
Perëndia Dërgoi Gjonin për të
Mësuar dhe Pagëzuar;
Gjoni Pagëzoi Jezusin

SHKRIMI I SHENJTË: Mateu 3:1-9, 13-17; Gjoni 1:24-27; 29-37

QËLLIMET E MËSIMIT
� Të tregojë nevojën për pendim.

� Të tregojë rreziqet kur nuk pranon të pendohesh.

� Të tregojë që Jezus Krishti është Perëndi.

� Të tregojë që Jezus Krishti është Qengji i Perëndisë dhe Shpëtimtari i
premtuar.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:
� Të shohin sovranitetin e Perëndisë.

� Të shohin seriozitetin e mëkatit.

� Të shohin që Perëndia i respekton premtimet e Tij dhe kujdeset për ata
që i besojnë Atij.

� Të shohin që ata vetë nuk munden ta shpëtojnë veten e tyre nga gjykimi
i Perëndisë.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:
Nëse ka ndonjë shoqëri që ka nevojë të pendohet, ajo është shoqëria jonë.

Ky mësim përkufizon pendimin si ndryshim qëndrimi kundejt Perëndisë, kundrej
vetes sonë, dhe për mëkatin. Qëndrimi mbizotërues në kulturën tonë është të
shohim veten dhe të harrojmë çka thotë Perëndia për mëkatin.

Përunjësia, e kundërta e krenarisë, shihet rrallë. Shumë rrallë dëgjojmë
ndonjë të thotë, “Perëndia ka të drejtë! Unë jam mëkatar!” Por këto fjalë të rralla
janë nga gjërat më të rëndësishme që mund të flasë njeriu.

Lutu që  Fryma e Shenjtë do t’i bindë zemrat e studentëve. Ky mësim duhet
të lidhë së bashku shumë të vërteta të Testamentit të Vjetër që ata kanë dëgjuar
për flijimin dhe ardhjen e Shpëtimtarit.

Kush tjetër veç Vetë Perëndisë mund të jetë edhe Zoti i fuqishëm, sovran
edhe Qengji i Perëndisë i përulur dhe i bindur që do të heqë mëkatin e botës!

NDIHMESA PAMORE:
� Tablloja Kronologjike Nr. 60, “Gjon Pagëzori u Thotë Njerëzve që Jezusi

është Qengji i Perëndisë”

� Harta Kronologjike 3

� Ndihmesat pamore që tregojnë veçimin e njeriut nga Perëndia (ilustruar
në këtë mësim).

MËSIMI

33
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim paraqet Jezus
Krishtin si Qengji i
Perëndisë.
Nëpërmjet shërbimit të
Gjon Pagëzorit, në këtë
mësim tregohet gjithashtu
nevoja për pendim, duke u
portretizuar negativisht
nga krerët çifutë krenarë
dhe që nuk pranojnë
pendimin.

Disa çështje:

- Shpjegimi i pendimit—
një ndryshim qëndrimi
kundrejt Perëndisë dhe
kundrejt mëkatit.

- Shpjegimi i pagëzimit të
Gjonit—pagëzim
pendimi.

- Të theksuarit e mënyrës
së jetesës së Gjonit—
megjithëse ai i besonte
dhe i bindej Perëndisë,
ai ishte i varfër në vlera
materiale (duke iu
kundërvënë mësimit të
përhapur se Perëndia
duhet t’u japë bekime
materiale atyre që i
besojnë Atij.)

- Vlerësimi i shenjtërisë
së Jezusit kur Perëndia
foli nga Qielli.

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.



SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 32.

A. Hyrje

Si mund t’i tërhiqni vëmendjen dikujt?
Një nga mënyrat më të mira është t’i përmendni diçka që
është shumë e rëndësishme për të.
Kjo është pikërisht ajo që bëri Fryma e Shenjtë nëpërmjet
Gjon Pagëzorit.
Ai dërgoi Gjonin për të shpallur ardhjen e Shpëtimtarit.
Dhe Ai u sigurua që Gjoni do të jepte një mesazh që do të
tërhiqte vëmendjen e njerëzve.

B. Gjoni ishte lajmëtari i Perëndisë për Izraelin.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

Gjoni, që ishte zgjedhur nga Perëndia për të qenë profeti që
do të përgatiste çifutët për të pranuar Shpëtimtarin, tani
ishte rritur në moshë.
Tani kishte ardhur koha e Perëndisë që Gjoni të fillonte t’i
mësonte njerëzit.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Mateu 3:1,2.
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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)



TREGO ZONËN E JUDESË NË HARTËN 3.

Gjoni i mësoi njerëzit që ata duhet të pendohen.

- Gjoni donte të thoshte që njerëzit duhet të ndryshojnë
qëndrimin e tyre ndaj Perëndisë, vetes së tyre si dhe për
mëkatin.

- Ai u tha atyre të ndërrojnë mendje e të përgatiten për ard-
hjen e Shpëtimtarit të premtuar.

Këtu po japim disa gjëra të cilat ata duhet t’i kuptonin dhe
të binin në ujdi:

- Që Perëndia është i vetmi Perëndi i vërtetë dhe që ata
duhet t’i shërbenin plotësisht dhe të adhuronin vetëm
Atë.

- Që ata kanë mëkatuar kundër Perëndisë duke mos iu
bindur ligjeve të Tij dhe duke mos qenë në gjendje të pra-
noheshin nga Perëndia.

- Që çdo formë mëkati është kundër Perëndisë dhe që
Perëndia urren çdo mëkat dhe gjithmonë do të dënojë
mëkatin duke e veçuar mëkatarin nga Vetje e Tij në zjar-
rin e përjetshëm.

Këto janë po ato gjëra që Perëndia kërkon që ne t’i kuptojmë
dhe t’i pranojmë.

- Kujto:

A e mbani mend kur studiuam Dhjetë Urdhëresat? Sa prej
nesh ishim në gjendje t’i zbatonim ato në mënyrë të përsosur?

E drejtë! Asnjë prej nesh.

Si e quan këtë Perëndia kur ne thyejmë urdhëresat e Tij?

Po, Ai e quan mëkat. Sa herë duhet të mëkatoni që t’i thyeni
të gjitha urdhëresat?

$ Lexo Jakobi 2:10.

Po sikur të thoshit vetëm një gënjeshtër? A do të quhej ky
mëkat? Sigurisht që po. Çdo formë mëkati të ndan nga
Perëndia.

Dhe meqë Perëndia  është i shenjtë dhe i drejtë, Ai e urren
mëkatin tonë. Dënimi për mëkatin është vdekja dhe veçimi
i përjetshëm nga Perëndia.

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

Gjoni ishte ai të cilin e ka përmendur profeti Isaia që do të
vinte para Shpëtimtarit.

$ Lexo Isaia 40:3.

$ LEXO Mateu 3:3.
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C. Gjoni ishte i varfër.

Gjoni ishte profet i Perëndisë, por kjo nuk do të thoshte që
Gjoni ishte i pasur.
- Gjoni  ishte shumë i varfër.
- Ai hante gjërat që gjente në shkretëtirë, dhe rrobet e tij

ishin si ato të një të varfëri.

$ LEXO Mateu 3:4.

- Merr parasysh:

Disa njerëz thonë se po t’i besosh Perëndisë, atëherë Ai do
t’ju japë para dhe pasuritë që dëshiron. Ata thonë që
pasuria dhe pronat janë një shenjë e bekimeve të Perëndisë.
Ata bile edhe thonë që po të mos kesh pasuri dhe paratë që
dëshiron, atëherë ju ndoshta nuk keni besim të
mjaftueshëm tek Perëndia.
Por Perëndia nuk premton që dikush do të bëhet i pasur po
t’i besojë Perëndisë dhe po t’i bindet Fjalës së Tij. Shumë
nga profetët e mëdhenj të Perëndisë si dhe njerëz që puno-
jnë për Atë kanë qenë të varfër. Më vonë ju do shihni që bile
edhe Jezusi, Biri i Perëndisë ishte shumë i varfër kur jetoi
në këtë botë.

D. Shumë njerëz e besuan mesazhin e Perëndisë nëpërmjet
Gjonit.

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

$ LEXO Mateu 3:5,6.

TREGO LUMIN JORDAN NË HARTËN 3.

Shumë nga çifutët e besonin Fjalën e Perëndisë që u tha
Gjoni dhe shkuan për t’u pagëzuar.
- Kur një njeri pagëzohet, kjo është një shenjë për këdo që

ky person i pranon Perëndisë që meriton të dënohet me
vdekje për mëkatet e tij, por që ka besim se Perëndia do të
dërgojë Shpëtimtarin për ta shpëtuar.

- Shënim:

Pagëzimi përfaqëson identifikimin. Fjala “pagëzoj” vjen
nga fjala greke “baptizo”. Një nga mënyrat në të cilat për-
dorej kjo fjalë ishte për të përshkruar procesin e lyerjes së
rrobes. Kur një rrobe zhytet në një kazan boje, ajo do të
marrë ngjyrën e bojës.
Ashtu si rrobja identifikohet me bojën, po ashtu edhe
çifutët identifikohen me mesazhin e Gjonit për pendim.
Pagëzimi i tyre ishte një akt i jashtëm që ilustronte
pendimin e brendshëm dhe besimin tek mesazhi i Gjonit.
Ata po identifikoheshin me të vërtetën që Perëndia po ua
jepte nëpërmjet Gjonit.
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1Pagëzimi për besimtarin
është simbol i identifikimit
të plotë me vdekjen e
Krishtit, varrimin dhe ring-
jalljen (Shih Romakët
6:3,4).

Shumë njerëz besojnë se
pagëzimi të shpëton ose
pagëzimi është i nevo-
jshëm për shpëtimin. Në
këtë fazë të mësimit, evito
diskutimin e kësaj çësht-
jeje. Thekso pikat kryesore
të mësimit - që pagëzimi i
Gjonit ishte pagëzim
pendimi, por ai nuk i shpë-
tonte njerëzit nga mëkatet
e tyre. ❏



Pagëzimi nuk na bën të pranueshëm për Perëndinë.1
Pagëzimi nga ana e jashtme nuk na i shlyen mëkatet për-
para syve të Perëndisë. Të jesh i pagëzuar nuk do të thotë që i
ke shlyer mëkatet Perëndisë. Shpagimi për mëkatin është
vdekja. Pagëzimi është thjesht një shenjë për t’u treguar të
tjerëve që dikush pajtohet me mesazhin e Perëndisë dhe që ai
i beson vetëm Perëndisë për shpëtimin e tij.

E. Fjalët e Gjonit për krenarët dhe ata që nuk pendohen.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Mateu 3:7.

Shumica e krerëve të tempullit ishin krenarë.
Le t’u drejtohemi këtyre prijësave dhe të shohim çfarë thotë
Bibla për këto qëndrime:
- Shkruesit

Gjithë çka kishte shkruar Moisiu dhe profetët tani ishte e
regjistruar në dorëshkrime. Njerëzit që i kopjonin fjalët e
Perëndisë në këto dorëshkrime u quajtën shkruesit
(skribët). Ata gjithashtu quheshin edhe “njerëzit e ligjit”
dhe “mësuesit e ligjit”, sepse ata ishin njerëz që mendohej
se e dinin ligjin dhe ishin në gjendje ta shpjegonin kupti-
min e vërtetë të fjalëve të Perëndisë.
Shumë shkrues ishin shumë krenar për njohuritë e tyre
mbi ligjin. Ata menduan se po e kënaqnin Perëndinë
thjesht për faktin se ata mund të mbanin mend dhe të shp-
jegonin kuptimin e shumë pjesëve të Fjalës së Perëndisë.
Ata nuk e kuptonin që është më e rëndësishme për
Perëndinë që t’i besosh Fjalës së Tij dhe t’i bindesh Atij.

- Farisejtë

Disa nga krerët e tjerë të çifutëve quheshin farisej.
Farisejtë përpiqeshin ta kënaqnin Perëndinë dhe të pra-
noheshin prej tij duke iu bindur shumë rregullave të
ndryshme që i kishin shkruar ata vetë. Farisjtë i shtuan
Fjalës së Perëndisë.
Ata nuk mendonin se ishin mëkatarë si edhe njerëzit e
tjerë. Ata i largoheshin kujtdo që nuk ishte farisej. Ata
ishin krenarë dhe mendonin se ishin të pranueshëm nga
Perëndia për shkak të të gjitha gjërave që ata bënin.

- Saducejtë

Kishte edhe prijëse të tjerë çifutë që quheshin saducej.
Edhe saducejtë shkonin në tempull dhe pretendonin se
adhuronin Perëndinë. Megjithatë ata nuk besonin shumë
gjëra që kishte shkruar Perëndia në Fjalën e Tij. Saducejtë
hoqën nga Fjala e Perëndisë shumë të vërteta që ishin
shkruar në të.
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Për shembull, saducejtë nuk besonin në ekzistencën e
engjëjve, ata as që besonin në ringjalljen e të vdekurve. Ata
hodhën poshtë çdo gjë me përjashtim të pesë librave të
parë, nga Gjeneza tek Deuteronomia.

Ata donin që ta kishin mirë me qeverinë e Romës dhe të
mbanin pozitën e tyre si prijësa të çifutëve. Ata nuk e
besonin në zemrat e tyre vërtet Perëndinë.

Shumë nga këta krerë fetarë nuk do ta pranonin se ishin
mëkatarë.

- Ata mendonin se ishin aq të mirë sa të pranoheshin nga
Perëndia.

- Meqë farisejtë dhe saducejtë ishin shumë krenarë, fjalët e
Gjonit për ta ishin shumë të forta.

- Shpjego:

Kur ne themi që jemi krenarë, ne e kemi fjalën për një qën-
drim që do të thotë, “Unë mendoj se mënyra që ndjek unë
është më e mira, pavarësisht se çfarë thotë Perëndia.”

Krenari do të thotë egoizëm, që shikon interesin e vet dhe
mburrës. Shumë njerëz mendojnë se kanë gjithmonë të
drejtë. Bile edhe kur e kuptojnë që e kanë gabim, ata nuk
kanë dëshirë ta pranojnë. Ata duan që të tjerët të mendojnë
se ata janë të mëdhenj, kur në të vërtetë ata janë mëkatarë,
si çdo njeri tjetër.

Po ta shohim që nuk biem dakort me ato që thotë Perëndia
në Fjalën e Tij ose po të mendojmë “Kjo nuk më përket
mua”, ne mendojmë në këtë mënyrë sepse ne jemi krenarë
për veten tonë.

Fjalët e Perëndisë janë shumë të forta për ata që janë kre-
narë dhe i rezistojnë Atij dhe nuk pranojnë ta dëgjojnë
mesazhin e Tij.

Jakobi 4:6 thotë, “...Perëndia i kundërvihet mendjemëdhen-
jve...”

Perëndia lufton kundër njerëzve që janë krenarë dhe nuk do
ta pranojnë Atë..

Por Ai premton t’i ndihmojë dhe t’i shpëtojë ata që nuk e
pranojnë që janë mëkatarë dhe që nuk e kuptojnë që vetëm
Ai mund t’i ndihmojë.

$ LEXO Mateu 3:8.

Gjoni u tha farisejve dhe saducejve se, nëse ata i pranojnë
vërtet mendimet e Perëndisë për ta, siç flitej nëpërmjet
Gjonit, atëherë ata duhet ta tregonin me vepra.

$ LEXO Mateu 3:9.

Shumë nga çifutët ishin krenarë që Abrahami ishte babai i
kombit të tyre.
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Proverbat
3:34



Ata mendonin se Perëndia do t’i pranonte ata meqë ata
ishin pasardhës të Abrahamit.
- Krahaso:

Disa njerëz mendojnë se ata do të pranohen automatikisht
nga Perëndia thjesht për faktin se prindërit e tyre i besonin
Perëndisë.
Ose ndonjë tjetër mund të mendojë se meqë ai është rritur
duke shkuar në kishë dhe i ka jetuar të gjitha ceremonitë e
kishës, Perëndia do të pranojë atë.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

Askush nuk do të pranohet nga Perëndia për shkak të bes-
imit të prindërve të tij ose të ambientit kishtar që ai mund të
jetë rritur. Perëndia gjykon çdo njeri në mënyrë të veçantë, jo
nga familja e tij, dhe jo nga veprat ose aktiviteti i tij në kishë.

Gjoni u tha farisejve dhe saducejve të mos ishin krenarë dhe
të mos i jepnin shumë rëndësi faktit që ata ishin fëmijët e
Abrahamit.
- Perëndia mund të bëjë çdo gjë që dëshiron.
- Ai mund t’i bënte fëmijët e Abrahamit prej guri po të

donte.
- Ai po ua thoshte hapur që ata nuk kishin asgjë që të

mburreshin.

F. Ato që tha Gjoni për Shpëtimtarin.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

$ LEXO Gjoni 1:24-27.

Gjoni ishte profeti që Perëndia dërgoi për të përgatitur
njerëzit të pranonin dhe t’i besonin Shpëtimtarit.
- Gjoni ishte thjesht njeri.
- Por Shpëtimtari i ardhshëm ishte Biri i Perëndisë.
- Shpjego:

Në kohën e Gjonit, njerëzit e rangut të lartë kishin shërbë-
torë për të bërë punët e tyre. Njeriu i rëndësishëm nuk
mund t’i vishte dhe t’i hiqte vetë këpucët. Kjo ishte punë e
shërbëtorëve. Gjoni tha se ai nuk ishte i denjë as të ishte
shërbëtor dhe t’i hiqte këpucët Shpëtimtarit. Shpëtimtari
ishte Biri i Perëndisë. Ai ishte Krijuesi i botës—Ai që i
kishte dhënë Gjonit jetën.
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G. Gjoni pagëzoi Jezusin.

Tek Luka 3:23 Bibla na thotë që Jezusi tani ishte rreth trid-
hjetë vjeç.

$ LEXO Mateu 3:13-16.

Megjithëse Jezusi erdhi për t’u pagëzuar, kjo nuk u bë sepse
Ai ishte mëkatar dhe kishte nevojë për Shpëtimtar si të
gjithë të tjerët që u pagëzuan nga Gjoni.
- Jezusi kishte lindur i përsosur.
- Ai jetonte në pajtim të plotë me Perëndinë.
Jezusi erdhi për t’u pagëzuar, sepse ky ishte urdhëri i
Perëndisë për të gjithë çifutët që e kishin pranuar Gjonin si
profetin e Perëndisë.
- Sikur Jezusi të mos pagëzohej, njerëzit do të mendonin se

Ai nuk iu bind urdhërit të Perëndisë.
- Ose njerëzit mund të kishin arritur në përfundimin se

Jezusi nuk besonte që Gjoni kish qenë urdhëruar nga
Perëndia për të pagëzuar njerëzit.

Fryma e Shenjtë erdhi për të qenë me Jezusin për ta ndih-
muar Atë të bënte çdo gjë që Perëndia Ati kishte vendosur
për Jezusin.
Jezusi ishte gjithashtu edhe Perëndia i gjithëfuqishëm, por
kur u bë njeri, Ai vendosi t’i kërkonte ndihmë Perëndisë
Fryma e Shenjtë për t’i dhënë fuqi që të bënte punën e
Shpëtimtarit këtu mbi tokë.

H. Ato që tha Perëndia për Jezusin.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

$ LEXO Mateu 3:17.

Perëndia Ati e quajti Jezusin Birin e Tij.
- Jezusi ishte njeri.
- Por Ai ishte edhe Perëndia Biri që kishte zbritur nga Qielli.

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

Perëndia ishte plotësht i kënaqur me Jezusin.
- Jezusi ishte i vetmi njeri që çdogjë që bëri e kënaqi

Perëndinë.
- Perëndia e dinte që Jezusi ishte pa mëkate në mënyrë

absolute.
- Jezusi ishte plotësisht i shenjtë dhe i drejtë, i përsosur në

sytë e Perëndisë.

I. Jezusi, Qengji i Perëndisë.

^ Tema: Jezus Krishti është i vetmi Shpëtimtar.
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$ LEXO Gjoni 1:29.

Kur Gjoni e pa Jezusin, ai tha që Jezusi ishte Qengji që ishte
dërguar nga Perëndia.
Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
60, “GJON PAGËZORI U THOTË
NJERËZVE QË JEZUSI ËSHTË
QENGJI I PERËNDISË”

Më vonë, ne do të shohim se çfarë donte të thoshte Gjoni kur
ai e quajti Jezusin Qengji i Perëndisë.

J. Gjoni e dinte që Jezusi ishte Shpëtimtari i premtuar.

$ LEXO Gjoni 1:30-37.

Gjoni nuk e dinte se kush do të ishte Shpëtimtari, por kur
pa këtë shenjë nga Perëndia, atëherë ai ishte i sigurtë që
Jezusi ishte Biri i Perëndisë, Shpëtimtari i kësaj bote.

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

K. Përfundim

Po ne?
A na duhen shenja si ajo që iu dha Gjonit nga Perëndia për
të provuar që Jezusi ishte Biri i Perëndisë dhe Shpëtimtari i
premtuar?
- Jo, ne nuk kemi nevojë për shenja mekullie.
- Ne kemi Fjalën e Perëndisë, Biblën.
A jemi ne si prijësit fetarë që mendonin se veprat e tyre të
mira dhe e kaluara e tyre fetare mjaftonin për t’u pranuar
nga Perëndia?
- Çdo njeri ka nevojë për Shpëtimtar.
- Dhe Perëndia ka dhënë vetëm një: Jezus Krishtin,

Qengjin e Perëndisë.
- Ai është i vetmi Shpëtimtar për mbarë botën, dhe i vetmi

Shpëtimtar për ju dhe për mua.

PYETJE:

1. Çfarë u tha Gjoni njerëzve? Ai u tha njerëzve të pendoheshin
dhe të pagëzoheshin.

2. Çfarë do të thotë të pendohesh? Pendim do të thotë të
ndryshosh mënyrën e të menduarit për veten tonë, mëkatin
dhe Perëndinë. Do të thotë të pranosh para Perëndisë që ne
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jemi mëkatarë, që nuk u jemi bindur ligjeve të Perëndisë, dhe
që ne vetë nuk jemi të aftë të pranohemi nga Perëndia.

3. Për kë po i përgatiste Gjoni njerëzit që ta pranonin ?
Shpëtimtarin e premtuar, Shpëtimtarin e njerëzve.

4. Kush ishin shkruesit (skribët)? 
a. Ata ishin prijësit fetarë të çifutëve që bënë dorëshkrime të

Testamentit të Vjetër.
b. Ata ishin krenarë për njohuritë e tyre.
c. Ata nuk e kuptonin që për Perëndinë nuk ka vetëm rëndësi

ta njohësh Fjalën e Tij por edhe ta besosh e t’i bindesh.
5. Kush ishin farisejtë? 

a. Ata ishin disa nga prijësit fetarë të çifutëve.
b. Ata u përpoqën t’i bindeshin shumë regullave që mendonin

se do ta kënaqnin Perëndinë dhe do të pranoheshin prej Tij.
c. Farisejtë ishin krenarë dhe mendonin se Perëndia do t’i

pranonte ata sepse ata ishin të mirë.
6. Kush ishin saducejtë? 

a. Ata, si edhe farisejtë, ishin prijësit fetarë të çifutëve.
b. Ata nuk e pranonin të gjithë Testamentin e Vjetër si Fjalë

të Perëndisë.
c. Saducejve u interesonte më shumë ta kishin mirë me

regjimin romak dhe të ruanin pozitën e tyre si prijësa të
çifutëve se sa të kënaqnin Perëndinë.

7. Përse nuk e pranuan predikimin e Gjonit krerët fetarë dhe
priftërinjtë?
a. Ata mendonin se ishin pranuar nga Perëndia për gjërat

që bënin.
b. Ata mendonin se Perëndia do t’i pranonte ata sepse ishin

pasardhësit e Abrahamit.
8. A duhet të pagëzohemi që të shpëtojmë nga pushteti dhe

dënimi për mëkatet tona? Jo, pagëzimi nuk bën gjë për të na
shpëtuar nga pushteti i mëkatit ose nuk na bën të
pranueshëm për Perëndinë. Pagëzimi ishte ajo që tha
Perëndia me anë të të cilit njerëzit do të tregonin se e pra-
nonin vërtet Perëndinë.

9. Kush e ndihmonte vazhdimisht Jezusin në çdo gjë që ai
bënte në tokë? Perëndia Fryma e Shenjtë e udhëzonte dhe e
ndihmonte Jezusin në çdo gjë që Ai bëri.

10. Çfarë tha Perëndia Ati kur u pagëzua Jezusi? 
a. Perëndia Ati tha se Ai ishte shumë i kënaqur me Jezusin.
b. Perëndia Ati i urdhëroi dishepujt që ta dëgjonin Jezusin.
c. Ai e quajti Jezusin Birin e Tij.

11. A e ka kënaqur ndonjë njeri tjetër Perëndinë ashtu siç e
kënaqi Jezusi? Jo, asnjë qenie tjetër njerëzore nuk e ka
kënaqur Perëndinë ashtu siç e kënaqi Jezusi.
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