
Jezusi Dëshmoi Shenjtërinë e Tij; por
Krerët Fetarë e Hodhën Atë Poshtë;
Jezusi Zgjodhi Dymbëdhjetë Dishepuj

SHKRIMI I SHENJTË: Marku 2:1-17; 3:1-19

QËLLIMET E MËSIMIT:
� Të tregojë që Jezus Krishti është Perëndi.

� Të tregojë që njerëzit nuk mund ta shpëtojnë dot veten e tyre.

� Të tregojë që vetëm Jezusi mund të sigurojë shpëtimin.

� Të përkufizojë hipokrizinë fetare.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:
� Të shohin që Bibla jep dëshmi të qartë që Jezusi është Perëndi.

� Të shohin marrëzinë e përpjekjeve vetëm me forcat e veta.

� Të shohin që Jezusi erdhi për të na shpëtuar.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:
Pjesa më e madhe e krerëve fetarë në ditët e Jezusit nuk donin t’ia dinin

për Perëndinë; ata e përdornin Fjalën e Perëndisë dhe emrin e Tij vetëm si një
mënyrë për të tërhequr besimtarët e tyre, d.m.th. ata që i ndiqnin. Megjithëse
ata pretendonin se ishin fetarë, në zemrat e tyre ata nuk i nënshtroheshin
Perëndisë dhe as që i besonin Atij; ata e hodhën poshtë pikërisht Atë i cili ishte
i vetmi që mund të shpëtonte ata nga mëkatet e tyre.

Edhe sot ne kemi njerëz të tillë—njerëz që nuk e kanë pranuar Perëndinë
në zemrat e tyre. Megjithëse mesazhi i tyre mund të duket shumë fetar dhe
ndoshta tërheqës, në zemrat e tyre nuk është e vërteta por gënjeshtra. Disa, si
farisejtë, u thonë njerëzve se ata do të shkojnë në Parajsë në qoftë se bëjnë
gjëra të mira. Të tjerë u thonë njerëzve se të gjithë do të shkojnë në Parajsë,
pavarësisht se çfarë bëjnë, ose thonë se Perëndia është dashuri dhe ne duhet
të duam këdo.

Vite më parë, një revistë e krishterë kishte një kopertinë të thjeshtë por të
fuqishme që i ngjante më tepër një etikete ushqimore. Etiketa shkruante, “100%
Hir i Pastër, Asgjë i Shtuar. Nuk Pranon Zëvendësues.” Perëndia na e ka dhënë
të vetmen rrugë për t’u shpëtuar. Ne nuk duhet t’i shtojmë dhe as të kërkojmë
për rrugë të tjera.

Duke studiuar Biblën ne mund të sigurohemi për ato që thotë Perëndia.
Interesant është fakti që, ata që i largojnë njerëzit nga Perëndia zakonisht mund
të identifikohen thjesht nga fakti se ata i shtrembërojnë, i hedhin poshtë dhe i
keqpërdorin fjalët e Perëndisë. Këtë gjë bëri Satani në kopsht me Evën, në
shkretëtirë me Jezusin dhe po përpiqet edhe sot të bëjë të njëjtën gjë me ne.
Jezusi e mposhti Satanin duke përdorur drejt Fjalën e Perëndisë; edhe ne duhet
të mësohemi të bëjmë të njëjtën gjë.
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim paraqet
mrekullitë e Jezusit duke
shëruar njerëzit, si
shenjë e Shenjtërisë së
Tij. Ky mësim gjithashtu
paraqet faktin se shumë
nga krerët fetarë e hod-
hën poshtë Atë. Zgjedhja
e dishepujve tregon se
Ai zgjodhi njerëz të
zakonshëm.
Disa çështje:

- Jezusi ka fuqi për të
falur mëkatet.

- Jezusi erdhi për të shpë-
tuar mëkatarët.

- Njerëzit nuk janë në
gjendje ta shpëtojnë
vetë veten e tyre.

- Perëndia e kupton dhe
di si ta trajtojë hipokriz-
inë.

- Frymët e këqija e dinin
se kush ishte Jezusi, por
Ai nuk i la ato të flisnin;
Ai vetë ua tha njerëzve
mesazhin e vërtetë.

- Ai i dinte zemrat e
njerëzve; Ai e dinte që
Juda do ta tradhëtonte
Atë.

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.



Si mësues ne jemi përgjegjës për studimin e Fjalës së Perëndisë. Askush
nuk mund të dijë gjithçka, por Perëndia Fryma e Shenjtë jeton në çdo besimtar
dhe na ndihmon të studiojmë Fjalën e Tij.1

NDIHMESA PAMORE:
� Tablloja Kronologjike Nr. 65, “Jezusi Shëron të Paralizuarin”

� Tablloja Kronologjike Nr. 66 “Jezusi dhe Dymbëdhjetë Dishepujt”

� Harta Kronologjike 3

DISA SHËNIME RRETH MREKULLIVE:
Gjatë shpjegimit të këtij mësimi, asnjëherë të mos harrojmë qëllimin e

mrekullive të Jezusit. Për ata që vërtet po e prisnin Mesinë, Bibla na thotë se
mrekullitë e Jezusit ishin një konfirmim i shenjtërisë së Tij. (shih Gjoni
10:38-42; 14:11; 20:30,31.)

Po t’ju pyesë ndonjë student, “A i kuron Perëndia sot njerëzit?” përgjigjia do të
jetë, “Po, sigurisht”. Inkurajoi studentët që Perëndia e di se çfarë është më mirë dhe
Ai është në gjendje të kurojë megjithëse ngandonjëherë Ai nuk vepron ashtu. Ne
duhet t’i besojmë Ati për të bërë atë që është absolutisht e përsosur.

Disa njerëz sot mendojnë se Perëndia duhet t’i shërojë kur ata t’ia kërko-
jnë këtë Perëndisë; por mrekullitë janë e drejtë e Perëndisë dhe jo e jona. Ne
nuk duhet t’i bëjmë kërkesa Perëndisë, por t’i drejtohemi me lutje Perëndisë
tonë sovran dhe të gjithëditur. Një pasazh i mirë për studim është II Korintianët
12:1-10. Fuqia e Tij nuk zvogëlohet në asnjë mënyrë; Jezus Krishti është po i
njëjti si atëherë ashtu edhe sot (Hebrejtë 13:8). Por ngandonjëherë Perëndia ka
një qëllim më të lartë për jetën tone se sa thjesht shërimi. Ai do që të na japë
atë që është më mirë dhe Ai vetëm e di se cila është më mirë për ne. Ne duhet
t’i peshojmë premtimet e Tij në dritën e  tërë përmbajtjes së Fjalës së Tij dhe të
mbështetemi në mençurinë e Tij të pafund.

Të mos e harrojmë se shërimi fizik është thjesht diçka që na kujton
shërimin më të madh që Jezusi bëri në Kryq—shërimi i shpirtrave të sëmurë
nga mëkati. Pavarësisht se sa të sëmurë ose se sa të shëndetshëm ne mund të
jemi në këtë jetë, megjithatë trupat tanë do të vdesin për shkak të mëkatit. Por
duke besuar tek Krishti, ne kemi jetë të përjetshme dhe një ditë ne do të kemi
trupa të përsosur si trupin e Tij! “Sepse qytetëria jonë është në qiejt, prej nga
edhe presim Shpëtimtarin, Zotin Jezus Krisht: i cili do ta transformojë trupin
tonë të përunjur, që të bëhet i ngjashëm me trupin e tij të lavdishëm, sipas
fuqisë së tij që t’i nënshtrojë ndaj vetes të gjitha gjërat.” (Filipianët 3:20,21).
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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.

1Mos harroni, s’ka gjë të
keqe t’i thuash një studenti
kur nuk e di përgjigjen e
një pyetjeje, por që ti do ta
studiosh problemin dhe
herën tjetër do t’ua japësh
përgjigjen. Po të kesh
nevojë për ndihmë, pyet
pastorin tuaj ose një nga
të vjetrit në kishë për
ndihmë. Është më mirë t’i
bësh studentët të presin
për një përgjigje të saktë
nga Shkrimet e Shenjta
sesa t’u japësh atyre një
përgjigje të shpejtë dhe të
gabuar.

Po kështu, në qoftë se ne
si mësues e kuptojmë se i
jemi përgjigjur jo saktë ose
e kemi shpjeguar gabim,
ne nuk duhet të hezitojmë
ta pranojmë gabimin dhe
ta sqarojmë më tej të
vërtetën. ❏



PËR T’U SHPJEGUAR STUDENTËVE
(Vetëm kolona qendrore)

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 36.

A. Hyrje

Po sikur ne të jetonim gjatë kohës që jetoi Jezusi në tokë si
njeri?
A do ishim ju dhe unë në turmat që e rrethonin Atë?
Po, unë mendoj se po. Ne jemi mbledhur sot këtu për të
mësuar së bashku për Të.
Njerëzit erdhën për të parë Jezusin për arsye të ndryshme.
- Disa ishin kureshtarë.
- Disa donin të shëroheshin.
- Disa mendonin se Ai do të bëhej mbret dhe do t’i çlironte

ata nga sundimi romak.
- Disa donin ta dëgjonin sepse Ai e fliste Fjalën e Perëndisë

me autoritet.
- Por disa të tjerë shpresonin se Ai do të thoshte diçka që ta

kapnin në fjalë.
- Ata donin ta akuzonin për krime, jo sepse Ai ishte fajtor por

sepse ata ishin xhelozë për shërbimin e Tij me njerëzit.
- Ata nuk e donin të vërtetën; ata vetëm sa donin që të

paraqesnin veten të rëndësishëm në sytë e njerëzve.
Po të ishim ne, ju dhe unë, në turmë, çfarë do të mendonim?

B. Jezusi u mëson njerëzve Fjalën e Perëndisë.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

$ LEXO Marku 2:1,2.

TREGO KAPERNAUMIN NË HARTËN 3.

Shumë njerëz donin të dëgjonin ato që u mësonte Jezusi.
- Ai po u mësonte Fjalën e Perëndisë.
- Jezusi po u mësonte njerëzve të njëjtin mesazh që po stu-

diojmë ne sot.

C. Të sëmurin e sjellin tek Jezusi.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.
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$ LEXO Marku 2:3.

Ky njeri nuk mund ta shpëtonte dot veten e tij; ai ishte i
paralizuar.
- Asnjë doktor nuk mund ta shëronte dot atë.
- Edhe miqtë e tij nuk mund ta shëronin.
- Krahaso:

Kjo na kujton gjendjen e pashpresë të të gjithë njerëzve.
Askush nuk është në gjendje ta çlirojë veten e tij nga
pushteti i Satanit, nga mëkati që komandon jetën e çdo
njeriu, si dhe nga dënimi për mëkatin e tij. Veprat e mira
apo jeta e mirë që mund të bëjmë nuk mund të na shpëtojë
dot. Ne nuk mund ta shpëtojmë dot veten tonë. Bile as pas-
tori, apo mësuesi i studimit të Biblës, apo ndonjë miku ynë
i krishterë nuk mund të na shpëtojë. Asnjë fe apo kishë nuk
mund të na shpëtojë. Pagëzimi nuk na shpëton. Atëherë
kush mund të na shpëtojë?

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

$ LEXO Marku 2:4.

Këta njerëz e sollën të sëmurin tek i vetmi njeri që mund ta
shëronte atë.
- Shënim:

Çifutët i ndërtonin shtëpitë e tyre me çati të sheshta.Çatitë
bëheshin duke vënë trarë mbi muret dhe duke i mbuluar
me kashtë ose kallama. Mbi shtrojën prej kashte hidhej
baltë e trashë. Zakonisht kishte një shkallë nga jashtë që të
çonte tek çatia.

- Këta njerëz e ngjitën shokun e tyre të sëmurë mbi çatinë e
shtëpisë.

- Ata bënë një vrimë në çati dhe e zbritën atë poshtë së
bashku me shtratin e tij dhe e vunë para Jezusit.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
65, “JESUZI SHËRON TË PARAL-
IZUARIN”.

D. Jezusi ia fali mëkatin të sëmurit.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

$ LEXO Marku 2:5.

512

Mësimi 37: Mrekullitë e Jezusit; Krerët Fetarë e Hedhin Atë Poshtë



Jezusi e pa që ata i besonin me të vërtetë, dhe Ai ia fali të
sëmurit mëkatin.

$ LEXO Marku 2:6,7.

Këta njerëz kishin të drejtë kur thonin se vetëm Perëndia
mund të falë mëkatet, por e kishin gabim kur thanë se
Jezusi kishte mëkatuar.
- Meqënëse Ai është Perëndi, Jezusi ka pushtet për të falur

mëkatet e njerëzve.
- Shkruesit nuk e besonin që Jezusi ishte Perëndia Biri që

kishte zbritur nga qielli për të qenë Shpëtimtari.
- Ata mendonin se Jezusi ishte thjesht një njeri i zakon-

shëm.
- Merr parasysh:

A mund të ketë autoritet dhe pushtet një prift apo një pas-
tor të dëgjojë dhe të na i falë neve mëkatet? Jo! Vetëm
Perëndia mund të falë mëkate. 2

E.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

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

$ LEXO Marku 2:8.

Megjithëse këta njerëz nuk thanë gjë, Jezusi e dinte çfarë po
mendonin.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

$ LEXO Marku 2:9-12.

Jezusi demonstroi fuqinë e Tij si Perëndi duke shëruar
plotësisht të sëmurin.
- Njerëzit u mahnitën dhe lëvduan Perëndinë.
- Ata nuk kishin parë ndonjëherë një gjë të tillë.

F. Jezusi thërret Levin.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Marku 2:13,14.

Jezusi e thirri Levin që ta ndiqte si një nga dishepujt e Tij.
Levi quhet ndryshe edhe Mateu.
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2Tani studentët tuaj duhet
ta dinë që ju nuk po “syn-
oni” në fe të tjera; ju
thjesht po shpjegoni ato që
thotë Bibla. ❏

I Timo-
teu 2:5

I Gjoni
1:9;
2:1,2



Kur Jezusi e thirri Mateu që ta ndiqte, Mateu po punonte
për romakët, duke mbledhur taksa nga populli i tij, nga
çifutët.
- Ngaqë tagrambledhësit punonin për romakët, ata zakon-

isht urreheshin dhe përbuzeshin nga çifutët.
- Për më tepër, tagrambledhësit kishin dhe një famë që i

merrnin popullit taksa më shumë duke mbajtur një sasi
parash për vete.

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

Mateu u pendua për mëkatet e tij.
- Ai ndryshoi mënyrën e të menduarit për veten e tij,

mëkatin dhe për Fjalën e Perëndisë.
- Ai ra dakord me Perëndinë.
- Ai e besoi Jezusin si Shpëtimtar të cilin Perëndia e kishte

dërguar në këtë botë.
Shumë vite më vonë, Zoti e përdori Mateun të shkruante një
nga librat e Biblës.
- Fryma e Shenjtë i tha Mateut se çfarë duhet të shkruajë.
- Mateu është libri i parë i Testamentit të Ri dhe është plot

me citime nga Testamenti i Vjetër, të cilin çifutët e njihnin
mirë.

G. Jezusi erdhi të thërrasë mëkatarët.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Marku 2:15,16.

Shkruesit dhe farisejtë ishin krenarë.
- Ata besonin se ishin shumë më të mirë se të tjerët sepse

ata agjëronin, luteshin, dhe bënin shumë gjëra që e
kënaqnin Perëndinë.

- Shkruesit dhe farisejtë nuk uleshin të hanin me njerëz si
tagrambledhësit që kishin mëkatuar hapur fare.

$ LEXO Marku 2:17.

Jezusi u tha shkruesve dhe farisejve se njerëzit e shëndoshë
nuk kanë nevojë për doktor, por të sëmurët kanë nevojë.

^ Tema: Jezus Krishti është i vetmi Shpëtimtar.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

Jezusi nuk erdhi për të ndihmuar njerëzit që mendojnë se
janë pa mëkate ose janë aq të mirë sa të pranohen nga
Perëndia.

514

Mësimi 37: Mrekullitë e Jezusit; Krerët Fetarë e Hedhin Atë Poshtë

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit



Përkundrazi, Ai erdhi për të qenë Shpëtimtari i atyre që e
pranojnë se janë mëkatarë të pashpresë që mund të shpëto-
jnë vetëm me anë të mëshirës së Perëndisë.

H. Plani i lig i farisejve.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Marku 3:1,2.

Farisejtë dhe prijësat e tjerë çifutë nuk e pranuan mesazhin
e Perëndisë të dhënë me anë të Gjonit, dhe ata gjithashtu
nuk e pranuan as predikimin e Jezusit, Shpëtimtarit.
Ata po e përgjonin vazhdimisht Jezusin, duke shpresuar që
Ai do të bënte ndonjë gjë kundër tyre që ta arrestonin dhe ta
dënonin me vdekje.
Jezusi iu bind të gjitha ligjeve të Perëndisë, por krerët fetarë
i kishin shtuar Fjalës së Perëndisë disa ligje nga ana e tyre,
me shpresë se po kënaqnin Perëndinë dhe do të pranoheshin
prej Tij.
- Një nga rregullat që krerët fetarë i kishin shtuar Fjalës së

Perëndisë ishte se nuk është mirë të shërosh ditën e
Sabatit.

- Ata mendonin se duke shëruar një njeri ditën e Sabatit
ishte njësoj sikur të punoje atë ditë.

- Jezusi nuk pranoi ta respektonte këtë si dhe rregulla të
tjera që krerët fetarë i kishin shtuar Fjalës së Perëndisë.

Paria e çifutëve e urrente Jezusin sepse Ai pretendonte se
ishte Biri i Perëndisë, Shpëtimtari i premtuar.
Ata gjithashtu e urrenin Atë sepse Jezusi u tha që ju jeni
mëkatarë. Jezusi e dinte që paria nuk po e adhuronte me
ndershmëri Perëndinë.
- Ata vepronin nga jashtë si fetarë sa për t’u dukur, por nga

brenda ata ishin shumë egoistë dhe të liq.
- Bibla këtë lloj njeriu e quan hipokrit.

Nëse një njeri përpiqet të duket fetar kur në të vërtetë
ai nuk do t’ia dijë për Perëndinë, ky quhet hipokrit.
Jezusi ua dinte zemrat njerëzve, dhe ua bëri të qartë
çifutëve se paria e tyre ishte hipokrite.

Turmat e njerëzve e ndoqën Jezusin.
- Kjo e bëri parinë e çifutëve ta urrenin Jezusin edhe më

shumë.
- Ata u bënë xhelozë për Të.
- Merr parasysh:

Disa njerëz sot i ngjajnë parisë së çifutëve në kohën e
Jezusit. Ata pretendojnë se janë shumë fetarë, por nga
brenda ata në të vërtetë nuk duan t’ia dijnë për Perëndinë.
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Këta njerëz e quajnë veten të krishterë, por në të vërtetë nuk
i besojnë Perëndisë. Ata janë akoma nën sundimin e
Satanit.
Siç e kemi përmendur edhe më parë, njerëz si këta i largo-
jnë njerëzit e tjerë nga Perëndia. Disa njerëz thonë se nuk
duan të jenë kurrë të krishterë mbasi kanë parë një njeri që
e quante veten të krishterë por në të vërtetë ishte hipokrit.
Ne nuk duhet ta lejojmë hiprozinë e disa njerëzve që të na
largojë nga Perëndia. Ne duhen të shikojmë të vërtetën në
Bibël dhe të mos trishtohemi nga hipokritët. Perëndia i di
zemrat tona dhe Ai do të merret edhe me ata që janë
hipokritë. Secili nga ne është përgjegjës për të mësuar më
shumë për Jezus Krishtin dhe ta besojë Atë si Shpëtimtar,
si i vetmi që mund të na çlirojë nga sundimi i Satanit,
vdekja dhe mëkati.

I. Jezusi shëroi dorën e njeriut.

$ LEXO Marku 3:3-4.

Jezusi ishte i zemëruar me parinë e çifutëve sepse ata ishin
kundër gjërave që Perëndia po përpiqej t’u mësonte.
- Kujto:

Këtë gjë bëri edhe Faraoni i Egjyptit kur Perëndia dërgoi
Moisiun për t’i thënë atij që t’i linte të lirë izraelitët të
largoheshin nga Egjypti. Faraoni ishte kundër Perëndisë
dhe ishte i vendosur të bënte ato që dëshironte ai vetë.
Perëndia e shkatërroi këtë njeri të lig dhe e rrënoi vendin e
tij.

- Është shumë e rrezikshme për njerëzit që të dalin kundër
Perëndisë dhe mesazhit të Tij.

- Perëndia do të shkatërrojë këdo që del kundër Tij dhe nuk
i bindet Atij.

- Askush që lufton kundër Perëndisë nuk mund të fitojë.

$ LEXO Marku 3:5.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

Jezusi e shëroi plotësisht dorën e atij njeriu.
- Askush nuk mund ta bëjë këtë me përjashtim të

Perëndisë.
- Jezusi është Perëndi, dhe Perëndia është i gjithë-

fuqishëm.
Si e shëroi Jezusi këtë njeri?
- Çfarë bëri Ai?
- Ai thjesht foli, dhe dora e njeriut u shërua.
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- Kujto:

Në fillim kur Perëndia e krijoi botën, ai gjithçka e bëri
duke folur. Jezusi është Perëndi. Ai i krijoi të gjitha gjërat
duke u dhënë urdhër që të realizoheshin. Po kështu, Ai urd-
hëroi që dora e këtij njeriu të shërohej, dhe u bë plotësisht
ashtu si tha ai.

J. Farisejtë dhe njerëzit e Herodit thurin vdekjen e Jezusit.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Marku 3:6.

Njerëzit e Herodit ishin përkrahësit e mbretit Herod.
- Ata nuk donin ndonjë mbret tjetër.
- (Mbreti Herod ishte i biri i Herodit që u përpoq të vriste

Jezus Krishtin kur Ai ishte foshnjë.)

K. Jezusi u mësonte turmave dhe shëronte të sëmurët.

$ LEXO Marku 3:7,8.

Turma të mëdha njerëzish nga zona të afërta përreth erd-
hën që të dëgjonin predikimin e Jezusit dhe të shëroheshin
nga sëmundjet e tyre.

TREGO JERUZALEMIN, IDUMEAN, LUMIN JORDAN,
TIRIN, SIDONIN SI EDHE DETIN GALILE NË HARTËN 3.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

$ LEXO Marku 3:9,10.

Jezusi i mësonte njerëzit në bregun e Detit Galile.
Kishte kaq shumë njerëz që donin t’i afroheshin Jezusit,
kështu që Ai u tha dishepujve të gjenin një lundër se mos e
shtypnin njerëzit.
Asnjëherë nuk kishte ekzistuar ndonjë njeri si Jezusi.
- Ai është më i madh se të gjithë.
- Edhe ata që e preknin Atë, duke besuar se do të shëro-

heshin, u shëruan menjëherë, pavarësisht nga sëmundja
që mund të kishin.

L. Frymët e këqija e njihnin Jezusin.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.
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$ LEXO Marku 3:11.

Paria e çifutëve nuk besonin që Jezusi ishte vërtet Biri i
Perëndisë, por frymët e këqija e dinin këtë gjë.
Ata e njihnin Atë dhe i kishin shërbyer Atij në Parajsë për-
para se ato t’i shkonin pas Satanit.

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

$ LEXO Marku 3:12.

Jezusi u tha frymëve të këqija të rrinin urtë.
- Ai nuk donte që njerëzit të besonin për Të ato që u thoshin

demonët.
- Jezusi donte që njerëzit ta kuptonin, nëpërmjet

predikimit të Tij, që ata janë mëkatarë dhe kanë nevojë
për një Shpëtimtar.

- Merr parasysh:

Perëndia nuk ka nevojë të na tregojë mrekullira për të na
bërë ne që ta besojmë Atë. Ai kërkon që ne ta besojmë për të
gjitha ato që janë shkruar në Bibël.

M. Jezusi zgjedh dymbëdhjetë dishepujt.

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

NË SKEMËN KRONOLOGJIKE, TREGO “DYMBËDHJETË
DISHEPUJT”.

$ LEXO Marku 3:13-19.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
66, “JESUZI DHE DYMBËDHJETË
DISHEPUJT”.

Jezusi kishte shumë dishepuj, që i shkuan pas për të
mësuar mesazhin e Perëndisë.
Nga një grup i madh pasuesish, Ai tani zgjodhi dymbëdhjetë
njerëz për t’u bërë dishepujt e Tij të veçantë për ta ndih-
muar Atë në punën e Tij të mësimdhënies, të shërimit dhe të
flakjes jashtë të demonëve.
- Jezusi mendoi t’i kualifikojë këta njerëz që të bëhen apos-

tujt e Tij, si përfaqësues të veçantë.
- (Ngandonjëherë Bibla u referohet këtyre njerëzve si “të

dymbëdhjetët” ose herë të tjera si dishepuj ose apostuj.)
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- Juve mund t’u kujtohet që Jezusi e thirri Levin (Mateun)
nga kabina e tij e tagrambledhësit, dhe ai e ndoqi.

- Pjesa më e madhe e dishepujve që mori Jezusi nuk ishin
shumë të arsimuar.

- Ata nuk ishin as të pasur.
- Disa prej tyre ishin peshkatarë përpara se të fillonin t’i

shkonin Jezusit pas si dishepujt e Tij.
- Por ata e panë se ç’vlerë kishte t’i besoje dhe të mësoje për

këtë Shpëtimtar, Jezus Krishti, të cilin Perëndia e dërgoi
në këtë botë.

Ata të gjithë e besuan Atë, me përjashtim të njërit, d.m.th.
Judë Iskariotit.
- Juda tha që ai ra dakord me ato që thoshte Perëndia dhe

i besonte Jezusit, por këtë e tha vetëm me buzë.
- Ai ishte hipokrit; mendja dhe zemra e tij ishin kundër

Perëndisë.
- Në të vërtetë Ai nuk besonte që Jezusi është Shpëtimtari

që do ta çlironte atë nga pushteti i Satanit, mëkati dhe
vdekja.

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

Njëmbëdhjetë dishepujt e tjerë nuk e dinin që Juda nuk
ishte besimtar i vërtetë, por Jezusi e dinte se kush ishte ai
në të vërtetë.
Jezusi e dinte që Juda do ta tradhëtonte një ditë tek armiqtë
e Tij.

N. Përfundim

Jezusi i dinte zemrat e njerëzve.
Ai i shëroi trupat e njerëzve.
Ai kishte pushtet mbi demonët.
Jezus Krishti ishte vërtet Perëndi.
Por krerët fetarë nuk e pranuan Atë.
Jezusi zgjodhi njerëz të zakonshëm për të qenë pasuesit e
Tij.
Ai donte që e gjithë bota ta dinte që Ai kishte ardhur për të
shpëtuar njerëzit nga pushteti i Satanit dhe nga dënimi për
mëkatet e tyre.
Dhe Ai e dinte që një nga dishepujt e Tij do ta tradhëtonte
për vdekje Atë.

PYETJE:

1. Përse kishte Jezusi autoritet për të falur mëkatet e të paral-
izuarit? Sepse Ai është Perëndi.

2. Si kishte mundësi që Jezusi të shëronte të sëmurët? Sepse
Ai është Perëndi.
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3. Si quhej ndryshe Levi? Mateu.
4. Cila ishte puna e Mateu kur e thiri Jezusi? Ai mblidhte

taksa nga çifutët për romakët
5. Kë thirri dhe kë shpëtoi Jezusi? Ata që pranuan para

Perëndisë se janë mëkatarë dhe që mund të shpëtohen vetëm
me anë të mëshirës së Perëndisë.

6. A do të shkojnë në Parajsë ata që i besojnë mirësisë së tyre?
Jo, Perëndia nuk do të pranojë një njeri duke u nisur nga
veprat e tij të mira.

7. Përse e përgjonin farisejtë dhe shkruesit Jezusin? Sepse ata
e urrenin Atë dhe donin të gjenin shkak që ta akuzonin dhe
ta vrisnin.

8. Përse e urrenin ata Atë kaq shumë? 
a. Sepse Jezusi e quante veten e Tij Bir të Perëndisë dhe

Shpëtimtarin e premtuar.
b. Sepse Jezusi u tha atyre sa të liq ishin dhe ua zbuloi

hipokrizinë para njerëzve.
c. Sepse ata ishin xhelozë sepse njerëzit shkonin pas Jezusit.

9. Përse u tha Jezusi demonëve të rrinin urtë dhe të mos u
thoshin njerëzve se kush ishte Ai? Sepse Jezusi nuk donte që
Satani dhe demonët e tij të dëshmonin për të vërtetën në
emër të Tij.

10. Megjithëse Jezusi kishte shumë dishepuj, sa zgjodhi Ai si
shoqëruesit e Tij të përhershëm? Dymbëdhjetë burra.

11. A ishin këtë të dymbëdhjetë të arsimuar dhe të pasur? Jo,
shumica e tyr nuk ishin as shumë të arsimuar as të pasur.
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