
Perëndia i Përmbush Premtimet e Tij
Duke Dhënë Jezusin, Shpëtimtarin

SHKRIMI I SHENJTË: Mateu 1:18-25; 2:1-15,19-23; Luka 2:40,52

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë që Perëndia i mban premtimet e Tij.

� Të tregojë që Jezus Krishti është i vetmi Shpëtimtar.

� Të tregojë që Jezus Krishti është Biri i Perëndisë.

� Të tregojë që Jezus Krishti është Perëndi.

� Të tregojë që Jezus Krishti është i shenjtë dhe i drejtë.

� Të tregojë që Jezus Krishti është njeri.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të shohin përmbushjen e mahnitshme të premtimeve të Perëndisë.

� Të mësojnë kush është Jezusi.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Historia e lindjes së Jezus Krishtit, që shpeshherë quhet “Historia e
Krishtlindjeve”, njihet nga shumë vetë në shoqërinë tonë. Skena e dashur e fos-
hnjes në grazhd - kjo është gjithë sa dinë njerëzit për këtë ngjarje.

Këtu ne po paraqesim më shumë se një tregim të foshnjës së ëmbël në
grazhd; ne po paraqesim ardhjen e Vetë Zotit, Perëndisë së fuqishëm,
Shpëtimtarin e premtuar, Shpëtimtarin e mëkateve!

Historia e foshnjes Jezus i ka prekur nga ana emocionale shumë njerëz. Por
historia e plotë e foshnjes Jezus që është Shpëtimtari i kësaj bote është historia e
atij që ofron faljen dhe jetën të përhershme të gjithë atyre që i besojnë.

Gjatë studimit të Fjalës së Tij, ne lutemi që zemrat tona të preken nga kjo e
vërtetë e fuqishme e Shpëtimtarit tonë të bekuar, Zotit tonë. Kur zemrat tona të
mrekullohen, lutemi që Fryma e Shenjtë të na na ndihmojë ta paraqesim histor-
inë e Tij me dashuri dhe energji.

NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja Kronologjike Nr. 53, “Engjëlli i Flet Jozefit”

� Tablloja Kronologjike Nr. 54, “Lindja e Jezusit”

� Tablloja Kronologjike Nr. 57, “Njerëzit e mençur”

MËSIMI

32
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim paraqet lindjen
e Jezus Krishtit, duke
vënë theksin në përm-
bushjen e profecisë dhe
në shenjtërinë e Krishtit -
Biri i Perëndisë dhe
Perëndia Biri.
Historia e lindjes së Jezus
Krishtit paraqitet tek Mateu
1 dhe 2, duke dhënë refer-
ime nga profecitë e
Testamentit të Vjetër.
Fëmijëria dhe pjekuria deri
në moshë të rritur e Jezusit
paraqiten tek Luka 2.

Lër kohën e mjaftueshme
për të paraqitur profecitë si
dhe përmbushjen e tyre
dhe të theksosh që Jezusi
është Biri i Perëndisë, i
vetmi njeri i pamëkatshëm.
Të gjithë të tjerët janë
pasardhës të Adamit dhe
për pasojë janë mëkatarë.
Vetëm Jezusi është i shen-
jtë dhe pa mëkate.

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.



� Tablloja Kronologjike Nr. 58, “Ikja nga Egjypti”
� Piktura nga Mësimi 30, “ADAMI—Mëkatar” dhe “PERËNDIA—I Shenjti”
� Hartat Kronologjike 2 dhe 3
� Skema e Profecisë

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 31.

A. Hyrje

Shpëtimtari—
Çlirimtari—
Jezus Krishti—
Dikush tha që kjo histori është “historia e Tij”.
A e keni menduar se sa herë që shkruajmë datën, ne për-
mendim lindjen e Jezus Krishtit?
- [Ky vit] para Krishtit.
- Datat në histori i vënë para dhe pas Krishtit.
Jezus Krishti është qendra e historisë sonë.

B. Problemi i Jozefit

Maries, që do të ishte nëna e Jezusit, i ishte premtuar që do
të martohej me një njeri emri i të cilit do të ishte Jozef.
Tani Jozefi zbuloi se Maria ishte shtatzanë, dhe Jozefi e
dinte se ai nuk ishte babai i kësaj foshnjeje.
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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)



- Sipas ligjit çifut, Jozefi duhej ta deklaronte publikisht,
dhe Marien mund ta kishin vrarë sepse ishte shtatzanë
me një fëmijë babai i të cilit nuk ishte Jozefi.

- Por Jozefi e donte Marien, kështu që ai vendosi ta prishë
fejesën pa bërë zhurmë.

$ LEXO Mateu 1:18,19.

C. Engjëlli i Perëndisë i shpjegon Jozefit.

A kishte qenë Maria me ndonjë njeri tjetër? Jo.
Atëherë si kishte mbetur shtatzanë?
- Foshnja brenda saj u dërgua nga Perëndia Fryma e Shenjtë.
- Foshnja ishte Biri i Perëndisë që kishte zbritur nga Qielli

për t’u bërë qenie njerëzore në mënyrë që ai të ishte
Shpëtimtari për mëkatet e njerëzve.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

Perëndia nuk do ta lejonte Jozefin të ndahej nga Maria.
- Jozefi ishte njeri i mirë që i besonte Perëndisë.
- Edhe ai ishte mëkatar, por ai erdhi tek Perëndia ashtu siç

kishte porositur Ai.
Perëndia donte që Jozefi të martohej me Marien që Jezusi të
kishte një baba tokësor.
- Për këtë arsye, Perëndia dërgoi engjëjt e Tij që t’i thoshin

Jozefit të vërtetën për Marien.
Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
53, “ENGJËLLI I FLET JOZEFIT”

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

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Mateu 1:20,21.

Jezusi do të lindte në këtë botë për të shpëtuar mëkatarët
nga dënimi i Perëndisë për mëkatet e tyre.
Ai erdhi për t’i shpëtuar të gjithë ata që i pranonin Perëndisë
se ishin mëkatarë dhe kishin nevojë për një Shpëtimtar.

$ LEXO Mateu 1:22,23.
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

Deutero
nomia
22:20,21



Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

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

Profetët thanë se Shpëtimtari i premtuar do të lindte nga
një virgjëreshë.

$ Lexo Isaia 7:14.

TREGO SKEMËN KRONOLOGJIKE. Zbulo “I lindur nga një
virgjëreshë” dhe shkruaj Mateu 1:18-25 përkundrejt Isaia
7:14. Lexo profecinë dhe përmbushjen e premtimit të
Perëndisë.
- Perëndia e mbajti mend premtimin e Tij.
- Jezusi do të lindte nga një virgjëreshë.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

Meqë Jezusi do të ishte Perëndi dhe njeri në të njëjtën kohë,
ai do të kishte shumë emra.
- Një nga emrat e Tij ishte Emanuel, që do të thotë

“Perëndia me ne”.
- Kjo do të thoshte që Ai do të ishte Vetë Perëndia, i ardhur

në tokë për t’u lindur si fëmijë dhe për të jetuar me
njerëzit e kësaj bote.

Jezusi është i vetmi Shpëtimtar.
Dhe Ai është gjithashtu Perëndi! 1

E mbani mend që ne mësuam që Perëndia është Trini e tre
personave.
- Jezus Krishti është Perëndia Biri.
- Imagjinoni! Vetë Perëndia po vinte në tokë si një foshnjë e

vogël!

D. Përgjigjia e Jozefit

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

$ LEXO Mateu 1:24,25.

Jozefi i besoi Perëndisë dhe e mori Marien në shtëpi si
gruan e tij.
- Ne i lexojmë këto fjalë, por imagjinoni vështirësinë që

ndeshi ky çift.
- Megjithatë ata i besonin Perëndisë.

E. Burrat e mençur kërkonin Jezusin.

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

$ LEXO Mateu 2:1,2.
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1Shumë nga kultet nuk e
besojnë që Jezusi është
Perëndi. Mos hyr në
debat me studentët.
Thjesht thuaju se kjo është
ajo që na mëson Bibla.
Nëse ndonjë student insis-
ton për të shprehur pikë-
pamjet e tij, sugjerojini që
ju do të organizoni një
takim me të për të disku-
tuar këtë çështje, por në
klasë ne do ta kufizojmë
diskutimin në ato që janë
shkruar në Fjalën e
Perëndisë. ❏



TREGO BETHLEHEMIN NË HARTËN 3.

Jezusi lindi në Bethlehem ashtu siç kishin thënë shumë vite
më parë profetët e Perëndisë.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
54. “LINDJA E JEZUSIT”

Jezusi lindi për të qenë Shpëtimtari i mëkatarëve, për t’i
çliruar ata nga kontrolli i Satanit, nga vdekja dhe mëkati.

$ Lexo Mikah 5:2.

TREGO SKEMËN E PROFECISË. Zbulo “I Lindur në
Bethlehem”, dhe shkruaj Mateu 2:1 krahas Mikah 5:2.
Lexo profecinë sidhe përmbushjen e saj.

Perëndia Ati, Biri, dhe Fryma e Shenjtë, janë të përjetshëm.

Ky Shpëtimtar, Perëndia Biri, i lindur në Bethlehem, ishte
me të vërtetë Perëndia.

Perëndia i Përjetshëm kishte ardhur me trup njerëzor për të
jetuar me njerëzit.

F. Frika e Mbretit Herod.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Mateu 2:3,4.

Herodi, ashtu si dhe Faraoni i Egjyptit gjatë kohës së
Moisiut, nuk donte askënd që të sundonte mbi të.

Herodi kishte frikë se mos humbte pozitën e tij si mbret kur
kjo foshnje të rritej e të bëhej burrë.

$ LEXO Mateu 2:5,6.

Kryepriftërinjtë dhe shkruesit lexuan nga shkrimet e pro-
fetit Mikah për vendin se ku do të lindte Shpëtimtari, ashtu
siç e kemi lexuar edhe ne.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

$ LEXO Mateu 2:7-11.
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Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
57, “BURRAT E MENÇUR”

- Merr parasysh:

A ishte e drejtë që burrat e mençur po e adhuronin Jezusin?
2 Perëndia e kishte shkruar në Ligj të cilin Ai ia dha Moisiut
se vetëm Perëndia duhej të adhurohej. A mendoni ju se
Perëndia u zemërua me këta njerëz ngaqë ata adhuruan
Jezusin? Jo, Jezusi është Perëndi, kështu që ata me të drejtë e
adhuruan Jezusin. Jezusi është si njeri ashtu edhe Perëndi.

G. Paralajmërimi që Perëndia i bëri burrave të mençur dhe
Jozefit.

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

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

$ LEXO Mateu 2:12-15.

Perëndia i tha Jozefit të merrte Jezusin në Egjypt, ku ai do
të ishte i sigurtë dhe nuk do të rrezikohej nga plani i
Herodit për ta zhdukur Atë.

As Herodi dhe as ndonjë njeri tjetër në Qiell ose në tokë nuk
mund ta ndalë Perëndinë nga zbatimi i planit të Tij për t’i
shpëtuar njerëzit nga mëkatet e tyre.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.58,
“IKJA NË EGJYPT”

TREGO BETHLEHEMIN NË HARTËN 3 DHE EGJYPTIN
NË HARTËN 2.

Jezusin e çuan në Egjypt ashtu siç thanë profetët shumë
kohë përpara.

$ Lexo Hosea 11:1
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Eksodi
20:3

Deutero-
nomia
5:7

2Ndonjë student mund t’ju
pyesë përse nuk tregohet
grazhdi në pikturë. Bibla
na thotë se magjët ose
burrat e mençur erdhën në
“shtëpi”, dhe Jezusi në atë
kohë ishte djali i ri, jo fosh-
nje e sapolindur. ❏



TREGO SKEMËN E PROFECISË. Zbulo “Ikja në Egjypt”,
dhe shkruaj Mateu 2:14 përkundrejt Hosea 11:1. Lexo
profecinë dhe përmbushjen e saj.

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

Perëndia e dinte çfarë kishte menduar Herodi të bënte.

H. Jozefi, Maria dhe Jezusi kthehen në Nazaret.

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

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

$ LEXO Mateu 2:19-22.

Kur vdiq Herodi, Zoti dërgoi një nga engjëjt e Tij për t’i
thënë Jozefit që të merrte Marien dhe Jezusin dhe të iknin
nga Egjypti dhe të ktheheshin përsëri në Izrael.

$ LEXO Mateu 2:23.

Fjalët e Perëndisë që u thanë nga profetët e Tij u përm-
bushën.

Shpëtimtari jetoi në qytetin e Nazaretit. 3

TREGO NAZARETIN NË HARTËN 3.

I. Jezusi, djalë në Nazaret.

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

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij

$ LEXO Luka 2:40.

Jezusu u rrit dhe u bë djalë i fortë.

Ati i Tij, Perëndia, e mbrojti dhe e drejtoi në çdo gjë që men-
donte, thoshte dhe bënte.

Ai iu bind çdo urdhëri të Perëndisë.

- Ai nuk mëkatoi kurrë sepse Ai nuk kishte lindur mëkatar.

- Ai nuk u veçua nga Perëndia, si të gjithë pasardhësit e
Adamit.

Çdo njeri tjetër që ka jetuar nuk i është bindur urdhërave të
Perëndisë, por Jezusi iu bind me përsosmëri çdo urdhëri të
Perëndisë.
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PERËNDIA—I Shenjti
JEZUSI, Biri i Perëndisë—I Shenjti, Pa Mëkate

Adam—Mëkatar
o

Të gjithë pasardhësit e Adamit—Mëkatarë

o

o

o

o oo

3Megjithëse nuk ka profeci
specifike në Testamentin e
Vjetër që përmendin
Nazaretin, ky ishte një
qytet që përbuzej nga
çifutët për shkak të një
garnizoni romak që ishte
vendosur atje. Tek Gjoni
1:46 ne lexojmë, “A mund
të vijë ndonjë gjë e mirë
nga Nazareti?...” Profecitë
e Testamentit të Vjetër e
kanë të dokumentuar që
Shpëtimtari do të
përqeshej e përbuzej dhe
do ta hidhnin poshtë
(Psallmi 22:6 dhe Isaia
53:3). Kështu që profecia u
përmbush në atë mënyrë
saqë u komunikua me
njerëzit e atyre ditëve.
(Referime: The Bible
Knowledge Commentary:
New Testament, nga John
F. Walvoord, dhe Roy B.
Zuck, SP Publications,
Wheaton IL. 1985 faqe 23
dhe Believers Bible
Commentary nga William
MAcDonald. A&O Press,
Wichita, KS, 1986 faqe
24). ❏



Ndihmesa pamore e sugjeruar:

Vetëm Perëndia është plotësisht i shenjtë dhe i drejtë, dhe
Jezus Krishti është Perëndi!

J. Jezusi rritet e bëhet burrë.

^ Tema: Jezus Krishti është njeri.

$ LEXO Luka 2:52.

Megjithëse Jezusi ishte Perëndi, Ai gjithashtu ishte edhe
qenie njerëzore.
- Ai u rrit e u bë burrë me trup njerëzor.
Pak më parë ne mësuam se Shpëtimtari duhej të ishte edhe
Perëndi edhe njeri me trup njerëzor.
- Perëndia ishte Ati i Jezusit.
- Dhe Jezusi ishte në të vërtetë Perëndi.
- Por Jezusi lindi në këtë botë si qenie njerëzore, me trup

fizik, kështu që Ai do të ishte Shpëtimtari, për të gjitha
qeniet njerëzore.

Jezusi u rrit dhe u bë i mençur.
Karakteri i Tij si njeri ishte karakteri i Perëndisë.
- Ai ishte pa mëkate dhe i shenjtë.
- Ai gjithmonë e mbante fjalën e Tij.
- Ai ishte besnik në çdo gjë që bënte.
- Ai ishte plotësisht i drejtë.
- Njohuria e Tij ishte e përsosur.
- Ai ishte i mëshirshëm dhe plot hir, shumë i dashur dhe i mirë.
Nuk është për t’u çuditur që Jezusi ishte njeri dhe ai fitoi
zemrën e Perëndisë dhe të njeriut.

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

$ Lexo Isaia 11:2.
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Profeti i Perëndisë, Isaia, tha që Shpëtimtari do të ishte i
mençur dhe me njohuri të mëdha sepse Ai do të ishte një me
Perëndinë dhe Frymën e Shenjtë.
Ky parashikim i dhënë nga Perëndia u përmbush plotësisht
tek Jezus Krishti, Perëndia Biri.
- Perëndia nuk harron asgjë që thotë.
- Çdo gjë ndodh ashtu si thotë Ai.

TREGO SKEMËN E PROFECISË. Zbulo “Disa nga Karak-
teristikat e Tij.” dhe shkruaj Luka 2:52 krahas Isaia 11:2.
Lexo profecinë dhe përmbushjen e saj.

K. Përfundim

Foshnja në grazhd ishte Biri i Perëndisë.
Dhe si njeri, Ai do të ishte Shpëtimtari i njerëzve.
Vetë Perëndia kishte ardhur në tokë si njeri.
Shpëtimtari i premtuar, Shpëtimtari i njerëzve, më në fund
kishte ardhur.

PYETJE:

1. Ç’kuptim ka emri Emanuel? Do të thotë “Perëndia me ne”.
Jezusi ishte Perëndi, i ardhur në tokë për të jetuar me qeniet
njerëzore.

2. Në cilin vend lindi Jezusi? Në vendin e Izraelit.
3. Në cilin qytet të Izraelit lindi Jezusi? Bethlehem.
4. A ishte e drejtë që magjët (burrat e mençur) e adhuruan

Jezusin? Po, sepse Jezusi ishte Perëndia Biri.

469

Mësimi 32: Perëndia i Përmbushi Premtimet e Tij Duke Dhënë Jezusin, Shpëtimtarin

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit



5. Ku i tha Perëndia Jozefit ta çonte Jezusin që të shpëtonte

nga Herodi? Egjypt.

6. Në cilin qytet në Izrael i çoi Jozefi Marien dhe Jezusin

mbasi u larguan nga Egjypti? Nazaret.

7. Përse lindi Jezusi në këtë botë? Për të qenë Shpëtimtari i

mëkatarëve—për të shpëtuar njerëzit nga pushteti i Satanit,

mëkati dhe vdekja.

8. Megjithëse Jezusi dukej si të gjithë fëmijët e tjerë, ku ishte

dallimi nga të tjerët? Jezusi ishte Perëndi dhe në të njëjtën

kohë edhe njeri.

9. A bëri ndonjë gjë të gabuar Jezusi? Jo, Jezusi lindi pa

mëkate, dhe Ai kurrë nuk mendoi, tha ose bëri ndonjë gjë që

të mos e kënaqte Atin.

10. A kishte ndonjë njeri tjetër pa mëkate si Jezusi? Jo, çdo njeri

tjetër ka trashëguar mëkatet e Adamit dhe nuk i bindet urd-

hërave të Perëndisë.
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