
Jezusi Ngjall Llazarin nga Vdekja

SHKRIMI I SHENJTË: Gjoni 11:1-48

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë që Jezusi është Perëndi dhe Ai e ka fuqinë për t’u dhënë jetë
njerëzve.

� Të tregojë që të gjithë njerëzit do ta kalojnë përjetësinë ose në Parajsë
ose në Liqenin e Zjarrit.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të kuptojnë që ata duhet të vendosin t’i besojnë Perëndisë.

� Të kuptojnë që, pa Jezus Krishtin, ata nuk mund t’i shpëtojnë ndarjes
nga Perëndia dhe dënimit të përjetshëm.

� Të shohin që Jezusi i do dhe kujdeset për ta dhe trishtohet për mëkatin
dhe vdekjen e njerëzve.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Gjatë studimit të këtij pasazhi të Shkrimeve të Shenjta dalin në dritë disa
fakte interesante. Llazari në të vërtetë vdiq dhe u varros. Jezusi e solli Llazarin
përsëri në jetë. Disa njerëz i besojnë Jezusit pikërisht për këtë. Njerëz të tjerë u
bënë xhelozë dhe e urryen Jezusin dhe donin ta vrisnin.

Duke i menduar këto gjëra, ne na kujtohet se dishepujt e Jezusit i panë kur
ndodhën këto gjëra. Ata i besuan (me përjashtim të Judës) dhe ishin gati të jep-
nin jetën për ta shpënë Ungjillin në mbarë botën mbasi Jezusi shkoi në Qiell.
Nëse dishepujt nuk i besonin ato që janë shkruar këtu, ata nuk do të ishin gati
të vdisnin për hir të Jezusit. Ata e dinin se Ai ishte pikërisht ashtu siç e
deklaronte veten e Tij: ringjallja dhe jeta Ata jo vetëm që e panë Atë që ngjalli
Llazarin, por ata panë edhe vetë Jezusin të vdesë e të ngrihet përsëri nga
vdekja.

Këto fakte vetëm mjaftojnë t’i bëjnë njerëzit të besojnë tek Perëndia. Por
ashtu si dhe në kohën e Jezusit, shumë njerëz sot nuk besojnë edhe pse doku-
menti i Biblës është i qartë dhe mund të gjendet kudo. Jezusi i porositi çifutët,
“..Në qoftë se ata nuk dëgjojnë Moisiun dhe profetët, ata as që do të binden,
megjithëse një njeri u ngrit nga vdekja.” (Luka 16:31).

Edhe faktet më mahnitëse që janë vërtetuar në mënyrë të qartë nuk e
prekin zemrën e ashpër. Vetëm Fryma e Shenjtë mund t’i ndriçojë mendjet e
verbëta.

MËSIMI

43

569

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

.

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim paraqet Jezus
Krishtin si ringjallja dhe
jeta, Shpëtimtari që erdhi
për t’u dhënë të gjithë
atyre që besojnë jetën e
amshuar.
Nëpërmjet historisë së
Jezusit që ngjalli Llazarin,
ne shohim:

- Mëshirën dhe aftësinë e
Jezusit për të marrë
pjesë në hidhërimet e
njerëzve.

- Qëndrimet e Maries dhe
Martës dhe të atyre që i
besojnë Krishtit.

- Qëndrimin e parisë së
çifutëve që e urrenin
Jezusin

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.



Paraqiti këto tregime të mrekullueshme të vërteta në mënyrë të qartë, me
entuziazëm dhe me bindjen që na jep Perëndia nëpërmjet Frymës së Shenjtë.
Lutu për studentët tuaj që Fryma e Shenjtë të veprojë në mendjet dhe zemrat e
tyre dhe që ata të besojnë tek Perëndia.

NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja Kronologjike Nr. 74, “Ringjallja e Llazarit”
� Harta Kronologjike 3

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 42.

A. Hyrje

Mësimi ynë sot flet për diçka rreth të cilës njerëzit sot për-
piqen t’i shmangen diskutimit.
- Është për t’u habitur se si shumica e njerëzve nuk kanë

dëshirë të flasin për këtë çështje, sepse është më se e rën-
domtë për të gjithë ne.

- Ne flasim për shëndetin tonë.
- Ne bile flasim edhe për moshën tonë.
- Shumë vetë harxhojnë shumë të mëdha parash për të

qenë të shëndoshë, të duken të rinj dhe të qëndrojnë të
rinj—duke u përpjekur t’i shmangen mplakjes.

- Por shumë pak njerëz duan të flasin për vdekjen.

570

Mësimi 43: Jezusi Ngjall Llazarin nga Vdekja

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)



Jezus foli për vdekjen.
Dhe ato që tha Ai duhet të ndryshojnë përgjithmonë
mendimet tona për jetën dhe vdekjen!

B. Jezusi priti derisa vdiq Llazari.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

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

$ LEXO Gjoni 11:1-6.

TREGO BETHANINË, JERUZALEMIN, DHE ZONËN LIN-
DORE TË LUMIT JORDAN NË HARTËN 3.

Jezusi ishte në anën tjetër të Lumit Jordan.
Megjithëse Ai ishte shumë larg nga vendi ku ishte Llazari,
Jezusi përsëri e dinte gjithçka që po ndodhte me Llazarin.
- Jezusi është Perëndi.
- Nuk ka gjë që nuk di Ai.
- Jezusi e dinte që Llazari po vdiste.
Jezusi kishte në vetvete gjithë fuqinë që i duhej.
- Ai mund ta shëronte Llazarin edhe pa shkuar atje ku

ishte ai.
- Ose Jezusi mund të kishte shkuar menjëherë tek Llazari

për ta shëruar.
Përkundrazi, Jezusi priti edhe dy ditë, sepse Ai e dinte se kjo
situatë do t’i krijonte Atij edhe një tjetër rast për të treguar
fuqinë e Birit të Perëndisë.

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

Mund të duket sikur Jezusi nuk e donte Martën, Marien dhe
Llazarin, por kjo nuk është e vërtetë.
Ai i donte ata dhe ishte i shqetësuar për ta, por kishte një
arsye të fortë për ta lënë Llazarin të vdesë.
Jezusi e do vërtet njeriun dhe do që çdo njeri prej nesh t’i
besojë Atij si Shpëtimtarin tonë.
Nëpërmjet vdekjes së Llazarit, Jezusi do të tregonte fuqinë e
Tij për t’u dhënë jetë njerëzve që i besojnë Atij.

C. Jezusi shkoi për të ngritur Llazarin nga vdekja.

$ LEXO Gjoni 11:7-16.

Dishepujt nuk e kuptuan se çfarë donte të thoshte Jezusi.
- Ata mendonin se Jezusi do ta lejonte parinë e çifutëve që

ta vrisnin në mënyrë që edhe ai të ishte me Llazarin.
- Kjo nuk ishte ajo që donte të thoshte Jezusi.
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D. Jezusi është ringjallja dhe jeta.

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

$ LEXO  Gjoni 11:17-22.

$ LEXO Gjoni 11:23,24.

- Shpjego:
Jezusi donte që Marta të kuptonte që Ai kishte ndërmend
ta kthente vëllanë e saj në jetë që në atë moment, ndërsa ajo
e kuptoi sikur Jezusi po i referohej kohës në fund të botës
kur të gjithë njerëzit do të ngjallen përsëri.
Perëndia i kishte mësuar çifutët, me anë të profetëve të Tij,
që të gjithë njerëzit do të ngjallen përsëri. Perëndia i jep
jetë çdo njeriu, bile edhe përpara se secili të lindë, dhe Ai
do t’u japë jetë edhe të vdekurve kur të vijë koha që secili do
të qëndrojë përpara Perëndisë për t’u gjykuar. 1

E vetmja mënyrë që njeriu t’i shpëtojë dënimit për mëkatet
është nëpërmjet Jezusit, Shpëtimtarit.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

$ LEXO Gjoni 11:25.

“Jezusi i tha asaj, Unë jam ringjallja, dhe jeta...”
- Jezusi donte që Marta ta kuptonte që Llazari nuk kishte

përse të qëndronte i vdekur derisa të vinte dita e gjykimit
të të gjithë njerëzve nga Perëndia.

- Ai është dhënësi i jetës dhe për këtë qëllim ai e ka fuqinë
për t’u dhënë jetë të vdekurve.

Ai është i vetmi që mund t’u japë jetë të vdekurve.
- Asnjë njeri tjetër nuk mund t’u japë jetë të vdekurve.
- Satani nuk mund t’u japë jetë atyre që kanë vdekur.
- Vetëm Perëndia mund të japë jetë, sepse Ai është Krijuesi

i plotfuqishëm që i jep jetë gjithkujt dhe gjithçkaje.
- Merr parasysh:

Disa njerëz sot i besojnë rimishërimit. 2 Ata mendojnë se
dikush që vdes ai ngjallet përsëri në tokë si një njeri tjetër
ose si një kafshë ose si një krijesë tjetër. Kjo është një gën-
jeshtër e Satanit. Ai do që njerëzit të mendojnë se ata nuk
kanë nevojë të çlirohen nga mëkatet e tyre. Ai do që ata të
besojnë që nuk ka Ferr dhe nuk ka për të pasur gjykim. Po
t’ia arrijë që t’i bindë njerëzit të besojnë se ka edhe një jetë
tjetër për ta mbi tokë, atëherë ata do të mendojnë që nuk
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2Gënjeshtra mbi rim-
ishërimin ose ritrupëzimin
është shumë e përhapur
sot; kushtoji ca kohë këtij
problemi nën dritën e atyre
që janë studiuar nga
Shkrimet e Shenjta.

Mos hyr në debat për këtë
çështje, por shpjegoje
qartë. Nëse ndonjë student
insiston, kujtoji atij me
kujdes që dallimi është
midis asaj që mendon ai
dhe asaj që është shkruar
në Bibël. ❏

1Gjykimi për jobesimtarët
(Zbulesa 20:15) do të jetë
ndryshe nga gjykimi për
besimtarët (I Korintianët
3:11-15). Megjithatë mos
dil jashtë teme duke u
marrë me këtë çështje ❏

Psallmi
24:1

Aktet
17:25

Kolo-
sianët
1:16

Daniel
12:2

Mateu
25:46

Gjoni
5:28,29

Aktet
24:15

Zbulesa
20:12-
15



kanë nevojë për Jezus Krishtin dhe nuk kanë nevojë që të
shpëtojnë nga dënimi i drejtë nga Perëndia për mëkatet e
tyre. Satani është mashtrues, dhe jeta e rimishërimit është
një tjetër përpjekje e tij për t’i larguar ata nga Perëndia
dhe jeta e amshuar.
Pavarësisht se me sa zgjuarësi ju paraqitet kjo gënjeshtër,
ju mos e besoni! Bibla na e thotë qartë tek Hebrejtë 9:27 që
“njerëzve u është caktuar të vdesin një herë, por mbas kësaj
gjykimi.”

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

$ LEXO Gjoni 11:25,26.

Jezusi tha që, megjithëse ata që i besojnë Atij si Shpëtimtar
do të vdesin fizikisht, ata nuk do të vdesin kurrë për
Perëndinë.
- Ata nuk ndahen kurrë nga Perëndia për t’u dënuar për

mëkatet e tyre.
- Ata largohen nga kjo botë vetëm për të shkuar tek

Perëndia në Parajsë.

$ LEXO Gjoni 11:27.

Marta nuk ishte si shumë njerëz të tjerë.
- Ata e ndoqën Jezusin sepse donin të shëroheshin ose

donin ushqim për trupat e tyre ose donin liri politike.
- Ata nuk ishin të interesuar për të njohur Jezusin si

Shpëtimtar nga mëkatet e tyre ose nga dënimi i përjet-
shëm.

Marta i besonte vërtet Jezusit si Shpëtimtari i premtuar që
kishte ardhur prej Perëndisë.

E. Jezusi shkoi tek varri i Lazarit.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

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

$ LEXO Gjoni 11:28-38.

Jezusi e dinte se Ai do ta kthente Llazarin përsëri në jetë,
por Ai qau sepse ndjeu hidhërimin e njerëzve që po vajtonin
për Llazarin.
- Kujto:

A ju kujtohet kur mësuam faktin se Perëndia e bëri njeriun
sipas shëmbëlltyrës së Tij? Ai i dha njeriut emocione sepse
edhe Perëndia ka emocione. Ai ndjen trishtimin.
Jezus Krishti është Perëndi, edhe Ai ndjen hidhërim dhe
trishtim. Ai barazohet me ne kur ne hidhërohemi.
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Jezusi qau—jo sepse Ai nuk kishte më shpresë për ta parë
Llazarin të gjallë në kët botë por sepse Ai mori pjesë me
hidhërimin e njerëzve dhe Atij i erdhi shumë keq për të
gjthë njerëzit për rezultatet e tmerrshme të mëkateve të
tyre. Kjo ishte edhe arsyeja përse ai erdhi në këtë botë: që të
çlirojë njerëzit nga vdekja dhe t’u japë atyre jetën e
amshuar.

- Merr parasysh:
Disa njerëz mendojnë se emocionet gjithmonë kanë një
kuptim të keq. Por Perëndia na dha emocione. Ai Vetë trish-
tohej, ndjente mëshirë, dashuri, zemërim për padrejtësitë,
dhe gëzim për të drejtën dhe të vërtetën.

Perëndia trishtohet thellë për të gjithë njerëzit sepse në
botë ekziston mëkati.
- Meqë ka mëkat, ka edhe sëmundje dhe vdekje.
- Mëkati dhe vdekja erdhën në botë për shkak të mosbind-

jes së Adamit.
- Të gjithë njerëzit tani janë mëkatarë, dhe ne vdesim sepse

ne të gjithë jemi pasardhës të Adamit.
- Merr parasysh:

A do t’ia dijë Perëndia kur ti je i sëmurë ose kur dikush
vdes? Po, Ai merakoset për çdo njeri. Perëndia ju do, dhe Ai
do që ju t’i besoni fjalët e Tij dhe ta besoni Jezusin si
Shpëtimtarin tuaj. Ai do që ju të jeni me Të përherë. Meqë
Perëndia nuk do që ne të shkojmë në vendin e dënimit të
përjetshëm dhe të veçimit nga Perëndia, Ai dërgoi Jezusin
në botë për të na çliruar ne nga Satani, mëkati dhe vdekja.

F. Jezusi e ngjalli Llazarin nga vdekja.

^ Tema: Njeriu ka nevojë për Perëndinë.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm..

$ LEXO Gjoni 11:39-44.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
74, “RINGJALLJA E LLAZARIT”.

Jezusi është Perëndi.
- Kurrë nuk ka ekzistuar ndonjë njeri si Ai.
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- Ai është i plotfuqishëm.
- Në fillim, Ai me Perëndinë Atin dhe Perëndinë Frymën e

Shenjtë, i krijuan të gjitha gjërat.
- Ata i krijuan të gjitha gjërat thjesht duke folur.
Tani Jezusi qëndroi në hyrjen e varrit dhe foli.
- Ai urdhëroi Llazarin që të kthehej në jetë.
- Çfarëdo që thotë Jezusi do të ndodhë.

G. Disa besuan dhe të tjerë nuk pranuan të besojnë.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO. Gjoni 11:45-48.

Shumë çifutë besuan tek Zoti Jezus kur panë fuqinë e Tij
kur ngjalli Llazarin nga vdekja.
Por priftërinjtë dhe farisejtë interesoheshin vetëm të ruanin
pozitën dhe pasuritë e tyre.
Ata kishin frikë se mos njerëzit e bënin Jezusin mbretin e
tyre.
- Paria e çifutëve e dinte që romakët që kishin pushtuar

çifutët dhe tokën e  tyre nuk do ta pëlqenin që Jezusi të
ishte mbret.

- Romakët do të zemëroheshin dhe do t’ia vinin fajin parisë
së çifutëve që i lejuan njerëzit ta bënin Jezusin mbretin e
tyre dhe për këtë arsye ata mund ta zëvendësonin parinë
e çifutëve me një kryesi romake.

Meqë shkruesit, priftërinjtë dhe farisejtë donin të ruanin
pozitat e tyre në pushtet ata vendosën ta vrisnin Jezusin.
Satani po i drejtonte këta njerëz.
- Satani nuk do që ndonjë njeri t’i besojë Jezusit dhe të

çlirohet nga pushteti i tij.
- Edhe sot ai po përpiqet t’i mbajë njerëzit të mashtruar që

ata të mos e besojnë Jezusin si Shpëtimtarin e tyre.

H. Përfundim

Për Satanin, Jezusi tha, “...Ai ishte vrasës që në fillim, dhe
nuk qëndronte në të vërtetën, sepse nuk ka të vërtetë në të ...”
(Gjoni 8:44).
Ndërsa për veten e Tij, Jezusi tha, “...Unë jam ringjallja, dhe
jeta: ai që beson në mua, edhe pse të jetë i vdekur, përsëri do
të jetojë” (Gjoni11:25).
Jezusi i ka fjalët e jetës.
“Sepse Perëndia e deshi kaq shumë botën, saqë i dha Birin e
Tij të vetëm, që kushdo që beson në Të të mos zhduket, por të
ketë jetën e amshuar.” (Gjoni 3:16).
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PYETJE:

1. Kush e ka fuqinë për të dhënë dhe për të marrë jetën?
Perëndia e ka këtë fuqi.

2. A do të ngjallen të gjithë njerëzit dhe a do të gjykohen të
gjithë? Po të gjithë njerëzit, i besojnë ose jo Fjalës së
Perëndisë, një ditë do të ngjallen dhe do të gjykohen nga
Perëndia.

3. Përse nuk duhet të priste Llazari që të ngjallej në ditën e
fundit? Sepse Jezusi ishte atje, dhe Ai është Perëndi. Ai i kri-
joi të gjitha gjërat, kështu që Ai është në gjendje të ngjallë
edhe të vdekurin.

4. Çfarë donte të thoshte Jezusi kur tha që ata që besojnë tek
Ai nuk do të vdesin kurrë? Jezusi donte të thoshte që ata nuk
do të ndahen kurrë nga Perëndia dhe nuk do të flaken në
dënimin e përjetshëm.

5. A e dinte Jezusi përpara se të shkonte në Bethani se Llazari
do të vdiste? Po, Ai është Perëndi. Ai di gjithçka.

6. Përse vendosi Jezusi ta kthente Llazarin përsëri në jetë? Për
të treguar fuqinë e Tij që njerëzit ta shihnin se sa i fuqishëm
dhe i madh është Perëndia.

7. Përse qau Jezusi? Sepse Ai u trishtua kur pa problemet që u
kishin shkaktuar njerëzve mëkatet, dhe ai mori pjesë në hid-
hërimin e tyre.

8. Përse nuk ishin të lumtur priftërinjtë dhe farisejtë kur panë
që Jezusi po bënte këto mrekulli të mëdha? Ata kishin frikë
se mos njerëzit e bënin Jezusin mbretin e tyre dhe romakët
mund t’ua hidhnin fajin pastaj parisë së çifutëve dhe t’i
hiqnin nga pozitat e tyre dhe t’u merrnin pasuritë.

9. Kush i drejtonte këta njerëz? Satani.

10. Përse dëshiron Satani t’i bëjë njerëzit të besojnë në idenë e
rimishërimit? .Ai dëshiron t’i bëjë ata të mendojnë që ata
nuk do të gjykohen për mëkatet e tyre dhe nuk dë të vuajnë
ndarjen e përjetshme nga Perëndia në Liqenin e Zjarrit.
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