
Jezusi Është i Vetmi Shteg për në
Jetën e Amshuar

SHKRIMI I SHENJTË: Gjoni 10:7-11, 14:6

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë që Jezus Krishti është e vetmja rrugë për tek Perëndia.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të shohin që nuk ka rrugë tjetër për të shkuar tek Perëndia.

� Të shohin që Satani është gënjeshtar dhe mashtrues.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

A keni dëgjuar deklarata si këto? “Ka shumë rrugë për të shkuar tek
Perëndia” “Është në dorën e secilit të zgjedhë se cilën rrugë do të marrë për të
shkuar tek Perëndia” çdo njeri duhet të varet nga një fuqi më e madhe. Se kë
fuqi të madhe zgjedh kjo varet nga secili individ” “Ne na duhet të kuptojmë kul-
turat e ndryshme dhe të shohim që ka fe të ndryshme në vende të ndryshme.
Perëndia do të pranojë gjithkënd që është i sinqertë”. Pavarësisht se sa të
stërholluara dhe të shkolluara mund të duken këto komente, ato të gjitha kanë
një burim. Janë gënjeshtra të Satanit.

Perëndia e dinte se ç’lloj gënjeshtre do t’i servirte Satani secilit brez
njerëzish. Në Bibël, Perëndia na ka dhënë përgjigje të qarta dhe të drejtpër-
drejta për këto gënjeshtra.

Jezusi tha, “...Unë jam rruga, e vërteta, dhe jeta: askush nuk vjen tek Ati,
por nëpërmjet meje” (Gjoni 14:6). A mund të jetë më e qartë se kaq?1

Ç’At Qiellor të mrekullueshëm dhe plot hir që kemi! Ai është kujdesur që ne
t’i kemi përgjigjet për pyetjet e jetës. Ne nuk kemi pse të ngatërrohemi me
mashtrimet e Satanit. Ne kemi themele të forta mbi të vërtetën e Jezus Krishtit,
dhe nuk kemi pse të lëkundemi.

Ne nuk kemi edhe pse të kërkojmë falje për të vërtetën. Satani kërkon që
ne të besojmë që ne jemi të pasjellshëm po të themi të vërtetën ashtu siç është
shkruar në Bibël. Në fund të fundit, ne mund të fyejmë dikë. Megjithatë e vërteta
i fyen ata që nuk pranojnë ta besojnë atë. Por për ata që besojnë, Perëndia
ofron faljen, birësi dhe jetën e amshuar.

Ne mund ta shpjegojmë të vërtetën me dashuri dhe e dimë që Perëndia
nuk ndryshon. Ai do të bëjë të gjitha ato që ka premtuar. Plot lavdi, ne do të jemi
të lumtur që i kemi qëndruar të fortë në besimin tonë dhe u kemi thënë edhe të
tjerëve të bëjnë të njëjtën gjë.

MËSIMI
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1Gjatë përgatitjes së këtij
mësimit, merr parasysh
faktin se disa nga studen-
tët tuaj mund të mos e
besojnë akoma se Jezusi
është e vetmja rrugë për të
shkuar tek Perëndia. Sa
herë që dikush të mos jetë
dakord me ato që po shp-
jegon, mos hyr në debat
me të; por tregoi që
ndryshimi qëndron në ato
që mendon ai dhe në ato
që thotë Perëndia në
Fjalën e Tij. ❏

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim paraqet Jezus
Krishtin si të vetmin
Shpëtimtar, si të vetmen
derë për tek Perëndia
dhe për në jetën e
amshuar.
Jezusi, i vetmi Shpëtimtar,
krahasohet me arkën dhe
derën  nëpër të cilën hyri
Noeja dhe familja e tij e të
gjitha kafshët, e vetmja
derë për të shpëtuar nga
përmbytja.

Disa nga gënjeshtrat e
Satanit janë diskutuar dhe
janë provuar se janë të
rreme.

Fjala e Perëndisë
paraqitet si burimi i së
vërtetës.

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. 73, “Vathë Dhensh e Çifutëve”
� Skema e Profecisë

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 41.

A. Hyrje

Siguria.
Sigurimi.
Ç’kuptim kanë për ju këto fjalë?
Këto fjalë kishin shumë rëndësi edhe për njerëzit në kohën e
Jezusit.
Shumë njerëz për të cilët kemi lexuar në Testamentin e
Vjetër kanë qenë barinj.
Në kohën kur Jezusi jetoi mbi tokë, puna e bariut ishte një
punë e rëndomtë midis çifutëve.
Kështu që kur Jezusi foli për barinj dhe dhen, njerëzit ishin
në gjendje të përfytyronin ato që po u thoshte Ai.
Megjithëse ne mund të mos dimë shumë për dhentë dhe bar-
injtë, mesazhi i kësaj historie na përket edhe neve.
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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)



B. Porta e dhenve

- Sfondi historik:

Një pjesë e madhe e tokës në Izrael është e thatë dhe djerrë,
dhe ngandonjëherë është shumë vështirë të gjesh bar për
dhentë. Shpeshherë barinjtë duhet të lënë shtëpitë e tyre
dhe të shkojnë bashkë me kopenë e dhenve shumë larg për
të gjetur kullota. Shumë herë, barinjtë largohen kaq shumë
saqë u duhet të kalojnë natën në fusha ose male me dhentë.
Ishte shumë e rrezikshme të flije natën në fushë sepse
kishte plaçkitës që donin të vidhnin dhentë, ose kishte edhe
kafshë të egra që mund t’i hanin. Kështu që përpara se
vinte nata, barinjtë do të gjenin një shpellë ku dhentë të
ishin të sigurta, ose ata mund të përgatisnin vende ku
mund të vinin dhentë e tyre gjatë natës. Këto vende që për-
gatisnin barinjtë zakonisht rrethoheshin me një gardh me
gurë dhe shkurre.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
73, “VATHË DHENSH E ÇIFUTËVE”

- Shpjego:

Kjo është një pikturë e një vathe dhensh e çifutëve, që quhej
stan. Vatha të tilla mund të gjenden edhe sot në Izrael.

Kur vinte nata, barinjtë i vinin dhentë e tyre në këto vende
të mbrojtura dhe pastaj vetë shtriheshin tek hyrja e vathës.
Kushdo që donte të hynte në vathë duhet të kalonte nëpër-
mjet hyrjes përmes bariut. Ai ishte si një farë porte për
vathën. Kishte vetëm një hyrje për në vathë, dhe aty shtri-
hej bariu gjatë natës.

^ Tema: Jezus Krishti është i vetmi Shpëtimtar.

$ LEXO Gjoni 10:7.

Jezusi donte të thoshte se Ai ishte shtegu për në vendin e
sigurisë ose sigurimit.
- Jashtë, në këtë botë, janë Satani, frymët e këqija, mëkati

dhe vdekja.
- Ato janë si plaçkitësit dhe si kafshët e egra që vrisnin

dhentë.

^ Tema: Satani lufton kundër Perëndisë dhe vullnetit
të 

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

Hebrejtë
2:14,15
I Pjetri
5:8
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

- Merr parasysh:

Atyre që janë “jashtë vathës”, Satani u jep mesazhin që
është më mirë jashtë në territorin e tij se sa brenda. Në
fund të fundit, a ia vlen të heqësh dorë nga gjithë këto të
mira e qejfe në botë e të mbyllesh në vathë?

Dhe çfarë do të mendojnë njerëzit e tjerë nëse dikush fillon
të ndjekë Krishtin në vend që të shkojë pas turmës? Kjo do
ta bëjë jetën të vështirë. Ai njeri do të ndjejë presion të
madh dhe ndoshta mund të humbë edhe disa prej miqve të
tij.

Këto janë disa nga mendimet që Satani i bën njerëzit të
mendojnë përpara se ata ta besojnë Jezus Krishtin si
Shpëtimtarin e tyre.

Satani është gënjeshtar dhe mashtrues. Siç e kemi lexuar
në Fjalën e Perëndisë, Satani thotë vetëm një pjesë të
vërtetës, dhe pastaj josh dëshirat tona drejt mëkatit.

Mendo:

Satani nuk e përmend faktin që një njeri që ka bërë çdo
lloj qejfi në këtë jetë dhe kur vdes ai shkon në Ferr.

Po për atë njeri që e ka pasur mirë me të gjithë miqtë e tij
dhe nuk ua ka prishur asnjëherë. Një ditë, ai njeri dhe të
gjithë miqtë e tij mund të përfundojnë në ndarjen e vet-
muar dhe në dënimin e përjetshëm.

Por nëse njeriu me të vërtetë merakoset për jetën e tij dhe
të miqve të tij, ai do t’i besojë të vetmit që mund t’i shpë-
tojë ata, Jezus Krishtit. Dhe ndoshta disa nga miqtë e tij
do ta shohin se ai tani po gëzon një jetë të re dhe mund të
vendosin të mësojnë për Jezusin. (Satani nuk ua thotë
këto gjëra njerëzve.)

A është territori i Satanit më i mirë?

Proverbat 14:12 thotë, “Ka një rrugë që njeriut i duket e
drejtë, por fundi i saj të çon drejt vdekjes”.

Tek Gjoni 8:44, Jezusi e quan Satanin gënjeshtar dhe
vrasës.

Satani po e shkatërron dhe mashtron njeriun për mijëra
vite me rradhë.

- Ne kemi lindur mëkatarë nën kontrollin e tij, sepse ne i
përkasim racës mëkatare të Adamit.

- Qëllimi i vetëm i Satanit ishte të na shkatërrojë që të nda-
hemi përgjithmonë nga Perëndia.

- Mos e harroni, ai është mashtrues—ai mund të bëjë
gjithçka të mundur që rruga e tij të na duket më e mirë.

- Por ajo është rruga e vdekjes, e veçimit dhe e dënimit të
përjetshëm.

^ Tema: Jezus Krishti është i vetmi Shpëtimtar.

564

Mësimi 42: Jezusi Është i Vetmi Shteg për në Jetën e Amshuar



Ka vetëm një derë ose portë për në vathë, në vendin i sug-
urisë, dhe të jetës.
- Jezusi është Perëndi, dhe Ai është Shpëtimtari.
- Jezusi është e vetmja derë për në jetën e amshuar.
- Nuk ka rrugë tjetër.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

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

- Krahaso:
Ashtu si bariu i donte dhe kujdesej për dhentë e tij, edhe
Zoti Jezus i do dhe kujdeset për njerëzit.
Ai do që të jetë Shpëtimtari ynë nga Satani, mëkati dhe
vdekja—ndarja e përhershme nga Perëndia.

C. Shpëtimtarët e rremë

$ LEXO Gjoni 10:8.

Përpara se të lindte Jezusi, të tjerë njerëz kishin ardhur tek
çifutët, secili pretendonte se ishte Shpëtimtari i dërguar nga
Perëndia.
Jezusi tha se këta njerëz ishin se ata plaçkitësit që vinin
natën për të vjedhur bagëtinë.
Satani përdor shumë hile për të na bërë që të mendojmë se
rruga që ai na mëson është e drejtë.
- Rrugët e Satanit mund të duket të mira e të drejta.
- Por fundi i gjithë rrugëve të tij çojnë drejt vdekjes, ndarjes

së përhershme nga Perëndia dhe në zjarrin ku Perëndia
do të flakë Satanin dhe ata që i shkojnë atij pas.

Si mund ta dimë që kjo është e vërtetë?
E vetmja mënyrë që ne të sigurohemi që kjo është e vërtetë
është të dimë ato që na thotë Bibla.
Gjoni 8:32,36 thotë, “Dhe ju do ta mësoni të vërtetën, dhe e
vërteta do t’ju bëjë të lirë... Nëse Biri pra ju çliron, atëherë ju
do të jeni me të vërtetë të lirë.”
Jeremia 29:13 thotë, .“Dhe ju do të më kërkoni, dhe do të më
gjeni, kur të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj.”
A e keni të qartë se ç’është e vërtetë?
Kërkojani Perëndisë që t’ju thotë të vërtetën në Fjalën e Tij.
Kjo është edhe arsyeja përse ne po studiojmë së bashku—që
të mësojmë për Të dhe të njohim Jezus Krishtin, që Perëndia
dërgoi si Shpëtimtarin tonë.

D. Jezusi, e vetmja derë

^ Tema: Jezus Krishti është i vetmi Shpëtimtar.
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Gjoni
17:3

II Korin-
tianët
11:13-
15

Proverbat
16:25

Romaket
10:17



^ Tema: Njeriu mund të vijë tek Perëndia vetëm
sipas 

vullnetit dhe planit të Perëndisë.

$ LEXO Gjoni 10:9.

Kishte vetëm një hyrje për në vathë.
Po ashtu, Jezusi është e vetmja derë për në jetën e amshuar.
- Merr parasysh:

Disa njerëz mund t’ju thonë se ato që na mëson Bibla janë
të mira për të krishterët, por ka edhe fe të tjera që
gjithashtu i çojnë njerëzit drejt Perëndisë. 2 Kjo është një
gënjeshtër e Satanit. Nuk ka shumë njerëz dhe shumë
hyrje për t’u pranuar nga Perëndia. Nuk ka shumë mënyra
për në jetën e amshuar. Ka vetëm një derë për tek Perëndia
dhe për në jetën e amshuar.
Jezusi është ajo derë. Ai erdhi për të qenë Shpëtimtari i të
gjithë njerëzve, në çdo vend, pavarësisht nga gjuha që ata
flasin ose se si mund të jetojnë.

- Kujto:
Perëndia i tha Noes të ndërtonte arkën sepse Perëndia do të
dënonte të gjithë botën. Perëndia e urdhëroi Noen të ndër-
tonte vetëm një lundër dhe të vinte vetëm një derë në të.
Vetëm ata që do të hynin nga ajo derë për në arkën e Noes
do të shpëtonin nga gjykimi i Perëndisë.

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

Noeja i besoi Perëndisë, dhe hyri nga ajo derë në arkë.
Meqë Noeja i besoi Perëndisë dhe fjalëve të Tij, ai hyri
nga dera dhe shpëtoi nga dënimi i Perëndisë.

Rruga për të hyrë në jetën e amshuar është t’i besosh
Perëndisë dhe Fjalës së Tij dhe t’i besosh Jezusit që është
Shpëtimtari ynë.
- Jezusi është shtegu për tek Perëndiaë.
- Nuk ka rrugë tjetër për tek Perëndia.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

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

$ LEXO Gjoni 10:10.

Jezusi tha që Ai nuk është si Satani, që kërkon vetëm të
shkatërrojë njerëzit.
Jezusi erdhi në këtë botë t’u japë jetë në familjen e
Perëndisë të gjithë atyre që i besojnë Atij.
- Merr parasysh:

Një nga gënjeshtrat e Satanit është se rruga e tij është më e
mira, më interesante dhe më e argëtuese. Ai u jep njerëzve
aq kënaqësi sa ata të mendojnë se rruga e tij është më e
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Proverbat
14:12

Zbulesa
20:15

2Mos hyr në debat për
këtë çëshjte. Thjesht
parashtro ato që thotë
Bibla.

Perëndia Fryma e Shenjtë
vepron në zemrat e
njerëzve me anë të Fjalës
së Tij. ❏



mirë se ajo që ofron . Ç’gënjeshtër e tmerrshme! Bibla e bën
shumë të qartë se të gjithë ata që nuk pranojnë të besojnë
rrugën e jetës që ofron Jezusi do të ndahen përjetë nga
Perëndia dhe do të dënohen në Liqenin e Zjarrit.

Jezusi e tha qartë në këtë varg që Ai na jep jetë dhe këtë na
e jep në mënyrën më të plotë.
- Premtimet e Tij janë të vërteta.
- Jeta që na jep Jezusi është rruga më e mirë, dhe nuk të

trishton në fund.
- Ai erdhi për t’u dhënë jetë, jetën e amshuar, të gjithë atyre

që i besojnë Atij.
- Ne e lexuam në mësimet e mëparshme se jeta që jep

Jezusi është jeta që vërtet të kënaq.

$ Lexo Gjoni 6:35.

E. Jezusi, Bariu i Mirë

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

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

$ LEXO Gjoni 10:11.

Jezusi u kishte thënë dishepujve të Tij se paria e çifutëve
nuk do ta besonin që Ai ishte Biri i Perëndisë dhe
Shpëtimtari i dërguar nga Perëndia.
Prandaj, paria e çifutëve do ta vrisnin Atë.
Jezusi tha se Ai ishte si ai bariu që i donte dhentë e tij aq
shumë saqë ishte gati të vdiste për t’i shpëtuar ato nga
plaçkitësit dhe kafshët e egra që donin t’i hanin.

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

Profeti Isaia tha që Jezusi do të vuante dhe do të vdiste për
të tjerët.
Perëndia bëri gjithçka që premtoi me anë të profetit Isaia.

$ Lexo Isaia 53:4,5.

TREGO SKEMËN E PROFECISË. Shkruaj Gjoni 10:11 kra-
has Isaia 53:4,5. Lexo profecinë dhe përmbushjen e saj.

F. Jezusi, rruga, e vërteta, jeta.

^ Tema: Jezus Krishti është i vetmi Shpëtimtar.

$ LEXO Gjoni 14:6.
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit



Jezusi është rruga e vetme për tek Perëndia dhe jeta e
amshuar.
Jezusi është i vetmi që erdhi të na thotë ato që Perëndia
kërkon nga ne.
- Të gjitha që tha Jezusi janë të vërteta.
- Ai nuk mund të thotë asnjë gënjeshtër.
Jezusi është Shpëtimtari i të gjithë besimtarëve.
Ai është i vetmi që mund të na shpëtojë ne nga vdekja e për-
jtshme—ndarja nga Perëndia—dhe të na japë jetën e
amshuar.

G. Përfundim

Një Perëndia.
Një Shpëtimtar.
Për mbarë botën.
Për ju.
Për mua.
Nuk ka rrugë tjetër për të shpëtuar.

PYETJE:

1. Si e vinin barinjtë në ditët e Jezusit veten në vend të portës
në vathën e dhenve? Natën, barinjtë shtriheshin gjatë hyrjes
së vathës ku i kishin futur dhentë për t’i mbrojtur.

2. Përse Jezusi e quante veten porta e dhenve? Sepse Ai është
porta për të hyrë në jetën e amshuar.

3. Në ç’mënyrë na e kujton Jezusin dera e vetme në arkën e
Noes? 
a. Ashtu siç kishte vetëm një derë në arkë, po ashtu edhe

Jezusi është i vetmi shteg për të përftuar jetën e amshuar.
b. Ashtu si vetëm ata që hynë në arkë nga ajo derë e vetme

shpëtuan nga gjykimi i Perëndisë, po ashtu edhe ata që i
besojnë Jezusit do të shpëtojnë nga zjarri i përjetshëm.

4. Çfarë na kujtojnë plaçkitësit  dhe hajdutët që vidhnin
dhentë natën? Satanin, frymët e këqija dhe njerëzit që thonë
se ka edhe rrugë të tjera veç asaj të Jezusit për të shkuar tek
Perëndia.

5. Çfarë tha Jezusi se do të bënte për dhentë e Tij? Ai tha se Ai
do të jepte dhe jetën e Tij për to.

6. Çfarë premtoi Jezusi se do t’u jepte dhenve të Tij? Jetën e
amshuar.

7. Kush janë dhentë e Jezusit? Të gjithë ata që i pranojnë
Perëndisë se janë mëkatarë të pashpresë dhe që e besojnë
Jezusin si Shpëtimtarin e tyre.

8. Po për njerëzit në vendet e tjera a ka rrugë tjetër për tek
Perëndia? Jo. Jezusi është i vetmi Shpëtimtar për të gjithë
njerëzit kudo në botë.
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