
Perëndia Filloi të Përmbushë
Premtimet e Tij në Lidhje me Gjonin
dhe Jezusin

SHKRIMI I SHENJTË: Mateu 1:1,2; Luka 1:57. 67-80

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë që Perëndia i mban premtimet e Tij.

� Të tregojë që Jezus Krishti është i vetmi Shpëtimtar

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të shohin se ekziston vetëm një Shpëtimtar për të gjithë botën.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Në kohën tonë, mjetet e propagandës i kanë kushtuar shumë rëndësi dhe
vëmendje profetëve të rremë. Njerëzit kanë dëshirë të flasin për profecitë e bëra
nga këta mashtrues dhe spekullojnë nëse ato që kanë parashikuar do të ndodhin
ose jo. Pastaj po ata njerëz më vonë tallen e qeshin kur profecitë nuk realizohen.

Është shumë e natyrshme për njerëzit të formojnë ide duke u mbështetur
në ato që shohin tek njerëzit dhe i ngatërrojnë këto ide me pikëpamjen e
Perëndisë dhe me Fjalën e Tij. Edhe pse e dëgjojnë Fjalën, njerëzit në të
vërtetë nuk e kuptojnë në zemrën e tyre. Gjatë shpjegimit të mësimit ne na
duhet të theksojmë që premtimet e Perëndisë zbatohen gjithmonë. Ne duhet ta
theksojmë se çdo gjë në Fjalën e Tij është e vërtetë.

Lutuni që Fryma e Shenjtë do të veprojë në zemrat e studentëve që t’i bëjë
ata ta dëgjojnë, ta kuptojnë dhe ta besojnë Fjalën e Perëndisë.

NDIHMESA PAMORE:

� SKEMA E PROFECISË

Përpara klasës, përgatit një skemë ku të renditen të gjitha profecitë e
Testamentit të Vjetër në lidhje me Krishtin. Ju do ta përdorni këtë skemë
në këtë mësim dhe në shumë mësime të tjera më vonë. Do të ishte më
mirë për ju, nëse skema të shtypet në fund të mësimit. Nëse klasa juaj
është e vogël, ju mund të përdorni skemë të kësaj madhësie (Ju mund të
doni ta prisni dhe ta vini në tabelën e zezë). Ose po të jetë klasa e
madhe, ju mund ta zmadhoni skemën pjesë pjesë në një makinë kopjimi
dhe t’i ngjisni në një tabelë. Ose ju mund të bëni edhe skemën tuaj për t’iu
përshtatur nevojave të klasës suaj. Skemën bëjeni aq të madhe sa të
mund të shihet nga studentët.

MËSIMI

31
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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 tregon se si
Perëndia e përmbushi
premtimn e Tij dhe dha
Gjonin. Nëpërmjet profe-
cisë së Zakarias, ne na
është thënë se i biri i tij
do të përgatisë rrugën
për Shpëtimtarin.
Gjithashtu nëpërmjet
profecisë së tij, ne na
jepen shumë të dhëna
për Shpëtimtarin, Jezus
Krishtin:
Disa çështje:

- Ai do të jetë Personi
nëpërmjet të cilit
Perëndia do të përm-
bushë premtimin që i
dha Abrahamit.

- Ai do të jetë Perëndia
Vetë.

- Ai do të shpjegojë se si
mund të shpëtojë njeriu.

- Vetëm Ai do të jetë
Shpëtimtari për mbarë
botën; do të ketë vetëm
një Shpëtimtar për të
gjithë botën.

Skema e profecisë do të
përdoret në këtë mësim.

Jezusi deklarohet si i
Vajosuri i Perëndisë—
Profet, Prift, dhe Mbret.



Lëre skemën të mbuluar, dhe zbulo çdo profeci gjatë shpjegimit të saj në
mësim. Sepse po të zbulosh të gjithë skemën, ndonjë student mund të
dëshirojë të diskutojë materiale që nuk i keni prekur akoma.

Ndërsa shpjegoni përmbushjen e çdo profecie, shkruaj referimin e vargut
në vendin e duhur. Në këtë mënyrë, studentët tuaj do të shohin se si
Perëndia i përmbushi gradualisht të gjitha këto profeci të Testamentit të
Vjetër Jezus Krishtit. Po të jetë e mundur, lëre skemën në mur që t’u kuj-
tojë vazhdimisht studentëve besnikërinë e Perëndisë.

� Ndihmesa pamore mbi Jezus Krishtin (e ilustruar në këtë mësim).

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 30.

A. Hyrje

Kur Perëndia bën një premtim, Ai do ta përmbushë atë.
- Pavarësisht se sa e vështirë mund të jetë, ose sa e

pamundur mund të duket.
- Pavarësisht se mund të kalojnë mijëra vite për ta zbatuar

atë.
- Perëndia do të përmbushë çdo premtim, deri tek hollësitë

më të fundit.

B. Lidja e Gjonit.

^ Tema: Perëndia është besnik; Ai nuk ndryshon
kurrë.
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

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)



$ LEXO Luka 1:57.

Perëndia bëri atë që i kishte premtuar Zakarisë.

Zakaria dhe gruaja e tij, Elizabeta, bënë një djalë dhe ia
vunë emrin Gjon, ashtu siç i udhëzoi engjëlli.

A mund të kujtoni ndonjë premtim tjetër që e dha Perëndia
dhe e përmbushi? 1

C. Zakaria besonte se premtimet e Perëndisë në lidhje me
Shpëtimtarin do të përmbushen shpjet.

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

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë.

$ LEXO Luka 1:67-79.

Zakaria e dinte që, shumë shpejt, Shpëtimtari i premtuar i
Perëndisë do të vinte të shpëtonte njerëzimin nga Satani,
vdekja dhe mëkati.

- Zakaria i besonte premtimet që Perëndia u kishte dhënë
profetëve.

- Perëndia Fryma e Shenjtë i përdori njohuritë që kishte
Zakaria për Testamentin e Vjetër për të sjellë mesazhin e
tij që këto premtime vërtet po përmbusheshin!

- Merr parasysh:

Secili nga ne duhet të çlirohet nga Satani, nga këto gjëra
mëkatare që kontrollojnë jetën tonë, nga vdekja si dhe nga
ndarja me Perëndinë. Kjo është arsyeja përse Perëndia
mendoi të dërgojë Shpëtimtarin në këtë botë.

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

$ LEXO Luka 1:72-75.

Abrahami ishte babai i kombit të Izraelit.

A e mbani mend se përpara se Abrahami të shkonte për të
jetuar në Kanan, Perëndia i kishte premtuar se një nga
pasardhësit e tij do të ishte Shpëtimtari?

$ Lexo Gjeneza 12:3, “Dhe unë do t’i bekoj ata dhe do
të bekoj ty, dhe do ta mallkoj atë që të mallkon ty: ddhhee nnëë
ttyy ddoo ttëë bbeekkoohheenn ttëë ggjjiitthhaa ffaammiilljjeett ee ttookkëëss..” 22

Edhe pse kishin kaluar mijëra vite që kur Perëndia i bëri
atë premtim Abrahamit, Perëndia nuk e kishte harruar.

Perëndia gjithmonë bën ato që thotë.
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

2Ju do të diskutoni vetëm
pjesën me shkronja të
zeza të këtij vargu. Mos dil
jashtë temës duke disku-
tuar pjesën tjetër të
vargut. ❏

1Lëru studentëve kohë për
t’u përgjigjur. Shiko nëse
atyre mund t’u kujtohen
disa nga premtimet që bëri
dhe që i përmbushi
Perëndia.

Këtu janë disa prej tyre:

- Paralajmërimet e Tij për
Adamin dhe Evën

- Premtimi i Tij për
Abrahamin që t’i japë
pasardhës

- Premtimi që Ai i dha
Jozefit në ëndërr se
Jozefi do të bëhej sun-
dues

- Premtimi që i dha
Moisiut për të nxjerrë
izraelitët jashtë Egjyptit
dhe për t’i kthyer përsëri
në Malin Sinai

- Premtimi që u dha
izraelitëve për t’i mbroj-
tur nga epidemia për-
fundimtare po të
vepronin sipas udhëz-
imeve të Perëndisë në
lidhje me Pashkën

- Premtimin që dha për t’i
sjellë izraelitët përsëri
në atdhe

- Paralajmërimet që i dha
Izraelit dhe Judesë që
do të ziheshin robër po
të mos pendoheshin për
mëkatet e tyre. ❏



Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

D. Gjoni duhej të përgatiste izraelitët për t’i besuar
Shpëtimtarit.

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

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

$ LEXO Luka 1:76.

Perëndia Fryma e Shenjtë i dha këtë mësazh Zakarisë, dhe
Zakaria e besoi Atë.
- Zakaria, nëpërmjet Frymës së Shenjtë, po fliste për djalin

e tij, Gjonin.
- Gjoni do të ishte profeti që do të përgatiste rrugën për

Shpëtimtarin e ardhshëm.
- Ai do t’i deklaronte Izraelit se së shpjeti Shpëtimtari do të

vinte tek ata.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

Shpëtimtari, rrugën e të cilit Gjoni duhet të përgatiste, do të
ishte Vetë Zoti.
- Asnjë njeri i zakonshëm nuk mund të na çlirojë nga

Satani, vdekja dhe mëkati.
- Zoti është Shpëtimtari i madh i të gjithëve që besojnë tek

Ai.
- Kujto:3

Kush e shpëtoi Noen dhe familjen e tij nga përmbytja?
Kush e shpëtoi Isakun nga vdekja dhe siguroi një dash që
të sakrifikohet në vend të tij? Kush e shpëtoi Lotin nga
shkatërrimi i Sodomit dhe i Gomorrës? Kush e shpëtoi
Jozefin nga burgu në Egjypt? Kush i shpëtoi izraelitët nga
skllavëria në Egjypt? Kush i shpëtoi izraelitët nga ushtritë
e Faraonit në Detin e Kuq? Kush i shpëtoi izraelitët nga
vdekja duke u dhënë ujë dhe ushqim në shkretëtirë? Vetëm
Zoti është Shpëtimtari i madh.

Nuk ka Shpëtimtar tjetër veç Zotit.

$ Lexo Isaia 43:11.

- Merr parasysh:
Sot njerëzit kanë dëshirë të mendojnë se ata vetë janë të
fortë dhe të rëndësishëm. Ata duan të mburren se janë të
famshëm, të mençur, të talentuar, të mëdhenj, të pasur dhe
të fortë.
Kështu na do Satani të mendojmë sepse ai nuk do që ne të
dëgjojmë dhe t’i besojmë Perëndisë!
Edhe sikur njeriu të njihej në mbarë botën, të kishte talent
të madh, të kishte fituar shumë dekorata, të kishte shumë
para dhe të sundonte si mbret, përsëri ai nuk mund ta
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3Përsëritjet si kjo janë të
rëndësishme. Studentët
duhet të mos e harrojnë
këtë vazhdimësi të temave
biblike - atyre duhet t’u
kujtohet vazhdimisht se
Perëndia nuk ndryshon
kurrë. Ai sot është i njëjti
Perëndi që ka qenë në
Testamentin e Vjetër dhe
do të jetë gjithnjë po Ai. Si
besimtarë shpresojmë se
një ditë ata do të besojnë
në karakterin e
pandryshueshëm të
Perëndisë si dhe në
atributet e Tij dhe Fryma e
Shenjtë do t’ua kujtojë
këto pasazhe të Shkrimeve
të Shenjta sa herë që në
jetën e tyre të ndeshen me
presione dhe rrethana të
vështira. ❏

Jeremiah
9:23,24

Isaia
45:22

Aktet
4:12



shpëtonte dot veten e tij nga dënimi për mëkatet e tij!
Vetëm Perëndia mund ta bëjë këtë. Ai është i vetmi
Shpëtimtar, Shpëtimtari i njerëzimit!

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

^ Tema: Perëndia është i shenjtë dhe i drejtë. Ai
kërkon 

vdekjen si shpagim për mëkatin.

$ LEXO Luka 1:77.

Zakaria tha që, kur të vijë Shpëtimtari, Ai do t’u tregojë
njerëzve se si mund të shlyhen mëkatet e tyre.

Perëndia nuk mund dhe nuk do t’i harrojë mëkatet e
njerëzve derisa të arrihet shpagimi i plotë i mëkatit.

- Dënimi për mëkatin është ndarja nga Perëndia përgjith-
monë.

- Si mund të shpaguhet mëkati?4

- Si mund të falen mëkatarët dhe t’i shpëtojnë dënimit të
përjetshëm?

Zakaria tha që Shpëtimtari do t’ua bëjë këtë të qartë
njerëzve.

$ LEXO Luka 1:78,79.

Shpëtimtari do të vijë si dielli që del në mëngjes.

- Krahaso:

Si do të ndjeheshit sikur të ishit duke ecur në një pyll dhe
të humbisnit rrugën? Kur të perëndonte dielli ju nuk do të
dinin se ku jeni. Ju do të dëshironit të dilte dielli në mëng-
jes që ju të gjenit rrugën.

Po ashtu, mëkati i Adamit dhe i Evës na futi të gjithëve ne
në errësirë. Ata ishin shumë të siguruar në kopshtin e
Edenit, sepse ata i besonin Perëndisë për çdo gjë dhe ai u
dha atyre çdo gjë që u nevojitej. Por kur ata mëkatuan,
mëkati i tyre i ndau nga Perëndia. Ata u nxorën nga kop-
shti. Tani ata ishin në errësirë, si të thuash, nën rrezikun e
vazhdueshëm të sulmit të Satanit.

Të gjithjë fëmijët e tyre dhe të gjithë pasardhësit e tyre
duke përfshirë ju dhe mua, kanë lindur në errësirën e
mëkatit.

Por Perëndia gjeti një rrugë për të na nxjerrë nga errësira!

- Zakaria tha që Shpëtimtari do të vinte në këtë botë që të
ishte drita e njerëzimit.

- Shpëtimtari do të vinte ashtu si dielli ngrihet në natën e
errët dhe i jep dritë gjithkujt kudo që është.

^ Tema: Jezus Krishti është i vetmi Shpëtimtar.
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

4Mos u nxito të japësh
Ungjillin, por ji vigjilent me
studentët dhe të jesh gati
t’i shpjegosh plotësisht
Ungjillin kujtdo që
paraqitet i përgatitur
shpirtërisht. ❏



- Krahaso:

Sa diej i japin dritë kësaj toke? Vetëm një. I njëjti diell i jep
dritë mbarë botës.
Sa Shpëtimtarë premtoi se do të dërgonte në këtë botë
Perëndia? Vetëm një.

Perëndia nuk premtoi të dërgonte Shpëtimtar të ndryshëm,
një për ne dhe një tjetër për popujt në pjesë të ndryshme të
botës.
- Perëndia premtoi vetëm një Shpëtimtar që do të na

lejonte ne të vinim tek Perëndia.5

- Ai do t’i sillte “dritë” të gjithë botës, ashtu si dielli që ngri-
het në qiell!

$ LEXO Luka 1:80.

Gjoni jetoi në shkretëtirë derisa erdhi koha që Perëndia t’i
jepte atij mesazhin për të përgatitur izraelitët që t’i besonin
Shpëtimtarit që po vinte.

^ 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.

Gjoni i besonte Perëndisë.
Ai e dinte se ishte mëkatar, por ai erdhi tek Perëndia me fli-
jime kafshësh dhe gjaku.
- Ai besonte që Perëndia do ta shpëtonte nga dënimi i për-

jetshëm.
- Gjoni besonte në Shpëtimtarin që po vinte.
- Gjoni  do të ishte profeti i fundit që do t’i lajmëronte

Izraelit ardhjen e Jezus Krishtit.

E. Perëndia i përmbushi premtimet e Tij në lidhje Jezusin,
Shpëtimtarin.

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

$ LEXO mateu 1:1,2.

Jezusi, Shpëtimtari i ardhshëm, do të ishte pasardhës i
Abrahamit, Isakut, Jakobit dhe Davidit.
Perëndia u kishte premtuar atyre që Shpëtimtari do të ishte
nga familjet e tyre.
Për katër qind vjet, Perëndia po u jepte profetëve të Tij
mesazhe në lidhje me Shpëtimtarin e ardhshëm.

TREGO SKEMËN E PROFECISË, DUKE ZBULUAR
VETËM TITULLIN.
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

Isaia
43:10,11;
44:6;
45:5,6,
21,22

Gjoni
3:16

Aktet
4:12

Romakët
3:22,23,2
9,30

I Timoteu
2:5

Zbulesa
5:9

5Kjo është e rëndësishme.
Shumë njerëz mendojnë
se është fyese të mendosh
që Jezus Krishti është e
vetmja rrugë tek Perëndia.
Ata argumentojnë se ka
shumë rrugë për të shkuar
tek Perëndia dhe nuk prish
punë për aq kohë sa ato
janë “fetare”.

Mos hyr në debat në këtë
çështje. Thjesht thuaju se
Bibla thotë që Perëndia
premtoi vetëm një
Shpëtimtar për të gjithë
botën. U thuaj që do të
flasim më gjatë për këtë
çështje në mësimet që do
të vijnë. ❏



Ne do ta përdorim këtë skemë për të regjistruar përmbush-
jen e disa prej këtyre gjërave që tha Perëndia se do të
ndodhnin.
Perëndia planifikoi çdo gjë që do t’i ndodhte Shpëtimtarit
bile edhe përpara se Ai të vinte në këtë botë.
- Shpjego:

Gjatë studimit të këtyre profecive të Testamentit të Vjetër
në lidhje me Shpëtimtarin, ne do të shohim se ato janë të
vendosura në kontekstin e një teme tjetër. Shpeshherë pro-
fecitë i referohen një ngjarje që do të ndodhë menjëherë ose
që do të ndodhë qindra vite më vonë. Përmbushja e parë u
realizua në kohën kur jetonte profeti, duke i treguar
njerëzve të kohës së tij se profeti ishte vërtet i dërguar nga
Perëndia, sepse ato që tha ai u përmbushën, pikërisht
ashtu siç i profetizoi ai.
Vetë profetët nuk e dinin me saktësi se si do të përm-
busheshin këto profeci. Ata thjesht folën dhe shkruajtën
mesazhet që u dha atyre Perëndia.
Ne mund të shohim që hollësi të veçanta të këtyre profecive
janë përmbushur në mënyrë të saktë tek Jezus Krishti.

$ Lexo Isaia 9:7.

TREGO SKEMËN E PROFECISË. Zbulo profecinë e parë,
“Do të jetë pasardhës i Davidit” dhe shkruaj Mateu 1:1
përkundrejt Isaia 9:7. Lexo profecinë dhe përmbushjen e saj.

Kjo është përmbushja e premtimit të Perëndisë dhe përm-
bushja e fjalëve që Perëndia i foli Isaias.

^ Tema: Jezus Krishti është i vetmi Shpëtimtar.

Jezusi gjithashtu do të quhej Krishti.
- “Krisht” është një fjalë greke që do të thotë “I Vajosuri”—i

veçuar nga Perëndia për detyra specifike.
- “Krisht” gjithashtu është përkthim i fjalës hebraishte

‘Mesia”.
- Ai ishte I Vajosuri i Perëndisë, i caktuar për detyra të

veçanta, ose për post të lart.
- Ai do të ishte Profeti, Prifti, Mbreti i Perëndisë.
Ndihmesa pamore e sugjeruar:
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

JEZUS KRISHTI
I Vajosuri i Perëndisë

PROFETI
PROFETI
MBRETI

SHPËTIMTARI I MËKATIT

I Pjetri
1:10-12



Si Profet i Perëndisë, Jezusi do të dërgohej në botë për
t’u thënë njerëzve mënyrën që rekomandonte Perëndia
për t’u çliruar nga Satani, mëkati dhe dënimi i përjet-
shëm.
Perëndia po dërgonte Jezusin që të ishte Prifti i Lartë
i fundit. E mbani mend që kryeprifti ishte ai që hynte në
dhomën e brendshme të tempullit një herë në vit me
gjakun e kafshës së flijuar, që të faleshin mëkatet e pop-
ullit.
Për më tepër, Jezusi do të ishte Mbreti sundues,
pasardhës i Davidit.

Perëndia premtoi vetëm Jezusin të ishte Krishti, I Vajosuri.
- Askush tjetër nuk mund ta pretendojë këtë pozitë.
- Perëndia premtoi që Jezus Krishti do të ishte i vetmi

Shpëtimtar për mëkatet e njerëzve.
- Perëndia do të dërgonte një Shpëtimtar për tërë botën.

F. Përfundim

Perëndia i mban premtimet e Tij.
Ai vetëm është Perëndi.
Ai vetëm mund t’i shpëtojë njerëzit nga mëkatet e tyre.

PYETJE:

1. Çfarë detyre i dha Perëndia Gjonit për të bërë? Perëndia
mendoi që Gjoni të shkonte përpara Shpëtimtarit dhe të për-
gatiste popullin për të pranuar dhe për t’i besuar Atij.

2. Çfarë tha Zakaria se do të bënte Shpëtimtari i ardhshëm?
Zakaria tha se Shpëtimtari do të:

a. Përmbushte të gjtha premtimet që Perëndia i kishte dhënë
Abrahamit, Isakut, dhe Jakobit si dhe të gjitha profecitë
që kishte thënë me anë të profetëve.

b. T’u shpjegonte njerëzve rrugën e shpëtimit nga Satani,
mëkati dhe dënimi i përjetshëm për mëkatet e tyre.

c. Të ishte si dielli ndriçues. Ai do t’i jepte dritë të gjithë
atyre që ishin në errësirë. Kjo do të thoshte që Shpëtimtari
do t’i orientonte njerëzit drejt rrugës së shpëtimit nga
frika dhe vdekja.

3. Nga e dinte Zakaria se çfarë do të bënte Shpëtimtari?
Zakaria kishte lexuar dhe besuar ato që kishte thënë
Perëndia nëpërmjet profetëve.

4. A ka shumë shpëtimtarë të ndryshëm për njerëzit në vende
të ndryshme të botës? Jo. Perëndia dërgoi vetëm një
Shpëtimtar për mbarë botën.
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ÇKA THA PERËNDIA SE DO T’I NDODHNIN SHPËTIMTARIT:

Isaia  9:7 Pasardhësi i Davidit

Isaia  7:14 Lindur nga një virgjërreshë

Mikah 5:2 Lindur në Bethlehem

Hosea 11:1 Iku në Egjypt

Isaiah 11:2 Disa nga karakteristikat e Tij

Isaia  53:4,5 Vuan për të tjerët

Psallmi 41:9 Tradhëtohet nga shoku i Tij

Zek. 11:12,13 Shitet për 30 aspra argjendi

Psallmi 27:12 Akuzohet nga dëshmitarë të rremë

Isaia  50:6 E godasin dhe e rrahin

Isaia  53:7 Hesht kur e akuzojnë

Isaia  53:3 Hidhet poshtë nga çifutët

Psallmi 69:4 Urrehet pa shkak

Psallmi 22:16 Ia shpojnë duart dhe këmbët

Psallmi 22:18 Hedhin short për rrobat e Tij

Isaia  53:12 Vdes me të liqtë

Psallmi 22:6-8 E përqeshin dhe e tallin

Isaia 53:9 Varroset me të pasurit

Psallmi 16:10 Ngrihet përsëri

Psallmi 68:18 Shkon prapë në Qiell
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