humbur.

Jezu Krishti thotë: Po kështu në qiell do të 
ketë më shumë gëzim për një mëkatar të ve-
tëm që pendohet, sesa për 99 të drejtët që nuk 
kanë nevojë të pendohen.

                              Kjo histori jepet në Bibël, Luka 15,1-7

Jezu Krishti, Bariu i mirë, i njeh të gjithë njerëzit. Ai i do 
ata shumë. Edhe ty! – Fatkeqësisht, të gjithë kanë një 
zemër mëkatare. Askush nuk mund të shkojë ashtu 
në qiell. Të gjithë kanë humbur! – Prandaj erdhi Jezu 
Krishti, Biri i Perëndisë, në këtë tokë. Ai thotë: Erdha të 
kërkoj dhe të shpëtoj atë që kishte humbur.

Bibla – Luka 19,10

A e ke lejuar Atë të të gjejë? Jezu Krishti dëshiron të të 
japë gëzim. Ai dëshiron që ti, pas jetës në këtë tokë, 
të jesh me Atë në qiell. Ai thotë: “Beso në Zotin Jezu 
Krisht, dhe do të shpëtohesh.“ 

Bibla – Veprat e Apostujve 16,31

Përpara rreth 2000 vjetësh, Zoti Jezus u kryqëzua dhe 
vuajti për ne njerëzit. Ai dha jetën e vet nga dashuria 
për ne, në mënyrë që ne të jetojmë përjetësisht. Jezu 
Krishti gëzohet shumë nëse ti beson në të dhe sot 
kthehesh tek AI me mëkatet e tua.

“Sepse Perëndia aq e deshi botën (ty), sa dha Birin e 
tij të vetëmlindur, që kushdo që beson në të, të mos 

humbasë, por të ketë jetë të përjetshme.“  
Bibla – Gjoni 3,16

Lexoje Biblën, Fjalën e Perëndisë. Ia vlen!

Jezu Krishti thotë: 
         Unë jam  
             bariu i mirë;  
  bariu i mirë  
      jep jetën e vet  
              për delet.
                                           Bibla – Gjoni 10,11

Nëse dëshiron, të dërgojmë FALAS dhe pa detyrim: 
Një pjesë të Biblës – Dhiatën e Re 

A ke pyetje? Na shkruaj. Mund të kërkosh falas materiale leximi për të shpërndarë.

Zoti Jezus,  
     Bariu i mirë, kërkon:
> Dikë që shkon tek ai vullnetarisht 

> Dikë që dëshiron të shkojë në qiell 

> Dikë që dëshiron të ketë gjithmonë një mik dhe një ndihmës

> Dikë që ka bërë diçka të keqe

> Dikush që ka menduar ndonjëherë diçka të keqe

> Dikë që i rrëfen mëkatet dhe beson në Jezusin

      A njeh ti dikë? Shkruaje këtu emrin:

Kënaqu 

duke vizatuar!Siç kërkon bariu delen, ashtu të kërkon Jezu Krishti         ty.      > Eja tek Ai!   114 5350  The Shepherd Seeks His Sheep Albanian
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 Ndihmoje Bariun   Ndihmoje Bariun  
   ta gjejë delen …   ta gjejë delen …

… i do delet e veta… i do delet e vetaBariu i mirë …Bariu i mirë … … i njeh delet e veta… i njeh delet e veta … e kërkon delen… e kërkon delen… ka mall për delen… ka mall për delenNjë është larguar! Ai …Një është larguar! Ai …… ka nevojë për delet e veta… ka nevojë për delet e veta … e gjen delen!?… e gjen delen!?

    Sepse kështu thotë ZOTI (Jezusi): 
> Ja, unë vetë  
> do të shkoj të kërkoj delet e mia 
> dhe do të kujdesem.
> Unë vetë do t’i kullot delet e mia 
> dhe do t’i bëj të pushojnë.
> Unë do të kërkoj të humburën,
> do ta kthej të hutuarën,
> do t’i lidh plagën, 
> do ta forcoj të sëmurën …

    Unë, ZOTI, do të jem Perëndia i tyre.
                      Bibla – Ezekieli 34, vargjet 11,15-16,24


