
Ju Duhet të Lindni Përsëri

SHKRIMI I SHENJTË: Gjoni 3:1-7, 14-20

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë që për të shpëtuar, njeriu duhet të lindë përsëri.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të kuptojnë që ata vetë nuk mund të vëjnë gjë për të shpëtuar veten e
tyre; ata duhet të rilindin, ashtu siç bëri Jezusi.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Ne mund të identifikohemi me Nikodemin. Ai nuk mund ta kuptonte Jezus
Krishtin në dritën e atyre që kishte mësuar në shoqërinë e atyre ditëve, edhe
pse ai ishte njeri i fesë. As ne nuk mund ta kuptojmë brenda caqeve të mënyrës
sonë të të menduarit, pavarësisht se sa fetarë mund të jemi.

Mos e ngatërro veten duke u përpjekur t’u shpjegosh studentëve mesazhin
e Gjonit 3. Thuaje thjesht, ashtu si na e ka dhënë Zoti. Ka shumë të ngjarë që
Perëndia e ka përdorur këtë mesazh të bukur më shumë se çdo gjë tjetër në
Fjalën e Tij për të transformuar mëkatarët e pashpresë në fëmijë të Tij të
dashur.

Mos shpreso rezultate të menjëhershme, por prit që Fjala të bëjë punën e
Perëndisë! Nikodemi erdhi sepse Fryma e Shenjtë e tërhoqi drejt Shpëtimtarit
të mrekullueshëm. Fryma e Shenjtë edhe sot po vepron; të jesh gati me një
përgjigje të qartë sa herë që t’ju pyesin studentët se si mund të gëzojnë shpë-
timin që ofron Perëndia.

NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja Kronologjike Nr. 37, “Gjarpëri në Shkop”

� Tablloja Kronologjike Nr. 63 “Vizita Natën e Nikodemit”

� Piktura grafike “Dy Kategoritë e Njerëzve” (ilustruar në këtë mësim)
mund të bëhet si një tabelë e vogël; ose ju ndoshta ju mund ta shkruani
në tabelën e zezë gjatë shpjegimit të mësimit.

MËSIMI

36
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PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim paraqet
bisedën e Jezusit me
Nikodemin në lidhje me
lindjen e re. Theksi vihet
mbi punën e Frymës së
Shenjtë nëpërmjet Fjalës
së Perëndisë
Jezusi paraqitet si e vet-
mja rrugë për shpëtimin
e njerëzve. Ai është
rruga e shpëtimit për të
gjithë njerëzit kudo që
janë.

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.



SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 35.

A. Hyrje

Sa herë keni marrë vendime për Vitin e Ri—dhe nuk i keni
mbajtur dot?

Sa herë keni vendosur ta filloni nga e para në jetën tuaj dhe
keni dështuar?

A po përpiqeni përsëri, dhe s’po ia dilni dot?

A e dini se Perëndia nuk kërkon nga ju që ju të ndryshoni
jetën?

Në fakt, Ai thotë që ju vetë nga ana juaj nuk mund ta
ndryshoni dot.1

Ne tani do të lexojmë një nga pasazhet më të njohura dhe
më të dashura të Shkrimeve të Shenjta.

Ashtu si gjithë pjesa tjetër e Biblës, edhe ky pasazh u dha
nga Perëndia që ta lexojmë ne.

Ky mesazh  është për ju, dhe për mua dhe për cilindo në botë.

Ju lutem dëgjoni me kujdes.

B. Nikodemi vjen tek Jezusi.

$ LEXO Gjoni 3:1,2.
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

1Këto pyetje të para nuk
do të jenë të përshtatshme
në një grup të vogël,
sepse njerëzit do ta ndje-
jnë veten të detyruar të
përgjigjen. ❏ II Timo-

teu 3:16

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)



Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
63, “VIZITA E NIKODEMIT NATËN”

Nikodemi e dinte me siguri që Jezusi ishte dërguar nga
Perëndia.
Ai e dinte që mrekullitë që kishte bërë Jezusi mund të
bëheshin vetëm nga fuqia e Perëndisë.
- Shumica e farisejve të tjerë e urrenin Jezusin dhe thonin

që Ai i bënte mrekullitë e Tij me anë të fuqisë së Satanit.
- Nikodemi ndoshta erdhi të fliste me Jezusin natën që të

mos e shihnin prijësat e tjerë çifutë.

C. Lindja e re

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Gjoni 3:3.

Çifutët, dhe veçanërisht farisejtë, ishin shumë krenarë që
ata ishin pasardhës të Abrahamit.
- Ata mendonin se i përkisnin familjes së Perëndisë meqë

ishin fëmijët e Abrahamit.
- Farisejtë nuk e kuptonin që çdo njeri i lindur në këtë botë

kishte lindur nën sundimin e Satanit (në mbretërinë e
Satanit) dhe për këtë arsye është fëmijë të Satanit.

- Kujto:
Kur Perëndia krijoi Adamin dhe Evën, Ai i bëri sipas
shëmbëlltyrës së Tij. Perëndia u dha mendje që ata ta kup-
tonin Atë. Perëndia i bëri ata që ata ta donin Atë. Perëndia
gjithashtu u dha edhe aftësinë për t’iu bindur vullnetit të
Tij, që të bënin ato që Ai dëshironte. Por kur Adami dhe
Eva mëkatuan, ata vdiqën për Perëndinë. Ata u ndanë prej
Tij. Ata nuk ishin më në miqësi me Perëndinë. Ata nuk
ishin më miqtë e Tij siç ishin kur Ai i krijoi.
Ata akoma kishin mendje, por për shkak të mëkatit të tyre,
ata nuk ishin në gjendje ta njihnin Perëndinë dhe t’i kup-
tonin fjalët e Tij. Ata nuk ishin në gjendje as ta donin ose
t’i bindeshin Atij. Prandaj ata nuk ishin më në gjendje  të
kënaqnin Perëndinë. Mendjet, zemrat dhe vullneti i tyre
tani ishin nën kontrollin e Satanit.
Kaini dhe Abeli, dhe të gjithë njerëzit e lindur në këtë botë
që nga ajo kohë, kanë lindur duke mos qenë në gjendje ta
njohin, ta kuptojnë, ta duan dhe t’i binden Perëndisë. Asnjë
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

njeri i lindur në këtë botë nuk mund ta kënaqë Perëndinë.
çdo njeri në çdo vend, pavarësisht nga kombësia, ngjyra,
gjuha, ka lindur nën autoritetin e Satanit.

Jezusi i tha Nikodemit se e vetmja mënyrë për t’i shpëtuar
pushtetit të Satanit dhe të fillosh të njohësh, e të duash
Perëndinë është të rilindësh përsëri.
- Jezusi po i thoshte Nikodemit se ai duhet të përftonte një

mendje dhe një zemër të re, që do të ishte në gjendje ta nji-
hte dhe kuptonte Perëndinë, si Adami dhe Eva në kohën
kur i krijoi Perëndia.

- Edhe ne duhet të riformohemi përsëri nga e para që ta
duam dhe t’i bindemi Perëndisë.

- Shënim:

Ngandonjëherë njerëzit përdorin fjalët “i lindur përsëri”
për të përshkruar gjëra që nuk kanë të bëjnë me ato që
Jezusi i tha Nikodemit. 2

Por kur ne flasim për lindjen e re, ne e kemi fjalën për ato
që na ka thënë Perëndia në Bibël.

Si ka mundësi që një njeri të lindë përsëri?
Si mund të ndryshojë njeriu që të jetë nën sundimin e
Perëndisë dhe të mos jetë më nën pushtetin e Satanit?
A mund ta ndryshojmë ne veten tonë?
Jo, ne nuk jemi në gjendje ta bëjmë këtë.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

A mos keni bërë ju ndonjë gjë që keni lindur në këtë botë
nën pushtetin e Satanit?
Jo, sigurisht që jo; Adami mëkatoi dhe çdo njeri që ka lindur
mbas tij ka trashëguar mëkatin e tij.
- Ne nuk kemi bërë ndonjë gjë që të jemi nën pushtetin e

Satanit.
- Ne as mund të bëjmë ndonjë gjë që t’i shpëtojmë Satanit

dhe të ndryshojmë jetën tonë në mënyrë që të kënaqim
Perëndinë.

- Veprat tona të mira nuk mund të na nxjerrin ne jashtë
mbretërisë së Satanit dhe të na fusin në mbretërinë e
Perëndisë.

- Kur kemi lindur në këtë botë, ne të gjithë kemi lindur të
veçuar nga Perëndia, ose të vdekur për Të.

- Është e pamundur që ne të bashkohemi përsëri me
Perëndinë.

Këtë vetëm Perëndia mund ta bëjë.
- Ai është i gjithëfuqishëm.
- Asgjë nuk është e pamundur për Të.
Me anë të fuqisë së Tij, Ai i bën njerëzit të lindin përsëri—
një lindje e re në familjen e Perëndisë.
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2Shembull: Dikush mund
të thotë, “Sot ndjehem
shumë në qejf, dhe më
duket sikur kam lindur
përsëri.” ❏

Gjoni
1:13

I Pjetri
1:23

I Gjoni
2:29;
3:9; 4:7;
5:1,4,18



$ LEXO Gjoni 3:4.

Nikodemi u habit kur Jezusi tha që njeriu duhet të lindë
përsëri përpara se ai të kuptojë ose të vijë nën sundimin e
Perëndisë (ose të hyjë në mbretërinë e Perëndisë).
Kur foli me Jezusin, Nikodemi ndoshta e ndjeu se lindja e tij
e parë mjaftoi për ta vënë atë në marrëdhënie të drejta me
Perëndinë.
- Ai ishte pasardhës i Abrahamit.
- Ai ishte farise.
- Ai ishte nga prijësit çifutë.
Nikodemi mendonte se Jezusi do të thonte që trupi njeriut
duhet të lindë përsëri si një foshnje.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

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

$ LEXO Gjoni 3:5.

Uji që përmendi Jezusi nuk është pagëzimi.3

- Pagëzimi nuk mund të na bëjë fëmijë të Perëndisë dhe as
nuk mund të lajë mëkatet tona.

$ Lexo I Pjetri 1:23.

- Kur Jezusi tha që çdo njeri që është nën sundimin e
Perëndisë duhet të rilindë me anë të ujit, Jezusi e kishte
fjalën se e vetma rrugë që një njeri të rilindë është të dojë
dhe t’i bindet Perëndisë, dhe të kesh një jetë të re do të
thotë të dëgjosh, të kuptosh, dhe t’i besosh Fjalës së
Perëndisë.

- Ata do të ndryshohen nga Fryma e Shenjtë në mënyrë që
ata të mund të

Njohin Perëndinë
Kuptojnë fjalët e Tij.
Jenë në gjendje ta duan Atë
Dhe të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë.

^ Tema: Njeriu mund të vijë tek Perëndia vetëm
sipas 

vullnetit dhe planit të Perëndisë.

$ LEXO Gjoni 3:6,7.

Jezusi i tha Nikodemit të mos habitej për faktin se ai duhej
të rilindte.
Perëndia thotë që ka dy kategori njerëzish në botë për sa i
përket Atij -
- Jo të pasur dhe të varfër
- Jo të mirë dhe të këqinj
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3Disa studentë mund të
mendojnë ose mund ta
kenë lexuar më parë që
pagëzimi e shpëton
njeriun, ose që besimi së
bashku me pagëzimin e
shpëton njeriun. Disa
pasazhe nga Shkrimet e
Shenjta, të marra të
shkëputura nga konteksti i
pjesës tjetër të Fjalës së
Perëndisë, mund të inter-
pretohen në atë mënyrë.

Inkurajoji studentët të lex-
ojnë Fjalën e Perëndisë,
veçanërisht vargjet e për-
dorur në këtë mësim si
dhe ato të renditur në
kolonën anësore në anën
tjetër të këtij shënimi. Mos
harroni që një njeri që nuk
ka shpëtuar nuk mund ta
kuptojë Fjalën e
Perëndisë, por Fryma e
Perëndisë do ta përdorë
Fjalën për të sjellë bindjen
dhe shpëtimin.

Mos hyr në debat me ta,
por lëre Fjalën të bëjë
punën e saj. Ata ndoshta
mund të mos bien dakord
menjëherë më ato që po
dëgjojnë ose lexojnë, por ti
vazhdo mësimin, duke
besuar që Fryma e Shenjtë
do të veprojë në zemrat e
tyre. ❏

Efezianët
5:26

Gjoni
15:3

Psallmi
119:9



- Jo të rinj dhe të vjetër.
Ja dy kategoritë:
Ndihmesa pamore e sugjeruar:

- Të gjithë ata që kanë lindur një herë janë nën kontrollin e
Satanit

- Të gjithë ata që kanë lindur për së dyti tani janë në famil-
jen e Perëndisë.

D. Jezusi duhet të ngrihet lart.

^ Tema: Jezus Krishti është i vetmi Shpëtimtar.

Nikodemi akoma nuk e kuptonte se si mund të lindësh në
familjen e Perëndisë.

$ LEXO Gjoni 3:14,15.

Jezusi ia shpjegoi Nikodemit duke i kujtuar atij ato që u
ndodhën stërgjyshërve të tij çifutë në shkretëtirë.
Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
37, “GJARPËRI NË SHKOP”

- Kujto:
Izraelitët kishin mëkatuar kundër Perëndisë, kështu që
Perëndia u dërgoi gjarpërinjtë helmues t’i kafshonin, dhe
ata filluan të vdisnin. Kur u penduan, d.m.th. kur
ndryshuan qëndrimin e tyre dhe pranuan mëkatet e tyre,
atëherë Perëndia i tha Moisiut të bënte një gjarpër tunxhi
dhe ta vinte në një shkop. Perëndia premtoi se kushdo që
kafshohej dhe vështronte shkopin me gjarpërin prej tunxhi
ai do të shërohej.

- Krahaso:
Nikodemi po përpiqej ta respektonte dhe ta mbante ligjin e
Perëndisë. Ai nuk e kishte kuptuar, se me përpjekjet e tij, ai
ishte krejtësisht i papranueshëm për Perëndinë. Atij i
duhej të bënte ato që kishin bërë izraelitët dhe të besonte
tek Zoti.
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Numrat
21:8,9

DY KATEGORITË E NJERËZVE

I LINDUR NJË HERË
Ata që kanë lindur një herë

dhe janë akoma nën sundimin e

Satanit

I LINDUR DY HERË
Ata që kanë lindur për së dyti

dhe tani janë në sundimin e

Perëndisë



- Krahaso:

Edhe situata jonë është si ajo e izraelitëve në shkretëtirë.
Satani, që quhet gjarpri plak, e çoi Adamin larg Perëndisë.
Kur Adami mëkatoi kundër Perëndisë, ai vdiq. Tani të
gjithë pasardhësit e Adamit janë të ndarë nga Perëndia
dhe po vdesin si mëkatarë. Shpagimi për mëkatin është
vdekja. Izraelitët nuk mund ta shpëtonin dot veten e tyre
nga gjarpërinjtë, dhe ne nuk mund ta shpëtojmë dot vetn
tonë nga vdekja. Perëndia i shpëtoi izraelitët, dhe vetëm
Perëndia mund të na shpëtojë edhe ne.

Jezusi tha që ka vetëm një mënyrë për t’u çliruar nga
Satani, mëkati dhe vdekja dhe të lindim përsëri në familjen
e Perëndisë.
- Jezusi tha që Ai duhet të ngrihet lart, ashtu si gjarpri prej

tunxhi në shkretëtirë, në mënyrë që kushdo që i beson Atij
të lindë përsëri në familjen e Perëndisë dhe të vihet nën
autoritetin e Tij.

- Të gjithë ata që i besojnë Jezusit do të gëzojnë jetën e
amshuar nga Perëndia.

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

$ LEXO Gjoni 3:16.

Jezusi tha, “Sepse Perëndia e deshi kaq shumë botën, saqë i
dha Birin e Tij të vetëm”.
Ngaqë Perëndia nuk do që njeriu të shkojë pas Satanit në
shkatërrimin përfundimtar, Perëndia dërgoi Jezusin,
Shpëtimtarin, në botë.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

Kë dha Perëndia për të qenë Shpëtimtar?
- “Birin e Tij të vetëm”
- Jezusi ishte Biri i vetëm i Perëndisë.
- Nuk ka tjetër si Ai.

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

Çfarë tha Jezusi që duhet të bëjë mëkatari që të çlirohet nga
pushteti i Satanit?
“që kushdo që beson në të”
- Kur një burrë, grua ose fëmijë i beson fjalët e Perëndisë

dhe i beson Jezusit si Shpëtimtarin e tij, atëherë Perëndia
i jep këtij njeriu jetë të re.

- Ai njeri nuk do të jetë më nën pushtetin e Satanit.
- Ai njeri do të bëhej fëmijë i Perëndisë.
Kjo është arsyeja përse Jezusi u tha njerëzve të ndërrojnë

mendje dhe t’a besojnë lajmin e mirë.
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Zbulesa
12:9; 20:2

Romakët
5:12; 6:23

Gjjoni
14:6

Gjoni
12:32,33



E. Rruga e jetës dhe e vdekjes

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

Jezusi tha që të gjithë ata që i besojnë Atij, “nuk do të
zhduken”.
Ata që i besojnë Shpëtimtarit që ka dërguar Perëndia nuk
do të shkojnë në dënimin e përjetshëm për mëkatet e tyre.

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

Çfarë do të përfitojnë të gjithë ata që i besojnë Jezusit si
Shpëtimtarin e tyre?
Ata do të “kenë jetën e pafundme”.

$ LEXO Gjoni 3:17.

Ky është premtimi i Perëndisë.
- A mund t’i besohet Perëndisë?
- Po! Ju e keni parë se si Ai gjithmonë ka bërë ato që ka

premtuar.
- Ju i keni lexuar premtimet e Perëndisë të bërë për mijëra

vjet me rradhë dhe asnjë prej tyre nuk ka dështuar.

^ Tema: Jezus Krishti është i vetmi Shpëtimtar.

$ LEXO Gjoni 3:18.

Askush nuk ka përse të presë të vdesë që ta dijë nëse do të
pranohet nga Perëndia apo jo.
Ata që nuk pranojnë Shpëtimtarin do të dënohen dhe do të
hidhen poshtë nga Perëndia që tani.

$ LEXO Gjoni 5:24.

- Ata që i besojnë Perëndisë dhe Shpëtimtarit, Jezus
Krishtit, nuk do të dënohen.

- Ka vetëm një Shpëtimtar që Perëndia e ka dërguar për
mëkatarët dhe ai Shpëtimtar është Jezusi.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Gjoni 3:19,20.

Arsyet përse njerëzit nuk pajtohen me Fjalën e Perëndisë
dhe nuk i besojnë Atij sepse atyre iu pëlqejnë rrugët e tyre
të mëkatshme.
- Ata nuk duan ta pranojnë se e kanë gabim.
- Ata nuk duan që Perëndia t’i ndryshojë.
- Ata përpiqen t’i largohen sa më shumë të vërtetës së

Perëndisë në mënyrë që mëkatet e tyre të mos zbulohen.
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I Gjoni
5:10-13

Aktet
4:12



- Perëndia di çdo gjë për çdo njeri, kështu që është budallal-
lëk të fshehësh mëkatet nga Perëndia.

$ LEXO Gjoni 8:12.

Zakaria tha që Shpëtimtari do t’u “...japë dritë atyre që janë
në errësirë dhe në hijen e vdekjes...” (Luka 1:79).

Jezusi erdhi për t’u sjellë dritë dhe jetë të gjithë atyre që i
besojnë Atij.

F. Përfundim

TREGO TABELËN “DY KATEGORITË”.

Secili nga ne duhet të marrë parasysh se në cilën kategori
jemi.4

Bibla na thotë që Perëndia dëshiron që çdo njeri të përfshi-
het në familjen e Tj.

Kjo është edhe arsyeja përse Ai dërgoi Birin e Tij, Jezus
Krishtin.

PYETJE:

1. Përse e besoi Nikodemi që Jezusi ishte dërguar nga
Perëndia? Për shkak të mrekullive që bëri Jezusi.

2. Ku bazoheshin farisejtë në besimin e tyre se do të shkonin
në Parajsë?

a. Në mirësinë e tyre.

b. Në faktin që ata ishin pasardhësit e Abrahamit.

3. Çfarë donte të thoshte Jezusi kur tha se ne duhet të lindim
nga uji? Jezusi donte të thoshte që ne duhet të lindim përsëri
duke dëgjuar, kuptuar, dhe besuar Fjalën e Perëndisë.

4. Kush e përdor Fjalën e Perëndisë për të na ndihmuar ne që
të rilindim në familjen e Perëndisë? Perëndia Fryma e
Shenjtë.

5. Në ç’mënyrë na e kujton Jezusin Shpëtimtarin gjarpri prej
tunxhi në shkop?

a. Ashtu si gjarpri u vu në shkop, po ashtu edhe Jezusi duhej
të ngrihej lart.

b. Kushdo që e vështronte shkopin do të shërohej nga kaf-
shimi i gjarprit. Po ashtu, kushdo që i beson Jezusit,
Shpëtimtarit, do të shpëtojë nga pushteti i Satanit, mëkati
dhe vdekja.

6. Përse e dërgoi Perëndia Jezusin në këtë botë? Që ta shpëtojë
botën nga dënimi i përjetshëm për mëkatet.

7. Përse nuk donin njerëzit ta dëgjonin Fjalën e Perëndisë?
Sepse ata donin rrugët e tyre të mëkatshme. Ata donin të
kënaqnin veten e tyre.
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4Mos i detyroni studentët
tuaj në lidhje me këtë
klasifikim. Lëre Frymën e
Shenjtë të bëjë punën e
vet.

Mundohu të sigurosh kohë
mbas klasës që të bise-
dosh me studentët, që t’ua
shpjegosh plotësisht
Ungjillin kujtdo zemra e të
cilit është e përgatitur për
të thithur Ungjillin ❏

II Pjetri
3:9
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