
Jezusi Filloi Shërbimin e Tij

SHKRIMI I SHENJTË: Marku 1:14-28, 34-42

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë që e vetmja mënyrë për t’u shpëtuar është t’i besojmë
Perëndisë që të na shpëtojë me anë të Jezus Krishtit, Shpëtimtarit.

� Të tregojë që Jezus Krishti është Perëndi.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të kuptojnë që ata mund të shpëtohen vetëm nëpërmjet Jezus Krishtit.

� Të shohin, nëpërmjet atyre që bëri Jezusi dhe çka thotë Bibla, që Jezus
Krishti është Perëndi.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Shoqëria e sotme çirret vazhdimisht për diçka të re, diçka më të mirë, për
një metodë më moderne. Reklamat na thonë që akcil produkt është “i ri dhe i
përmirësuar”, ose kjo është “një ide e re” etj. Por në vend që të mbeten gjith-
monë të freskëta, këto vjetërohen menjëherë. Shoqëria jonë nuk kënaqet kurrë.

Tani le t’i hedhim një vështrim Jezus Krishtit, “...i njëjti dje, dhe sot dhe
përgjithmonë” (Hebrejtë 13:8)!

A mund ta imagjinoni përmirësimin dhe freskinë që Ai i ofroi popullit të
Izraelit? Armiqtë plaçkitën dhe vranë dhe i internuan paraardhësit e tyre. Tani
ndërsa çifutët jetonin në “tokën e premtuar” të Izraelit, njerëzit ishin nën regjimin
e rreptë romak. Ata gjithashtu vuanin edhe nga ligji i tyre çifut, i cili përfshinte
shumë komanda të shkruara nga njeriu, jo nga Perëndia. Mëshira nuk kishte
shumë vend në mënyrën e të menduarit të tyre fetar. Satani i kishte verbuar
mendjet e prijësave të tyre, dhe shumë pak kishin akoma shpresë dhe besim
për shpëtim tek Perëndia.

Pastaj Gjoni deklaron ardhjen e Mesisë së tyre. Ç’ trubullim solli kjo gjë!
Sigurisht që shumë njerëz po prisnin një mbret tokësor që t’i shpëtonte nga
regjimi romak. Dhe ja ku vjen Jezusi!

Mbret? Ky njeri sigurisht që nuk i ngjante mbretit që ata prisnin. Ai ishte i
varfër—bir marangozi, kështu mendonin ata.

Por kur Ai filloi t’u flasë, atëherë ata dëgjuan ligjin e vërtetë të Perëndisë të
predikuar me autoritet! Asnjë nga krerët e tyre fetarë nuk mund të krahasohej
me këtë djalosh që fliste me fuqi dhe dashuri. Edhe demonët iknin para Tij!
Jezusi i shëroi të sëmurët dhe i preku ata që nuk prekeshin. E vërteta, shërimi,
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PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim paraqet Jezus
Krishtin si Perëndi që
vjen në tokë - me
autoritet për të folur dhe
interpretuar Fjalën e
Perëndisë, me fuqi për të
na shpëtuar nga Satani,
mëkati dhe vdekja dhe të
na shërojë me dashuri
dhe mëshirë.

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.



mëshira rridhnin nga ky Mesi i mrekullueshëm që nuk ishte mbret por Vetë
Mbreti i mbretërve.

Tani, Jezusi ishte dhe është më i mirë dhe më i freskët! Shoqëria jonë
është shumë e sëmurë dhe nevojatare për një Shpëtimtar. Ne, ashtu si ata, e
kemi pasur të vërtetën me nesh për një kohë të gjatë.

Kur izraelitët nuk e pranuan Krishtin, atëherë Perëndia u dha njerëzve
Ungjillin. Sot, në mbarë botën, qindra mijëra që nuk e kanë dëgjuar kurrë Fjalën
e Perëndisë po e pranojnë Ungjillin me dëshirë të madhe. Ndërsa në vende të
tjera ku janë botuar shumë variante të Biblës, e lënë që të mbledhë pluhur.

Mesazhi i Jezus Krishtit është jetë e re për të gjithë ata që besojnë. Jezusi
thotë që “...kushdo që pi nga uji që do t’i jap unë, nuk do të ketë kurrë etje; por
uji që do t’i jap unë, do të jetë për të një burim prej nga rrjedh vetëm jetë e
përhershme” (Gjoni 4:14). A mund të ketë gjë më të freskët dhe të re? Gjatë
mësimit, ne mund ta shpjegojmë këtë mesazh ashtu siç është: më i madhër-
ishmi, më i mrekullueshme, lajmi më i freskët në mbarë universin!

Kurrën e kurrës të mos e shpjegojmë historinë e Jezus Krishtit si një “tufë
tregimesh të vjetra të dëgjuara shumë herë tjerë më parë”. Por ta shpjegojmë
ashtu siç është: si Fjalë e Perëndisë, “...e gjallë, e fuqishme, më e mprehtë se
shpata dy-tehëshe, duke depërtuar deri në ndarjen e shpirtit dhe frymës
...[duke dalluar] mendimet dhe qëllimet e zemrës” (Hebrejtë 4:12).

NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja Kronologjike Nr. 62, “Jezusi Duke i Mësuar Njerëzit në
Sinagoga”

� Harta Kronologjike 3
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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)

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 34.

A. Hyrje

Sikur Gjon Pagëzori të vinte në kohën tonë sot dhe të
predikonte mesazhin e pendimit, a mendoni se do ta
dëgjonte ndonjë njeri?
- Po ti dhe unë do ta dëgjonim?
- Kujt i duhet pendimi?1

B. Gjon Pagëzori

Gjoni e shpjegonte me besnikëri mesazhin e Perëndisë për
të përgatitur njerëzit që t’i besonin Shpëtimtarit.
Disa prej tyre ndryshuan mënyrën e të menduarit për veten
e tyre si dhe për mëkatin.
- Ata e dinin që kishin nevojë për një Shpëtimtar që t’i

shpëtonte nga dënimi për mëkatat e tyre.
- Ata po prisnin që Shpëtimtar të fillonte veprën e Tij.
Të tjerë, si farisejtë, i besonin vetes së tyre dhe mendonin se
duke qenë njerëz të mirë, Perëndia do t’i pranonte.
- Krahaso:

Ne mund t’i krahasojmë ata me njerëzit sot që thonë se
janë fetarë dhe bile shkojnë edhe në kishë, por që në të
vërtetë besojnë se veprat e mira që bëjnë do të shpëtojnë
nga dënim i përjetshëm. Ata në të vërtetë nuk i besojnë
Perëndisë kur Ai thotë që nuk ka asgjë që ne mund të bëjmë
për t’u bërë të pranueshëm prej Tij.

Mbreti Herod, që po bënte një jetë shumë mëkatare nuk i
vinte mirë për shumë gjëra që thoshte Gjoni.
Kështu që Herodi e futi Gjonin në burg dhe më në fund e
vrau.

C. Mesazhi i Jezusit

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

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

$ LEXO Marku 1:14,15.

Përpara se të vritej, Gjoni e kishte përfunduar punën e tij,
d.m.th. e kishte përgatitur rrugën për ardhjen e Zotit.

Mateu
14:1-12
Marku
6:14-29
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1Përsëri, këto pyetje nuk
bëhen për të nxitur disku-
timin por për të bërë stu-
dentët të mendojnë.

Mos i përdornin këto
pyetje me grup të vogël -
studentët mund të ndjehen
të detyruar të përgjigjen. ❏



Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

Tani kishte ardhur koha që Jezusi të fillonte predikimin e
Tij.
Siç e kemi përmendur, tani Jezusi ishte rreth tridhjetë vjeç.
Ai filloi t’i mësonte njerëzit duke i urdhëruar
- Të ndryshojnë qëndrimin e tyre
- Të pranojnë që para Perëndisë që ata janë mëkatarë të

pashpresë.
- Të besojnë lajmin e mirë që Ai kishte ardhur për t’iu

thënë.
Nëse nuk e besojmë Perëndinë, ne nuk mund ta kënaqim
Atë, dhe ne nuk do të pranohemi prej Tij.
Hebrejtë 11:6 thotë që, “pa besim është e pamundur ta
kënaqim Atë”.
- Kujto:

Përse u pranua Abeli nga Perëndia? Mos vallë Abeli nuk
ishte mëkatar? Jo, ai u pranua sepse Abeli e besoi Fjalën e
Perëndisë dhe i besoi Atij.
Kur Zoti i tha Noes ta ndërtonte arkën sepse Perëndia
kishte ndër mend ta shkatërronte tokën, Noeja i besoi
Perëndisë, dhe Zoti e shpëtoi atë dhe familjen e tij.
Perëndia i tha Abrahamit të largohej nga vendi i tij dhe të
shkonte në vendin që i premtoi Zoti. Abrahami i besoi
Zotit, dhe Zoti e çoi në tokën e Kananit.
Moisiu i besoi Zotit dhe i tha izraelitëve ta vinin gjakun
nëpër dyert e shtëpive të tyre. Zoti i mbrojti ata nga engjëlli
i vdekjes.
Joshua dhe Kalebi besonin që Perëndia do t’ua jepte tokën
e Kananit, megjithëse atje banonin njerëz gjigandë. Ata
ishin të vetmit dy breza që hynë në tokën e premtuar.

Nëse do që të pranohesh nga Perëndia, atëherë ju duhet t’i
besoni Atij dhe atyre që ka thënë Ai në Bibël.

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

Fjala “Ungjill” përmban në vetvete kuptimin “lajm i mirë”.
Jezusi u tha njerëzve që ata duhet të pranonin ato që
thoshte Perëndia dhe të besonin në Lajmin e Mirë, sepse së
shpejti do të fillonte sundimi i Perëndisë mbi tokë.
- Satani ishte bërë sundues i kësaj bote që kur Adami nuk

iu bind Perëndisë dhe ndoqi Satanin.
- Ngaqë Perëndia është i dashur, i mëshirshëm, plot hir

ndaj mëkatarëve, Ai dërgoi Jezusin në këtë botë që të
mposhtë Satanin dhe t’i çlirojë njerëzit nga pushteti i
Satanit.

- Ne të gjithë, kur kemi lindur në këtë botë, kemi lindur
mëkatarë nën pushtetin e Satanit (në mbetërinë e
Satanit).
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Gjoni
12:31

II Korin-
tianët 4:4

Efezianët
2:2



- Jezusi tha se e vetmja rrugë për këdo që të shpëtojë nga
kontrolli i Satanit është të pajtohet me Perëndinë dhe të
besojë Lajmin e Mirë.

Ky është lajmi i mirë i Perëndisë për secilin nga ne: duke i
besuar Perëndisë dhe Shpëtimtarit ne mund të shpëtojmë
nga kontrolli i Satani dhe të gëzojmë miqësinë e Perëndisë.

D. Jezusi thërret njerëz që ta ndihmojnë në punën e Tij.

$ LEXO Marku 1:16-20.

Jezusi filloi t’u bënte thirrje njerëzve që ta ndiqnin Atë.
- Ai do t’i mësonte njerëzit.
- Ai do t’i dërgonte ata në vende të tjera për t’u treguar

edhe të tjerëve mesazhin e sundimit të ardhshëm të
Perëndisë mbi tokë.

- Kur Ai tha se do t’i bëjë ata gjuetarë njerëzit, Jezusi e
kishte fjalën që Ai do t’i mësonte ata se si t’i sillnin
njerëzit tek Perëndia duke u treguar Lajmin e Mirë!

E. Jezusi i mësonte njerëzit me autoritet.

$ LEXO Marku 1:21.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
62, “JEZUSI DUKE I MËSUAR
NJERËZIT NË SINAGOGË”

TREGO KAPERNAUMIN NË HARTËN 3.
Siç e kemi përmendur në mësimet e mëparshme, çifutët
takoheshin në vende të quajtura sinagoga në qytete në
mbarë Izraelin dhe bile edhe në vendet fqinjë.
- Nëpër sinagoga, njerëzve iu mësoheshin shkrimet e

Moisiut dhe të profetëve.
- Çifutët, duke jetuar jashtë Jeruzalemit, shkonin në tem-

pull vetëm për festa të rëndësishme, ashtu siç i kishte
udhëzuar Perëndia nëpërmjet Moisiut.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

$ LEXO Marku 1:22.

Njerëzit që e dëgjuan Jezusin të flasë habiteshin me
autoritetin me të cilin Ai e shpjegonte Fjalën e Perëndisë.
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Jezusi i mësonte njerëzit krejt ndryshe nga shkruesit.
- Shkruesit ishin ata që shkruanin kopje të dorëshkrimeve

të Testamentit të Vjetër.
- Ata gjithashtu ishin edhe mësues të Fjalës së Perëndisë.
- Por shumica e tyre nuk kishte besim tek Perëndia dhe

Fjala e Tij.
- Përkundrazi ata kishin besim tek veprat e mira që bënin

dhe në njohuritë për Fjalën e Perëndisë që ata kishin.
- Ata dinin shumë për Fjalën e Perëndisë por në të vërtetë

nuk e njihnin Perëndinë.
- Dhe ngaqë ata i besonin shumë njohurive të tyre për

Perëndinë dhe nuk e njihnin Vetë Atë, ata për pasojë nuk
e kuptonin siç duhet Fjalës së Perëndisë; prandaj ata u
thonin njerëzve ashtu si e mendonin ata kuptimin e Fjalës
së Perëndisë.

Por Jezusi është Perëndi.
- Ai e njihte Atin e Tij, dhe sigurisht që Ai e dinte Fjalën e

Perëndisë.
- Kur mësonte Jezusi, Ai u thoshte njerëzve tamam ato që

kishte thënë Perëndia në shkrimet e Moisiut dhe të pro-
fetëve.

F. Jezusi flaku frymët e këqija.

^ Tema: Satani lufton kundër Perëndisë dhe vullnetit
të 

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

$ LEXO Marku 1:23.24.

Demonët janë engjëj që shumë kohë përpara rebeluan
kundër Perëndisë dhe ndoqën Satanin.
- Atyre u pëlqen t’i komandojnë njerëzit që janë fëmijë të

Satanit.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

- Satani dhe demonët e tij e dinë që Jezusi është Perëndi,
Krijuesi i tyre.

- Ata gjithashtu e dinë që Ai është i shenjtë.
- Ata e dinë që Ai është i përsosur dhe e urren mëkatin.
- Ky demon e dinte që një ditë ai do të flakej në Liqenin e

Zjarrit, dhe ai e dinte që Jezusi e kishte fuqinë për ta hed-
hur atë në zjarr që atëherë!

$ LEXO. Marku 1:25.26.
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Luka
11:24-
26

Kolosianët
1:6

Luka 8:28

Zbulesa
1:18;
20:10



Jezusi e urdhëroi demonin që të rrinte urtë e të mos bënte
zë.
- Ai nuk donte që demonët t’u flisnin njerëzve për Të.
- Satani është gënjeshtar; Jezus erdhi për të folur të

vërtetën.
- Vetë Jezusi do t’u tregonte njerëzve të vërtetën e

Perëndisë dhe do t’u tregonte fuqinë e Tij me anë të
mrekullive që bëri.

$ LEXO Marku 1:27,28.

Përsëri, njerëzit po e shihnin që Jezusi kishte fuqi të
jashtëzakonshme dhe autoritet të madh.

G. Jezusi shëroi shumë njerëz të sëmurë, dhe Ai flaku jashtë
demonët.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

$ LEXO Marku 1:34-39.

Duke qenë se Jezusi është Perëndi, gjithçka është nën
fuqinë e Tij.
Perëndia është fuqia më e madhe në Qiell dhe në tokë.

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

Jezusit i erdhi keq për këta njerëz të sëmurë dhe të
mbërthyer nga demonët.
Ai e dinte që të gjitha këto gjëra të këqija ndodhin në botë
për shkak të mëkatit të njeriut dhe të sundimit të Satanit.
- Merr parasysh:

Zoti shqetësohet edhe për ju dhe mua. Ai nuk ka
ndryshuar. Ai është edhe sot po Ai që ka qenë. Ai e di nëse
ne jemi akoma nën pushtetin e Satanit ose jo. Zoti dëshiron
të shpëtojë secilin nga ne nga kontrolli i Satanit.

H. Jezusi shëroi një të sëmurë me lebër.

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

$ LEXO Marku 1:40.

- Shpjego:
Fjala “lebër” e përdorur në Bibël përfshin disa sëmundje
lëkure. Disa nga këto sëmundje mund të shkaktonin vdek-
jen e nervave të pjesëve skajore të turpit, duke çuar në
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infeksion që mund të kalbte mishin, kështu që i sëmuri
mund të humbiste gjymtyrën e trupit, si për shembull,
gishtërinj, duar, bile edhe pjesë të fytyrës. Në atë kohë, nuk
kishte ilaç që ta kuronte lebrën.

Ky njeri e dinte që nuk mund ta shëronte veten e tij, dhe ai
e dinte që edhe njerëzit e tjerë nuk mund ta ndihmonin dot.
Por Jezusi ishte ndryshe.
- Po, Jezusi ishte njeri, por në të njëjtën kohë Ai kishte

fuqinë e Perëndisë, sepse Ai ishte Perëndi!
- Njeriu me lebër e kuptoi që Jezusi mund ta ndihmonte

edhe pse askush tjetër nuk mund të bënte gjë për të.
Ai bëri vetëm atë që mund të bënte.
Ai erdhi tek Jezusi duke i kërkuar mëshirën e Tij dhe ndih-
mën e Tij.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

- Krahaso:

Sëmundja e lebrës është si mëkati në jetën tonë. Ne vetë
nga ana jonë nuk mund të shpëtojmë nga mëkati. Perëndia
e urren mëkatin. Vetëm Jezusi, Shpëtimtari, mund të na
ndihmojë ne. Kjo është edhe arsyeja përse Ai erdhi në këtë
botë.
Dhe kjo është arsyeja përse ne sot po studiojmë mesazhin e
Perëndisë: që secili nga ne ta kuptojë mirë atë që bëri
Jezusi për të na shpëtuar nga Satani, mëkati dhe vdekja.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

$ LEXO Marku 1:41.42.

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

Të lebrosurit në kohët e Biblës ishin flakur jashtë shoqërisë,
dhe askush nuk u afrohej.
Por Jezusi e preku këtë njeri sepse Ai e donte atë.
- Jezusi zgjati dorën, e preku njeriun dhe i foli, dhe lebra u

shërua.
- Ai thjesht mund të kishte folur dhe lebra do të shërohej.
- Askush tjetër nuk guxonte të prekte një të lebrosur.
- Por Jezusi e preku, sepse Ai donte të shfaqte dashurinë e

madhe të Perëndisë për këtë njeri.

J. Përfundim

Ne mund ta identifikojmë veten tonë me të lebrosurin.
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- Për shkak të mëkateve tona, ne jemi të “papastër” në sytë
e Perëndisë.

- Ne vetë nga ana jonë nuk mund të bëjmë gjë që të shpëto-
jmë nga mëkati dhe dënimi për mëkatin tonë.

- Askush tjetër nuk mund të na ndihmojë ne.

- Fatkeqësisht, ata njerëz që e shohin mëkatin tonë mund
të mos duan të na ndihmojnë ne; ata na përbuzin ne,
ashtu si përbuzej i lebrosuri.

- Ne e ndjejmë se sikur dikush ta dijë se si jemi ne nga për-
brenda, ai nuk do të donte kurrë të shoqërohej me ne.

- Ne mund të mendojmë se edhe Perëndia kështu na
shikon.

Por Perëndia i di të gjitha hollësitë e tmerrshme të jetës
sonë dhe përsëri kërkon të jetë Shpëtimtari ynë.

Ai jo vetëm që kujdeset dhe ka dëshirë të na prekë, por
vetëm Ai e ka fuqinë për të na shëruar.

PYETJE:

1. Përse nuk e pranuan predikimin e Gjonit krerët fetarë dhe
farisejtë? Sepse ata ishn krenarë dhe mendonin se ishin
njerëz të mirë dhe Perëndia për këtë arsye do t’i pranonte.

2. Çfarë u tha Jezusi njerëzve që të bënin? Jezusi u tha që ata
duhet të  ndryshojnë qëndrimin e tyre, të pranojnë para
Perëndisë se janë mëkatarë të pashpresë, dhe t’i besojnë
Lajmit të Mirë që Jezusi kishte ardhur për t’ua thënë.

3. Cila është e vetmja mënyrë që njeriu mund ta kënaqë
Perëndinë? Duke i besuar Fjalës së Perëndisë.

4. Cili ishte zanati i disa prej njerëzve që i thirri Jezusi për ta
ndjekur? Disa prej tyre ishin peshkatarë.

5. Cili ishte dallimi midis mënyrës së mësimdhënies së Jezusit
dhe asaj të shkruesve? Jezusi i mësonte njerëzit si ai që ishte
i sigurtë për ato që ka thënë Perëndia në Fjalën e Tij. Ndërsa
shkruesit jepnin mendimin e tyre për ato që ka thënë
Perëndia, ose si i mendonin të tjerët ato që ka thënë Perëndia.

6. Kush ishin demonët në fillim? Ata në fillim ishin engjëj të
Perëndisë derisa ndoqën Satanin kur ky i fundit rebeloi
kundër Perëndisë.

7. Përse kishin frikë demonët nga Jezusi? Ata e dinin se Ai
ishte Krijuesi i tyre dhe gjykatësi i tyre, dhe që një ditë, Ai do
t’i flakë ata në zjarrin e përjetshëm ku ata do të dënohen.

8. A ju kujton lebra mëkatin tuaj? Ashtu si një njeri i zakon-
shëm nuk ishte në gjendje të shëronte lebrën, po ashtu
askush veç Perëndisë nuk mund të na çlirojë nga pushteti i
mëkatit.
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