
Jezusi Udhëtoi për në Jeruzalem;
Juda Mendon si ta Tradhëtojë Jezusin;
Jezus Përuroi Darkën e Zotit

SHKRIMI I SHENJTË: Marku 11:1-10; 14:1,2,10-16

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë që Jezus Krishti është Shpëtimtari, i vetmi që mund të na
shpëtojë nga mëkatet tona.

� Të tregojë përmbushjen e profecisë në lidhje me tradhëtinë që iu bë
Jezusit.

� Të paraqesë përurimin e Darkës së Zotit.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të mendojnë për gjendjen e tyre mëkatare.

� Të shohin tmerrin e mëkatit të Judës kur tradhëtoi Jezusin.

� Të shohin përmbushjen e profecisë.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Ky pasazh i Shkrimeve të Shenjta paraqet një kontrast devocioni.

Çifutët ishin të kënaqur kur mendonin që, të paktën ata do të çliroheshin
nga sundimi i huaj. Ata iu përkushtuan Jezusit për ato që Ai mund t’u jepte si
mbret mbi këtë tokë. Shumë të tjerë e pritën Atë si çlirimtar nga romakët; por
shumë pak e shikuan Jezusin si Shpëtimtarin e tyre nga Satani, mëkati dhe
vdekja.

Juda ishte i interesuar për përfitime personale, kaq shumë saqë ai me
dëshirë e shiti Birin e Njeriut për tridhjetë aspra argjendi.

Jezus Krishti i ishte përkushtuar Perëndisë Atit si dhe shpëtimit të botës së
mëkatarëve—në atë shkallë saqë Ai me dëshirën e Tij dha jetën si shpagim.

Juda nuk besonte tek Perëndia, edhe pse ai jetoi, bisedoi dhe punoi krahas
Tij për tre vjet rrjesht. Juda nuk e pranoi ofertën për jetën e amshuar sepse
zemra e tij ishte e etur për pasuri tokësore dhe personale.

Ky është një mesazh shumë i goditur për shoqërinë tonë materialiste. Kush
mund ta përcaktojë “vlerën” e faljes dhe të jetës së amshuar? Jezusi pagoi
çmimin final me trupin dhe gjakun e Tij, të thyer dhe të derdhur për mëkatarët.

MËSIMI

46
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Shënimet e Mësuesit

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Në këtë mësim, Jezusi
paraqitet si Qengji i
Pashkës që vdiq për të
shpëtuar të gjithë
njerëzit.
Në Darkën e Zotit, buka
përfaqëson trupin e Tij,
të thyer për njerëzit.
Kupa përfaqëson gjakun
e Tij, të derdhur për
mëkatet e njerëzve.
Ky mësim tregon se pjesa
më e madhe e njerëzve e
pritën Jezusin si një mbret
tokësor, jo si Shpëtimtarin
e tyre.

Tradhëtimi i Jezusit nga
Juda paraqitet si komplot i
Satanit, i cili synonte ta
ndalonte Jezusin nga
vepra e Tij për të shpëtuar
njerëzit.

Hollësitë e jetës së Jezusit
paraqiten si përmbushje e
profecisë.

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. 81, “Hyrja Triumfatore”
� Tablloja Kronologjike Nr. 82 “Darka e Zotit”
� Skema e Profecisë
� Harta Kronologjike 3

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 45.

A. Hyrje

Turmat e njerëzve e ndiqnin Jezusin kudo ku Ai shkonte.
- Disa kërkonin shërim për problemet e tyre fizike.
- Të tjerë kërkonin liri politike nga romakët.
- Shumë pak po mendonin për nevojat e tyre shpirtërore.
- Shumë pak ishin të gatshëm të pranonin që nevoja e tyre

më e madhe ishte të shpëtonin nga pushteti i Satanit,
mëkati dhe vdekja.

Çfarë prisni ju të gjeni tek Jezusi? 1

Mendoni gjatë studimit të këtij mësimi.
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1Kjo është një tjetër nga
ato pyetje që kanë si qël-
lim t’i bëjnë studentët të
mendojnë. Mos prit për
përgjigjet e tyre; vazhdo
me mësimin. ❏

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. Jezusi i dërgoi dishepujt e Tij që të merrnin një gomar për
Të që ta ngiste.

Ndërsa Jezusi dhe dishepujt e Tij po shkonin drejt
Jeruzalemit, ata iu afruan qytetit të vogël të Bethanisë, në
periferi të Jeruzalemit.

TREGO BETHANINË DHE JERUZALEMIN NË HARTËN 3.

Bethani ishte qyteti i Martës, i Maries dhe i Llazarit.
Nuk kishte kaluar shumë kohë që kur Jezusi ngjalli
Llazarin.

$ LEXO Marku 11:1-6.

C. Njerëzit e pritën Jezusin si Shpëtimtar.

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

$ LEXO Marku 11:7-10.

Jezusi i hipi kërriçit dhe shkoi në Jeruzalem ashtu si e
kishte porositur Perëndia.

$ Lexo Zakaria 9:9.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
81, “HYRJA TRIUMFATORE”

Turmat e pritën Jezusin si Shpëtimtarin e premtuar nga
Perëndia.
- Ata e lëvduan Atë si njeriun për të cilin të gjithë profetët e

Perëndisë kishin premtuar se Perëndia do ta dërgonte për
të qenë mbreti i tyre.

- Por, për fat të keq, shumica e njerëzve, nuk besuan që
Jezusi do t’i shpëtonte nga Satani, nga mëkatet e tyre, si
dhe nga dënimi i Perëndisë.

- Ata e donin Jezusin thjesht për të qenë mbreti i tyre që t’i
shpëtonte nga armiqtë e tyre, sidomos nga romakët që
kishin pushtuar vendin e tyre.

D. Plani i parisë së çifutëve

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.
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Referime
nga
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e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

$ LEXO Marku 14:1,2.

Paria e çifutëve ishin të vendosur që ta vrisnin Jezusin, por
kishin frikë nga turmat e njerëzve.
Jezusi kishte fituar famë të madhe për shkak të mrekullive
të mëdha që kishte bërë.

E. Juda vendos ta tradhëtojë Jezusin.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Marku 14:10.

Juda ishte një nga të dymbëdhjetë burrat që Jezusi i kishte
zgjedhur që të ishin shoqëruesit e Tij të afërt, por Juda nuk
donte t’ia dinte për karakterin e tij mëkatar para Perëndisë.
- Ai nuk besonte tek Jezusi si Shpëtimtari i mëkatarëve.
- Juda e ndoqi Jezusin për përfitimet e tij personale.
- Shënim:

Gjoni 12:6 na thotë që Juda ishte hajdut. Si mbajtësi i
qeses së parave, ai mori prej saj sa deshi.

Kur e pa se nuk po siguronte ndonjë përfitim personal nga
Jezusi, atëherë ai ishte gati ta shiste Jezusin tek armiqtë e
Tij.

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

Ato që tha Perëndia në Fjalën e Tij dolën të vërteta.
- Perëndia tha që një mik i Jezusit do ta shesë Atë tek

armiqtë e Tij.
- Juda kishte qenë mik i ngushtë i Jezusit për tre vjet.

$ Lexo Psallmi 41:9.

TREGO SKEMËN E PROFECISË. Zbulo “I Tradhëtuar nga
një mik” dhe shkruaj Marku 14:10,11 krahas Psallmit 41:9.
Lexo profecinë dhe përmbushjen e saj.

^ Tema: Satani lufton kundër Perëndisë dhe vullnetit
të 

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

Satani po e drejtonte Judën për të tradhëtuar Jezusin.
- Satani e urren Jezusin sepse Jezusi është Perëndi dhe Ai

flet të vërtetën.
- Satani mendonte se, po t’i bënte krerët çifutë që të vrisnin

Jezusin, ai do ta pengonte planin e Perëndisë për të
shkatërruar Satanin dhe çliruar mëkatarët.

^ Tema: Perëndia është kudo në çdo kohë; Ai di 
gjithçka.
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Juda shkoi tek armiqtë e Jezusit dhe u tha që ai ishte gati ta
tradhëtonte Jezusin për para.
Si thoni ju, çfarë menduan krerët çifutë?

$ LEXO Marku 14:11.

Mateu na tregon se paria e çifutëve i premtoi Judës trid-
hjetë aspra argjendi.
- Shënim:

Tridhjetë aspra argjendi ishte çmimi për një skllav të
zakonshëm.

Mbi pesëqind vjet më parë, Perëndia i tha profetit të Tij
Zakarisë, se tamam kështu do t’i ndodhte Shpëtimtarit.

$ Lexo Zakaria 11:12,13.

TREGO SKEMËN E PROFECISË. Zbulo “I shitur për trid-
hjetë aspra argjendi” dhe shkruaj Mateu 26:14,15 krahas
Zakarisë 11:12,13. Lexo profecinë dhe përmbushjen e saj.
Fjala e Perëndisë është e mahnitshme.
Të gjitha hollësitë e profecisë janë përmbushur.

F. Përgatitja për Festën e Pashkës.

$ LEXO Marku 14:12.

Kujt i kujtohet çfarë ngjarje të veçantë përkujtonin çifutët
ne Festën e Pashkës?

^ Tema: Jezusi është Perëndi.

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

$ LEXO Marku 14:13-15.

Jezusi e dinte që dishepujt do të takonin që njeri që po
mbante një shtambë uji.
- Kjo ishte një gjë jo e zakontë sepse puna e mbajtjes së ujit

zakonisht u lihej grave.
- Zoti di gjithçka para se të ndodhë.
- Merr parasysh:

Ai e dinte pesëqind vjet përpara se të ndodhte, që Jezusi do
të shitej për tridhjetë aspra argjëndi.
Ai i di edhe gjërat më të parëndësishme dhe të vogla; Bibla
na thotë se Perëndia e sheh dhe e di edhe kur një trumcak i
vogël bie përtokë dhe ngordh.
Perëndia është shumë i mençur, dhe megjithtë Ai kujdeset
edhe për hollësitë më të vogla të jetës.

$ LEXO Marku 14:16.
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Mateu
10:29

Eksodi
12:21-
27



G. Jezusi e dinte atë që do të tradhëtonte.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

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

$ LEXO Marku 14:17,18.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
82, “DARKA E ZOTIT”

Jezusi e dinte, dhe asnjë njeri nuk i tha Atij, që Juda do ta
tradhëtonte.
Megjithatë Jezusi e donte atë dhe u trishtua shumë kur
mendoi që Juda do ta bënte një gjë të tillë.

$ LEXO Marku 14:19,20.

- Shënim:
Kur çifutët hanin së bashku, ata i thyenin copat e bukës ,
dhe pastaj i ngjyenin copat në një tas të madh në mes të
sofrës. Ky tas zakonisht përmbante lëng frutash.
Jezusi në këtë darkë po vepronte si i zoti i shtëpisë. Në
Lindjen e Mesme, është një gjë shumë e keqe që ta presësh
miqësisht dikë dhe pastaj ta vrasësh.

Jezusi tha se ai që do ta tradhëtonte Atë ishte një nga të
dymbëdhjetët që po hante bashkë me Të.
- Jezusi dhe ai që do ta tradhëtonte po e ngjyenin bukën

bashkë në të njëjtin tas.
- Edhe pse ata po hanin së bashku, shumë shpejt më vonë,

ky mik i ngushtë e Jezusit do ta shiste tek armiqtë e Tij.
Kur Jezusi e pa që do të ishte një nga të dymbëdhjetët, Ai
ndoshta po përpiqej t’i linte Judës të kuptonte se çfarë gjëje
të tmerrshme po bënte.
Jezusi po i jepte Judës mundësi që të kthente mendjen.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

^ Tema: Jezus Krishti është njeri.

$ LEXO Marku 14:21.

Jezusi shpeshherë e quante veten e Tij “Biri i njeriut” sepse
megjithëse Ai ishte Biri i Perëndisë, ai në të njëjtën kohë
ishte edhe njeri i vërtetë.
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Psallmi
41:9;
55:12-
13



Jezusi e dinte se Atij i duhej të vdiste, ashtu si e kishte
parashikuar Perëndia me anë të profetëve në Testamentin e
Vjetër.
Por edhe pse Jezusit i duhej të vdiste kjo nuk e justifikon
Judën.2

Perëndia nuk i tha atij të tradhëtonte Jezusin.
Juda do të dënohej përgjithmonë për mëkatet e tij; për
egoizmin e tij, kontributin e tij në vrasjen e një njeriu të
pafajshëm—Birit të Perëndisë, dhe mbi të gjitha, për
mospranimin nga ana e tij për t’i besuar Jezus Krishtit si
Shpëtimtarin e tij.

H. Kuptimi i verës dhe i bukës.

^ Tema: Jezus Krishti është i vetmi Shpëtimtar.

$ LEXO Marku 14:22.

Jezusi e theu bukën dhe pastaj ua shpjegoi atyre, ashtu si
theu bukën, edhe trupi i Tij do të thyhej së shpejti nga të
liqtë.

$ LEXO Marku 14:23,24.

Jezusi tha se vera, që Ai u dha atyre për të pirë ishte që një
ilustrim i gjakut të Tij, i cili kur të vdiste Ai, do të rridhte
jashtë trupit të Tij.
Jezusi tha që, kur të vdiste, Ai do ta jepte jetën e Tij për
mëkatarët.3

$ LEXO Marku 14:25,26.

I. Përfundim

Për ne është e pamundur të imagjinojmë dashurinë e thellë
të Jezusit.
Ai nuk mëkatoi kurrë.
Megjithatë Ai do të vdiste për mëkatarët.
Çdo njeri në atë tavolinë kishte nevojë për atë që do të bënte
Ai.
Çdo njeri në botë, në të kaluarën, të tashmen dhe të
ardhmen, ka nevojë për atë që do të bënte Ai.
Cilido prej nesh, duke përfshirë ju dhe unë, ka nevojë për atë
që dotë bënte Jezusi për ne.

PYETJE:

1. Përse nuk e pranoi Jezusi ofertën e njerëzve për të qenë
mbreti i tyre.? Sepse ata donin që Jezusi t’i çlironte ata nga
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2Njerëzit e pafe kanë
shkruar libra dhe tekste
duke treguar që Juda ishte
“viktimë” në këtë krim të
tmerrshëm - që nuk ishte
në të vërtetë faji i Judës;
Perëndia e caktoi atë të
bënte atë gjë të keqe.

Nëse ndonjë nga studentët
i shpreh këto ide, i thuaj
që një gjë e tillë është kre-
jtësisht kundër karakterit
të Perëndisë.

Lexoji II Pjetri 3:9.

Ju mund t’u lexoni studen-
tëve edhe Gjonin 12:4-6,
që hedh më shumë dritë
mbi karakterin e Judës.

Ndonjë student mund të
dojë të hyjë në debat për
çështjen e vullnetit sovran
të Perëndisë dhe zgjed-
hjen e lirë të njeriut.
Shmangiu një disktutimi të
tillë. I thuaj studentit se
mençuria e Perëndisë
është e përsosur dhe se
ne po studiojmë ato gjëra
që Ai na ka dhënë për t’i
marrë parasysh. Disa gjëra
janë tej aftësisë sonë për
të kuptuar, dhe ne mund t’i
lëmë ato në duart e
Perëndisë.

Nëse ndonjë student dësh-
iron të studiojë më thellë
për këtë çështje, ai është i
mirëpritur. Por ai duhet ta
vërë Biblën në qendër të
studimit ❏

II Pjetri
1:10,11

3Nëpërmjet këtyre fjalëve,
ju në të vërtetë po u jepni
studentëve Ungjillin. Të
jesh gati që të ndihmosh
studentin që është përgati-
tur për Ungjillin dhe kërkon
të dijë më shumë për të. ❏



armiqtë e tyre dhe nga pushteti i romakëve. Ata nuk donin që
Jezusi t’i shpëtonte nga fuqia e Satanit, mëkati dhe vdekja.

2. Përse nuk e arrestuan dhe nuk deshën ta vrisnin Jezusin
menjëherë krerët çifutë? Ata e dinin që Jezusi ishte bërë
shumë i famshëm, dhe ata mendonin se po ta arrestonin,
njerëzit mund t’u ktheheshin atyre dhe mund t’i vrisnin.

3. A e kuptoi Juda ndonjëherë mëkatin e tij; a u pendua dhe a
i besoi Jezusit? Jo, në të vërtetë në zemrën e tij ai nuk kishte
ato që thoshte me buzë.

4. Për sa para thanë profetët se do të shitej Shpëtimtari?
Tridhjetë aspra.

5. Për sa shumë para u shit Jezusi? Tridhjetë aspra argjendi,
ashtu siç e kishin parashikuar profetët.

6. Si e mori vesh Jezusi çfarë kishte vendosur Juda të bënte?
Jezusi është Perëndi. Ai di gjithçka.

7. Kush thanë profetët që do ta tradhëtonte Shpëtimtarin? Një
mik dhe shoqërues i Tij i ngushtë.

8. Me kë e ngjasoi Jezusi bukën e thyer? Me trupin e Tij, që së
shpejti do të thyhej nga armiqtë e Tij.

9. Me kë e ngjasoi Jezusi verën që po u jepte dishepujve të Tij?
Me gjakun e Tij, që do të rridhte nga trupi i tij kur ta vrisnin
armiqtë e Tij.

10. Për kë tha Jezusi do të rridhte gjaku i Tij? Për mëkatarët.
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