
Perëndia e Parashikoi Lindjen e
Gjonit dhe të Jezusit

SHKRIMI I SHENJTË: Luka 1:5-17; 24-38

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë që Jezusi është Perëndia Biri.

� Të tregojë që Jezusi është Biri i Perëndisë.

� Të tregojë që Jezusi është Shpëtimtari i premtuar.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të kuptojnë që Perëndia po përmbushte premtimin e Tij për dërgimin e
Shpëtimtarit.

� Të shohin që Vetë Zoti do të ishte Shpëtimtari.

� Të shohin që për Perëndinë nuk ka asgjë të vështirë.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Fakti i lindjes së virgjër të Jezus Krishtit ka qenë hedhur poshtë nga shumë
“studiues” këto vitet e fundit. Nuk është për t’u çuditur! Të pranosh lindjen e virgjër,
më parë duhet ta shohësh Perëndinë si të shenjtë dhe të gjithë-fuqishëm.

Ne jetojmë në një botë që lartëson njeriun—si edhe epshet mishtore të
njeriut. Shumë njerëz nuk duan të mendojnë për shenjtërinë sepse i ballafaqon
ata me mëkatet e tyre. Dhe meqë njerëzit duan të lartësojnë veten e tyre, ata
nuk e pranojnë Krijuesin, Perëndinë e plotfuqishëm.

Por ne na është dhënë privilegji për t’u mësuar të tjerëve të vërtetën e
Perëndisë. Lindja e virgjër e Jezus Krishtit është një nga të vërtetat themelore
të besimit tonë. Perëndia e deklaron shenjtërinë e Tij që nga Gjeneza deri tek
Zbulesa. Asnjë nga pasardhësit mëkatarë të Adamit nuk mund të ishte
Shpëtimtari ynë. Vetëm Biri i shenjtë i të shenjtit Perëndi mund të ishte Qengji
pa cen që u sakrifikua në vendin tonë.

Ne kemi pasur privilegjin për të ndërtuar themelin e kësaj të vërtete nëpërm-
jet Testamentit të Vjetër. Dhe tani ne kemi privilegjin e madh të paraqesim këtë
Shpëtimtar të mrekullueshm, Jezus Krishtin, Birin e Perëndisë—Perëndinë Bir!

NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja Kronologjike Nr. 50, “Zakaria në Tempull”

� Tablloja Kronologjike Nr. 51 “Gabrieli i Shfaqet Marisë”

MËSIMI

30
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

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: Nëse nuk keni shpjeguar më parë nga kjo pjesë e
mësimeve, ju lutemi lexoni me kujdes shënimin për mësuesit në fil-
lim të këtij libri.

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim shpall lindjen
e Gjonit si edhe lindjen e
Jezus Krishtit.
Besnikëria dhe
pandryshueshmëria e
Perëndisë tregohen në
përmbushjen e profecisë
nga ana e Perëndisë.
Sovraniteti, shenjtëria,
dhe gjithëfuqishmëria e
Tij tregohen me dërgimin
e Gjonit dhe të Jezus
Krishtit, ashtu siç kishte
premtuar, që do të dër-
gonte Shpëtimtarin.
Jezus Krishti paraqitet si
Biri i Perëndisë dhe
Perëndia Bir. Ai tregohet
si Biri i pamëkatshëm i
të shenjtit Perëndi, i lin-
dur jo nga baba njerëzor.
Ai është Mbreti i linjës së
Davidit.
Maria paraqitet si një grua
e zakonshme, besimtare e
Perëndisë - mëkatare që
kishte nevojë për
Shpëtimtarin. Ajo u zgjodh
nga Perëndia për të qenë
nëna e Jezusit.



� Piktura Grafike, “ADAMI—Mëkatar” (shih gjithashtu edhe Mësimin 11)
dhe “PERËNDIA—I Shenjti”. Këto mund të bëhen që më përpara si
tabllo të vogla, meqë ju do t’i përdorni këto ilustrime edhe në mësimet e
mëvonshme. Ato janë të thjeshta, kështu që ju mund të parapëlqeni t’i
shkruani në dërrasën e zezë gjatë shpjegimit të mësimit.

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 29.

A. Hyrje

Profeti i fundit që foli në emër të Perëndisë ishte Malaki.

TREGO MALAKIN NË SKEMËN KRONOLOGJIKE.
Le të hapin Librin e Malakit në Bibël, që është edhe libri i
fundit në Testamentin e Vjetër. Kur ta gjeni, mbaheni të
hapur sepse do t’i kthehemi edhe më vonë.
- Malaki u kujtoi çifutëve që Shpëtimtari i premtuar i

Perëndisë do të vinte për t’i shpëtuar ata.
- Ai gjithashtu u tha atyre se, përpara se të vinte

Shpëtimtari, Perëndia do të dërgonte një tjetër profet.
Puna e këtij profeti do të ishte t’i përgatiste njerëzit për ard-
hjen e Shpëtimtarit.
Mbas Malakit, megjithatë, kaluan edhe katërqind vjet dhe
Perëndia nuk u foli njerëzve me anë të ndonjë profeti.
Por siç e kemi mësuar në mësimin tonë të fundit, Perëndia
përsëri po vazhdonte punën e Tij për përmbushjen e prem-
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Malaki
3:1;
4:5,6

Gjeneza
3:15

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)



timit të Tij të madh për të dërguar Shpëtimtarin në këtë
botë.1

Dhe tani kishte ardhur koha.
Perëndia ishte gati tani të bënte ato që kishte premtuar në
kopshtin e Edenit.
Tani ne do të fillojmë studimin e Testamentit të Ri me his-
torinë e një çifti të moshuar çifut që i besonin Perëndisë dhe
po prisnin përmbushjen e premtimeve të Tij.

B. Perëndia premtoi që Zakaria dhe Elizabeta do të kishin një
fëmijë.

^ Tema: Njeriu duhet të ketë besim në mënyrë që ta 
kënaqë Perëndinë dhe të shpëtojë.

^ Tema: Njeriu mund të vijë tek Perëndia vetëm
sipas 

vullnetit dhe planit të Perëndisë.

$ LEXO. Luka 1:5,6.

Zakaria dhe gruaja e tij, Elizabeta, ishin çifutë që i besonin
Perëndisë dhe Fjalës së Tij.
- Ata ofronin flijime në tempull, ashtu si e kishte porositur

Perëndia Moisiun.
- Ngaqë ata i besonin Perëndisë dhe shkuan tek Perëndia

sipas rrugës që u kishte thënë Ai, Perëndia i pranoi ata
ashtu siç kishte pranuar Abelin dhe të tjerët që i besonin
Atij që në fillim të botës.

$ LEXO Luka 1:7.

Të dy si Zakaria ashtu edhe Elizabeta ishin të moshuar, dhe
kurrë nuk kishin qenë në gjendje të bënin fëmijë.

$ LEXO Luka 1:8-10.

Zakaria ishte një nga priftërinjtë në tempullin e Perëndisë.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

Dëgjoni se çfarë i ndodhi Zakarisë ndërsa ishte duke punuar
si prift në tempull.

$ LEXO Luka 1:11-14.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

.

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
50, “ZAKARIA NË TEMPULL”
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1Ai e bëri greqishten një
gjuhë të përbashkët në
shumë pjesë të botës.

Ai i lidhi qytetet e largëta
me anë të rrugëve romake.

Ai i shpërndau njerëzit e
Tij në shumë vende të
ndryshme ku ndërtuan sin-
agoga dhe u mësuan
njerëzve Fjalën e
Perëndisë. ❏

Gjeneza
3:15



Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

Engjëlli i Perëndisë i premtoi Zakarisë një djalë dhe i tha që
ai t’ia vinte emrin Gjon.

SKEMA KRONOLOGJIKE: TREGO EMRIN “GJONI.”

C. Gjonit iu dha detyra të përgatiste rrugën për Shpëtimtarin.

^ Tema: Perëndia është kudo në çdo kohë; Ai di 
gjithçka.

^ Tema: Perëndia është besnik; Ai nuk ndryshon
kurrë.

$ LEXO Luka 1:15-17.

Zoti i dinte të gjitha për djalin e Zakarisë bile edhe përpara
se Elizabeta të mbetej shtatëzënë.
- Perëndia di gjithçka edhe përpara se të ndodhë.
- Perëndia i dinte të gjitha për ne, bile edhe përpara se ne të

lindnim!
Perëndia e kishte parashikuar djalin e Zakarisë, Gjonin me
anë të profetëve të Tij, por çdo gjë që Ai kishte premtuar, po
përmbushej.

$ Lexo Malaki 3:1.

Katërqind vjet përpara se të lindte Gjoni, Perëndia i tha
Malakit të shkruante për lajmëtarin e Tij, Gjonin!

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

Djali i Zakarisë do të ishte profeti që do të përgatiste
njerëzit për të pranuar Shpëtimtarin që po vinte.
Engjëlli tha që djali i Zakarisë, Gjoni, do të shkonte përpara
Shpëtimtarit për të përgatitur rrugën e Tij.
Engjëlli e quajti Shpëtimtarin që po vinte “Zot”.
Shpëtimtari që po vinte, Shpëtimtari i njerëzimit, do të ishte
Vetë Perëndia!

$ LEXO Luka 1:24,25.

Elizabeta e dinte se Perëndia ishte Ai që i dha asaj fëmijën.
- Ajo i ishte shumë mirënjohës Perëndisë dhe ishte shumë e

lumtur.
- Në ato ditë, çifutët i përbuznin çiftet që nuk bënin fëmijë.
- Tani Zakaria dhe Elizabeta do të kishin djalin e tyre në

një moshë të thyer!

D. Perëndia i premtoi Maries një djalë.

^ Tema: Perëndia është besnik; Ai nuk ndryshon
kurrë.
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Psallmi
139:13-
16



Tani kishte ardhur koha që Perëndia të përmbushte prem-
timin e Tij në lidhje me Shpëtimtarin.
Dëgjoni se çfarë thotë Perëndia.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

$ LEXO Luka 1:26-31.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
51, “GABRIELI I SHFAQET
MARIES”

Perëndia dërgoi një engjëll që t’i thoshte një gruaje të virgjër
të quajtur Marie se Perëndia e kishte zgjedhur atë si nëna e
Shpëtimtarit.
Maria ishte thjesht një grua e zakonshme, e cila, megjithëse
ishte mëkatare, besonte që Perëndia do të dërgonte
Shpëtimtarin.2

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

Perëndia e zgjodhi Marien për të qenë nëna e Shpëtimtarit
sepse Perëndia bën ato që Ai dëshiron.
Perëndia është sovran.
Ai nuk i kërkon kujt përgjigje apo mendim për ato që bën.

^ Tema: Perëndia është besnik; Ai nuk ndryshon
kurrë.

^ Tema: Perëndia është i dashur, i mëshirshëm dhe 
plot hir.

Djali i Maries do të ishte Shpëtimtari i premtuar.
Emri i Tij do të ishte Jezus, që do të thotë Shpëtimtar, ose
Çlirimtar.
Perëndia kurrë nuk e kishte harruar premtimin për
dërgimin e Shpëtimtarit.
Perëndia e donte të gjithë botën, dhe Ai donte që të gjithë
mëkatarët në botë të çliroheshin nga dënimi që ata e meri-
tonin.

SKEMA KRONOLOGJIKE: TREGO EMRIN “JEZUS”.

E. Djali i Maries do të ishte edhe njeri edhe Biri i Perëndisë.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.
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Psalm
115:3;
135:5,6

Isaiah
45:21,22

John
3:16

2Në klasën tuaj mund të
keni studentë që mund të
kenë mësuar më parë që
Maria nuk kishte mëkate.
Mos u merr me ato që kanë
mësuar ata më parë. Thjesht
mësoju që edhe vetë Maria
e quan Perëndinë
Shpëtimtar (Luka 1:47),
duke treguar që edhe ajo
kishte nëvojë për Zotin që ta
shpëtonte nga mëkatatet e
saj. Bibla thotë që “të gjithë
kanë mëkatuar” (Romakët
3:23). ❏



^ Tema: Jezus Krishti është njeri.

Engjëlli Gabriel gjithashtu i tha Maries disa gjëra të mah-
nitshme për djalin e saj të ardhshëm.

$ LEXO Luka 1:32.

Djali i Maries jo vetëm që do të ishte djali i saj i vërtetë, por
Ai do të ishte edhe Biri i Më të Lartit, d.m.th. Biri i
Perëndisë

Gjashtë qind vjet më parë, Perëndia ia kishte shpallur këto
gjëra profetit të Tij Isaia.

$ Lexo Isaia 9:6,7.

Jezusi, si Biri i Perëndisë, kishte shumë emra.

Jezus ishte emri i Tij si njeri—emri i Tij njerëzor.

- Shpjego:

Kur filluam studimin e Biblës së bashku, ne mësuam për
Trininë. 3 Ne mësuam se, megjithëse ka një Perëndi,
Perëndia është tre persona që janë të barabartë në çdo
aspekt. Këta të tre, që janë në një Perëndi, janë Perëndia
Ati, Perëndia Biri dhe Perëndia Fryma e Shenjtë.

Perëndia Ati, Perëndia Biri dhe Perëndia Fryma e Shenjtë
nuk kanë patur kurrë trup fizik si ne. Perëndia është
Frymë dhe nuk ka trup njerëzor. Por Shpëtimtari duhet të
ishte qenie njerëzore si ne—me përjashtim të faktit që Ai
ishte i pamëkatshëm.

Që plani i Perëndisë për Shpëtimtarin të përmbushej,
Perëndia Biri duhet të lindte si qenie njerëzore.

Perëndia zgjodhi Marien për të qenë nëna e Shpëtimtarit.
Shpëtimtari, i cili ishte Perëndia Biri, duhet të vinte nga
Qielli që të lindte në tokë si fëmijë i Maries. Djali i Maries
do të ishte edhe Perëndi edhe njeri në një trup.

Ky djalë, Jezusi, do të ishte plotësisht Perëndi dhe plotësisht
njeri!

^ Tema: Perëndia është besnik; Ai nuk ndryshon
kurrë.

Engjëlli gjithashtu i tha Maries që, meqë Shpëtimtari do të
ishte pasardhës i drejtëpërdrejtë i mbretit David, Ai duhet
të ishte mbret i Izraelit.

- Ai duhet të ishte mbreti i përhershëm.

$ LEXO Luka 1:32b,33.

- Perëndia do të bënte ato që i kishte premtuar Mbretit
David.

Perëndia i mban premtimet e Tij.
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3Siç u përmend edhe më
parë, ju mund të keni stu-
dentë që nuk i besojnë
Trinisë. Mos hyni në debat
me ta. Mos u përpiq të
shpjegosh Trininë. Thuaju
thjesht që ne po përpiqemi
të paraqesim ato që thotë
Bibla, dhe që fakti i Trinisë
përshkon të gjithë Biblën.

Po të jenë të interesuar të
studiojnë ato që thotë
Bibla, atëherë caktoju një
takim jashtë klasës.
Sigurohu që të jeni i për-
gatitur duke studiuar dhe
duke marrë me vetë ato ju
nevojiten për ta sqaruar
mirë faktin e Trinisë në
Shkrimet e Shenjta.

Lutju Zotit për ta. Por mos
hyr në debat me ta. Në
qoftë se, në klasë, ata
insistojnë për të bërë
debat, atëherë ju mund t’u
thoni të dalin jashtë
klasës. ❏



F. Jezusi, Shpëtimtari, nuk do të kishte baba njerëzor.

$ LEXO Luka 1:34.

Maria nuk mund ta kuptonte se si ajo mund të lindte fëmijë
që nuk do të kishte baba.

$ LEXO Luka 1:35.

Engjëlli i tha që Perëndia Fryma e Shenjtë do ta kryejë këtë
mrekulli.

^ Tema: Jezus Krishti është i shenjtë dhe i drejtë.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

Meqë Jezusi do të lindte pa baba njerëzor, Ai do të ishte pa
mëkate.
Asnjë pasardhës i Adamit nuk është i shenjtë dhe i drejtë.
- Çdo njeri në botë trashëgoi mëkatin e Adamit.
- Ne të gjithë jemi mëkatarë sepse mëkati i Adamit kaloi

tek të gjithë ne.
Ndihmesa pamore e sugjeruar:

Por Babai i Jezusit ishte Perëndia.
- Perëndia është i përsosur dhe i shenjtë, pa mëkate.
- Jezusi nuk do të trashëgonte karakterin mëkatar të Adamit!
- Jezusi ishte Biri i përsosur i Perëndisë, i shenjtë dhe pa

mëkate!
Ndihmesa pamore e sugjeruar:

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

$ LEXO Luka 1:36,37.

- Merr parasysh:
Është e pamundur për një të virgjër të lindë fëmijë, ashtu
siç ishte e pamundur për Elizabetën, nënën e Gjonit, të
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PERËNDIA—I Shenjtë
JEZUSI, Biri i Perëndisë - I Shenjtë, Pa Mëkat

Adam—Mëkatar
o

Të gjithë pasardhësit e Adamit—Mëkatarë

o

o

o

o oo



lindte fëmijë në atë moshë. Megjithatë, për Perëndinë
gjithçka është e mundur. Perëndia mund të bëjë çdo gjë.
Perëndia krijoi njeriun e parë, Adamin, nga dheu i tokës,
dhe Perëndia i jep jetë çdo njeriu. Nuk ishte e vështirë për
Perëndinë që t’i jepte fëmijën Maries, një foshnjë pa baba
njerëzor. Për Perëndinë gjithashtu nuk ishte e vështirë t’i
jepte Elizabetës një fëmijë në atë moshë. Perëndia mund të
bëjë gjithçka!

^ Tema: Njeriu duhet të ketë besim në mënyrë që ta 
kënaqë Perëndinë dhe të shpëtojë.

$ LEXO Luka 1:38.

Maria i besoi Zotit dhe e pranoi që ishte vullneti i Perëndisë
që ajo u bë nëna e Shpëtimtarit.

G. Përfundim

Kush do të ishte Shpëtimtari?
Jezusi.
- Ai i shpallur në kopshtin e Edenit.
- Pasardhës i Davidit.
- Shpëtimtari
- Çlirimtari
- Biri i shenjtë i Perëndisë.
- Perëndia Biri
- Perëndia në trup njerëzor—Biri i shenjtë, pa mëkate, i

Perëndisë së shenjtë dhe pa mëkate.
Në mësimin tonë tjetër do të shohim se si Perëndia vazhdon
të realizojë ato që ka parashikuar.

PYETJE:

1. Si do t’ia vinte emrin djalit të tij Zakaria? Gjon.
2. Cila do të ishte detyra e Gjonit? Detyra e Gjonit ishte të për-

gatiste çifutët për të pritur dhe për t’i besuar Shpëtimtarit.
3. Pasardhës i kujt do të ishte i biri i Maries? I mbretit David.
4. Përse duhej që Shpëtimtari të lindte nga linja e Davidit?

Sepse Perëndia i kishte premtuar Davidit që Shpëtimtari do
të ishte një nga pasardhësit e tij.

5. Përse duhej që Shpëtimtari të lindte nga një virgjëreshë? Që
Ai të mos trashëgonte mëkatin e Adamit, si të gjithë ne.

6. Si do të quhej djali i Maries? Jezus.
7. Ç’kuptim ka emri Jezus? Jezus do të thotë Shpëtimtar ose

Çlirimtar.
8. A do të ishte Jezusi më shumë se sa një njeri? Po, Jezusi do

të ishte Perëndia Biri që Perëndia mendoi ta sillte nga Qielli
për t’u lindur si një foshnje njerëzore.
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Mësimi 30: Perëndia e Parashikoi Lindjen e Gjonit dhe të Jezusit

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit


