
Jezusi Kryqëzohet dhe Varroset

SHKRIMI I SHENJTË: Marku 15:20-46

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të paraqesë vdekjen e Zotit Jezus si i vetmi shpagim i pranueshëm për
mëkatet tona.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të shohin që Jezus Krishti vdiq për mëkatet e tyre dhe që ata mund të
shpëtojnë vetëm duke i besuar Atij.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Nga të gjitha faktet e historisë, ky është më i madhi: Jezus Krishti vdiq për
mëkatarët, u varros dhe u ngrit përsëri. Të gjithë mësimet e mëparshme, ashtu
si edhe gjithë Shkrimet e Shenjta, theksojnë këtë ngjarje.

Dy mijë vjet më vonë, ne kemi pasur privilegjin për t’u treguar të gjithë
njerëzve se mëkatet e tyre janë shpaguar në mënyrë të plotë nga Jezus Krishti
në Kryq.

Nuk ka mesazh tjetër veç këtij për të shpëtuar mëkatarët. Asgjë nuk mund
të shtohet. Asgjë nuk mund të hiqet. Kjo është e vërteta.

Lutju Zotit që studentët tuaj ta dëgjojnë dhe ta besojnë Fjalën e Perëndisë.

NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja Kronologjike Nr. 18, “Abrahami Jep për Flijim Isakun”

� Tablloja Kronologjike Nr. 37, “Gjarpri në “Shkop”

� Tablloja Kronologjike Nr. 60, “Gjon Pagëzori u Thotë Njerëzve që Jezusi
është Qengji i Perëndisë”

� Tablloja Kronologjike Nr. 87, “Kryqëzimi”

� Skema e Profecisë

� Harta Kronologjike 3

� Ndihmesat pamore që tregojnë veçimin midis Perëndisë dhe njeriut dhe
atë që Jezus Krishti pagoi plotësisht për mëkatet e njerëzve në mënyrë
që njeriu të vijë përsëri tek Perëndia (ilustruar në këtë mësim)

MËSIMI

48
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Hebrejtë
9,10

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim paraqet vdek-
jen e Jezus Krishtit si i
vetmi shpagim për
mëkatet tona. Ky thekson
përmbushjen e detajuar
të profecisë së
Testamentit të Vjetër.
Fakti që Jezusi pagoi për
mëkatin duke vdekur del
në pah me anë të këtyre
çështjeve:

- Mëkati duhet të shlyhet.

- Jezusi ishte i pamëkat-
shëm.

- Jezusi u veçua nga
Perëndia për hir të
mëkateve tona.

- Jezusi bëri gjithë sa
ishte e domosdoshme
për të na shpëtuar ne
nga Satani, mëkati dhe
vdekja.

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 47.

A. Hyrje

Nga të gjitha ngjarjet e historisë, ajo që do të studiojmë ne
sot është më e rëndësishmja.
Asgjë tjetër nuk i ka dhe nuk do të influencojë jetën e
njerëzve si kjo ngjarje.
Askush tjetër veç Perëndisë nuk e di se çfarë po mendojmë
ne sot.
Ky mësim është për ju.
Ky mësim është për mua.
Ky mësim është për të gjithë botën.
Dëgjoje me kujdes.
Sot ne do të studiojmë se çfarë bëri Jezusi që ne të pra-
nohemi plotësisht nga Perëndia dhe të mos shkojmë kurrë
në dënimin e përjetshëm.

B. Jezusi u kryqëzua.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Marku 15:20-22.
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Hebrejtë
13:11,12

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)



Golgota ishte jo larg mureve të Jeruzalemit.

TREGO JERUZALEMIN NË HARTËN 3.

$ LEXO Marku 15:23.

Kjo pije përgatitej nga gratë e Jeruzalemit si një akt
mëshire për të lehtësuar dhembjen e atyre që kryqëzo-
heshin.
- Shënim:

Mirra ishte një lloj lëngu nga një shkurre përdhese.

^ Tema: Jezus Krishti është i vetmi Shpëtimtar.

$ LEXO Marku 15:24.

Gozhdat u futën nëpër duart dhe këmbët e Jezusit drejt e në
Kryqin prej druri.
Kryqi ishte vendosur në një pozicion të drejtë vertikal.
- Kujto:

A e mbani mend që Jezusi i tha Nikodemit që, ashtu si
Moisiu në shkretëtirë e ngriti gjarprin në shkop, po ashtu
edhe Jezusi, Shpëtimtari, duhet të ngrihet në mënyrë që
mëkatarët që shpëtohen nga dënimi? Jezusi u gozhdua në
Kryq dhe u ngrit pikërisht ashtu siç kishte thënë Ai.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
87, “KRYQËZIMI”

Trego hollësitë e treguara në Tabllonë Kronologjike nr. 87
“Kryqëzimi” gjatë shpjegimit të pjesës tjetër të mësimit.

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

Pothuaj një mijë vjet më parë, Perëndia e kishte udhëzuar
Mbretin David kur ai shkroi se duart dhe këmbët e
Shpëtimtarit do të shpoheshin.
- Shënim:

Me aq sa dimë ne, kryqëzimi nuk praktikohej në kohën e
Davidit, gjë që e bën profecinë e tij edhe më të mahnitshme.

Davidi kishte thënë gjithashtu se rrobet e Shpëtimtarit do
të viheshin si çmim në një lojë kumari.

$ Lexo Psallmi 22:16.

TREGO SKEMËN E PROFECISË. Zbulo “Duart dhe këmbët
e tij u shpuan” dhe shkruaj Marku 15:24 krahas Psallmi

Numrat
21:4-9

Gjoni
3:14
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

22:16. Zbulo “Rrobet e tij i hedhin në short” dhe shkruaj
Marku 15:24 krahas Psallmi 22:18. Lexo profecitë dhe
përmbushjen e tyre. Thekso që kjo ishte përmbushja e
Fjalës së Perëndisë.

- Shënime arkeologjike:

Kryqëzimi përmendet në shkrimet e hershme, por deri në
1968, nuk ishte gjetur asnjë njeri me eshtrat e tij të
kryqëzuara. Pastaj në atë vit u gjet një varr, që i përkiste
shekullit të parë të erës sonë. Në varr ishin eshtrat e një
njeriu që kishte vdekur nga kryqëzimi. Më poshtë po japim
një citim nga Dr. N. Haas i Universitetit Hebre  dhe
Shkollës Mjeksore Hadassah: 1

“Të dyja eshtrat e thembrës u gjetën të shformuara nga një
gozhdë e madhe hekuri. Kërcijtë ishin thyer qëllimisht.
Vdekje e shkaktuar nga kryqëzimi.”

$ LEXO Marku 15:25,26.

Zakonisht mbi kriminelin vihej një shenjë për të treguar
krimin për të cilin ishte dënuar.
Por Jezusi nuk kishte kryer ndonjë krim.
Pilati nuk mund të gjente ndonjë shkak që ta dënonte.
Por ai tha që kjo pllakë duhej të vihej mbi kokën e Jezusit.
- Pilati nuk e besonte që Jezusi ishte Mbreti i çifutëve.
- Pilati mund ta ketë bërë këtë për t’u tallur me çifutët dhe

me dëshirën e tyre për t’u çliruar nga pushtimi romak dhe
për të pasur mbretin e tyre.

Çifutët nuk donin që Pilati të vinte këtë pllakë mbi kokën e
Jezusit ku mund ta lexonte çdo njeri.
- Merr parasysh:

Shenja në Kryq zakonisht jepte krimin për të cilin personi
ishte dënuar. Jezusi nuk kishte kryer asnjë mëkat—shenja
e tij ose titulli i tij lexonte, “Mbreti i çifutëve”.
Por mendo. Jezusi po vdiste për mëkatet e njerëzve: mëkatet
e mia, mëkatet e tua, dhe për mëkatet e mbarë botës. Ti dhe
unë jemi ata që meritojmë të shkojmë në Kryq. Por Ai po e
zinte vendin tonë në Kryq.
Mendoni të qetë, përpara Perëndisë, se si do të ishte shenja
juaj. Cilët janë mëkatet që të ndajnë ty nga Perëndia? 2

Jezusi po e merrte mbi vete të gjithë turpin si dhe të gjitha
mëkatet që ne as që i mbajmë mend që i kemi kryer. Ai po
paguante çmimin e plotë për ne: Ai po paguante dënimin
me vdekje—për mua dhe për ty.

$ LEXO Marku 15:27,28.

Nëpërmjet profetit Isaia, Perëndia tha që Shpëtimtari do të
vdiste i shoqëruar me njerëz të liq.
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1Siç citohet nga Josh
McDowell në veprën He
walked among us. Here’s
Life Publishers, San
Bernadino, CA, 1989, f
223. ❏

2Ju nuk po i pyesni stu-
dentët që t’ju pohojnë juve
mëkatet e tyre. Ju thjesht
po sugjeroni që, përpara
Perëndisë, ata i mendojnë
mëkatet e tyre dhe beso-
jnë që Jezus Krishti vdiq
për mëkatet e tyre dhe për
ta.

Ju mund të prisni i qetë
për një moment dhe jepuni
kohë studentëve të mendo-
jnë për këtë.

Mos i detyro, por pusho
për një moment, dhe lejo
Frymën e Shenjtë të
veprojë me studentët. ❏

Gjeneza
3:15

Kolo-
sianët
2:14

Mateu
27:24

Luka
23:4,
13-15

Gjoni
19:6



$ Lexo Isaia 53:12.

TREGO SKEMËN E PROFECISË. Zbulo “Do të vdesë me të
liqtë” dhe shkruaj Marku 15:27 krahas Isaia 53:12. Lexo
profecitë dhe përmbushjen e tyre. Thekso që kjo ishte përm-
bushja e Fjalës së Perëndisë.

C. Jezusin e përqeshën kur ishte në Kryq.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

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

$ LEXO Marku 15:29-32.

$ Lexo Gjoni 2:18-21.

Edhe pse e kryqëzuan, Ai kishte menduar të ngrihej përsëri
mbas tre ditëve.
- Çifutët nuk e kuptonin se Jezusi e kishte fjalën për trupin

e Tij.
- Ata menduan se Ai e kishte fjalën për tempullin në

Jeruzalem.
Mbreti David kishte shkruar që armiqtë e Shpëtimtarit do
ta përqeshnin Atë dhe do të qeshnin me vuajtjet e Tij.
Perëndia e dinte me saktësi se çfarë do t’i ndodhte Birit të
Tij shumë më përpara se Ai të vinte në botë.

$ Lexo Psallmi 22:6-8.

TREGO SKEMËN E PROFECISË. Zbulo “E Përqeshin dhe
e Fyejnë” dhe shkruaj Marku 15:29-32 krahas Psallmi 22:6-
8. Lexo profecitë dhe përmbushjen e tyre. Thekso që kjo
ishte përmbushja e Fjalës së Perëndisë.

D. Jezusi paguan për mëkatin me vdekje.

^ Tema: Jezus Krishti është i vetmi Shpëtimtar.

Ne e përmendëm më parë se ajo që po studiojmë sot është
ngjarja më e rëndësishme në histori.
Kjo është ngjarja për të cilën kanë folur profetët e
Perëndisë.
Jezusi është Ai për të cilin folën dhe shkruajtën ata; Ai është
Shpëtimtari—emri i Tij do të thotë “Perëndia shpëton”.
Kur filluam ne thamë që Bibla është letra e Perëndisë për
ne.
- Kjo është zemra e letrës.
- Ky është mesazhi i Perëndisë për secilin nga ne.
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- Kjo është arsyeja për vizitën e Birit të Perëndisë në tokë.

Këtë gjë pra bëri Perëndia që ne të shpëtojmë përgjith-
monë nga Satani, mëkati dhe vdekja.

1.Mëkati duhet të shlyhet.

^ Tema: Perëndia është i shenjtë dhe i drejtë. Ai
kërkon 

vdekjen si shpagim për mëkatin.

Perëndia kurrë nuk mund të na falë ne për mëkatet tona
dhe nuk mund të na pranojë në rast se nuk shlyhet plotë-
sisht dënimi për mëkatin tonë.

- Cili është dënimi për mëkatin? Vdekja.

- Kjo nuk do të thotë vetëm vdekje fizike por ndarje nga
Perëndia në Ferr.

Prandaj, e vetmja mënyrë që Jezusi të na shpëtojë ishte që
Ai vetë të zinte vendin tonë dhe të dënohej për mëkatet
tona.

2. Jezusi ishte i pamëkatshëm.

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

Jezusi nuk kishte bërë vetë mëkate për të cilat duhet të
vdiste.

- Kur Jezusi u pagëzua nga Gjoni, Perëndia Ati tha nga
Qielli se Jezusi ishte Biri i Tij i dashur me të cilin Ai ishte
shumë i kënaqur.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
60, “GJON PAGËZORI U TREGON
NJERËZVE SE JEZUSI ËSHTË
QENGJI I PERËNDISË”

Ngaqë Jezusi ishte i pamëkatshëm, Ai ishte në gjendje të fli-
jonte veten për mëkatet tona.

- Kujto:

Që nga koha që njeriu mëkatoi, Perëndia tha, se sa herë që
një njeri flijon për Perëndinë një qengj ose kafshë të tjera,
kafsha duhet të jetë pa cen. Pra nuk duhet të jetë e dëmtuar
ose e sëmurë.
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Mateu
3:17

II Korin-
tianët
5:21

Romakët
6:23a



Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
18, “ABRAHAMI JEP PËR FLIJIM
ISAKUN”

A ju kujtohet se, kur Isaku ishte i shtrirë e i lidhur në altar
dhe Abrahami ishte gati për ta vrarë, Perëndia i tha
Abrahamit që të mos e vrasë djalin. Atëherë Abrahami
ngriti sytë dhe pa një dash, brirët e të cilit kishin ngecur
nëpër ferra? Po, dashi ishte ngatërruar me brirët e tij.
Perëndia e vuri dashin atje që të flijohej në vend të Isakut.
Por përse e vuri Perëndia dashin në ferra të ngatërruar me
brirët e tij? Sepse nëse dashi do të ishte i dëmtuar, atëherë
ky nuk do të ishte një flijim i përshtatshëm në vend të
Isakut. Nuk do të ishte i përshtatshëm për Perëndinë.
Perëndia është i përsosur; prandaj, çdo flijim që i kushto-
het Atij, duhet të jetë pa cen.

Meqë Jezusi ishte pa të meta përpara Perëndisë, Ai ishte në
gjendje të flijohej për ne për mëkatet tona.
Ashtu si u flijua dashi në vend të Isakut, po ashtu edhe
Jezusi erdhi në botë për të zenë vendin tonë përpara
Perëndisë për të vdekur për ne.

3. Jezusi u nda nga Perëndia për mëkatet tona.

^ Tema: Perëndia është i shenjtë dhe i drejtë. Ai
kërkon vdekjen si shpagim për mëkatin.

Mendo vuajtjet e Jezusit:
- Ai u tradhëtua nga një dishepull i Tij, u arrestua dhe u

akuzua pa të drejtë, u gjykua pa shkak—u hodh poshtë nga
po ata njerëz që duhet ta prisnin si Mbretin e tyre dhe si Zot.

- Ai u rrah në mënyrë të pamëshirshme, u fshikullua dhe u
kryqëzua.

- Tani Ai dergjej atje në Kryq, i rraskapitur, duke i rrjedhur
gjak, në agoni.

$ LEXO Marku 15:33.

Përse u mbulua drita e diellit?
Përse u bë errësirë për tre orë?
A ndodhi kjo ngaqë Perëndia i ktheu shpinën Jezusit?
Perëndia u largua prej Jezusit dhe e la Birin e Tij të
dashur, Jezusin krejtësisht vetëm.

$ LEXO Marku 15:34.
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Eksodi
12:5

Gjeneza
22:13



Përse ia bëri Perëndia këtë gjë kaq të tmerrshme Jezusit?
- Jezusi gjithmonë i ishte bindur Perëndisë.
- Jezusi asnjëherë nuk kishte bërë ndonjë gabim.
- Ai u ishte bindur të gjitha ligjeve të Perëndisë.
Përse e braktisi atëherë Perëndia kështu?
Sepse Perëndia po e dënonte Jezusin për mëkatet e mia, për
mëkatet e tua dhe për mëkatet e mbarë botës.
Gjatë kohës së Tij në Kryq, Jezusi u veçua nga Perëndia, Ati
i Tij, si dënim për mëkatet tona.
Jezusi e vuajti të gjithë dënimin për mëkatin tonë në
mënyrë që Perëndia të mund të na falte ne lirisht dhe t’i
pranonte si fëmijët e Tij të gjithë ata që i besojnë Perëndisë
dhe Jezusit.
- Kujto:

Në fillim, Perëndia i tha Adamit që, po të hante nga pema
e dijes të së mirës dhe të keqes, ai do të vdiste. Adami do të
ndahej nga Perëndia që ia kishte dhënë jetën. Kjo do të
thoshte që trupi i Adamit do të vdiste, dhe mbas vdekjes, ai
do të ndahej nga Perëndia në vendin e dënimit të
tmerrshëm që Perëndia kishte përgatitur për Satanin dhe
engjëjt e tij. Mëkati duhet të shlyhet duke e veçuar
mëkatarin nga Perëndia.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

- Krahaso:

Kjo është edhe arsyeja përse Jezusi duhej të ndahej nga
Perëndia. Kjo ishte e vetmja mënyrë që Ai të paguante për
mëkatet tona.

$ LEXO përsëri Marku 15:34 dhe pastaj Marku
15:35,36.

Njerëzit përreth Kryqit i keqkuptuan ato që tha Jezusi.

$ LEXO Marku 15:37.

Jezusi vdiq dhe dha jetën për ne.

4.Jezusi bëri ato që ishin të nevojshme për shpëtimin
tonë nga Satani, mëkati dhe vdekja.

^ Tema: Jezus Krishti është i vetmi Shpëtimtar.

Marku na thotë se Jezus bërtiti një zë të lartë dhe dha
shpirt, por Marku nuk na thotë se çfarë tha Jezusi.
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Por Gjoni, një tjetër nga dishepujt e Jezusit, i shkroi ato që
tha Ai.

$ Lexo Gjoni 19:30.

“...Ka mbaruar...”
- Merr parasysh:

Çfarë mendoni ju donte të thoshte Jezusi?
- A donte të thoshte se Ai mbaroi?
- Jo, Ai kishte thënë se do të ngrihej përsëri mbas tre

ditëve.
Atëherë çfarë kishte mbaruar?
Puna për të cilën Ai erdhi në botë u përfundua plotësisht.
- Jezusi erdhi në botë që t’i shpëtojë mëkatarët nga Satani,

mëkati dhe vdekja.
- Ai e mbaroi punën e Tij duke u ndarë nga Perëndia dhe

duke dhënë gjakun e Tij dhe jetën e Tij si shpagim për
mëkatet tona.

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

Jezusi i pagoi Perëndisë gjithçka që nevojitej për të shlyer
mëkatet tona.
Të gjithë ata që i besojnë Perëndisë dhe Jezus Krishtit dhe
që Ai vdiq për ta do të falen nga Perëndia për mëkatet e
tyre.
Perëndia u jep atyre dhuratën e jetës së amshuar.
Nuk është më nevoja për ne të ndahemi prej Perëndisë.
Jezus Krishti bëri për ne atë që duhet ta kishim bërë ne për
t’u bashkuar me Perëndinë.
Ndihmesa pamore e sugjeruar:

Puna që bëri Jezusi për ne duke vdekur në Kryq ishte e vet-
mja mënyrë që mund ta pranonte Perëndia për shlyerjen e
mëkateve tona.
Jezusi u nda nga Perëndia për shkakun tonë, që nëpërmjet
Tij ne të mund të miqësohemi përsëri me Perëndinë.
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Kur ne i besojmë atyre që bëri Jezusi në Kryq për ne,
atëherë ne ribashkohemi me Perëndinë nëpërmjet
Jezus Krishtit.
- Kujto:

Në kopshtin e Edenit, Perëndia premtoi se Ai do të dër-
gonte një Shpëtimtar, dhe Perëndia e mbajti premtimin e
Tij. Jezusi e mbaroi punën që i kishte caktuar Ati për të
kryer për ne.
Mëkati i Adamit i ndau të gjithë njerëzit nga Perëndia.
Por vdekja e Jezus Krishtit në Kryq i ribashkon me
Perëndinë të gjithë ata që i besojnë Krishtit.

E. Perdja në tempull çahet.

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

$ LEXO Marku 15:38.

- Kujto:

Kjo perde e trashë varej para dhomës së brendshme në
tabernakullin që kishin ndërtuar izraelitët si shtëpia e
Perëndisë në shkretëtirë.
Kur u ndërtua tempulli, kjo perde e madhe varej përpara
dhomës së brendshme në tempull.
Perëndia u kishte thënë izraelitëve ta vinin këtë perde para
dhomës së brendshme që të mos e harronin kurrë që, për
shkak të mëkatit të tyre ata ishin ndarë nga Perëndia.
Prapa kësaj perdeje, shkëlqente lavdia Shekinah për të
treguar që atje ishte Perëndia duke jetuar me ta.
Ky ishte vendi ku kryeprifti vinte një herë në vit për të
spërkatur me gjakun e kafshëve.

Kush mendoni ju e çau perden nga maja në fund?
Vetë Perëndia e çau!
Po përse e bëri Perëndia këtë?
- Perëndia e bëri këtë për treguar se ishte plotësisht i

kënaqur me shpagimin që kishte bërë Jezusi për
mëkatarët.

- Nuk kishte më nevojë për flijim kafshësh.
- Krahaso:

Kryeprifti hynte në dhomën e brendshme një herë në çdo
vit për të spërkatur gjakun e kafshëve përpara Perëndisë.
Por gjaku i kafshëve kurrë nuk e kënaqte Perëndinë.
Gjaku i kafshëve nuk mund ta shlyejë kurrë mëkatin tonë.
Por Perëndia ua fali mëkatet të gjithëve atyre që i besuan
Atij përpara se të vdiste Jezus Krishti sepse Ai e dinte që
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Biri i Tij do të vinte dhe do të jepte gjakun e Tij për shlyer-
jen e plotë të të gjitha mëkateve të botës.

Kur vdiq Jezusi, Perëndia e çau perden për t’i treguar
gjithkujt se Ai ishte plotësisht i kënaqur dhe se nuk kishte
më nevojë për të ofruar gjakun e kafshëve.
Rruga për të shkuar përsëri tek Perëndia u hap sepse Jezusi
dha gjakun e Tij si shpagim për mëkatet tona.
Perëndia kishte premtuar se të gjithë ata që i besojnë Atij
dhe i besojnë Jezusit dhe asaj që bëri Ai për mëkatet e tyre
do të pranohen nga Perëndia, dhe nuk do të shkojnë kurrë
në Ferr.

$ Lexo Gjoni 3:16.

F. Kryeqindësi dhe gruaja pranë Kryqit.

$ LEXO Marku 15:39.

Kryeqindësi është komandant i njëqind ushtarëve.

$ LEXO Marku 15:40,41.

Kishte edhe gra që i besonin Fjalës së Perëndisë dhe që e
kishin pranuar Jezusin si Shpëtimtarin e premtuar.

G. Jezusi varroset.

$ LEXO Marku 15:42-46.

Edhe pse Jezusi u varros, profecia u përmbush.
- Jozefi nga Arimatea ishte njeri i pasur.
- Jezusi u varros në një guvë varrimi që i përkiste Jozefit.

$ Lexo Isaia 53:9.

TREGO SKEMËN E PROFECISË. Zbulo “I Varrosur me të
pasur” dhe shkruaj Marku 15:43-46 krahas Isaia 53:9. Lexo
profecitë dhe përmbushjen e tyre. Thekso që kjo ishte përm-
bushja e Fjalës së Perëndisë.

H. Përfunim

Mendo Jezus Krishtin:
- Ai jetoi në tokë pa mëkatuar asnjëherë.
- Ai i përmbushi plotësisht të gjitha ligjet e drejta të

Perëndisë.
- Ai e duroi dënimin e tmerrshëm që meritojmë ju dhe unë.
- Në Kryq Ai u veçua nga Perëndia sepse ne meritonim të

ndaheshim përgjithmonë nga Perëndia.
U përfundua—Ai vdiq në vendin tonë.
- Shpagimi i plotë u realizua.
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ka bërë Jezusi për ta.

Mos i detyro të dëshmo-
jnë; thjesht përgjigju pyet-
jeve të tyre dhe pyeti se
çfarë besojnë. ❏



- Asgjë tjetër nuk duhet bërë ose mund të bëhet për të
shlyer mëkatet tona.

- Perdja u ça.
- Rruga për tek Perëndia u hap nëpërmjet Jezus Krishtit.3

PYETJE:

1. Ku u kryqëzua Jezusi? Në një kodër jashtë Jeruzalemit.
2. Përse u kryqëzua Jezusi? Për të vdekur për mëkatet tona dhe

për mëkatet e mbarë botës.
3. Çfarë shkroi Davidi se do t’u ndodhte duarve dhe këmbëve

të Shpëtimtarit të premtuar? Ato do të shpoheshin. Gozhdët
u futën nëpër këmbët dhe duart e Tij.

4. Përse u bë errësirë për tre orë kur Jezusi ishte në Kryq?
Ishte shenja e Perëndisë që Jezusi po merrte dënimin për
mëkatin duke u ndarë nga Perëndia.

5. Çfarë donte të thoshte Jezusi kur tha “Ka mbaruar”? Jezusi
donte të thoshte se Ai e mbaroi punën që i kishte dhënë Ati i
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