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Duke paraqitur Biblën

OBJEKTIVAT E MËSIMIT:

� Të paraqesë Biblën si Fjala e Perëndisë, e efektshme, e pagabueshme
dhe me autoritet.

KY MËSIM DUHET T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të kuptojnë se nga erdhi Bibla.

� Të fitojnë besim në autoritetin e saj.

� Të fitojnë respekt për njëshmërinë e Fjalës së shkruar të Perëndisë.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Shumë prej nesh jetojmë në një shoqëri që është themeluar mbi parime
biblike. Struktura e familjes, ligji dhe rendi, moraliteti, preokupimet sociale dhe
shumë elementë të tjerë themelorë të kulturës sonë janë vendosur nga
Perëndia dhe të regjistruara qartë në Fjalën e Tij.

Megjithëse disa njerëz në shoqërinë tonë kurrë nuk kanë shkelur brenda
pragut të një kishe, ata ndoshta kanë dëgjuar për Biblën; ata ndoshta mund
edhe ta kenë atë. Njerëz të tjerë mund të shkojnë në kishë javë pas jave por
kurrë nuk i hapin biblat e tyre. Shumë njerëz në kulturën tonë kanë dijeni për
Biblën; por akoma më keq, shumica e njerëzve nuk e dinë çfarë thotë Bibla
sepse ata nga ana e tyre kurrë nuk kanë gjetur kohën për ta lexuar dhe studiuar
atë.

Për shumë njerëz, Bibla u sjell ndër mend mendimet e “fesë” dhe të çfarëdo
përvoje fetare që ata kanë pasur si fëmijë (pa marrë parasysh nëse bazohej në
Fjalën e vërtetë të Perëndisë ose jo). Shumë vetë e marrin mesazhin e saj si të
dalë jashtë kohe ose që nuk ka lidhje. Disa të tjerë mendojnë që Bibla është një
libër prej të cilit njerëzit mund të marrin e të zgjedhin idetë që u pëlqejnë atyre.
Megjithatë, brenda në thellësi, shumë njerëz e kuptojnë se Bibla meriton
respekt, edhe pse ata nuk e dinë me të vërtetë ose nuk besojnë ato që ajo
thotë.

Fjala e Perëndisë është e fuqishme. Ndërsa ju paraqitni të vërtetën e Tij,
Perëndia mund t’i sqarojë mendjet e turbullta e të verbëra dhe të penetrojë në
zemrat e njollosura nga mëkati. Lutuni që Perëndia të hapë mendjet dhe zemrat
e studentëve tuaj për të mësuar dhe besuar këtë Libër të të gjithë librave,
Biblën.1

MËSIMI

1
PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim është  hartuar
për t’u paraqitur Biblën
studentëve tuaj. Janë
përfshirë edhe disa fakte
interesante si edhe infor-
macion i përgjithshëm
për Biblën dhe se si
erdhi ajo tek ne. Qëllimi
kryesor i këtij mësimi
është  të vendosë faktin
që Bibla është Fjala e
Perëndisë.

Ky mësim gjithashtu u jep
studentëve udhëzime të
përgjithshme për të gjithë
studimin:
—me Perëndinë në qendër
—kronologjik
—panoramik (sesa në thel-

lësi të detajeve)
—duke trajtuar vetëm

çështje themelore.
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1 Ju ndoshta do të mësoni
më shumë mbi njohuritë e
studentëve tuaj për Biblën
gjatë kohës që kaloni këtë
mësim. Disa mund të jenë
studentë të Biblës; të tjerë
mund t mëos e kenë hapur
kurrë Biblën me qëllim që
ta studionin.

Mos mendo që meqë një
student është  një biznes-
men i suksesshëm, ai ose
ajo mund t’i dijë veprimet
themelore për të gjetur
librat, kapitujt dhe vargjet.
Dhe mos u lini studentëve
të kuptojnë nëse habiteni
se sa pak ai mund të dijë.
Ata kanë ardhur për të
studiuar Biblën me ju; për-
piqu të gjesh rrugë për t’i
inkurajuar ata për të për-
paruar. Edhe pyetjet më
fillestare konsideroji të
rëndësishme. Nëse pyetjet
e tyre nuk lidhen me
temën, ju duhet t’u thoni
që të presin për përgjigjen
në një mësim të mëvon-
shmë. Por jepuni të kupto-
jnë se ju e vlerësoni
interesin e tyre. ❏

PËRGATITJA E MËSIMIT
Kjo pjesë është për ju, mësuesin.

Pasazhet në kolonën e Referimeve nga Shkrimet e Shenjta janë
për studimin tuaj gjatë përgatitjes së këtij mësimi. Meqenëse ato
mund të përmbajnë koncepte që ndeshen më përpara këtij
mësimi, ato nuk do të mësohen në këtë fazë.

Shënim: Ju lutemi lexoni me kujdes shënimin për mësuesit në
fillim të këty libri.

Joshua
1:8
Psallmi
19:119
Isaia
40:8,
55:6-11,
Luka
24:27,
32, 44,
Gjoni
1:1, 2,
17



MATERIAL REFERIMI:

Më poshtë jepet një listë librash që mund t’ju ndihmojnë ju në përgatitjen e
këtij mësimi:

From God to US—How We Got Our Bible, nga Norman L.Geisler dhe
William E.Nix. Moody Press, Chicago, 1874.

What You Should Know about Inerrancy, nga Charles C. Ryrie. Moody
Press, Chicago, 1981.

Evidence that Demands a Verdict, nga Josh MacDowell, Here’s Life
Publishers, San Bernandino

Do ta shikoni se këto materiale referimi shtesë janë një ndihmë e madhe
për të inkurajuar studentët e interesuar. Nëse një student bën një pyetje për të
cilën ju nuk keni kohë t’i përgjigjeni në klasë, ju mund ta drejtoni atë tek materi-
ali referencë i përzgjedhur, në mënyrë që ai ta kërkojë përgjigjen vetë. Kjo do
t’ju kursejë kohën në klasë dhe do ta mbajë diskutimin brenda temës, ndërsa ju
i jepni studentit një përgjigje të menduar për pyetjet e tij.

NDIHMESË PAMORE:

� Pamja kronologjike Nr. 1, “Fjala e Perëndisë e Shkruar”

� Harta ose globi i botës

� Harta e Lindjes së Mesme

� Harta e Izraelit

Hartat mund të jenë nga një atlas aktual që studentët të mund ta
shohin që ju po i referoheni vendeve të tanishme. (Në mësimet e ardhshme
ju do të përdorni hartat kronologjike që jepen me këto mësime.)

Po të jetë e mundur, sillni në klasë disa Bibla të përkthyera në gjuhë të
tjera.

DUKE U PËRGATITUR PËR MË VONË:

Sugjerim: Lexoni deri në Mësimin 4, “Perëndia Krijoi Qiejt dhe Tokën”, dhe
mendoni se cilin material referimi ju mund të zgjidhni, të porositni ose të stu-
dioni që më përpara. Megjithëse ju nuk do të hyni në debat për krijimin kundrejt
evolucionit, do ta shikoni se do t’ju ndihmojë për t’u përgatitur trajtimin e disku-
timit, i cili mund të lindë kur ju të shpjegoni Mësimin 4. Duke siguruar libra të
përzgjedhur, shirita dhe/ose vidio, ju do të jeni në gjendje të përqendroheni në
objektivat themelore të mësimit gjatë klasës dhe njëkohësisht t’u jepni studen-
tëve rast për të kërkuar përgjigjet për pyetjet e tyre ndërsa ata studiojnë në
mënyrë të pavarur materialet referencë.

SHËNIME NË LIDHJE ME PAGABUESHMËRINË E
SHKRIMEVE TË SHENJTA:

Pagabueshmëria e Shkrimeve të Shenjta është  një fakt me rëndësi të
jashtëzakonshme. Ajo mund të vërtetohet me anë të shumë provave, disa prej
të cilave janë eksploruar në mënyrë më të plotë në materialet reference të ren-
ditura më lart.

Për ne që japim mësim, është jetësore që ne vetë të besojmë në
pagabueshmërinë e Biblës. Nëse ju vetë nuk jeni i qartë në këtë çështje, do të
ishte e arsyeshme të studioni disa nga këto materiale në mënyrë që besimi juaj
të mbështetet sa më fortë në Fjalën e vërtetë të Perëndisë.

Por për studentët tuaj, disa prej të cilëve mund të mos jenë edhe besim-
tarë, nuk është thelbësore që ju të “provoni” ose të theksoni çështjen e
pagabueshmërisë në këtë moment.
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Mësimi 1: Duke paraqitur Biblën

Vetë Bibla është  prova më e fortë. Siç thuhet tek Hebrejtë 4:12, “Sepse
Fjala e Perëndisë është  e gjallë, dhe e fuqishme, dhe më e mprehtë se çdo
shpatë dytehëshe . . .” Kur u mësoni njerëzve Fjalën e Perëndisë, Fryma e Tij
do të veprojë në mendje të verbëra dhe zemra të ashpërsuara.

Në këtë fazë të hershme të mësimdhënies, ka rëndësi që ju t’i komunikoni
faktet në mënyrë të tillë që studentët ta dëgjojnë atë çka ju keni ndër mend t’u
thoni atyre. Mos u shqetësoni nëse ata nuk ju besojnë. Vetëm sigurohuni që ju
po jepni të vërtetën. Perëndia do të bëjë pjesën tjetër.

Ju mund të mahniteni kur të shihni, mbasi të keni shpjeguar shumë
mësime, se personi që u tall me Biblën do të bëhet një dëgjues i çiltër, i intere-
suar, dhe i etur për të mësuar më shumë për Perëndinë tonë të mrekullueshëm
nga Fjala e Tij e pashoqe!.

SKICA E MËSIMIT:

A. Hyrje

Ne po takohemi vetm për një qëllim: për të studiuar Biblën.
Shumë njerëz kanë Bibla nëpër shtëpitë e tyre, por shumica
e njerëzve dinë shumë pak mbi atë që është  në Bibël.
- Është një libër i madh
- Shumë njerëz e fillojnë ta lexojnë dhe “vullneti u ven-

itet”.
Ne duam t’ju ndihmojmë që të kuptoni Biblën sepse është
mesazhi personal i Perëndisë për secilin prej nesh.
- Njeriu mund të kalojë të gjithë jetën duke shijuar leximin

e Biblës.
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MBI MËSIMDHËNIEN E KËTIJ MËSIMI:
Këto mësime janë hartuar për të mësuar ata që nuk besojnë. Ju
me shumë kujdes po vini një bazë biblike mbi të cilën më vonë do
të paraqitet Ungjilli. Nëse në klasën tuaj ka besimtarë, mësoji ata
duke synuar që ata të kuptojnë bazën e besimit të tyre dhe me
synimin që ata të jenë të aftë t’u mësojnë të njëjtin material
jobesimtarëve.

MOS E NDËRLIKO MESAZHIN!
Gjatë mësimit, mos harroni se ky është një studim i udhëzuar—
dhe jo një pamje shteruese e Biblës, dhe as një diskutim grupi i
pakufizuar. Mos dil jashtë temës së mësimit dhe vazhdo mësimin
duke kufizuar dhe udhëzuar çdo diskutim.

Ndiq me kujdes skicën e mësimit. Thekso temat doktrinore.

FORMATI I MËSIMIT: Kolona qendrore më poshtë përmban mate-
rialin e mësimit që do t’u mësohet studentëve. Kryerreshtat me të
zeza janë vetëm për referim dhe nuk ka nevojë të përmenden
sepse ato janë të përfshirë në materialin e skicuar që vijon.
Materiali në kolonat anësore është  për t’u përdorur nga vetë
mësuesi dhe nuk është  për t’u përfshirë në mësim.

PËR T’U SHPJEGUAR STUDENTËVE
(Vetëm kolona qendrore)



- Por në studimin tonë ne do të shqyrtojmë disa nga gjërat
themelore që na mëson Bibla. Sapo t’i kuptoni këto gjëra
themelore, pjesa tjetër e Biblës do të fillojë të ketë më
shumë kuptim.

B. Perëndia është  qendra e studimit tonë.*

Ne do të studiojmë kush është  Perëndia dhe çfarë bën Ai.
- Perëndia me të vërtetë kërkon që ne ta njohim Atë; pran-

daj Ai na dha Biblën.
- Perëndia është  karakteri qendror i Biblës
- Duke studiuar, ju do të mësoni se si është  në të vërtetë Ai:

Kush është  Ai.
Çfarë bën Ai.
Si është  Ai—personaliteti i Tij.

Perëndia do të jetë qendra kryesore e studimit tonë sepse Ai
është  në qendër të Biblës.

C. Ne do të studiojmë Biblën në mënyrë kronologjike.

Bibla nuk është  vetëm një libër doktrinash, ose mësimesh
për Perëndinë; është tregimi i historisë i parë nga perspek-
tiva e Perëndisë.
Është historia e treguar prej Perëndisë që prej fillimit të
saj.
Prandaj, në studimin tonë të Biblës, ne, si të thuash, do të
ecim nëpër histori, duke parë pak e nga pak atë që na zbulon
Perëndia rreth karakterit të Tij, për Satanin, si dhe për
njerëzimin.
Ne do të studiojmë Biblën në mënyrë kronologjike; d.m.th në
rendin në të cilin kanë ndodhur ngjarjet.
Ndihmesa pamore e sugjeruar:

- Shpjego:
Të studiuarit në këtë mënyrë është si të shtrish telin e
rrobave dhe pastaj të varësh rrobet në të.
Ne do të shtrijmë linjën kohore biblike dhe do t’i vëmë
ngjarjet në të.
Ju tashmë mund të dini rreth disa hollësirave të Biblës,
por akoma nuk e kuptoni se ç’vend zenë ato në pamjen e
përgjithshme.
Por kur ngjarjet që ne do të studiojmë të “zenë vend”,
atëherë hollësitë që mund t’ju kenë habitur do të fillojnë të
pozicionohen midis gjërave të tjera në këtë linjë.

102

Mësimi 1: Duke paraqitur Biblën
Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

Ngjarjet Kyçe të Zgjedhura

Ngjarje të tjera

*Mbani mend që këto që
janë të shtypura me të
zeza nunk duhet të për-
menden; mendimi është
përfshirë në tekstin e
mësimit.
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Mësimi 1: Duke paraqitur Biblën

Ne do të përqendrohemi në “ngritjen e telit të rrobeve”
d.m.th do të përcaktojmë linjën kohore kryesore të historisë
së Biblës; dhe do t’i vendosim disa ngjarje kyçe në atë linjë.
Por ne nuk do të kemi kohë, si të thuash, që të vëmë çdo gjë
në këtë linjë.

Mësimin tjetër do ta fillojmë me Gjenezën, që është  vendi
ku Perëndia fillon tregimin e historisë.
Gjeneza është  libri themeltar i Biblës.
- Ju mund të bëni krahasim me mënyrën se si ndërtohet një

shtëpi:
Më parë ngrihen themelet.
Pastaj shtohen strukturat mbi themelet e shëndosha,
një nga një.
Nëse themelet nuk janë ndërtuar siç duhet, pjesa tjetër
e shtëpisë është  me strukturë të dobët.

Për këtë arsye, ka shumë rëndësi që ju të ndiqni çdo mësim.
- Çdo gjë që ne mësojmë do të jetë e rëndësishme dhe do të

jetë pjesë e “themelit” për studimet tona të ardhshme.
- Nëse ju humbni një orë mësimi, do ta keni më të vështirë

për të kuptuar mësimet e mëvonshme.2

D. Ne do t’i kalojmë ngjarjet por duke vënë themele të forta
për të kuptuar Biblën.

Bibla është  e pasur në përmbajtje dhe në tema.
Ne do të kalojmë nëpër pasurinë e madhe që ajo përm-
ban.
Ndihmesa Pamore e sugjeruar:3

Shpjego:
Ashtu siç tregohet edhe në ndihmesën pamore, ka shumë
shtresa dhe thellësi të hollësive dhe të përmbajtjes në
Bibël. Ne nuk do të futemi thellë në këto shtresa. Për më
tepër ne do të kalojmë nëpër pjesën e sipërme të disa nga
ngjarjet kryesore.

Ndihmesa Pamore e sugjeruar:
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Struktura e Sipërme

THEMEL I
FORTË

Kreu i Ngjarjeve Kryesore

Shtresat e Hollësisë
Thellësia e Përmbajtjes

2Ju mund të dëshironi ta
regjistroni në shirit mësimin
dhe t’u jepni nga një shirit
çdo studenti i cili nuk ka
mundësi të ndjekë një orë
mësimi të veçantë. ❏

3Po të përdoren me mend,
këto dy ilustrime të thjeshta,
si edhe ai në faqen e
mëparshme, do t’ju ndihmojnë
gjatë tërë studimit kronologjik.
Po të jetë e mundur, mbaji
këto ilustrime në mur ose
mbaji diku pranë që t’u refero-
hesh për të orientuar disku-
timin.

Përdorimi i ndihmesave të
thjeshta pamore ia tërheq
vëmendjen studentit (që e
largon diskutimin nga tema)
dhe e orienton drejtimin e kur-
sit. Kjo është  një mënyrë e
sjellshme, jo-kërcënuese për
të qëndruar brenda temës dhe
evituar argumentet si dhe
konfuzionin.

Për shembull, nëse një stu-
dent dëshiron të hyjë në hol-
lësi që nuk mbulohen nga
skica e mësimit, ju mund t’i
falenderoni ata për pyetjen e
tyre, por thoni, “Ashtu siç e
tregon edhe ilustrimi ynë këtu,
ne do t’i kalojmë në mënyrë
sipërfaqësore ngjarjet krye-
sore. Ne nuk duam të ngecim
në hollësitë”.

Ose, nëse një student fillon të
diskutojë një nga temat, për
shembull temën e shen-
jtërimit, që nuk mbulohet në
këtë kurs, ju mund të thoni,
“Ky është  një mendim intere-
sant, por ashtu si ilustrimi
ynë, çështja që ju po ngrini i
përket strukturës së sipërme.
Ne tani për tani duam të ndër-
tojmë themelet.”

Ose, nëse një student pyet
rreth një ngjarje që shkon kro-
nologjikisht shumë më për-
para se mësimi i tanishëm
(por një ngjarje që ju nuk do
ta trajtoni më vonë), ju mund
të thoni, “Ashtu siç doli edhe
nga ilustrimi i ‘telit të rrobave,’
ky është  një nga hollësitë që
ne nuk do ta trajtojmë në këtë
kurs. Por më vonë në studimet
tona ne do të përmendim disa
ngjarje të asaj periudhe që do
t’ju ndihmojë ju të kuptoni se
ç’vend zë ajo që po prekni
tani në pamjen e
përgjithshme.” ❏



- Shpjego:

Siç e përmendëm, ne do të shtrojmë blloqe për të ngritur
një themel të fortë. Ne do të studiojmë gjërat më themelore
të cilat do t’ju ndihmojnë ju më vonë për të kuptuar disa
nga këto thellësi dhe hollësi të Biblës.
Që një ndërtesë të qëndrojë, ajo duhet të ketë themele të
forta. Ky është qëllimi i këtij studimi. Ne do të
përqendrohemi tek themeli dhe nuk do të punojmë në
strukturat e sipërme derisa themeli të jetë i fortë.
Kështu që kur ju të bëni ndonjë pyetje që futet thellë në hol-
lësitë ose që i përket strukturave të sipërme, mua do të më
duhet të tërhiqem e mund të mos ju përgjigjem.

Ne po vëmë një themel të fortë i cili më vonë do të na aftë-
sojë të kuptojmë më mirë.

E. Ne duam të evitojmë çdo shmangie dhe konfuzion që
mund të vijë kur ngatërrohen temat e Biblës.

Ne do të përqipemi t’i përmbahemi temës së mësimit dhe të
mos i shmangemi asaj.
Ne duam që ju të jeni në gjendje t’i mësoni këto të vërteta
themelore të Biblës dhe të mos ngatërroheni.
Bibla kryesisht është shkruar në mënyrë kronologjike,
por ne do të kapim disa ngjarje në linjën kohore që shtri-
hen në hollësi më të mëdha në pjesët e mëpastajme të
Biblës.
Ndihmesa Pamore e sugjeruar:

- Duke studiuar në mënyrë kronologjike, ne mund të nxjer-
rim disa hollësi nga këto pjesë të mëvonshme për të na
ndihmuar që të kuptojmë më mirë.

- Kur e bëjmë këtë, duhet të jemi shumë të kujdesshëm t’i
përmbahemi çështjes origjinale të studimit tonë.

Duhet të kuptojmë që Bibla trajton shumë çështje, pyetje
dhe tema të ndryshme.
- Disa nga këto tema, pyetje e përgjigje fillojnë në pjesët

e para të Biblës dhe vazhdojnë deri në faqet e fundit të
saj.

- Shpeshherë ju do të gjeni dy ose më shumë tema ose
çështje që trajtohen në një pjesë.

- Kjo mund të duket e ngatërruar—dhe në të vërtetë ashtu
u është dukur shumë njerëzve.
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Ngjarjet që ne po
studiojmë

X

Një pasazh i mëvonshëm
që përmban hollësi të

dobishme
X

Gjeneza Linja kohore e historisë së Biblës Zbulesa
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Mësimi 1: Duke paraqitur Biblën

Një shembull i kësaj ngatërrese është që Bibla trajton tre
çështje themelore rreth temës së mëkatit:4

1. Çfarë ka bërë Perëndia që njerëzit të mund të shpëto-
hen nga problemi i madh i parë i shkaktuar prej
mëkatit.4

2. Çfarë ka bërë Perëndia për t’i çliruar njerëzit prej
mëkatit që po komandon jetën e tyre.

3. Çfarë do të bëjë Perëndia që njerëzit të lirohen
plotësisht nga të gjitha problemet që shkakton
mëkati.

Ngatërrimi i këtyre tre çështjeve ka qenë një një nga fak-
torët më kryesore që ka çuar në ekzistencën dhe shtimin e
kulteve, feve dhe emërtesave fetare të ndryshme.5

Edhe ne mund të ngatërrohemi po të mos i përmbahemi fort
çështjes së parë: Çfarë ka bërë Perëndia që njerëzit të
shpëtohen nga problemi i madh i parë i shkaktuar
prej mëkatit.
- Prandaj, duke studiuar në mënyrë kronologjike, do të

ndodhë që ju mund të bëni pyetje ose mund të shikoni
vargje që përfshijnë tema ose çështje të tjera që nuk janë
pjesë e këtij themeli.

- Po të ndodhë kjo, detyra ime si mësues është të siguroj që
ne po i përmbahemi temës në fjalë.

- Ne, gjithashtu, do të ngatërrohemi nëse nuk ndërtojmë
mënyrën tonë të kuptuarit hap pas hapi.

Dhe vërtet, temat e tjera në Bibël nuk mund të kupto-
hen qartë nëse ne, më parë, nuk kuptojmë temat
themelore.

- Prandaj do ta kufizojmë diskutimin tonë në temat
themelore; në fund të fundit, ky është edhe objektivi i këtij
studimi.

- Pra, ju mund të thoni, në dritën e ilustrimeve tona, që ne
do të ndërtojmë një themel të fortë, duke kaluar nëpër
majat e hollësive, dhe duke shtrirë një linjë mbi të cilën
mund t’i vendosim ngjarjet në kohë.

F. Një vështrim në Bibël

Hapni tani Biblën tuaj.

Të shohim disa nga ato që përmban Libri:6

- Pasqyra e Lëndës

- Testamenti i Vjetër

- Testamenti i Ri

- Kapitujt dhe numrat e vargjeve

- Shënimet, dhe mjete të tjera ndihmëse.

Bibla është  Fjala e Perëndisë.
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6Disa prej studentëve
mund të mos jenë të famil-
iarizuar me Biblën. Ata
mund të mos dinë se si t’i
gjejnë librat, kapitujt,
vargjet, etj. Planifiko që t’u
japësh çfarëdo ndihme që
mund t’u nevojitet. ❏

4Tre çështjet për të cilat
po flasim janë:

1. Shpëtimi nga dënimi
prej mëkatit.

2. Shpëtimi prej fuqisë së
mëkatit (shënjtërimi).

3. Shpëtimi prej pranisë e
mëkatit (glorifikimi).

Mos i diskuto këto çështje;
vazhdo me mësimin. (Sa
për t’u referuar shih disku-
timin e temave themelore
në “Si t’i përdorim këto
mësime” në Pjesën 1 të
këtij kursi.)

Në lidhje me çështjen e
parë një student mund të
pyesë, “çfarë problemi ka
shkaktuar mëkati?”
Siguroje studentin që
përgjigjia për këtë pyetje
do të jepet në një mësim
të mëvonshëm. ❏

5Mos u fut në diskutimin e
feve, emërtesave fetare,
kulteve etj!

Po e theksojmë këtë këtu
sepse ka të bëjë me një
nga çështjet themelore në
mendjet e studentëve, që
është, “Nga erdhën të
gjitha këto lloje fesh të
ndryshme? Përse ka kaq
shumë emërtesa fetare?”

Nëse ndokush dëshiron të
merret me këto çështje, i
thoni që kjo nuk është qël-
limi i këtij studimi. Nga ana
tjetër ne do të shohim se
çfarë thotë Bibla.

Ju mund t’u thoni se kur
dikush e di se çfarë thotë
në të vërtetë Bibla,
atëherë ai ka një bazë për
të vlerësuar fetë dhe
emërtesat e ndryshme
fetare. ❏



- Kur flasim për Biblën si Fjala e Perëndisë, ne i referohemi
tesktit të Biblës, dhe jo shënimeve të ndryshme që i kanë
shtuar njerëzit.7

Bibla për ne ka një kuptim shumë të madh.
-Shembull:

“Bibla është libri im më i preferueshëm. E di që kur lexoj
Fjalën e Perëndisë, do të gjej ndihmën që më nevojitet për
jetën e përditshme. Bibla më tregon se si është Perëndia. Ai
është i mrekullueshëm! Sa më shumë lexoj, aq më shumë
dua të studioj dhe të di për Perëndinë.” 8

G. Bibla është libri më i rëndësishëm dhe unikal në tërë botën
sepse është Fjala e Perëndisë.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

$ LEXO II Timoteu 3:16: “Çdo shkrim i shenjtë frymëzo-
het nga Perëndia, dhe është me dobi për mësimdhënien, për
bindje, për ndreqje, për edukimin me drejtësi.” 99

Perëndia, mesazhet që Ai donte të shkruheshin, ua tha
njerëzve të quajtur “profetë”.
- Ngadonjëherë Ai foli me zë të lartë.
- Ngadonjëherë Ai u foli me vizione.
- Ngadonjëherë Ai ua futu mezashin drejt e në mendje

njerëzve.
- Perëndia i bëri profetët të shkruajnë tamam atë që u foli

atyre.

$ LEXO II Pjetri 1:20,21.

Bibla nuk përmban idetë e njerëzve por Fjalën e vetë
Perëndisë.
Ndihmesa Pamore e Sugjeruar:

Kjo pikturë portretizon një profet duke
shkruar në një dorëshkrim mesazhin që i
dha Perëndia.

PIKTURA KRONOLOGJIKE NR. 1,
“FJALA E PERËNDISË E SHKRUAR”

Bibla është i vetmi libër në botë i autorizuar nga
Perëndia.
Perëndia shkroi Biblën për një periudhë kohe 1600 vitesh,
duke përdorur mbi 40 njerëz.
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7Disa nga Biblat kanë
shënime të zgjeruara, të
cilat mund të jenë shumë
ngatërruese. Nëse ju po u
siguroni Bibla studentëve,
përdorni Bibla që kanë
vetëm tekstin e Biblës dhe
pa komente të tjera.

Nëse studentët kanë sjellë
Biblat e tyre, tregoju stu-
dentëve se cila pjesë
është Fjala e Perëndisë
dhe cila nuk është. ❏

8Kjo nuk një dëshmi
shpëtimi; për më tepër
është një dëshmi e
thjeshtë e vlerësimit tonë
për Biblën. ❏

9Mos harroni se kur
shtypet një varg në mësim,
si ky këtu, ju do të flisni
rreth pjesës që është me
të zeza.

Pjesa tjetër e vargut përm-
ban tema të cilat ju nuk do
të donit t’i trajtonit në këtë
fazë. Përmbaju gjithmonë
temës!

Ju gjithashtumund t’u thoni
studentëve tuaj se si të gje-
jnë II Timoteu. Ju mund t’u
thoni atyre që ky libër
është në fund të Biblës;
d.m.th, po të hapin Biblën
në mes, II Timoteu është
në të djathtë...etj.... ❏
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Mësimi 1: Duke paraqitur Biblën

^Tema: Perëndia nuk ndërron.

Por Bibla ka një unitet absolut, nga fillimi deri në fund,
sepse Perëndia është Autori i saj.
- Ilustroni:

Nëse disa njerëz, duke qëndruar së bashku, shohin të
njëjtin incident, ata do të prodhojnë variante të ndryshme
për atë që ndodhi.
Por Bibla, e shkruar në kultura dhe në kohë krejtësisht
të ndryshme dhe nga njerëz të ndryshëm është një e
vetme.

- Përgjigjia e vetme për unitetin e Biblës është një autor—
Perëndia!

H. Bibla është mesazhi i Perëndisë për botën të cilin Ai e dha
nëpërmjet popullit çifut.

^Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

Me përjashtim të njërit, të gjithë njerëzit që Perëndia për-
dori për të shkruar Fjalën e Tij ishin çifutë. (Luka siç dihet
ishte pagan—fjala pagan i referohet atij që nuk është çifut.)
Tek Isaia 43:10, Perëndia thotë për Izraelin (d.m.th popullin
çifut), “Ju jeni dëshmitarët e mi, thotë Zoti...”

TREGO HARTËN E BOTËS, TË LINDJES SË MESME, TË
IZRAELIT.

Perëndia përdori një grup njerëzish nëpërmjet të cilëve Ai
shprehu mesazhin e Tij për gjithë botën.
Tek Isaia 45:22 Perëndia thotë, “Vështroni mua...të gjitha
skajet e tokës: sepse unë jam Perëndia dhe nuk ka tjetër.”10

Ndihmesa Pamore e Sugjeruar:

- Shpjego:

Ju mund të thoni që Izraeli ishte altoparlanti i Perëndisë,
duke shpërndarë mesazhin e Perëndisë në mbarë botën.

I. Bibla ka kaluar deri tek ne e paprekur dhe me saktësi të
jashtëzakonshme.

^Tema: Perëndia nuk ndryshon.
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IZRAEL
E

TËRË
BOTA

FJALA E
PERËNDISË

10Ky varg përmban tema
që ju nuk do të donit t’i
trajtonit në këtë fazë. Kjo
është arsyeja përse ju
do të citoni vetëm atë
pjesë të vargut. Mos dil
nga tema! ❏

Romakët
3:1,2



Fillimisht, profetët e Perëndisë shkruajtën mesazhin e
Perëndisë.
Kur dokumentet origjinale dolën jashtë përdorimit, duhet të
bëheshin kopje të reja.
Kopjimi u bë me një kujdes shumë të madh.11

- Në Illustrated Bible Dictionary,12 ne lexojmë këtë
deklaratë në lidhje me njerëzit që kanë shkruajtur kopjet
e Biblës:

“Ata përdorën çdo siguri që mund të imagjinohet, sado e
lodhshme, për të siguruar trashëgimin e saktë të tek-
stit. Numërohej numri i shkronjave në një libër dhe
jepej gërma e mesme. Po ashtu edhe me fjalët, shënohej
fjala e mesme e librit....”

- Megjithëse çdo fjalë kopjohej me dorë, ka më shumë
dorëshkrime të Biblës se çdo dokument tjetër i lashtë.

- Të gjitha dorëshkrimet e lashta që janë gjetur janë shumë
afër në përmbajtje, duke ndryshuar vetëm në disa hollësi
shumë të vogla që nuk prekin kuptimin.

Shembull:
Në 1947, rreth 15 milje larg Jeruzalemit, një bari hodhi
një gur në një shpellë, duke menduar se po trembte një
nga kafshët e tij që ishte futur në shpellë. Ai dëgjoi zhur-
mën që u thye qeramika dhe hyri brenda në shpellë për
të parë. Për habinë e tij, ai pa poçe qeramike që kishin
brenda dorëshkrime të lashta. Ai njoftoi për ato që gjeti,
dhe kur studiuesit hulumtuan, ata gjetën qindra
dorëshkrime të tjera. Këto “Dorëshkrimet e Detit të
Vdekur” kishin qenë fshehur në shpellat e asaj zone nga
një sekt fetar aty rreth shekullit të parë para Krishtit.
Në kohën e zbulimit, përkthyesit po përdornin
dorëshkrime të cilat ishin kopjuar në periudhën rreth
viteve 900 të erës sonë. Kur studuesit krahasuan
Dorëshkrimet e Detit të Vdekur me dorëshkrimet që ata
po përdornin, nuk kishte ndonjë ndryshim të madh në
tekst! Megjithëse veçoheshin me rreth 1000 vjet, këto
dorëshkrime të lashta thonin të njëjtën gjë. Perëndia e
ruajti Fjalën e Tij.

- The Illustrated Bible Dictionary13 na jep më shumë
informacion në lidhje më tekstet e Testamentit të
Vjetër:

“...me rëndësi është të kujtojmë qëndrimin e çifutëve
kundrejt Shkrimeve të tyre të Shenjta. Kjo mund të
përmblidhet në thënien e Jozefit [shkrimtar çifut i
shekullit 1 të erës sonë]. ‘Ne e kemi provuar në mënyrë
praktike respektin tonë për Shkrimet tona të Shenjta.
Megjithëse shekuj kanë kaluar, askush nuk ka guxuar
të shtojë, të lëvizë ose të ndryshojë qoftë edhe një rrokje;
dhe është një instinkt për çdo çifut t’i konsiderojë ato si
ligje të Perëndisë....”
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11Shih “Shënime në lidhje
me pagabueshmërinë e
Shkrimeve të Shenjta” në
pjesën e Përgatitjes së
Mësimit në fillim të këtij
mësimi.

Çështja e pagabuesh-
mërisë është folur e për-
folur nga shumë studiues,
dhe ju nuk do të donit të
hapnit ndonjë debat në lid-
hje me këtë çështje.
Megjithatë, ju me siguri
doni t’ua bëni të qartë që
Bibla është e vërtetë.

Nëse diskutimi del jashtë
kontrollit, thjesht rekoman-
doi studentin librat refer-
encë të sugjeruar,
falenderoje atë për pyet-
jen, dhe thoji që juve ju
duhet të vazhdoni me
mësimin. ❏

12The Illustrated Bible
Dictionary, Pjesa 3,
J.D.Douglas, Botues, f
1538, Inter-varsity Press,
Tyndale House Publishers,
Wheaton, IL, 1980. ❏

13J.D.Douglas, botues,
f1537 ❏
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Si na ka ardhur neve Bibla në gjuhët e sotme?
- Për shumë shekuj, vetëm pak njerëz kishin kopje të

Biblës.
Në kohën e Krishtit, shkruesit i mbanin dorëshrimet
(rula pergameni ose lëkure mbi cilët shkruhej me bojë)
në tempull.
Shumë nga librat e Testamentit të Ri fillimisht u
shkruan si letra që u qarkulluan nga njëra kishë tek tje-
tra.

- Tekstet origjinale të Biblës u shkruan në njërën nga tre
gjuhët: hebraisht, në gjuhën aramike, dhe greqisht.

Me kalimin e shekujve, Perëndia i lejoi njerzit të përk-
thenin Biblën në gjuhë të ndryshme.
Akoma ekzistojnë shumë kopje të teksteve të lashta të
teksteve në hebraisht, aramikisht, dhe greqisht.
Përkthyesit kanë mundur t’i studiojnë këto gjatë përk-
thimit të Biblës.
Sot, ne kemi një numër të madh Biblash të shtypura në
gjuhët e sotme.

- Asnjë libër tjetër nuk është përkthyer në kaq shumë
gjuhë.14

J. Bibla është një regjistrim historik i saktë.

Zbulimet arkeologjike në vitet e fundit kanë nxjerrë në dritë
të dhëna të informacionit të lashtë që pajtohet edhe në hol-
lësitë më të vogla me Biblën.
- Vendet
- Hollësitë kulturore
- Emrat
- Datat
Shkrimet në një kohë me Biblën përputhen në hollësitë his-
torike, informacionin kulturor, stilin e të shkruarit, etj.
Gjatë viteve, janë zbuluar mijëra e mijëra dëshmi arke-
ologjike dhe historike në lidhje me Biblën, dhe të GJITHA
këto përputhen me Biblën.
Në Arceology and Bible History, Joseph Free shkroi
që “...pasazhe të shumta të Biblës të cilat prej kohësh
kanë qenë në pikëpyetje prej komentuesve, tashmë
kuptimi i tyre është i qartë në sajë të zbulimeve arke-
ologjike;...arkeologjia ka konfirmuar pesazhe të
panumërta....”15

Ndërsa studiojmë mësimet e ardhshme, ne do të diskutojmë
disa prej zbulimeve arkeologjike dhe historike.
Shumë nga kulturat, vendet, dhe emrat e përmendura në
Bibël janë të qarta sot, duke mbetur pothuajse të
pandryshuara gjatë shekujve.
Bibla i ka rezistuar provës së kohës.
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14Nëse keni sjellë me vete
përkthime të Biblës, trego-
juani ato studentëve. ❏

15Cituar nga More
Evidence that Demands a
Verdict, nga Josh
McDowel, f. 21.15Cituar
nga More Evidence that
Demands a Verdict, nga
Josh McDowel, f. 21. ❏



^Tema: Perëndia nuk ndryshon.

- Zbulimet e reja vetëm sa shërbejnë për të përforcuar sak-
tësinë absolute të Biblës, autoritetin dhe autentitetin e
çdo fjale që Perëndia na ka dhënë në Librin e Tij.

- Ndërsa librat e shkruar nga njerëzit, siç janë tekstet
shkollore, librat referencë, si dhe tekstet shkencore, të
gjitha brenda disa viteve duhet të ndryshohen në mënyrë
drastike, sepse njerëzit mësojnë më shumë dhe teoritë e
vjetra zëvendësohen.

- Bibla nuk ka ndryshuar dhe nuk do të ndryshojë sepse
autori i saj është  Perëndia.

$LEXO Psalmi 119:89.

K. Bibla ka përgjigjet për pyetjet më të rëndësishme të jetës.

Bibla nuk është thjesht një libër tjetër “fetar”
- Shumë njerëz kanë shkruar libra, duke u përpjekur të tre-

gojnë për Perëndinë.
- Perëndia është autori i Biblës, dhe në të Ai na zbulon

Vetveten. Në Bibël Perëndia na tregon se kush është Ai:
çfarë kërkon Ai që ne të dijmë rreth Tij—dhe se si është Ai.

Në Bibël, Perëndia na flet edhe për veten tonë: marrëd-
hënien tonë me Të, me botën rreth nesh, me njëri tjetrin, për
tani dhe për gjithë kohërat.
Vetëm Bibla trajton këto çështje me autoritet absolut.

^Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

$LEXO Hebrejtë 4:12.

Bibla është zëri i Perëndisë që na flet neve.
Nëpërmjet Fjalës së Tij, Ai na tregon se si jemi ne në të
vërtetë në brendësinë tonë.

L. Bibla është mesazhi personal i Perëndisë për secilin prej
nesh; është mesazhi më i rëndësishëm që ne kemi marrë
ndonjëherë.

Përse ka kaq rëndësi për ju dhe për mua studimi i Biblës?
Përse duhet të harxhojmë kohë për të studiuar Biblën?
- Edhe shumë gjëra të tjera na tërheqin vëmendjen:16

Puna jonë
Shtëpia jonë
Argëtimi
Studimet
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16Toni këtu duhet të jetë
objektiv. Ju duhet t’i inku-
rajoni studentët të vijnë e
të studiojnë Biblën. Vetë
Fjala, me kalimin e kohës,
do t’ju bindë. ❏



- Mund të përdoren edhe shumë materiale të tjera:
Libra dhe revista
Televizioni, filmat dhe vidiot.

Bibla është unikale.
- Vetëm Bibla e ka mesazhin e Perëndisë për jetën tonë

sot.
- Vetëm Bibla na tregon se çfarë mendon Perëndia për ne

dhe cilën mendon Ai se është nevoja jonë më e madhe.
Bibla është e rëndësishme sepse është mesazhi per-
sonal i Perëndisë për secilin nga ne!
- I ri, i vjetër, burrë, grua, ose fëmijë—Perëndia shkroi

Biblën për  secilin nga ne personalisht.
- Perëndia ju do dhe Ai kërkon që unë t’ju tregoj se çfarë

është në këtë Libër; kjo është arsyeja përse Ai e shkroi
këtë.

M. Konkluzion:

Do të duhet kohë për të kaluar këto mësime, por ju do ta shi-
hni që po bëni investimin më të vlefshëm që keni bërë ndon-
jëherë.
- Ju do të mësoni për Perëndinë.
- Dhe ju do të mësoni çfarë ka shkruar Ai për ju në Librin e

Tij, Biblën.
Në librin, From God to Us, How We Got Our Bible, autorët e
fillojnë me thënien që Bibla është “libri më i rëndësishëm, i
cituar më shumë, i botuar më shumë, i përkthyer më shumë
në historinë e njerëzimit.”17

Bibla është mesazhi personal i Perëndisë për ne. Ai e shkroi
për të komunikuar me njerëzit—me ju dhe me mua. Nëse
ndokush shkruan një letër, ne duam ta lexojmë atë. Kjo
Bibël është letra e Perëndisë për ne. Le ta studiojmë Fjalën
e Perëndisë së bashku dhe të shohim se çfarë thotë ajo.

PYETJE:

1. Kur Perëndia deshi që të shkruhej Fjala e Tij, a vuri Ai çdo
njeri që ta bëjë këtë punë? Jo, Ai zgjodhi disa njerëz të
veçantë.

2. Si quhen këta njerëz? Profetë.
3. A kanë jetuar këta njerëz në të njëjtën periudhe kohe në his-

tori? Jo, shumë prej tyre kanë jetuar në kohëra të ndryshme.
U deshën 1600 vjet që të shkruhej e gjithë Fjala e Perëndisë.

4. Sa njerëz ishin? Rreth dyzet.
5. Çfarë kombësie ishin ata? Të gjithë ishin çifutë, me përjash-

tim të njërit. (Luka ishte pagan).
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17From God to Us—How
We Got Our Bible, nga
Norman L. Geisler dhe
William E. Nix. Moody
Press, Chicago, 1974,
f.7. ❏



6. A i shkruajtën ata fjalët e Perëndisë në anglisht? Jo (Ato u
shkruajtën në hebraisht, aramikisht, dhe greqisht).

7. Kush është autori i Biblës? Perëndia.

8. Përse duhet ta studiojmë Biblën? Bibla është mesazhi per-
sonal i Perëndisë për çdo individ.
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