
Jezusi, Kur u Vu në Provë, i Rezistoi
dhe e Mposhti Satanin

SHKRIMI I SHENJTË: Mateu 4:1-11

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë që Jezus Krishti si njeri gjithmonë iu bind Perëndisë.

� Të tregojë që Satani është gënjeshtar dhe mashtrues.

� Të tregojë që Jezus Krishti është Perëndi; prandaj Jezusi është më i
fortë se Satani.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të shohin që Jezus Krishti si njeri u ndesh me tundimin e Satanit por
nuk u dorëzua kurrë. Jezusi gjithmonë iu bind Perëndisë.

� Të shohin rëndësinë e njohjes së Perëndisë.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Shumë njerëz në shoqërinë tonë sot, duke mos e kuptuar besimin për
shpëtim, e quajnë fenë si një lloj “paterice” për ata njerëz që nuk mund të rrijnë
dot vetëm. Ata nuk e kuptojnë se njeriu nuk mund të qëndrojë dot vetëm; të
gjithë njerëzit kanë nevojë për një Shpëtimtar.

Historia e takimit të Jezusit me Satanin në shkretëtirë është një portret i
qartë i Zotit tonë dhe Shpëtimtarit, i vetmi që iu bind PLOTËSISHT Atit dhe i
rezistoi djallit.

Ky pasazh i Shkrimeve të Shenjta i ndihmon shumë besimtarët të kuptojnë
Fjalën e Perëndisë, por qëllimi ynë kur u shpjegojmë atyre që nuk janë besim-
tarë është të tregojmë supremacinë absolute të Krishtit mbi Satanin. Ne duam
që ata të shohin që edhe Jezusi si njeri u vu në provë nga Satani; por ndryshe
nga ne, Jezusi gjithmonë e ka fituar betejën. Ky Shpëtimtar i yni nuk është
patericë; përkundrazi, Ai është fitimtari—Shpëtimtari i vetëm i drejtë i atyre që
nuk janë të drejtë, që janë mëkatarë të pashpresë.

Po, Jezusi ishte i mirë dhe i butë; por Ai gjithashtu ishte edhe Perëndia
Krijues i gjithëfuqishëm, i gjithë-mençur dhe i shenjtë. Një ditë, Ai do ta flakë
Satanin si dhe ata që e ndjekin atë në Liqenin e Zjarrit.

Ne duam që studentët tanë të marrin vesh që Satani është një armik i
vërtetë që mban robër burra, gra e fëmijë. Ai  është gënjeshtar dhe mashtrues
që i shtrembëron fjalët e Perëndisë. Ne gjithashtu duam që studentët ta dinë që
Jezusi është i vetmi që mund të na çlirojë nga Satani dhe pushteti i tij. Ne duam
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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

Nëpërmjet historisë së
përpjekjes së Satanit për
ta tunduar Jezusin, ky
mësim paraqet Jezusin
si Perëndinë Biri pa
mëkate që iu bind gjith-
monë Perëndisë dhe i
rezistoi Satanit. Ai
gjithashtu paraqet
Jezusin si Perëndia Biri
që një ditë do ta flakë
Satanin dhe demonët e
tij në Liqenin e Zjarrit.
Theksi duhet të vihet tek
sovraniteti i Perëndisë
dhe shenjtëria e Jezusit.



që ata ta shohin që Jezusi e shpartalloi armikun thjesht duke përdorur siç
duhet Fjalën e Perëndisë!

Ne duhet ta studiojmë këtë mësim duke u lutur dhe duke i kërkuar
Perëndisë të na lejojë të shpjegojmë nëpërmjet Frymës së Shenjtë. Çfarë
Shpëtimtari të mrekullueshëm që kemi!

NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja Kronologjike Nr. 61, “Jezusi në Shkretëtirë”
� Ju mund të përdorni ndihmesat pamore nga mësimet 30 dhe 32,

“ADAMI—Mëkatar” dhe “PERËNDIA—I Shenjti”.
� Ndihmesat pamore që tregojnë të ashtu-quajturat forca të së mirës dhe

të keqes si dhe lufta e vërtetë që tregon fuqinë e Perëndisë mbi Satanin
(ilustruar në këtë mësim).

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 34.

A. Hyrje

Kur ju është dashur t’i rezistoni tundimit për herë të fundit? 1

Disa tundime janë shumë të qarta.
Të tjerat mund të jenë më të stërholluara.
Ngandonjëherë ne mund të jemi të fortë kundër tundimit.
Po çfarë ndodh kur ne jemi të lodhur?
A e dini se Jezusi, si njeri, edhe ai u ndesh me tundimin.
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1Kjo nuk jepet për të nxitur
diskutimin por për t’i bërë
studentët të mendojnë. ❏

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)



B. Satani vë në provë Jezusin.

^ Tema: Satani lufton kundër Perëndisë dhe vullnetit
të 

Tij. Satani është gënjeshtar dhe mashtrues. Ai e 
urren njeriun.

$ LEXO Mateu 4:1.

Perëndia e krijoi Lusiferin të përsosur.
- Por Lusiferi (tani njihet me emrin Satan) zgjodhi të rebe-

lojë kundër Perëndisë që në fillim.
- Që atëherë, Satani, që njihet edhe si Djalli, ka qenë

vazhdimisht i lig.
Satani e tundoi Adamin për të rebeluar kundër Perëndisë.
Tani ai po përpiqej të tundonte Jezusin për të rebeluar
kundër Perëndisë.
Ndihmesa pamore e sugjeruar:

Satani donte ta vinte Jezusin nën kontrollin e tij që Ai të
mos ishte Shpëtimtari ynë.

C. Tundimi i parë

^ Tema: Jezus Krishti është njeri.

$ LEXO Mateu 4:2.

Megjithëse Jezusi është Perëndi, Ai ishte edhe njeri i
vërtetë.
Atë e merrte uria si të gjithë njerëzit.
Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
61, “JEZUSI NË SHKRETËTIRË”

Ezekiel
28:15,17

Isaia
14:13,14  

Gjoni
8:44
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Adam—Mëkatar
o

Të gjithë pasardhësit e Adamit—Mëkatarë

o

o

o

o oo

PERËNDIA—I Shenjti
JEZUSI, Biri i Perëndisë—I Shenjti, Pa Mëkate
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^ Tema: Satani lufton kundër Perëndisë dhe vullnetit
të 

Tij. Satani është gënjeshtar dhe mashtrues. Ai e 
urren njeriun.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

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

$ LEXO Mateu 4:3.

Satani po përpiqte t’i provonte Jezusit se ai ishte Biri i
Perëndisë dhe jo Jezusi.
- Satani i kërkoi Jezusit të bënte diçka që Perëndia Ati nuk

e kishte porositur ta bënte.
- Jezusi erdhi në tokë nga Qielli për të bërë vetëm ato që

dëshironte Ati i Tij.
Jezusi ishte Biri i Perëndisë.
- Ai mund t’i kthente gurët në bukë, por Jezusi nuk do t’i

bindej Satanit.
- Ai nuk do të bënte ato gjëra që i tha Satani të bënte.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Mateu 4:4.

Ne na duhet ushqim që të jetojmë, por Perëndia na thotë se
ka diçka më të rëndësishme se ushqimi.
Ne na duhet Fjala e Perëndisë për të na treguar të vërtetën
dhe jetën e përjetshme.
- Shpjego:

Trupat tanë kanë nevojë për ushqim; siç duket pa ushqime
trupi vdes. Por ç’dobi do të kemi nëse kemi një trup të shën-
doshë që vdes pa Perëndinë dhe vuan dënimin e përjet-
shëm? Ne nuk na duhet vetëm ushqim që të mos vdesin
trupat tonë por ne njëkohësisht duhet të dëgjojmë dhe t’i
besojmë Fjalës së Perëndisë, që ne të jemi në gjendje të jeto-
jmë përgjithmonë me Perëndinë.

D. Tundimi i dytë

^ Tema: Satani lufton kundër Perëndisë dhe vullnetit
të 

Tij. Satani është gënjeshtar dhe mashtrues. Ai e 
urren njeriun.

$ LEXO Mateu 4:5,6.

Satani po citonte pjesë nga Psallmi 91:11,12.
- Satani i di fjalët e Perëndisë në Bibël, por ai i përdor ato

në mënyrë të gabuar.
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22:42

Gjoni
8:28,29

Hebrejtë
10:7



- Satani i shtrembëron fjalët e Perëndisë për të mashtruar
njerëzit.

- Kujto:
A e mbani mend se si e mashtroi Evën? Satani e pyeti, “A
tha Perëndia që nuk ju lejohet të hani ndonjë frut nga
pemët e kopshtit?”

Satani e dinte çfarë i kishte thënë Perëndia Adamit, por ai i
ndryshoi ato pak fare.
Satani është gënjeshtar dhe mashtrues.
- Merr parasysh:

Ki kujdes. Satani edhe sot e përdor këtë metodë. Ai përpiqet
t’i bëjë njerëzit të mendojnë se ata duhet t’i kërkojnë
Perëndisë të bëjë mrekullira për ta provuar se kush është.
Satani përpiqet t’u tërheqë vëmendjen njerëzve për gjëra
spektakolare dhe mrekullira duke i larguar nga ajo që
thotë me të vërtetë Perëndia në Fjalën e Tij.

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

Satani i tha Jezusit të hidhej poshtë tempullit që të vinte në
provë Perëndinë që kishte premtuar se do të kujdesej për Të.
- Jezusi nuk kishte pse ta vinte në provë Atin e Tij që të shi-

hte nëse Ai do të kujdesej për të apo jo.

$ LEXO Mateu 4:7.

- Perëndia Ati kishte premtuar se do të kujdesej për Birin e
Tij, kështu Jezusi i besonte fjalëve të Atit të Tij.

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

- Merr parasysh:
Nëpër shekuj, Perëndia e ka provuar vetën e Tij plotësisht.
Edhe ne, mund t’i besojmë Atij plotësisht. Ne duhet të
mbështetemi tek Ai në çdogjë që ai ka shkruar në Bibël.

E. Tundimi i tretë

$ LEXO Mateu 4:8,9.

Satani mund t’i ofronte Jezusit pushtet mbi të gjithë
njerëzit e kësaj bote sepse kur Adami rebeloi kundër
Perëndisë dhe ndoqi Satanin, atëherë Satani u bë perëndi e
kësaj bote.
Satani kishte influencë të madhe në mendjet e njerëzve të
botës dhe ai mund t’i bënte ata të kryenin ato gjëra të këqija
që kishte menduar ai.

$ LEXO Mateu 4:10.

Satani u përpoq ta bënte Jezusin ta adhuronte atë.
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Gjoni
12:31

II
Korintët
4:4

Efezianë
t 2:2

Isaia
14:13,14

Gjeneza
3:1

Gjoni
8:44



- Kujto:
Në fillim, Satani u përpoq të zinte pozitën e Perëndisë si
sundues i tërë universit. Satani dështoi, por shumë engjëj e
ndoqën pas. Atëherë Satani komandoi racën njerëzore në
mënyrë që njerëzit ta adhuronin dhe t’i shërbenin atij.
Satani e dinte që Jezusi ishte Biri i Perëndisë, kështu që
Satani u përpoq të zinte vendin e Perëndisë duke i kërkuar
Jezusit ta adhuronte atë.

Të gjithë ata që Perëndia nuk i ka çliruar nga pushteti i
Satanit, i shërbejnë Satanit në vend që t’i shërbejnë
Perëndisë.
Jezusi e mposhti Satanin duke i thënë ato që thotë Perëndia
në Bibël.
Jezusi nuk i ndryshoi fjalët e Perëndisë siç bëri Satani.

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

Jezusi nuk iu bind Satanit siç bëri Adami në kopshtin e
Edenit.
Jezusi e dinte, e donte dhe i bindej Perëndisë, Atit të Tij.

F. Jezusi është Perëndi.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

Për më tepër, Jezusi është shumë më i madh se Satani:
Jezusi është Perëndi.
- Në fillim, Ai krijoi Satanin si Lusifer, një engjëll i rëndë-

sishëm dhe i bukur që do t’i shërbente Perëndisë.
- Jezusi një ditë do ta flakë Satanin në Liqenin e Zjarrit të

cilin Perëndia e krijoi për atë dhe ata që i venë atij pas.
- Merr parasysh:

Ju mund të keni parë filma ose vidio-kaseta që parqesin
luftën midis forcave të së mirës dhe të keqes.
Shpeshherë kjo luftë paraqitet sikur janë dy forca të
barabarta që ndeshen kundër njëra tjetrës—një lloj lufte
“horizontale”.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

Por Fjala e Perëndisë  na thotë që Perëndia është suprem;
Ai është Krijuesi sovran. Jezusi është Perëndia Biri—zotë-
ruesi suprem dhe Krijuesi i gjithçkaje. Në trupin e Tij prej
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E Mira I ligu

Ideja që ka njeriu për betejën

Mateu
12:30a

Efezianët
2:1-3
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ët 1:16
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1:18,
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mishi, Ai vuajti, ashtu siç vuajmë edhe ne. Por Ai nuk
mëkatoi kurrë.
Satani, ajo qenie shpirtërore e krijuar dhe rebeluese, nuk
mund ta detyronte Jezusin të mëkatonte. Satani është një
armik i fortë, por ai nuk mund të krahasohet me Perëndinë
e Plotfuqishëm. Beteja nuk është ashtu siç e përshkruajnë
njerëzit. Perëndia nuk përbën një “forcë”; Ai është frymë. Kur
erdhi Jezusi, Ai ishte Perëndi në një trup njerëzor. Perëndia
është plotësisht superior ndaj Satanit në çdo drejtim.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

G. Satani e la Jezusin për një kohë të shkurtër.

^ Tema: Satani lufton kundër Perëndisë dhe vullnetit
të 

Tij. Satani është gënjeshtar dhe mashtrues. Ai e 
urren njeriun.

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

$ LEXO Mateu 4:11.

Satani e dinte që do të mposhtej, kështu që u largua nga
Jezusi për një farë kohe.
- Por Satani u kthye përsëri dhe u përpoq me çdo mënyrë që

mundi ta bënte Jezusin të mos i bindej Perëndisë.
- Ai e vuri në provë Jezusin me çdo tundim që mund të

hasin njerëzit.
Por Jezusi nuk e bëri atë që i tha Satani.
Jezusi gjithmonë ka bërë gjëra që e kënaqin Perëndinë.,
Atin e Tij.
Perëndia dërgoi engjëjt e Tij që të kujdesen për Jezusin
mbasi u largua Satani.

H. Përfundim

Jezusi është i vetmi që i është bindur në mënyrë të plotë
Perëndisë dhe që i ka rezistuar Djallit.
Jezus Krishti ishte një njeri i vërtetë; Ai është gjithashtu
edhe Perëndi.
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PERËNDIA

Satani

E vërteta nga Fjala e Perëndisë
Testamenti i Vjetër
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Ai është i vetmi që mund të na shpëtojë nga mëkati, Satani
dhe vdekja.

PYETJE:

1. Përse u përpoq ta tundonte Satani Jezusin? 

a. Sepse Satani donte që Jezusi të mëkatonte që Jezusi të
mos ishte në gjendje të na shpëtonte ne.

b. Sepse Satani donte që Jezusi të ishte nën kontrollin e tij.

c. Sepse Satani donte të zinte vendin e Perëndisë.

2. Përse nuk i ktheu Jezusi gurët në bukë kur ishte i uritur në
shkretëtirë? Sepse Ati i Tij nuk i tha të vepronte në atë
mënyrë. Jezusi do të bënte vetëm ato që do t’i thoshte Ati i Tij.

3. Çfarë është më i rëndësishëm se ushqimi? Të dish dhe t’u
besosh atyre që thotë Perëndia në Bibël.

4. A e njeh dhe a e vë në përdorim Satani Fjalën e Perëndisë?
Po, Satani i di fjalët e Perëndisë, por ai i shtrembëron për t’ua
përshtatur qëllimeve të tij.

5. Përse ia ofroi Satani Jezusit pozitën e sunduesit mbi tërë
njerëzimin në gjithë botën? Sepse, kur Adami iu bind
Satanit, ai u bë sundues edhe mbi Adamin dhe mbi gjithë
racën njerëzore.

6. Si e luftoi Jezusi Satanin? Jezusi përdori fjalët e Perëndisë,
të shkruara në Testamentin e Vjetër.
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