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Perëndia na ka dhënë neve fuqi 

 
10 Ai ishte në botë, dhe bota u bë prej 

tij, dhe bota nuk e njohu atë. 

11 Ai erdhi te të tijët, dhe të tijët nuk e 

pranuan atë. 

12 Por të gjithë ata që e pranuan atë, 

atyre ai u dha fuqi të bëheshin bij të 

Perëndisë, madje dhe atyre që besuan 

në emrin e tij: 

13 Të cilët u lindën, jo prej gjakut, as 

nga vullneti i mishit, as nga vullneti i 

burrit, por prej Perëndisë. 

 

Amen! Le të lutemi për predikimin! 

Atë qiellor i bekuar, 

     Faleminderit për këtë ditë të mirë që Ti na ke dhënë neve. Faleminderit për Jezusin dhe 

sakrificën e Tij të madhe për ne te kryqi. Ne kërkojmë ndihmën Tënde në këtë kohë predikimi. 

Ne duhet të predikojmë me anë të fuqisë Tënde. O Zot, Ti e di që ne nuk mund të mblidhemi 

te kisha si zakonisht, por na ndihmo të vazhdojmë çdo ditë në lutje dhe të mos harrojmë që sot 

është Dita e Zotit, sot është një ditë për adhurimin e Perëndisë. Na ndihmo neve të 

predikojmë Fjalën Tënde në një mënyrë të drejtë. Mbaje gojën time që unë të mos them fjalët e 

mia, por që unë të flas vetëm Fjalët e Tua. Faleminderit për Fjalën Tënde që na drejton neve 

në rrugën e jetës. Ne lutemi në emër të Jezusit! Amen!  

 

     Sot, ne do të predikojmë nga Gjoni kaptiulli një dhe kryesisht nga vargu 12. Bibla 

thotë, “Por të gjithë ata që e pranuan atë, atyre ai u dha fuqi të bëheshin bij të Perëndisë, 

madje dhe atyre që besuan në emrin e tij:” Unë jam i gëzuar që brenda çdo besimtari, 

Perëndia ka vendosur fuqi të bëhet biri ose bija e Tij. Herë pas herë, ne do të 

mendojmë për veten tonë, A jam unë një i krishterë të mire? ose si të bëhem i 

krishterë të mire? Mos harroni që nëse ne kemi pranuar Jezusin, Perëndia ka 

vendosur brenda nesh fuqinë të jemi fëmijët e Tij. Lavdi Zotit! Ne e kemi atë fuqi 

përmes besimit te Jezusi, Biri i Perëndisë. Këtu, në këto vargje, Bibla na tregon tri 

gjëra që një njeri duhet bëjë para ai mund të ketë këtë fuqi. Unë dua të ju tregoj juve 

këto tri gjëra si pyetje. E para është… 

a) A keni pranuar Jezusin? - v. 11-12 

     Bibla thotë, “të gjithë ata që e pranuan atë, atyre ai u dha fuqi të bëheshin bij të 

Perëndisë…” Kjo fuqi është vetëm për ata që kanë pranuar Jezusin. Në qoftë se ju nuk 

e keni pranuar Atë, ju nuk e keni këtë fuqi brenda jush. Ju mund të pyesni, “Si mund 

të vazhdojnë këto të krishterë të adhurojnë Zotin në këtë kohë të vështirë? Pse 

bërtasin, ‘Lavdi Zotit’ në mes të problemeve? Pse vazhdojnë ata t’i luten Perëndisë 

dhe t’i këndojnë Atij me gëzim? Është sepse ne kemi fuqi brenda nesh. Ne jemi 

fëmijët e Tij. Ne nuk mund të largohemi prej Jezusit, sepse kemi Frymën e Shenjtë 

brenda nesh dhe Ai është jeta jonë. Kjo fjalë, “pranoj” ka kuptim, të kapim me duar. 

Nëse nuk e keni pranuar Atë, Perëndia sot është duke ju dhënë juve rastin për të 
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pranuar Jezusin, për të marrë Jezusin në zemër si Zotin dhe Shpëtuesin tuaj. Bibla 

thotë, “Kërkoni Perëndinë, ndërsa Ai mund të jetë i gjetur dhe thërrisni Atë, ndërsa Ai është 

afër.” Mendoni për këtë pyetje në zemrën tuaj, A e keni pranuar Jezusin? Bibla thotë 

që për ne të bëhemi bijtë e Perëndisë, ne duhet ta pranojmë Birin e Tij, Jezusin. 

 

     Tani, kemi një pyetje tjetër prej vargu 12… 

b) A keni besuar në Emrin e Jezusit? - v. 12 

     Vargu dymbëdhjetë thotë, “Por të gjithë ata që e pranuan atë, atyre ai u dha fuqi të 

bëheshin bij të Perëndisë, madje dhe atyre që besuan në emrin e tij:” Rruga për të pasur 

fuqinë e Perëndisë brenda jush është të besoni në Emrin e Birit të Tij, Jezusin. Në 

qoftë se nuk besoni te Jezusi, ju nuk keni fuqi të bëheni bij të Perëndisë. Shpirtërisht 

jeni të vdekur dhe nuk keni mundësi që të plotësoni dëshirën e Perëndisë. Por ju që 

keni besuar, mos u shqetësoni për asgjë, sepse Ai ka vendosur fuqinë e Tij brenda 

jush. Ai është gjithmonë me ju. Në këto ditë të vështira me Covid-19, qeveria ka 

thënë shumë herë, “Jemi me ju,” ose “Nuk jeni vetëm.” Unë jam i gëzuar që qeveria 

është me ne, por unë jam më i gëzuar që Zoti është me ne! Ai nuk do të na braktisë 

neve kurrë. Fryma e Shenjtë është çdo ditë me ne dhe është brenda nesh. Amen! 

Lavdi Zotit! 

 

     Pyetja e tretë është…   

c) A keni lindur prej Perëndisë? - v. 13 

     Bibla thotë te vargu 12 dhe 13, “Por të gjithë ata që e pranuan atë, atyre ai u dha fuqi të 

bëheshin bij të Perëndisë, madje dhe atyre që besuan në emrin e tij: (13) Të cilët u lindën, jo 

prej gjakut, as nga vullneti i mishit, as nga vullneti i burrit, por prej Perëndisë.” Të gjithë 

kemi lindur prej gjakut, sepse kemi gjakun e etërve tanë në trupin tonë. Të gjithë 

kemi lindur nga vullneti i mishit dhe nga vullneti i burrit, por kjo nuk do të thotë që 

kemi lindur prej Perëndisë. Kur kemi lindur në familjen e Tij, kjo është jeta krishteri 

të vërtetë. Është një jetë e re. Askush nuk mund të jetë krishterë në qoftë se nuk ka 

mbaruar me jetën e vjetër, me jetën këtu në botë, për gjërat e botës. Ju duhet të keni 

mbaruar me gjërat e vjetra në jetën tuaj, dhe të jeni gati për të filluar një jetë të re 

përmes Jezusit. Kur një njeri bëhet i krishter është si një lindje në familjen tonë. Është 

një çast shumë i veçantë. 

 

     Tani, nëse kemi rilindur prej fuqisë së Perëndisë dhe nëse e kemi pranuar Atë dhe 

nëse kemi bësuar te Jezusi, Bibla na tregon neve që Zoti na ka dhënë fuqi të bëhemi 

bij të Perëndisë. Kur kemi një pjesë në një familje, kemi shumë përfitime. Kur kemi 

lindur në familjen e Perëndisë, përfitimi i parë ishte… 

1. Dashuria e Tij 

     Dashuria është pjesa më e bukur e familjes. Ata që kanë dashuri për njeri-tjetrin 

do të japin falje me shpejtësi. Ata nuk do të mendojnë keq, por do të mendojnë mirë 
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për njeri-tjetrin. Ata do të ndihmojnë njeri-tjetrin pa interes. Unë jam i gëzuar që 

Perëndia i do fëmijët e Tij! Në fakt Bibla thotë që, Perëndia është dashuri. Ai është i 

shpejtë të japë falje kur ne rrëfejmë mëkatet tona. Ai është i dashur! Ai është i 

dhembshur! Ai është i mëshirshëm!  

     Edhe mes nesh ne duhet të gjejmë dashuri, sepse jemi familja e Tij. Nëse Perëndia 

është dashuri, ne duhet të jemi njerëzit e dashur. Është turp kur jo besimtarët na 

shikojnë si njerëzit që nuk kanë dashuri për njeri-tjetrin. Kur unë shkoj në shtëpi, unë 

shpresoj që do të gjej dashuri. Cherishia do të vrapojë tek unë, dhe do të bërtasë, 

“Daddy’s home!” ose në shqip “Babai është këtu!”, dhe ajo do të më përqafojë mua 

shumë fort. Sa herë harrojmë ne që Perëndia na do? Ai ju do ju shumë! Ai dha jetën e 

Tij në kryq për ju. Le të vazhdojmë sot, nesër dhe gjithmonë në dashurinë e Tij! dhe 

le ta tregojmë botën atë dashuri! 

 

     Një përfitim tjetër nga marrëdhënia jonë me Perëndinë është… 

2. Komunikimi me Të 

     Ne mund të komunikojmë me Perëndinë përmes lutjes. Shumë herë në Bibël kemi 

një ftesë për lutje. Ne mund të sjellim të gjithë problemet tona tek Ati, sepse nëse e 

kemi pranuar Jezusin, ne jemi fëmijët e Tij. Ai na dëgjon kërkesat tona në lutje dhe 

është gati të na ndihmojë neve. Sa e bukur është që kemi një Atë qiellor që do të na 

dëgjojë neve këtu poshtë. 

     Perëndia gjithashtu do të flasë me ne. Ai flet me ne përmes Biblës dhe përmes 

predikimit. Për këtë arsye ne duhet të lexojmë Biblën dhe të dëgjojmë predikimin, 

sepse ne kemi dëshirë të kuptojmë vullnetin e Perëndisë. Shumë të krishterë thonë, 

“Perëndia nuk po flet me mua!” dhe arsyeja është se ata nuk lexojnë, dhe as dëgjojnë. 

Perëndia do të flasë me ju, nëse jeni gati të dëgjoni me vëmendje. Mos harroni që 

Perëndia dëshiron të komunikojë me ju. Ju nuk keni nevojë për një priftë të flasë me 

Perëndinë për ju. Ju mund të flisni me Atë direkt, drejtpërdrejt! A keni folur me Atë 

sot? A keni dëshirë për të komunikuar me Perëndinë? Unë shpresoj që keni. 

     Shumë njerëz besojnë se janë mëkatarë, dhe prandaj Zoti nuk do t’i dëgjojnë lutjet 

e tyre. Mos harroni që ne të gjithë jemi mëkatarë. Pa mëshirën e Perëndisë ne të 

gjithë jemi pa shpresë. Pendohuni për mëkatet tuaja dhe Ai t’ju dëgjojë juve me 

vëmendje. 

 

     Tani, kemi një përfitim tjetër në familjen e Zotit, por vetëm ata që kanë mençurinë 

e Perëndisë mund të shikojnë bekimet këtu. Përfitimi i tretë është… 

3. Korrigjimi i Tij 

     Shumë njerëz nuk e duan korrigjimin. Ata kanë krenari. Ata mendojnë që kanë 

mësuar gjithçka dhe nuk duan korrigjim nga Perëndia, as nga Bibla, as nga pastori, 

as nga prindërit, por për një njeri besimtar është diçka e ëmbël kur Perëndia e 

korrigjon atë. Qortimi i Perëndisë është vështirë ta dëgjojmë, por nëse ne e pranojmë 
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atë, ne do të jemi të krishterë më të drejtë dhe më të urtë. Dikush mund të thotë, “Pse 

duhet Perëndia të na korrigjojë ose të na qortojë neve?” Sepse ne jemi fëmijët e Tij! 

Dhe vetëm një baba i keq që nuk i do fëmijët e tij, i le ata të bëjnë siç duan. Por një 

baba i mirë që i do shumë fëmijët e tij, do t’i korrigjojë ata për gabimet e tyre. Për 

mua, ky është një përfitim, një bekim i madh, sepse ne kemi një At qiellor që është 

duke na drejtuar ne në gjithçka. Qortimi i Perëndisë nuk është diçka e lehtë, por pa 

dyshim, do të sjellë hidhërim të madh, por nëse ne e pranojmë atë me durim, pastaj 

do të sjellë frutat e drejtësisë. Në qoftë se Perëndia nuk ju qorton, ju nuk jeni bij të 

Tij. Unë dua të falënderoj Zotin për çdo korrigjim dhe çdo qortim që Ai më ka dhënë 

mua.  

 

     Tani, më në fund, kemi një përfitim të madh në familjen e Zotit. Përfitimi i katërt 

është… 

4. Trashëgimi i Tij 

     Bekimi më i madh që kemi në familjen e Zotit është që gjithçka që ka Perëndia 

është jona. Ai është Ati ynë, ne jemi fëmijët e Tij, dhe për këtë arsye, trashëgimi është 

trashëgimi ynë. Shtëpia e Tij është shtëpia jonë. Pasuritë e Tij janë pasuritë tona. 

Parajsa e Tij është parajsa jonë. Ne jemi trasghëgimtarët e Krishtit, trashëgimtarët e 

fronit në qiell. Unë nuk kam shumë gjëra në këtë botë. Unë nuk jam një njeri i pasur. 

Unë nuk kam një trashëgim të madh material për fëmijët e mi, por unë kam 

Perëndia. Unë kam thesare qiellore! Një ditë shpejt, Jezusi do të vijë përsëri për të na 

çuar ne në parajsën e Tij, dhe ne do të sundojmë përgjithmonë me Atë. Pse? Si mund 

të jemi të sigurt që do të shkojmë me Jezusin? Nëse ne i bindemi Fjalët të Tij, dhe 

kemi pranuar Jezusin dhe kemi besuar te Ai, ne kemi lindur në familjen e Tij. Dhe siç 

thotë kënga, 

“Sa i lumtur që jam, 

Në familjen e Tij, 

Se jam larë te burimi, 

Nga Gjak’ i Tij. 

Dhe shpres’ e forcë kam, 

Në Kalvarin e Tij, 

Dhe shpëtim nga besimi, 

Në fjalën e Tij.” 

 

Amen!  

Ne ju duam shumë. Ne jemi duke lutur për ju dhe besoj që do të takohemi së 

shpejti! 

Zoti ju bekoftë! Mirupafshim! 


