
Jezusi Qetëson Stuhinë
dhe Shpëton Njeriun nga Gadara të
Mbërthyer nga Demonët

SHKRIMI I SHENJTË: Marku 4:35-41; 5:1-20

QËLLIMET E MËSIMIT:
� Të tregojë që Jezusi është Perëndi.

� Të tregojë që askush nuk mund çlirojë vetë veten e tij nga Satani, dhe
vdekja.

� Të tregojë që Jezus Krishti është më i fortë se Satani dhe mund t’i çlirojë
njerëzit nga pushteti i Satanit.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të shohin që Jezusi është Perëndi, dhe Ai ka pushtet mbi gjithçka.

� Të shohin që Jezusi kujdeset për njerëzit në situata të pashpresa.

� Të shohin që vetëm Jezusi mund t’i shpëtojë ata.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Shumë njerëz sot janë tamam ashtu si njeriu nga Gadara—të bërë krejtë-
sisht të paaftë nga Satani. Qendrat tona të rehabilitimit dhe burgjet janë plot me
burra dhe gra që kanë hequr dorë nga jetesa normale. Agjensitë sociale shpen-
zojnë miliona dollarë, shpeshherë duke u marrë me të njëjtët njerëz dhe duke
parë fare pak ose edhe fare ndryshim në jetën e tyre. Statistikat e pafundme
rendisin  një numër në rritje të vetë-vrasjeve.

Por Jezus Krishti është i njëjti edhe sot dhe gjithmonë! Ai edhe sot po
transformon njerëz të pashpresë, të padobishëm, vetë-vrasës në fëmijë të Tij të
dashur. Këta nuk janë njerëz që thjesht u është mësuar një mënyrë e re të men-
duari, por burra dhe gra që kanë lindur përsëri me një shpresë të gjallë tek
Krishti. Ata janë individë të dobishëm, të dashur me njohuri të shëndosha bib-
like për përjetësinë e tyre si edhe me një dëshirë të zjarrtë për t’u treguar të
tjerëve këtë gjë të mrekullueshme që i shpëtoi ata!

A ia vlen të shpjegosh këtë mësim për “një njeri të egër që jetonte në
shpella?” Mendo pak. Disa nga studentët ose pjesëtarë të familjeve të tyre
mund të jenë të përfshirë në droga ose edhe në vrasje. Shoqëria nuk ofron më
ndihmë ose zgjidhje për njerëz si këta. Gjithë çka mund të ofrojë njeriu është
thjesht “punë riparuese” për njeriun e shkatërruar. Jezus Krishti ofron një jetë të
re dhe fuqi për ta jetuar atë për lavdinë e Tij!

Ai është më i fortë se Armiku, dhe Ai kujdeset që edhe njerëzit më të mjerë
të shoqërisë të shpëtojnë nga kthetrat e Satanit. Zoti ynë kënaqet kur i shpëton
njerëzit dhe u jep jetë kretësisht të re në Krishtin. Çfarë Perëndie të fuqishëm që
po i shërbejmë!

MËSIMI
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

PAMJE E
PËRGJITHSHME

.Ky mësim paraqet
Jezusin si Perëndia i
Plotfuqishëm, i aftë të
qetësojë stuhinë me një
fjalë, i aftë të shërojë
plotësisht një njeri që
ishte mbërthyer
mjerueshëm nga
demonët.
Ky mësim gjithashtu thek-
son paaftësinë absolute të
njeriut për ta çliruar
vetveten nga Satani dhe
mëkati.

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.



NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja Kronologjike Nr. 68, “Jezusi Qetëson Stuhinë”
� Tablloja Kronologjike Nr. 68 “Jezusi Shëron një Njeri të Mbërthyer nga

Demonët”
� Harta Kronologjike 3

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 37.

A. Hyrje

Kur ka qenë hera e fundit që e keni parë veten tuaj në një
situatë që nuk dinit se çfarë të bënit? 1

Ku shkoni për ndihmë kur nuk i jepni dot zgjidhje vetë?
Po Zoti?
Sa i fortë është Zoti?
A ka ndonjë gjë të vështirë për Të?

B. Stuhia

Mbasi i tha turmës që të shkonte në shtëpi sepse po errej,
Jezusi dhe dishepujt e Tij hipën në lundër dhe u nisën për
në bregun tjetër të liqenit (Deti Galile).

TREGO DETIN GALILE NË HARTËN 3.
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

1Përsëri, këto pyetje
kanë si qëllim që t’i bëjnë
studentët të mendojnë.
Vazhdo me mësimin pa
pritur për përgjigje.

Mos i përdor këto pyetje
me një grup të vogël—
studentët  mund të ndje-
hen të detyruar të
përgjigjen. ❏

Jeremiah
32:27

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)



Dëgjoni çfarë ndodhi.

$ LEXO  Marku 4:35-37.

Ishte një stuhi e madhe.
Era po uturonte, dallgë të mëdha po përplaseshin në lundër
saqë po mbushej me ujë
- Merr parasysh:

A keni qenë ndonjëherë në varkë kur ka pasur stuhi? Po të
keni qenë, ju ndoshta e imagjinoni se çfarë mund të kenë
ndjerë dishepujt në atë kohë.

C. Dishepujt zgjojnë Jezusin.

^ Tema: Jezus Krishti është njeri.

$ LEXO Marku 4:38.

Jezusi po flinte në pjesën e prapme të lundrës.
- Edhe pse Jezusi ishte Perëndi, Ai ishte edhe njeri i vërtetë.
- Ai u lodh dhe donte të flinte, ashtu si edhe ne.
Dishepujt nuk mund ta kuptonin se si mund të flinte dhe të
mos merakosej, kështu që e zgjuan.
- Dishepujt nuk duhet ta kishin pyetur kurrë Jezusin nëse

merakosej për ato që po ndodhnin.
- Ata duhet ta dinin që Ai merakosej për sigurinë e tyre.

D. Jezusi qetëson stuhinë.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

- Merr parasysh:
Si mendoni ju, çfarë mund të bënte Jezusi për problemin e
tyre? Jezusi kishte shëruar të sëmurët dhe kishte flakur
demonët, por çfarë mund të bënte Ai për erën që po utur-
onte dhe detin që po buçiste?

$ LEXO Marku 4:39.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
68, “JEZUSI QETËSON STUHINË”
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

Jezusi është Perëndi.
- Ai e krijoi detin dhe erën.
- Kujto:

Në fillim, kush i tha ujit të tërhiqej që të formohej toka e
thatë? Kush e hapi Detin e Kuq që të kalonin izraelitët për
të shpëtuar nga egjyptianët? Ishte Perëndia. Të gjitha
gjërat, duke përfshirë oqeanet dhe detet, janë nën kontrol-
lin e Perëndisë, sepse Ai është Krijuesi i gjithçkaje.
Jezus Krishti është Perëndia Biri.

- Kolosiantë 1:16 thotë që “prej tij u krijuan të gjitha
gjërat.”

- Krahaso:
Gjërat që ju bëni janë të tuat dhe ju mund të bëni me të
çfarë të doni.
Deti në të cilin po lundronin Jezusi me dishepujt e Tij i
përkiste me të drejtë Jezusit. Ai i krijoi të gjitha gjërat që në
fillim. Jezusi krijoi detin dhe erën, vetëtimën dhe retë.

Stuhia duhej të ndalonte kur e urdhëroi Jezusi sepse Ai
është krijuesi i ligjshëm i të gjitha gjërave.

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

$ LEXO Marku 4:40.

Jezusi i pyeti dishepujt përse nuk i besuan Atij dhe Atit të
Tij, Perëndisë. Dishepujt e kishin harruar që Perëndia sheh
gjithçka, në çdo kohë, të mirë apo të keqe.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

$ LEXO Marku 4:41.

Ata e kishin parë Jezusin duke shëruar të sëmurët dhe duke
flakur jashtë demonët, por ata nuk e kishin parë atë që të
bënte diçka të tillë.

E. Njeriu i mbërthyer nga demonët.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

^ Tema: Satani lufton kundër Perëndisë dhe vullnetit
të 

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

$ LEXO Marku 5:1-4.

Ky njeri nuk mund ta çlironte veten e tij nga pushteti i
frymëve të liga.
Njerëzit ishin përpjekur ta ndalonin, por demonët brenda tij
ishin kaq të fortë saqë ai kishte thyer edhe zinxhirët.
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Psallmi
24:1,2

Kolo-
sianët
1:16



Ky njeri po jetonte në shpella që përdoreshin si varre.
- Ai ishte i pashpresë.
- Për të nuk kishte më shpresë.
- Merr parasysh:

Ne mund të na vijë keq për një njeri si ai, dhe mendojmë që
sa mirë që nuk jemi si ai, por çdo njeri në këtë botë është
nën pushtetin e Satanit dhe është po aq i pashpresë sa
edhe ai njeri i shpellës. Satani zakonisht nuk i bën njerëzit
të bëjnë ato që bënte ai njeri, por Satani i mbërthen njerëzit
nën kontrollin e tij derisa të çlirohen nga Jezusi.

Satani dhe demonët e tij duan vetëm të shkatërrojnë
njerëzit.
Edhe kur Satani dhe demonët e tij duket sikur po i trajton
njerëzit mirë, ata përsëri po presin rastin që t’i shkatërrojnë
njerëzit.
Por shiko se çfarë i bënë këtij njeriu.

$ LEXO Marku 5:5.

Satani dhe demonët e tij e kishin torturuar kaq shumë këtë
njeri saqë tani ai ishte gati të vriste veten e tij.
- Merr parasysh:

Edhe sot shumë njerëz përpiqen të vrasin veten e tyre.
Satani dhe demonët e tij ua shtinë një mendim të tillë në
mendjet e tyre. Satani i mashtron ata duke i bërë të men-
dojnë se e vetmja zgjidhje është të vrasin veten e tyre. Kjo
është një gënjeshtër. A ju kujtohet? Satani është gënjeshtar
dhe vrasës. Ai e urren Perëndinë, dhe ai urrën njerëzit.
Satani i bën njerëzit të mendojnë se ata janë të dënuar të
vazhdojnë të bëjnë atë gjë që e shkatërron trupin dhe jetën
e tyre. Shumë njerëz janë të skllavëruar ndaj drogës, alko-
holit dhe të këqijave të tjera. Ata duan t’u japin fund këtyre
por Satani nuk i lë.
Ata mund të kenë provuar shumë mënyra për të gjetur
rrugën e shpëtimit. Disa njerëz i ngjajnë shumë njeriut nga
Gadara—ata nuk mund të funksionojnë më në shoqëri,
dhe shoqëria nuk ofron ndonjë zgjidhje për ta.

Por a janë ata me të vërtetë të pashpresë?
Këtë gjë kërkon Satani që të mendojnë njerëzit e kësaj bote.
Satani, gënjeshtari, synon të tërheqë njerëzit që t’i veçojë
përgjithmonë nga Perëndia.
Ai do të bëjë çfarëdo që të jetë e mundur që t’i ndalojë
njerëzit t’i besojnë të vërtetës së Perëndisë.
Përse? Sepse e vërteta e Perëndisë është lajmi i mirë për
jetën e amshuar.

$ Lexo Gjoni 3:16.
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Gjoni
8:44



Perëndia do që të na japë një jetë të re—një lindje të re nga
lart, ashtu si ia shpjegoi Jezusi Nikodemit.
- Merr parasysh:

Ju mund të thoni, “Mirë, kjo mund të qëndrojë për
Nikodemin; por ai njeriu nga Gadara ose ata që i ka
mbërthyer e keqja sot? A janë ata të pashpresë?
Në qoftë se ata përpiqen të gjejnë vetë ndihmë, ose nëse për-
piqen të gjejnë ndihmë tek njerëz të tjerë, përgjigjia është
“Po, ata janë të pashpresë”.

Njerëzit nuk mund ta çlirojnë vetë veten e tyre nga pushteti
i Satanit.
Jezusi mund ta bëjë këtë.
Le të lexojmë se çfarë bëri ai.

F. Demonët e njihnin Jezusin.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

$ LEXO Marku 5:6,7.

Demonët e dinin që Jezusi ishte Krijuesi i tyre, Biri i
Perëndisë.
Demonët kishin frikë se mos Jezusi i dënonte duke i dërguar
menjëherë në Liqenin e Zjarrit.
Perëndia është sunduesi suprem mbi Satanin dhe të gjithë
frymët e tij.
- Ai mund të bëjë me ta çfarëdo që dëshiron.
- Ai do t’i flakë ata në Liqenin e Zjarrit kur të vijë koha që

Ai ka planifikuar.

G. Jezusi i urdhëron demonët të dalin jashtë.

$ LEXO Marku 5:8,9.

Ka shumë frymë ose demonë në këtë botë.
Satani është mjeshtri i tyre.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

$ LEXO Marku 5:10.

Demonët e dinin që ata nuk mund të dilnin kundër Jezusit
që është Perëndia dhe Krijuesi i tyre.
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Kolo-
sianët
1:16



- Jezusi ka pushtet të plotë mbi Satanin dhe demonët e tij.
- Satani dhe demonët e tij nuk mund të luftojnë kundër

Jezusit.
- Ata e dinë që një ditë do të vihen më në fund nën

autoritetit të tij.
- Krahaso:

Sa marrëzi është të mendosh që ne mund të dalim kundër
Perëndisë dhe të kundërshtojmë të drejtën e Tij të sundojë
në jetën tonë! Sa marrëzi është për secilin nga ne të qën-
drojë nën pushtetin e Satanit kur ne e dimë që Satani dhe
ata që e ndjekin atë do të flaken një ditë në Liqenin e
Zjarrit! I gjithë pushteti dhe autoriteti është në duart e
Perëndisë!

H. Demonët hyjnë tek derrat.

$ LEXO Marku 5:11-14.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
69, “JEZUSI SHËRON NJË NJERI
TË MBËRTHYER NGA DEMONËT”

Derrat u mbytën, por demonët nuk u mbytën, sepse ata nuk
kanë trupa siç kanë njerëzit ose kafshët.
Jezusi nuk i dërgoi këto frymë të këqija në dënimin e përjet-
shëm në atë kohë.
- Ai u dha lejë të futen tek derrat.
- Nuk kishte ardhur koha për Perëndinë t’i dënonte ata

përfundimisht për rebelimin e tyre si dhe për mëkatet e
tyre.

- Megjithatë, Perëndia ka përcaktuar një periudhë kohe
kur do të merret më në fund me Satanin dhe me të gjithë
frymët e këqija.

I. Njeriu i çliruar.

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

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

$ LEXO Marku 5:15.

Ky njeri u çlirua nga pushteti i Satanit dhe i demonëve të tij
me anë të fuqisë së Zotit tonë, Jezus Krisht.
- Ai nuk do të bëjë më ato që i thonë demonët.
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Mateu
25:41
Zbulesa
12:13-
34

Zbulesa
20:10



- Ai tani ishte nën autoritetin e Perëndisë.

J. Njerëzit e marrë

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

$ LEXO Marku 5:16,17.

Këta njerëz ishin shumë të marrë.

- Jezusi, Biri i Perëndisë kishte ardhur t’i mësonte ata.

- Ata nuk donin që Ai të qëndronte atje.

Përse donin që Jezusi të largohej?

- Ata më shumë merakoseshin për humbjen e derrave se sa
të njihnin të vërtetën dhe të çliroheshin nga Satani, dhe
nga fuqia e vdekjes.

- Krahaso:

Edhe sot në botë ka njerëz të tillë. Ata nuk pranojnë të
dëgjojnë fjalën e Perëndisë sepse ata janë më shumë të
interesuar për gjërat e kësaj bote. Ata merakosen se çfarë
do t’u ndodhë atyre mbas vdekjes. Ata jetojnë vetëm për të
tashmen. Por gjërat e kësaj jete janë vetëm për një kohë të
shkurtër. Ato shumë shpejt do të ikin.

Kur ne të vdesim, ne nuk mund të marrim me vete ndonjë
gjë të kësaj bote. Ato që na mëson Perëndia në Bibël do të
na ndihmojnë ne që të përftojmë jetën e amshuar.

K. Njeriu me mesazh

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

$ LEXO Marku 5:18-20.

- Merr parasysh:

Imagjino! Ky ishte po ai njeri që nuk mund të komandohej,
lakuriq dhe vetë-shkatërrues. Ai nuk ishte në gjendje të
jetonte në shtëpi ose të bënte ndonjë punë. Ai ishte flakur
jashtë; ai ishte i luajtur nga mendë; bile edhe zinxhirët nuk
e përmbanin dot. Tani po ky njeri ishte i veshur dhe me
mendje të shëndoshë, shkonte në shtëpi dhe ishte i
dobishëm për shoqërinë dhe për veten e tij. Tani ai kishte
përse të jetonte!

Ai kishte një tregim të mrekullueshëm për t’iu treguar të
tjerëve. Jezus donte që ai të shkonte në shtëpi dhe t’u
thoshte të gjithëve se çfarë i ndodhi. Ata, më shumë se
kushdo tjetër, do ta shikonin ndryshimin në jetën e tij. A
mund ta imagjinoni se si mund të ndjeheshin ata kur e
panë atë? Për Perëndinë nuk ka asgjë të vështirë. Ai edhe
sot është po Ai i njëjti.
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Mësimi 38: Jezusi Qetësoi Stuhinë dhe Shpëtoi Njeriun nga Gadara

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

Luke
12:13-
34



- Krahaso:

Çdo njeri ka lindur nën kontrollin e Satanit, megjithëse
disa njerëz kontrollohen nga frymët si ky njeri.
Edhe unë isha nën kontrollin e Satanit—për në rrugën e
dënimit të përjetshëm. Por pastaj dëgjova fjalët e Perëndisë
dhe u besova atyre. E dija që isha mëkatar sepse nuk i
bindesha urdhërave të Tij. Perëndia më mësoi me anë të
Biblës se mund të pranohem nga Perëndia dhe mund t’i
shpëtoj dënimit të përjetshëm.
Mësova që Perëndia e dërgoi Jezusin, Birin e Tij, për të
qenë Shpëtimtar i mëkatarëve. E besova Jezus Krishtit
siShpëtimtarin tim. 2

L. Përfundim

$ Lexo Gjoni 8:36

Asgjë nuk është e vështirë për Perëndinë.
Ai çliroi njeriun nga Gadara; Ai mund të çlirojë këdo.

PYETJE:

1. Si ka mundësi që Jezusi u lodh, e mori uria, dhe provoi të
gjitha gjërat që përjetojmë edhe ne? Sepse, megjithëse Jezusi
ishte Perëndia Biri, Ai përsëri ishte një njeri i vërtetë me trup
fizik si edhe ne.

2. Kush po i ruante dishepujt gjatë stuhisë? Perëndia.
3. Si ka mundësi që Jezusi i urdhëroi detin dhe erën që të pusho-

jnë? Sepse Jezusi është Perëndi dhe Ai e ka krijuar detin
4. A mund njeriu i mbërthyer nga demonët të shpëtonte nga

fuqia e demonëve, ose a mund ta çlironte nga demonët
ndonjë njeri tjetër? Jo! Ai ishte i pashpresë.

5. A mund të çlironi veten tuaj ose a mund t’ju çlirojë njeri
tjetër nga pushteti i Satanit? Jo! Ne jemi të pashpresë.

6. Nga kjo histori, si mund ta merrni vesh që demonët i gënje-
jnë njerëzit? Sepse demonët e torturuan këtë njeri dhe e bënë
atë ta kalonte jetën duke qarë, duke u copëtuar nëpër shkëm-
binj, dhe duke jetuar nëpër shpella ku varroseshin njerëzit.

7. Kush i komandon të gjithë frymët që jetojnë sot në tokë?
Satani.

8. Kush është më i madh se Satani dhe demonët e tij?
Perëndia.

9. A u mbytën demonët në det? Jo, demonët janë frymë.
10. Kush e ndryshoi tërësisht jetën e këtij njeriu? Jezusi,

Shpëtimtari.
11. Kush është ai i vetëm që mund t’i çlirojë njerëzit nga

pushteti i Satanit, mëkati dhe vdekja? Jezusi, që është
Perëndi.
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Mësimi 38: Jezusi Qetësoi Stuhinë dhe Shpëtoi Njeriun nga Gadara

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

2Tregimi nuk e ka arritur
akoma Ungjillin - vdekjen,
varrimin dhe ngjalljen e
Zotit Jezus. Pra, po të
jepni ndonjë dëshmi si kjo,
mos shkoni më tutje.
Vazhdo të përparosh drejt
zbulimit të plotë të veprës
së Krishtit në Kryq me anë
të së cilës Ai mposhti
fuqinë e Satanit, mëkatit,
vdekjes dhe bëri të
mundur që njerëzit të paj-
tohen me Perëndinë ❏
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