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Shikoje qiellin. Si një çadër, ai shtrihet 
mbi ty. Retë luhaten në ajër duke 
ndryshuar formë pa pushim, të shtyra 
nga era. Perëndia e krijoi tokën. 
Ajo rrotullohet në orbitën e saj pa 
vështirësi. 

Perëndia krijoi thellësitë e oqeaneve 
dhe tokën me malet e luginat e veta.

Burimet e maleve na japin ujë. Ai 
rrjedh nëpër lugina. Kafshët pinë prej 
tij. Zogjtë jetojnë atje midis degëve 
dhe këndojnë këngën e tyre. 

Perëndia bën që bari të rritet për 
bagëtinë. Ai u jep njerëzve fruta fushe, 
perime dhe drithëra. Ai ka ngritur 
një strehë për secilën kafshë. Pemë 
për zogjtë dhe shkëmbinj të lartë për 
dhitë e egra. Hëna është drita e natës. 
Ajo bën dritë për kafshët e pyllit. 
Njerëzit ngrihen me diellin kur kafshët 
e egra vendosen në shpellat e tyre. 
Gjithçka varet nga Perëndia. Çdo ditë 
do ta lavdëroj Atë deri në fund të jetës 
sime.

Bibla, sipas Psalmit 104

Kënaqu duke ngjyrosur!

Ndalu dhe merr  Ndalu dhe merr  
para sysh mrekullitë e para sysh mrekullitë e 
Perëndisë!Perëndisë!

Bibla – Jobi 37:14
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Unë do të të drejtoj Unë do të të drejtoj 
me sytë e mi.me sytë e mi.

Bibla, sipas Psalmit 32:8

Në fillim Perëndia krijoi Në fillim Perëndia krijoi 
qiejtë dhe tokën.qiejtë dhe tokën.  

Bibla – Zanafilla 1:1



E mburrshin qiejtë dhe E mburrshin qiejtë dhe 
toka, detet dhe gjithçka toka, detet dhe gjithçka 
që lëviz në to!që lëviz në to!

Bibla – Psalmi 69:35



Gjeji 10 gabimet në vizatimin e mëposhtëm! Dhurata-Rrëmujë  
Ndihmoji fëmijët t’i zgjidhin shiritat dhe 

të gjejnë dhuratën e duhur!



Ndihma më vjen nga Ndihma më vjen nga 
ZOTI, që ka bërë qiejtë ZOTI, që ka bërë qiejtë 
dhe tokën.dhe tokën.

Bibla – Psalmi 121:2

Beso në Zotin Jezu Krisht Beso në Zotin Jezu Krisht 
dhe do të shpëtohesh.dhe do të shpëtohesh.

Bibla – Veprat e Apostujve 16:31



Kushdo Kushdo 
që beson që beson 

në të,në të,

merr faljen e merr faljen e 
mëkateve. mëkateve. 

Bibla – Veprat e Apostujve 10:43



Ai që më gjen, Ai që më gjen, 
gjen jetën,  gjen jetën,  
dhe siguron  dhe siguron  

përkrahjen e ZOTIT. përkrahjen e ZOTIT. 
Bibla – Fjalët e Urta 8:35

Ai më çon në kullota me bar të njomë, Ai më çon në kullota me bar të njomë, 
më drejton pranë ujërave që të më drejton pranë ujërave që të 
çlodhin.çlodhin. Bibla – Psalmi 23:2



Noeu
Noeu jetoi shumë, shumë vjet më 
parë. Në atë kohë Perëndia fliste 
drejtpërdrejt me njerëzit. Por njerë-
zit bënë shumë gjëra të këqija. 
Ata nuk donin të merreshin me 
Perëndinë. Perëndisë i erdhi keq që 
i kishte krijuar njerëzit. Ai deshi t‘i 
shkatërronte ata dhe ta përmbyste 
tërë tokën me ujë.

Për fat të mirë Ai gjeti Noeun dhe 
familjen e tij. Ata duhej të mbete-
shin gjallë. Ata e donin Perëndinë 
dhe bënë ashtu siç u tha Perëndia. 
Kështu Perëndia i tregoi Noeut pla-
nin e tij të shpëtimit: Noeu duhej 
të ndërtonte një anije të madhe 
– në mes të tokës. Njerëzit e tjerë 
u tallën me Noeun. Por Noeu e 
dinte nga Perëndia se shpëtim 
kishte vetëm përmes arkës. Kur 
anija mbaroi, të gjithë u lejuan në 
bord. Por njerëzit ende vazhduan 
të ta lleshin me arkën e Noeut.

Shkuan vetëm kafshët. Nga çdo 
lloj, një mashkull dhe një femër. Në  
fund fare, në arkë shkoi Noeu me 
familjen e tij dhe Perëndia mbylli 
derën pas tyre.

Shiu u derdh mbi çati. Jashtë niveli 
i ujit u ngrit lart e më lart. 

Shiu ra pa pushim. Kaluan dyzet 
ditë dhe netë. Po arka? 
Arka filloi të lundronte. Uji mbuloi 
edhe malet më të larta. Nga qyte-
tet dhe pyjet nuk u duk më asgjë.

Gjithçka humbi nën ujë, përfshirë 
njerëzit. Atëherë Perëndia mendoi: 
„Mjafton.“ Pastaj shiu pushoi. Pas 
shumë javësh toka u tha përsëri. 
Noeu me familjen e tij dhe kafshët 
më në fund u larguan nga arka. 
Ata u gëzuan dhe falënderuan 
Perëndinë për shpëtimin përmes 
arkës. 

Zoti i tha Noeut: “A e sheh ylberin 
në qiell? Sa herë që ta shohësh 
ylberin, ai do të të kujtojë se unë 
i dua njerëzit dhe dua t‘i shpëtoj 
ata“.

Të gjitha këto mund t‘i lexosh në 
Bibël. Këto jepen në fillimin e Biblës, 
te Zanafilla, kapitujt 6-9.

A e di ti se Perëndia të do? Ai do 
që të ndihesh mirë dhe të jesh 
me Të njëherë në parajsë. A nuk 
është mirë kështu? Por ndalo! – Të 
gjithë njerëzit kanë zemër të keqe 
dhe mëkatare. Kështu që ata kurrë 
nuk mund të vijnë te Perëndia.

Kjo është arsyeja pse Ai dërgoi 
Birin e Tij, Zotin Jezus, në këtë tokë.  
Ai vdiq në kryq për ty! Për mëka-
tet e tua! – Dhe tani? Jezu Krishti 
jeton! Ai është ringjallur! Kushdo 
që beson në TË dhe rrëfen mëka-
tet e tij tek AI, shpëtohet.  

Tregoja Jezu Krishtit mëkatet e 
tua në lutje dhe falënderoje Atë 
që vdiq edhe për mëkatet e tua. 
Atëherë do të shpëtohesh, ashtu 
siç u shpëtuan dikur edhe njerëzit 
e Arkës…



Gjeji 10 gabimet në vizatimin e mëposhtëm! Rrugëhumbur! Po tani?  
A mund ta ndihmosh fermerin ta gjejë 

      rrugën për në shtëpi??



Po t`i rrëfejmë mëkatet tona, ai është Po t`i rrëfejmë mëkatet tona, ai është 
besnik dhe i drejtë që të na falë besnik dhe i drejtë që të na falë 
mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo 
paudhësi.paudhësi. Bibla – 1 Gjonit 1:99

Pupi
Suzi kishte shumë kafshë pellushi 
në shtratin e vet. Por një natë, kur 
ajo dëshironte t‘i vinte kafshët 
në gjumë, i mungonte qenushi i 
vogël Pupi. Ajo kontrolloi kudo, 
por nuk arriti ta gjente në dhomën 
e errët. Më në fund, ajo i tha nënës: 
„Mami, nuk mund ta gjej qenushin! 
Ndoshta ka humbur përjashta... oh, 
Pupi i shkretë! „Nëna e ngushëlloi 
atë: „Jam e sigurt që do ta gjejmë 
përsëri Pupin. Shko fle tani, se e 
kërkojmë përsëri nesër! Pse nuk i 
kërkon ndihmë Zotit?“

Kaluan disa ditë, por Suzi thjesht 
nuk po e gjente Pupin. Ishte tri-
shtuar shumë.

Një ditë, kur nëna po pastronte 
dhomën e Suzit, thirri: „Suzi! Shi-
ko ç‘është kjo!” – Prapa shtratit 
Suzi gjeti qenushin e mbuluar me 
pluhur. „Oh Pupi“, tha ajo, „çfarë po 
bën? U tremba shumë! ”Ajo zgjati 
dorën, e nxorri Pupin nga qoshja 
dhe me dashuri e çliroi nga plu-
hurat.

Suzi dhe kafshët e tjera u gëzuan 
shumë që u ishte kthyer qenushi.

Ashtu si Pupi, të gjithë njerëzit 
janë „pluhur“. Sa herë që bën diçka 
të keqe, si gënjeshtra ose marrja e 
diçkaje që nuk të takon (Perëndia 
e quan këtë mëkat), mbulohesh 
pak më shumë me „pluhurin“ (= 
mëkatet). Por problemi është se 
ti nuk mund të pastrohesh vetë, 
siç mund të pastrosh pluhurin 
e një rafti ose siç e pastroi Suzi 
Pupin. Këtë mund ta bëjë vetëm 
Jezusi, dhe Ai trishtohet shumë 
kur njerëzit humbasin në mëkat. 
Thuaji Atij: „Jezus, unë jam mbu-
luar me pluhur nga mëkatet. Më 
vjen keq që kam bërë mëkat, dua 
të pastrohem përsëri.“ Pastaj Ai e 
heq“ pluhurin“ dhe të jep ty një 
jetë krejtësisht të re.



Në qiell do të ketë më shumë Në qiell do të ketë më shumë 
gëzim për një mëkatar të gëzim për një mëkatar të 
vetëm që pendohet.vetëm që pendohet.

Bibla – Luka 15:7

Ai do të kullosë kopenë Ai do të kullosë kopenë 
e tij si një bari, do t̀ i e tij si një bari, do t̀ i 
mbledhë qengjat me mbledhë qengjat me 

krahun e tij.krahun e tij.
Bibla – Isaia 40:11



  Ç`të mbjellë njeriu, atë   Ç`të mbjellë njeriu, atë 
    edhe do të korrë.    edhe do të korrë. Bibla – Galatasve 6:7



Çdo gjë që merr Çdo gjë që merr 
frymë, le të lëvdojë frymë, le të lëvdojë 
ZOTIN. ZOTIN. 

Bibla – Psalmi 150:6

Ti Ti 
ndiqmë!ndiqmë!

Bibla – Gjoni 21:22



Unë jam drita e botës; kush Unë jam drita e botës; kush 
më ndjek, nuk do të ecë në më ndjek, nuk do të ecë në 

errësirë, por do të ketë errësirë, por do të ketë 
dritën e jetës.dritën e jetës.

Bibla – Gjoni 8:12



Gjeji 10 gabimet në vizatimin e mëposhtëm! Gjuetar i thesarit, ki kujdes!
A e gjen dot rrugën nëpër kanalet e shumta të 
ishullit drejt thesarit të humbur të piratëve,  
përpara se ta gjejë një gjuetar tjetër thesari?



Nga lindja e diellit Nga lindja e diellit 
deri në perëndim të deri në perëndim të 
tij u lëvdoftë emri i tij u lëvdoftë emri i 

ZOTIT.ZOTIT.
Bibla – Psalmi 113:3

Mos ki frikë, sepse Mos ki frikë, sepse 
unë jam me ty!unë jam me ty!

Bibla – Isaia 41:10



Plotësoje fjalinë me këto fjalë:

Me anë të  ne kuptojmë 

se  është ndërtuar 

me  e Perëndisë, 

se që ato që , nuk u 

 prej gjërave që shihen.
Bibla – Hebrenjve 11:3

besimit

bota fjalën 

shihen
bënë 

Në qoftë se dëshiron të dish nëse i ke plotësuar fjalët siç duhet, dhe nuk ke Bibël, ne të 
dërgojmë me dëshirë një pjesë të Biblës falas. Mund ta porositësh duke përdorur këtë 
kupon ose me postë elektronike në adresën „order@gbv-dillenburg.de“.

Kupon për një pjesë të Biblës:
Të lutemi preje, mbushe dhe dërgoje!

Emri: ________________________________

Rruga: _______________________________

Qyteti/Kodi Postar: _____________________

Mosha: _______________________________
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Fjalët, veprat dhe mendimet e tua të këqija  
të kanë ndarë nga Perëndia. 
Ato janë një hendek i thellë 

midis Perëndisë dhe teje.

Po tani? Nuk ka asnjë mundësi  
për të shkuar te Perëndia? Nuk ka askënd 
që mund ta kapërcejë këtë hendek? – Po! 

Perëndia ka krijuar një rrugë!

Ti përpiqesh me fuqinë tënde, 
për të shkuar te Perëndia përmes veprave të mira  

ose fesë. Por çdo gjë që provon, nuk mjafton.

Jezusi është rruga e vetme për te Perëndia! 
Ai vdiq për ty, që ti të mund ta kapërcesh hendekun  

e mëkatit dhe të shkosh te Perëndia. 
Po t’i lutesh Atij të ta falë mëkatin, 

merr jetën e përjetshme dhe shpëtohesh.

Të gjithë mëkatuan  
dhe e humbën madhështinë 

që u dha Perëndia…
Bibla – Romakëve 3:23

Sepse Perëndia aq e deshi botën, 
sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, 

që kushdo, që beson në të, 
të mos humbasë,  

por të ketë jetë të përjetshme.
Bibla – Gjoni 3:16

Jeni të shpëtuar me anë të hirit… 
jo nga veprat…

Bibla – Efesianëve 2:8-9

Jezusi i tha: 
„Unë jam udha, e vërteta  

dhe jeta;  
askush nuk vjen tek Ati  

përveçse nëpërmjet meje.“
Bibla – Gjoni 14:6

Jezu Krishti
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Atëherë Perëndia shikoi të Atëherë Perëndia shikoi të 
gjitha ato që kishte bërë, gjitha ato që kishte bërë, 
dhe ja, ishte shumë mirë.dhe ja, ishte shumë mirë.

Bibla – Zanafilla 1:31Bibla – Zanafilla 1:31
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