
Jezusi Është Krishti, Biri i Perëndisë;
Jezusi Shpërfytyrohet

SHKRIMI I SHENJTË: Marku 8:27-31; 9:2-8

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë që Jezusi është Krishti, Biri i Perëndisë
� Të tregojë që Perëndia gjithmonë i mban premtimet e Tij.
� Të tregojë që Perëndia u ofron jetën e amshuar të gjithë atyre që i beso-

jnë Jezus Krishtit.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të shohin që Jezusi nuk ishte thjesht njeri; Ai gjithashtu ishte Biri i
Perëndisë.

� Të shohin që premtimet e Perëndisë në Testamentin e Vjetër janë përm-
bushur.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Shpeshherë ne flasim për shoqëri “sekulare”, duke iu referuar faktit se
njerëzit angazhohen në atë që është e përkohshme dhe jo e përjetshme.
Njerëzit jetojnë sikur të mos kishte përjetësi, por vetëm “këtu dhe tani”.

Megjithatë edhe midis atyre që tallen me të vërtetën e Perëndisë për për-
jetësinë, vihet re një lloj pasioni i madh për gjëra të tilla si rimishërimi (ritrupëz-
imi) dhe të ashtu-quajturat “përvoja jashtë trupit”. Satani, gënjeshtari i lashtë,
vazhdon ta shtrembërojë të vërtetën dhe të prodhojë gënjeshtra që njeriu të
besojë gënjeshtrën në vend të Fjalës së Perëndisë.

Historia e mahnitshme e transformimit të Jezusit është një e vërtetë e
Perëndisë, Shfaqja e Moisiut dhe e Elijah me Krishtin në mal na jep një pamje
të bukur të faktit së jetës së amshuar. Këta njerëz kishin kohë që ishin larguar
nga jeta tokësore, por ata nuk ishin të vdekur, sepse ata kishin besuar që
Perëndia do të dërgonte Shpëtimtarin.

Burra dhe gra sot janë mashtruar nga Satani duke besuar se ata do të rish-
faqen në forma të tjera—kafshë ose njerëz. Ideja e ritrupëzimit ose rimishërimit
është një nga hiletë e Satanit për të mashtruar njerëzit duke i krijuar një
shpresë të rreme për përjetësinë.1

Njerëzit e pashpëtuar që kanë vdekur klinikisht dhe janë ringjalluri  kanë
përshkruar “përvojat jashtë trupit” në të cilat ata shohin sikur hyjnë përsëri në
jetë mbas vdekjes duke përjashtuar idenë e gjykimit për mëkatet. Këto përvoja
mendore mund të jenë reale në mendjen e një njeriu që nuk është besimtar, por
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1Nëse ndonjë nga studen-
tët përmend idenë e rim-
ishërimit, thuaji që kjo nuk
përfshihet në Bibël; për më
tepër ideja e rimishërimit
është një nga gënjeshtrat
e Satanit. Mos hyr në
debat me ta; vetëm thuaj
të vërtetën: për ata që nuk
janë besimtarë përtej
vdekjes nuk ka gjë tjetër
veç dënimit dhe Ferrit
(shih Hebrejtë 9:27). ❏

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim paraqet shenj-
tërinë e Krishtit siç
shprehet në pohimin e
Pjetrit, transformimi, dhe
fjalët e Perëndisë nga
reja.
Ky mësim gjithashtu tre-
gon vdekjen e Jezusit, që
do të ndodhë së shpejti
duke përmbushur pro-
fecinë.

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.



burimi i këtyre mendimeve është Armiku i shpirtrave të njerëzve. E vërteta
është se, jashtë besimit tek Jezus Krishti, përjetësi do të thotë ndarje e përher-
shme nga Perëndia dhe dënim i përjetshëm në Liqenin e Zjarrit.

Përjetësia është një realitet, si për besimtarin ashtu edhe për jobesimtarin.
Danieli 12:2, Mateu 25:46, Gjoni 5:28,29 dhe Aktet 24:15 flasin qartë për këtë
fakt.

Ne kemi rastin t’u japim studentëve një shpjegim të vërtetë mbi përjetësinë
siç e ka thënë Perëndia në Fjalën e Tij. Ky pasazh i Shkrimeve të Shenjta na
jep një ide mbi “lavdinë” që duhet të mbushë zemrat tona me shpresë dhe
gëzim në Jezus Krishtin. Le ta shpjegojmë mësimin me këtë qëndrim dhe të
lutemi që studentët mund të besojnë që Perëndia na ka dhënë jetën e amshuar
në Birin e Tij, Jezus Krishtin, Zotin tonë!

NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja Kronologjike Nr. 75, “Transformimi”
� Skema e Profecisë

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 40.

A. Hyrje

Fëmijët i kanë qejf tregimet e sajuara.
Por edhe të rriturit i kanë qejf tregimet e sajuara.
Por kur flasim për përjetësinë, ne na duhet e vërteta dhe jo
sajime.
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

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)



Në mbarë botën, njerëzit besojnë historira dhe ide që kanë
dalë jo si të vërteta por si gënjashtra të Satanit, për t’i
larguar burrat, gratë dhe fëmijët nga e vërteta e Perëndisë.
Por kur lexojmë Biblën, ne lexojmë të vërtetën, që na është
dhënë nga Vetë Perëndia, që është i përjetshëm dhe që nuk
gënjen kurrë.

B. Kush thanë njerëzit se ishte Jezusi.

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

$ LEXO Marku 8:27,28.

Meqënëse Mbreti Herod e kishte burgosur dhe e kishte
vrarë Gjon Pagëzorin, disa njerëz mendonin se Jezusi ishte
Gjoni i kthyer në jetë nga vdekja.
Të tjerët mendonin se Jezusi ishte Elijah.
- Elijah ishte një profet që u mor në Qiell nga Perëndia

rreth 850 vjet përpara se të vinte Jezusi në këtë botë.
- Disa njerëz mendonin se Jezusi ishte Elijah që kishte ard-

hur përsëri në tokë.

^ Tema: Jezus Krishti është i vetmi Shpëtimtar.

Jezusi ua kishte bërë shumë të qartë njerëzve se kush ishte.
- Ai u kishte thënë njerëzve se Ai ishte Biri i Perëndisë,

Shpëtimtari, që Perëndia kishte premtuar që në fillim të
botës.

- Ai u kishte treguar atyre fuqinë e Tij me anë të mrekullive
të mëdha që kishte bërë.

Por pjesa më e madhe e çifutëve akoma nuk i besonin Atij.
- Merr parasysh:

Ka shumë rëndësi fakti se kush besoni ju se ishte Jezusi .2
A mendoni se Ai është një njeri tjetër? A ishte Ai thjesht një
mësues i mirë që bëri disa mrekullira? A ishte Ai thjesht
një tjetër profet siç thonin disa nga çifutët?
A ishte Ai gënjeshtar apo thoshte të vërtetën?
Jezusi nuk na e la neve në dorë të besojmë vetëm një pjesë
të atyre që tha Ai për veten e Tij. Nëse ndonjë gjë që tha Ai
nuk ishte e vërtetë, atëherë Ai nuk mund të jetë Biri i
Perëndisë, sepse Perëndia është i tëri i përsosur dhe i shen-
jtë. Nëse ka folur të vërtetën, atëherë ne duhet t’i besojmë
Atij dhe të kemi besim në ato që tha Ai.

Jezusi tha që Ai ishte Biri i Perëndisë.

C. Kush besonte Pjetri se ishte Jezusi

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

Marku
6:14-29
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

II
Mbretëri
t 2:11

Malaki
4:5,6

2Sigurohu që studentët po
të dëgjojnë me vëmendje
kur i bëni këto komente.
Kjo ka shumë rëndësi,
sepse shumë njerëz janë
mashtruar nga gënjeshtrat
që thonë që Jezusi ishte
thjesht një njeri i mirë ose
një mësues i mirë. Duke u
nisur nga deklaratat që Ai
bën për veten e Tij dhe
nga deklaratat që të tjerët
kanë bërë për Të në Fjalën
e Tij, Jezusi nuk mund të
jetë veç Perëndi. ❏

Gjoni
1:1,14;
8:58;
10:30;
14:7,9



Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

^ Tema: Jezus Krishti është i vetmi Shpëtimtar.

$ LEXO Marku 8:29.

Jezusi e dinte që dishepujt e Tij nuk do të pranoheshin
kurrë nga Perëndia Ati i Tij nëse ata nuk e besonin që Ai
ishte Shpëtimtari që Perëndia kishte premtuar ta dërgonte
në këtë botë.
Pjetri e dinte dhe besonte
- Që Jezusi ishte ai që kishte premtuar Perëndia në kopsht

kur mëkatoi Adami dhe Eva.
- Që Jezusi ishte ai që Perëndia kishte premtuar të dër-

gonte si pasardhës i Abrahamit dhe i Davidit.
- Që Jezusi ishte ai që Perëndia kishte premtuar nëpërmjet

profetëve se do ta dërgonte në këtë botë.
- Që Jezusi ishte Krishti, d.m.th. Profeti i madh i Perëndisë,

Kryeprifti i madh i Perëndisë, dhe Mbreti i madh i
Perëndisë.

Jezusi, Krishti, ishte profeti ose lajmëtari i Perëndisë
për mbarë botën—vetëm Ai e foli të vërtetën.
Jezusi, Krishti, ishte Kryeprifti i madh—Ai erdhi nga
Perëndia për të hequr mëkatet e botës.
Dhe Jezusi, Krishti, ishte Mbreti i madh—Ai u dërgua
nga Perëndia për të qenë sunduesi përfundimtar i
mbarë botës.

$ LEXO  Marku 8:30.

Jezusi donte që njerëzit ta dëgjonin Atë dhe t’i besonin me
zemrat e tyre fjalët e Tij.
- Ai nuk donte që njerëzit ta ndiqnin Atë sepse dishepujt e

Tij thoshin se Ai ishte Krishti.
- Krahaso:

Perëndia nuk do që ju të besoni tek Jezusi thjesht sepse një
pastor ose një mësues ose dikush tjetër ju thotë ato që ai
beson për Jezusin. Ju nuk duhet të mbështeteni tek mua
ose tek dikush tjetër, por ju duhet të besoni Fjalën e
Perëndisë. Nëse i ndiqni vetëm njerëzit dhe nuk besoni
Fjalën e Perëndisë, ju nuk do të pranoheni nga Perëndia.
Besimi juaj duhet të jetë tek Perëndia dhe Fjala e Tij.

D. Jezusi parashikon vdekjen dhe ringjalljen e Tij.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

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

$ LEXO Marku 8:31.
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Jezusi e dinte që Ai duhej të vdiste.
- Jezusi e dinte që Satani do të përdorte parinë e çifutëve

për ta vrarë Atë, sepse ata nuk besonin që Ai ishte Biri i
Perëndisë, Shpëtimtari.

- Jezusi gjithashtu e dinte që, megjithëse Ai do të vdiste dhe
do të varrosej, Ai do të dilte përsëri nga varri mbas tre
ditëve dhe tre netëve.

- Krahaso:

A mund të thoni se çfarë do t’ju ndodhë nesër? A do të
sëmureni, apo do të jeni shëndoshë e mirë? Ku do të jeni sot
një vit? Sa e gjatë do të jetë jeta juaj mbi tokë? Ne nuk i
dimë përgjigjet e këtyre pyetjeve.
Ne nuk e dimë të ardhmen tonë, por Jezusi e dinte të
ardhmen e Tij në mënyrë të plotë.

Perëndia di gjithçka.
- Jezusi nuk ishte thjesht një njeri si ne.
- Jezusi gjithashtu ishte Perëndia Biri.

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

Qindra vite më parë, profetët kishin parashikuar shumë
hollësi të sakta se çfarë do t’i ndodhte Jezusit.

TREGO SKEMËN E PROFECISË (JO NË NDONJË PRO-
FECI SPECIFIKE, SEPSE KY ËSHTË NJË KOMENT I
PËRGJITHSHËM).

- Ai do të vuante shumë gjëra.
- Ai do të hidhej poshtë nga çifutët.
- Atë do ta vrisnin.
- Por Ai do të ngrihej përsëri nga vdekja.
Jezusi e dinte dhe besonte ato që ishin shkruar në
Testamentin e Vjetër për Të.
- Ai e dinte që Ai ishte Shpëtimtari që Perëndia kishte dër-

guar, dhe Ai e dinte që të gjitha ato që ishin thënë për Të
do të realizoheshin.

- Fjala e Perëndisë  përmbushet gjithmonë.

E. Jezusi transformohet.

^ Tema: Jezus Krishti është njeri.

$ LEXO Marku 9:2,3.

Jezusi kishte një trup njerëzor si edhe ne.
Ai ishte një njeri i vërtetë, por Ai gjithashtu ishte edhe
Perëndi i vërtetë.
- Kur e shikonin njerëzit Ai dukej si gjithë njerëzit e tjerë.

555

Mësimi 41: Jezusi është Krishti; Jezusi transformohet

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

I Pjetri
1:10,11



- Por nga ato që tha dhe bëri, dilte si Ai ishte ndryshe nga të
tjerët.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
75, “SHPËRFYTYRIMI”

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

Koha që Jezusi qëndroi mbi tokë ishte e vetmja kohë ku ajo
“pjesë Perëndi” e Jezusit shfaqet nëpërmjet trupit të Tij
njerëzor.
- Tek trupi i Tij njerëzor zakonisht fshihej “pjesa Perëndi”.
- Kështu që kur njerëzit e shikonin, Ai dukej si një njeri i

zakonshëm.
- Kujto:

A e mbani mend tabernakullin që Perëndia i tha Moisiut
dhe izraelitëve të ndërtonin për Të kur ishin në Malin
Sinai në shkretëtirë? Pjesa e jashtme e kësaj ndërtesa ishte
e mbuluar me lëkurë kafshësh. Kur njerëzit e shikonin, ata
mund të shihnin vetëm lëkurë të thata e të vjetra, por
brenda dhomës së brendshme, nën ato lëkura ishte drita e
shndritshme që tregonte se Perëndia ishte atje.

- Krahaso:
Kështu ndodhte edhe me Jezusin. Trupi i Tij njerëzor i
ngjante atij të një njeriu të zakonshëm, por brenda, Ai ishte
Perëndia e plotfuqishëm, i gjithëditur që krijoi qiejt dhe
tokën.

Mateu, që ishte një nga dishepujt e Jezusit, thotë në librin
që ai shkroi në Bibël që, atje lart në mal, fytyra e Jezusit fil-
loi të shkëlqente si dielli.

F. Moisiu dhe Elijah flasin me Jezusin.

$ LEXO Marku 9:4.

Elijah ishte një profet çifut.
- Por Elijah nuk vdiq si njerëzit e tjerë.
- Siç e kemi përmendur më parë, Ai u mor nga Perëndia në

Qiell rreth 850 vjet përpara se të vinte Jezus në tokë.
Bibla na mëson tek Deuteronomia që Moisiu vdiq dhe u var-
ros nga Perëndia.
- Vdekja e Moisiut ndodhi rreth 1400 vjet përpara se të

vinte Jezusi në tokë.
- Perëndia nuk e mori atë në Qiell siç bëri me Elijahn.
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II Mbre-
tërit
2:11

Deutero-
nomi
34:5,6

Mateu
17:2

Isaia
53:1,2

Eksodi
36:14-
19;
40:34,35



- Moisiu e la trupin e tij kur vdiq, dhe trupi i tij u varros.
- Merr parasysh:

Elijah dhe Moisiu kishin qenë me Perëndinë për rreth
katërqind vjet. Kur ishin gjallë mbi tokë, ata e kishin
besuar Fjalën e Perëndisë dhe besuan se Perëndia do të
dërgonte Shpëtimtarin. Për shkak të kësaj, kur u larguan
nga kjo botë, ata nuk u ndanë nga Perëndia dhe nuk
shkuan në Ferr.
Perëndia i pranoi ata së bashku me Abelin, Sethin,
Enokun, Abrahamin, Sarën, Isakun, Jakobin, Jozefin,
Mosiun, Joshuan dhe Davidin, si edhe të gjithë të tjerët që
i kishte pranuar Perëndisë se ishin mëkatarë të pashpresë
dhe që e kishin besuar premtimin e Perëndisë për dërgimin
e Shpëtimtarit.

Perëndia tani e lejoi Elijah dhe Moisiun të ktheheshin
përsëri në tokë dhe të bisedonin me Jezusin.
Parajsa është një vend real, por jo në këtë botë.
- Parajsa është shtëpia e Perëndisë.
- Kushdo që ka besim tek Perëndia dhe e beson Jezusin si

Shpëtimtar të dërguar nga Perëndia, ai do të jetojë me
Perëndinë në Parajsë kur trupi i tij të ketë vdekur.

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

Kur Moisiu dhe Elijah, profetë të Perëndisë, ishin gjallë në
tokë, ata e dinin që Shpëtimtari i premtuar do të lindte dhe
do të vdiste.
Luka, që edhe si shkroi mbi jetën e Jezusit në tokë, tha që
atje në mal Moisiu dhe Elijah biseduan me Jezusin për
vdekjen e Tij, që do të ndodhte në Jeruzalem.

$ LEXO Marku 9:30.31.

Edhe pse këta njerëz u larguan nga kjo botë shumë shumë
vite përpara se të lindte Jezusi, ata e dinin se premtimi i
Perëndisë për Shpëtimtarin do të realizohej tamam ashtu
siç kishte premtuar Perëndia.
Perëndia nuk i harron kurrë premtimet e Tij, edhe pse
mund të kalojnë mijëra vjet përpara se ato të përmbushen.

G. Çfarë tha Perëndia Ati për Jezusin.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

$ LEXO Marku 9:5-8.

Ky ishte Perëndia Ati duke folur.
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II
Kronikat
6:30

Gjoni
3:16;
14:1-6

Luka
24:27

Hebrejtë
11:24-
28,32-
40

Isaia
46:10



Ai u tha dishepujve që Jezusi ishte Ai që deklaronte se
është, domethënë Biri shumë dashur i Perëndisë.

- Meqë Jezusi ishte Biri i Perëndisë, Perëndia u tha dishep-
ujve që ata duhet ta dëgjojnë dhe t’u binden atyre që thotë
Jezusi.

- Nuk ka pasur kurrë dhe nuk ka për të pasur kurrë ndonjë
tjetër si Jezusi, Biri i Perëndisë.

H. Përfundim

Sot Perëndia nuk na flet neve me zërin e tij nga qielli, sepse
gjithë çka Ai dëshiron të na thotë janë të shkruara në Bibël.

Të gjitha fjalët e Jezusit që Perëndia do që ne t’i dimë dhe t’i
bindemi janë shkruar në Bibël dhe Perëndia kërkon që ne ta
dëgjojmë Fjalën e tij dhe ta besojmë atë.

Vite mbas transformimit të Jezusit, Pjetri shkroi si më
poshtë:

$ Lexo Pjetri 1:16-21.

Bibla është e vërtetë.

Profetët e Perëndisë folën të vërtetën e Perëndisë.

Jezusi foli të vërtetën.

Fjalët e Tij na u dhanë për të na çuar tek Perëndia dhe në
jetën e amshuar.

PYETJE

1. A ka rëndësi se kush besojmë ne se ishte Jezusi? Po. Nëse ne
nuk e besojmë që Jezusi ishte Shpëtimtari që dërgoi Perëndia
në këtë botë, atëherë ne do të ndahemi nga Perëndia dhe do të
shkojmë në dënimin e përjetshëm.

2. Kush besonte Pjetri se ishte Jezusi? Pjetri besonte se Jezusi
ishte Krishti, Shpëtimtari që kishte dërguar Perëndia në këtë
botë.

3. Çfarë u tha Jezusi dishepujve të Tij se do t’i ndodhte Atij?
Jezusi u tha se do të hidhej poshtë nga paria e çifutëve dhe
ata do ta vrisnin, por pastaj Ai do të ngrihej përsëri nga
vdekja mbas tre ditëve.

4. Kur njerëzit e panë Jezusin, a dukej Ai si një njeri i zakon-
shëm? Po, në pamje të jashtme Ai nuk kishte dallim nga
njerëzit e tjerë.

5. Edhe pse Jezusi dukej si një njeri i zakonshëm, ku
ndryshonte Ai nga të tjerët? Jezusi ishte Perëndi si edhe
njeri.

6. Çfarë i ndodhi Jezusit në mal? “Pjesa Perëndi” e Jezusit filloi
të shkëlqejë nëpërmjet trupit të Tij.
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7. Kush ishte Elijah? Elijah ishte në nga profetët e Perëndisë, i
cili si Enoku, u morën në Parajsë nga Perëndia përpara se të
vdisnin.

8. Për çfarë po flisnin Jezusi, Moisiu dhe Elijah atje lart në
mal? Ata po flisnin për vdekjen e shpejtë që po i vinte Jezusit
në Jeruzalem.

9. Çfarë i tha Perëndia Ati Pjetrit dhe të tjerëve? Perëndia u
tha atyre se Jezusi ishte Biri i Tij me të cilin Ai ishte plotë-
sisht i kënaqur dhe që ata duhet ta dëgjojnë dhe ta besojnë
Atë.
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10. Si mund t’i dimë fjalët e Jezusit në mënyrë që edhe ne t’i

besojmë? Të gjitha fjalët e Jezusit që Perëndia do që ne t’i

dimë dhe t’i besojmë janë të shkruara në Fjalën e Perëndisë,

në Bibël.
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