
Jezusi Arrestohet nga Armiqtë e Tij

SHKRIMI I SHENJTË: Marku 14:32-65; 15:1-19

QËLLIMET E MËSIMIT:
� Të tregojë që  është Perëndi.

� Të tregojë që ato që i ndodhën Jezusit ishin përmbushja e profecisë.

� Të tregojë vuajtjen e tmerrshme që Jezusi e kaloi me vulletin e tij për ne
në duart e mëkatarëve.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të shohin që Jezus Krishti vuajti siç vuan njeriu.

� Të shohin padrejtësinë e tmerrshme që iu bë Jezusit.

� Të shohin se si reagoi Jezusi kur e keqtrajtuan.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

“Kjo nuk është e drejtë! Unë nuk e meritoj këtë lloj trajtimi!” Sa herë e kemi
dëgjuar këtë lloj shprehje ose diçka të ngjashme me këtë?

Le t’i hedhim një vështrim Jezusit përpara se akuzuesit e Tij të na hidhëro-
jnë thellë në zemrat tona. Ai, Perëndia i drejti, i shenjti dhe i dashur, me
dëshirën e Tij i mori përsipër akuzat e rreme, përqeshjen dhe dënimin më të
tmerrshëm që është dhënë ndonjë herë; dhe Ai e bëri këtë për ne mëkatarët që
me të vërtetë e mertojmë vdekjen. I Pjetri 2:23,24 thotë, “Kur e fyenin, nuk
kthente fyrjen, kur vuante nuk kërcënonte, po dorëzohej tek ai që gjykon drejtë-
sisht:Ai vetë i barti mëkatet tona në trupin e Tij mbi drurin e kryqit që ne, të
vdekur për mëkate, të rrojmë për drejtësi; dhe me vuratat e tij ju u shëruat.”

Le të mbushen zemrat tona me dashuri për Shpëtimtarin tonë ndërsa ne po
e paraqesim Atë në kohën e Tij të gjyqit të tmerrshëm.

NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja Kronologjike Nr. 83, “Jezusi Duke u Lutur”

� Tablloja Kronologjike Nr. 84, “Jezusi Arrestohet”

� Tablloja Kronologjike Nr. 85, “Jezusi Përpara Pilatit”

� Tablloja Kronologjike Nr. 86, “Ushtarët e Përqeshin Jezusin”

� Skema e Profecisë 

� Harta Kronologjike 3

MËSIMI

47
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Isaia 53
Psallmi
22

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim paraqet arres-
timin e Jezusit, dhe dën-
imin mizor që Ai vuajti
përpara kryqëzimin të Tij.
Në vuajtet e Tij, Ai trego-
het i pamëkatshëm, i
shenjtë, dhe si një njeri
që nuk ankohet ndërsa
Ai me dëshirën e Tij merr
përsipër dënimin që
ishte për ne mëkatarët.
Përmbushja e profecisë
theksohet gjatë gjithë
mësimit.

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.



SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 46.

A. Hyrje

Herë pas here ne dëgjojmë për dikë që arrestohet për një
krim që nuk e ka bërë.

Ne gjithmonë prekemi kur dëgjojmë një gjë të tillë dhe na
vjen keq për atë njeri që është akuzuar pa të drejtë.

A jeni akuzuar ndonjëherë për diçka që ju nuk e keni bërë?

Por le ta shohim ndryshe.

A e ka marrë përsipër ndonjëherë një njeri tjetër fajin tuaj?

A ka vuajtur ndonjëherë një njeri tjetër për diçka që ju keni
bërë gabim?

Mendoni ndërsa ne po paraqesim historinë e arrestimit të
Jezusit.

B. Jezusi në Gethsemane

^ Tema: Jezus Krishti është njeri.

$ LEXO Marku 14:32-36.
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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)



Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
83, “JEZUSI DUKE U LUTUR”

Edhe pse Jezusi ishte Perëndi, Ai në të njëjtën kohë ishte
edhe njeri.

- Ishte shumë e vështirë për Të të përballonte ato gjëra të
tmerrshme që Ai i dinte se do t’i vuante.

- Ai e dinte se që të bëhej Shpëtimtari ynë, Atij i duhej të
kalonte nëpër vuajtjen më të tmerrshme që askush nuk e
kishte duruar më parë.

Gjatë studimit, ne do të shohim se cila ishte ajo që e hid-
hëroi pa masë Jezusin.

$ LEXO Marku 14:37-42.

C. Jezusi tradhëtohet dhe arrestohet.

^ Tema: Satani lufton kundër Perëndisë dhe vullnetit
të 

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

$ LEXO Marku 14:43-46.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
84, “JEZUSI ARRESTOHET”

Ndoshta ata nuk e kuptonin, por çifutët dhe të gjithë
njerëzit që erdhën për të arrestuar Jezusin po drejtoheshin
nga Satani.

- Krahaso:

Edhe sot njerëzit nuk e dinë, por nëse e kundërshtojnë ose
nuk pranojnë të njohin Fjalën e Perëndisë, dhe nuk i beso-
jnë Jezusit si Shpëtimtar i dërguar nga Perëndia, ata po
drejtohen nga Satani.

$ LEXO Marku 14:47-49.
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Marku
15:34



Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

Jezusi e dinte se çdo gjë që ishte parshikuar për Të në
Testamentin e Vjetër do të ndodhte pikërisht ashtu siç
kishte thënë Perëndia.

D. Të gjithjë dishpepujt ikën.

$ LEXO Marku 14:50-52.

Të gjithë dishepujt u larguan dhe e lanë Jezusin, ashtu siç
kishte parashikuar Ai.

- Ata ishin të frikësuar, u trishtuan, u hutuan.

- Ata e besonin që Jezusi ishte Shpëtimtari i dërguar nga
Perëndia, por nuk e kuptonin se si mund të ishte
Shpëtimtar nëse Ai do të vritej nga armiqtë e Tij.

- Ata nuk e kuptonin se si vdekja e Tij do t’i shpëtonte ata
nga Satani, mëkati dhe vdekja.

E. Jezusi u gjykua nga paria e çifutëve.

$ LEXO Marku 14:53,54.

Pjetri e ndoqi prej nga larg.

Ai ishte i frikësuar se edhe ai mund të arrestohej dhe mund
ta vrisnin.

^ Tema: Jezus Krishti është i shenjtë dhe i drejtë.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Marku 14:55.

Jezusi qëndroi përpara Sanhedrinit, gjyqit të lartë të
çifutëve.1

- Jezusi nuk kishte bërë asgjë të gabuar.

- Prandaj, ata nuk mund të gjenin ndonjë arsye të ligjshme
për ta dënuar Atë.

- Ata nuk kishin arsye për ta urryer Jezusin; atyre u
pëlqenin rrugët e tyre mëkatare dhe nuk u bindeshin
fjalëve të Perëndisë që u tha Jezusi.

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

$ LEXO Marku 14:56-59.

Profetët e Perëndisë kishin thënë që dëshmitarë të rremë do
të thonë gënjeshtra për Shpëtimtarin.

$ Lexo Psallmin 27:12.
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1Shënim: Ky është një nga
të gjashtë gjyqet e rreme
që vuajti Jezusi. Tre nga
këto gjyqe u bënë përpara
krerëve fetarë; dhe tre të
tjerë u kryen para
romakëve. Të gjithë këto
gjyqe ishin të paligjshëm si
për mënyrën se si u zhvil-
luan ashtu edhe për dësh-
mitarët e rremë. ❏

Zekaria
13:7

Marku
14:27



TREGO SKEMËN E PROFECISË. Zbulo “I Akuzuar nga
Dëshmitarë të Rremë” dhe shkruaj Marku 14:56,57 krahas
Psallmit 27:12. Lexo profecinë dhe përmbushjen e saj.

Perëndia e bëri Davidin që të shkruante këtë profeci rreth
një mijë vjet më parë.
Tani, ndërsa Jezusi qëndronte përpara Sanhedrinit, pikër-
isht ato fjalë që kishte thënë Davidi po përmbusheshin.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

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

$ LEXO Marku 14:60-62.

Kur ata po thonin gënjeshtra për Të, Jezusi heshti dhe nuk
dha asnjë përgjigje.
- Jezusi i besoi Perëndisë, Atit të Tij, për të bërë ato që

kishte planifikuar Ai për Të.
- Ai e dinte se çdo gjë që do t’i ndodhte “Atij ishte sipas

planit të Atit të Tij që ne të shpëtojmë nga pushteti i
Satanit, mëkati dhe vdekja.

Por kur e pyetën nëse Ai ishte Krishti (që do të thotë
Shpëtimtari i premtuar) dhe Biri i Perëndisë, Jezusi iu
përgjigj shumë qartë që Ai ishte.
- Kujto:

A ju kujtohet se çfarë emri dha Perëndia kur e pyeti Moisiu
se çfarë t’u thoshte njerëzve po ta pyesnin se kush e dërgoi?
Tek Eksodi 3:14, Perëndia tha, “...UNË JAM AI QË JAM..
thuaji fëmijëve të Izraelit, UNË JAM më ka dërguar
mua...”

- Merr parasysh:

Në historinë e arrestimit të Jezusit sic është dhënë tek
Gjoni 18, njerëzit thanë se po kërkonin Jezusin e Nazaretit.
Gjoni 18:6 thotë, “Sapo Ai u tha që, unë jam Ai, ata u
tërhoqën prapa dhe ranë për tokë.”
Paria e çifutëve e dinte emrin e Perëndisë, “UNË JAM.”
Dhe ata e dinin që Jezusi po u thoshte se Ai është Perëndia.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

^ Tema: Jezus Krishti është i vetmi Shpëtimtar.

Kur Jezusi erdhi për herë të parë në këtë botë, Ai erdhi për
të qenë Shpëtimtari ynë.
Kur të vijë herën tjetër në këtë botë, Ai do të vijë si Perëndia
i Plotfuqishëm dhe do të gjykojë të gjithë njerëzit.
- Kur Ai të rikthehet në këtë botë, të gjithë do ta shohin të

ulur pranë Atit të Tij.

609

Mësimi 47: Jezusi Arrestohet nga Armiqtë e Tij

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

I Pjetri
2:23



- Çdo njeri do ta shohë se Ai është Perëndia i vërtetë sepse
Ai do t’i tregojë gjithkujt se është i barabartë me
Perëndinë, Atin e Tij.

$ LEXO Marku 14:63,64.

Kur çifutët donin të tregonin se sa të zemëruar ishin, e
kishin zakon të grisnin rrobat e trupit.
Kryeprifti ishte shumë i zemëruar, sepse me anë të përgjigj-
es së Tij, Jezusi i kishte thënë që Ai ishte i barabartë me
Perëndinë.

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

$ LEXO Marku 14:65.

Kjo është tamam siç kishin thënë profetët se do t’i ndodhte
Shpëtimtarit.

$ Lexo Isaia 50:6.

TREGO SKEMËN E PROFECISË. Zbulo “E Goditën dhe e
Pështynë” dhe shkruaj Marku 14:165 krahas Isaia 50:6.
Lexo profecinë dhe përmbushjen e saj.

Isaia e shkroi këtë shtatëqind vjet përpara se Jezusi t’i
vuante këto gjëra.
Dhe Jezusi i duroi këto vuajtje me vullnetin e Tij, ashtu siç
kishte parashikuar Isaia.

F. Jezusi u gjykua nga Pilati.

$ LEXO Marku 15:1.

Romakët që kishin pushtuar Izraelin nuk do të lejonin që
çifutët të vrisnin ndonjë njeri pa lejen e tyre.
Qezari, Perandori romak, kishte caktuar Pilatit si guverna-
tor në Samari dhe Jude.
Kështu që paria e çifutëve e çuan Jezusin tek Pilati, duke
shpresuar se, mbi bazën e akuzave të rreme që ata kishin
përgatitur, Pilati do ta dënonte Jezusin për vdekje.

TREGO JUDENË DHE SAMARINË NË HARTËN 3.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
85, “JEZUSI PËRPARA PILATIT”

610

Mësimi 47: Jezusi Arrestohet nga Armiqtë e Tij

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit



$ LEXO Marku 15:2.

Jezusi ishte pasardhës i Mbretit David dhe Ai duhet të ishte
mbreti i çifutëve.

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

$ LEXO Marku 15:3-5.

Profeti Isaia kishte thënë që Shpëtimtari do të heshtë kur ta
akuzojnë për gjëra të rreme.
Çdogjë që thotë Perëndia përmbushet në mënyrë të plotë
deri në hollësitë më të vogla.

$ Lexo Isaia 53:7.

TREGO SKEMËN E PROFECISË. Zbulo “I Heshtur kur
Akuzohet” dhe shkruaj Marku 15:3-5 krahas Isaia 53:7.
Lexo profecinë dhe përmbushjen e saj. Thekso që kjo ishte
përmbushja e Fjalës së Perëndisë.

G. Barabai apo Jezusi?

^ Tema: Jezus Krishti është i shenjtë dhe i drejtë.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Marku 15:6-11.

Pilati, guvernatori, e kishte zakon që për Pashkën të lironte
një të burgosur që donin çifutët.
- Pilati e dinte që Jezusi nuk kishte bërë ndonjë faj.
- Ai e dinte që paria e çifutëve donin ta vrisnin Jezusin

thjesht sepse ata ishin xhelozë për popullaritetin e Tij të
madh.

- Pilati shpresonte se çifutët do të vendosnin ta lironin
Jezusin dhe jo Barabanë që ishte vrasës.

H. Paria e çifutëve donin që Jezusi të kryqëzohej.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Marku 15:12-14.

Kryqëzimi përdorej nga romakët për kriminelët më të
këqinj.
Sot mund të krahasohet me dhomën me gaz ose karriken
elektrike.

611

Mësimi 47: Jezusi Arrestohet nga Armiqtë e Tij

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit



Por kryqëzimi ishte edhe më i keq sepse njeriu që kryqëzo-
hej zakonisht nuk vdiste menjëherë; atij i duhet të duronte
orë ose edhe ditë në një agoni të tmerrshme përpara se të
vdiste.

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

Një nga një, të gjitha profecitë e Testamentit të Vjetër në lid-
hje me Shpëtimtarin po përmbusheshin tek Jezus Krishti.

- Perëndia e tha me anë të profetit Isaia se çifutët do ta
urrenin  Shpëtimtarin edhe pse nuk do të kishin arsye për
ta urryer.

- Ai tha se ata do ta hidhnin Atë poshtë.

- Çdogjë që tha Perëndia nëpërmjet profetëve të Tij për ard-
hjen e Shpëtimtarin u përmbush me ato që i ndodhën
Jezusit.

$ Lexo Isaia 53:3

$ LEXO Marku 15:10.

TREGO SKEMËN E PROFECISË. Zbulo “Do të Hidhet
Poshtë nga çifutët” dhe shkruaj Marku 15:9-14 krahas Isaia
53:3. Zbulo “Urrehet pa Shkak” dhe shkruaj Marku 15:10
krahas Psallmi 69:4. Lexo profecinë dhe përmbushjen e saj.
Thekso që kjo ishte përmbushja e Fjalës së Perëndisë.

I. Jezusin e fshikullojnë dhe e përqeshin.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Marku 15:15.

Dokumentet e kësaj periudhe na flasin për dënimin me
kamzhik.

- Kamzhiku përbëhej nga disa fshikuj lëkure.

- Copa prej metali të mprehtë lidheshin nëpër fshikujt e
lëkurës që ta prisnin të burgosurin kur ai të rrihej me
kamzhik.

- Që ai të mos ikte dhe të shpëtonte, ai lidhej me duart të
hapura.

- Goditjet e përsëritura të kamzhikut i hapnin lëkurën të
burgosurit, duke i çarë mishin, muskujt dhe nervat, duke
i dhënë atij një tronditje shumë të rëndë.

- Disa të burgosur vdisnin nga fshikullimi me kamzhik.

$ LEXO Marku 15:16-19.
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Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
86, “USHTARËT PËRQESHIN
JEZUSIN”

Mbas fshikullimit të tmerrshëm, ushtarët po e përqeshnin
Jezusin.
- Ata e veshën me një rrobe të kuqe të ndezur. (Kjo ishte

ngjyra që mbanin mbretërit në atë kohë.)

^ Tema: Jezus Krishti është i vetmi Shpëtimtar.

Ata pastaj bënë një kurorë prej degësh që kishin shumë
gjemba dhe ia vunë Jezusit mbi kokë.
- Shënim:

Kur Adami dhe Eva mëkatuan, Perëndia e mallkoi tokën
dhe tha që mbi të do të rriten gjembat. Jezusi erdhi për të
vuajtur dhe për të vdekur për të na shpëtuar ne nga mal-
lkimi i Perëndisë. Perëndia i lejoi armiqtë e Jezusit që t’ia
vinin këtë kurorë me gjemba Jezusit mbi kokë si shenjë që
Ai do të vdiste për mëkatet e botës.

J. Përfundim

Ne ndjejmë trishtim dhe bile edhe indinjatë kur mendojmë
për dikë që vuan për diçka që nuk e ka bërë.
Po për Jezusin?
Ai po vuante për ju dhe për mua.
Atë po e shanin, çnderonin dhe po e dëmtonin fizikisht; por
Ai nuk po ankohej.
Ai e bëri këtë për mua—për mëkatet e mia.
Ai e bëri këtë për ju—për mëkatet e tua.
Mendo për ato që bëri Jezusi.2

PYETJE:

1. Jezusi ishte Perëndi. Atëherë përse ishte kaq e rëndë për të
të përballonte vuajtjen e tmerrshme që po kalonte? Sepse
megjithëse Jezusi ishte Perëndi, Ai në të njëjtën kohë ishte
edhe njeri, dhe vuajtja që po kalonte ishte shumë më e
tmerrshme që askush nuk mund ta duronte dhe që nuk e
kishte kaluar njeri kurrë.

2. Kush po e drejtonte Judën dhe parinë e çifutëve kur
arrestuan dhe vranë Jezusin? Satani.
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2Të jesh gati në çdo kohë
ta shpjegosh Ungjillin në
mënyrë të plotë me çdo
student që shpreh një
kërkesë të tillë. ❏

Gjeneza
3:17,18



3. Po sot kush janë ata që po drejtohen nga Satani? Të gjithë
ata që nuk pranojnë t’i besojnë Fjalës së Perëndisë, dhe t’i
besojnë Jezusit si Shpëtimtarin e tyre.

4. A kishte bërë ndonjë faj Jezusi? Jo! Jezusi ishte i përsosur. Ai
nuk meritonte të vdiste.

5. Çfarë thanë profetët për dëshmitarët që do të dilnin kundër
Jezusit? Profetët thanë që dëshmitarët do të tregonin gënj-
eshtra kundër Jezusit.

6. Çfarë tha Jezusi kur ata gënjyen kundër Tij? Ai nuk dha
asnjë përgjigje.

7. Çfarë përgjigje dha Jezusi kur e pyetën nëse Ai ishte i
Dërguari i Perëndisë dhe Biri i Perëndisë? Ai tha që Ai ishte
Biri i Perëndisë, dhe që dikur në të ardhmen, paria e çifutëve
do ta shihte Jezusin të ulur në krahun e djathtë të Perëndisë
dhe duke u kthyer në tokë, duke i treguar gjithkujt që Ai është
i barabartë me Perëndinë.

8. Përse thanë paria e çifutëve dhe kryeprifti që Jezusi duhet
të vdiste? Ata thanë që Ai kishte sharë Perëndinë, d.m.th.
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kishte folur kundër Perëndisë, sepse, megjithëse Jezusi, sipas

tyre, ishte njeri, Ai pretendonte se ishte Perëndi.

9. Çfarë i bënë ata Jezusit, gjëra që kishin qenë shkruar nga

profetët? Ata e goditën dhe e pështynë.

10. Çfarë tjetër i bënë Jezusit përpara se ta kryqëzonin? 

a. Ata i veshën një rrobe të kuqe të ndezur.

b. Ata i vunë në kokë një kurorë gjembash.

c. Ata e qëlluan me shkop në kokë.

d. Ata e përqeshën duke pretenduar se po e adhuronin.

11. Çfarë na kujton kurora me gjemba? Na kujton mallkimin që

Perëndia i bëri tokës për shkak të mëkatit të Adamit.
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