
Kuptimi i Vdekjes së Jezusit nga
Testamenti i Vjetër

SHKRIMI I SHENJTË: Gjeneza 3:7,21; 4:1-5; 6:5,7-9, 13,16;
Eksodi 12:5-7,27

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të paraqesë kuptimin e vdekjes së Jezus Krishtit në dritën e pasazheve
të Testamentit të Vjetër.

� Të tregojë që njeriu është i paaftë të shpëtojë veten e tij.

� Të tregojë që shpëtimi vjen nga besimi.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të kuptojnë më mirë kuptimin e vdekjes së Krishtit.

� Të kuptojnë që ata duhet të besojnë personalisht në vdekjen e Jezus
Krishtit si i vetmi shpagim i pranueshëm për mëkatet e tyre.

� Të shohin që Perëndia i respekton premtimet e Tij dhe kujdeset për ata
që i besojnë Atij.

� Të shohin që ata vetë nuk munden ta shpëtojnë veten e tyre nga gjykimi
i Perëndisë.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Shoqëria jonë sot për përpiqet nxitimthi të gjejë kuptimin dhe qëllimin e
jetës. Fillimi dhe fundi i zakonshëm në këto përpjekje kërkimore është vetja:
vetë-kërkim, vetë-përmbushje, vetë-shprehje; pasuritë, pozita, argëtimi.
Megjithëse në secilën prej këtyre ka kënaqësi, përsëri nuk ka përmbushje për-
fundimtare. Njerëzit gjithë jetën e tyre përpiqen të gjejnë kuptimin pa kuptuar në
të vërtetë çështjet themelore.

Sa shumë duhet ta trishtojë kjo gjë Perëndinë! Ai në Fjalën e Tij, që nga fil-
limi dhe deri në fund, na e ka parashtruar qartë ato që ne duhet të dimë: kush
është Ai, kush jemi ne,  dhe çfarë janë mëkatarët, të ndarë prej Tij, që kanë
nevojë të madhe për një Shpëtimtar—Jezus Krishtin—i cili e ka paguar tashmë
çmimin e plotë për ta na rikthyer përsëri miqësinë me Perëndinë.

Shumë njerëz që e kanë dëgjuar Ungjillin nuk e kanë parë kurrë Krishtin në
dritën e Fjalës së Perëndisë. Ata e kanë gjetur përgjigjen për nevojën e tyre, por
nuk e kanë kuptuar plotësisht këtë nevojë, sepse nuk e kanë parë që Perëndia
është i shenjtë dhe i drejtë. Ata e shohin shpëtimin si një dhuratë falas, por këtë
e lidhin më shumë me marrësin sesa me dhënësin.

MËSIMI
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim paraqet kupti-
min e vdekjes së Krishtit
në dritën e pesë
pasazheve të Testamentit
të Vjetër. Njeriu tregohet
si krejtësisht i paaftë për
të shpëtuar veten e tij.
Jezus Krishti paraqitet si
i vetmi Shpëtimtar i të
gjithë atyre që i pranojnë
mëkatet e tyre dhe beso-
jnë vdekjen e Tij për
njerëzit.

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.



Kjo është mënyra sipas të cilës njerëzit mësohen fillimisht, dhe ata kurrë
nuk shkojnë më tej kësaj faze. Është si ai artisti që pikturon vetëm me një
ngjyrë kur i ka të gjitha bojrat ose si muzikanti që luan vetëm me një notë dhe
nuk arrin të realizojë akordin. Kuptimi i plotë mungon.

Ky mësim na jep mundësinë të paraqesim vdekjen e Zotit tonë Jezus
Krisht në dritën e themeleve të Testamentit të Vjetër që u vunë nga vetë Zoti.
Perëndia ynë kënaqet kur i mëson njerëzit se si ta njohin Atë. Ndërsa ju shpje-
goni këtë mësim, lutuni për studentët tuaj, duke mos harruar që Fryma e
Shenjtë është në gjendje t’i marrë këto të vërteta të mëdha dhe t’ua bëjë të
kuptueshme studentëve. “Dhe kjo është jeta e amshuar, që ata të njohin ty
Perëndinë e vetëm të vërtetë, dhe Jezus Krishtin që ti ke dërguar.” (Gjoni 17:3)

NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja Kronologjike Nr. 6, “Mbulimi me Gjethen e Fikut”
� Tablloja Kronologjike Nr. 7, “Adami dhe Eva Nxirren nga Kopshti”
� Tablloja Kronologjike Nr. 8, “Kaini dhe Abeli i Sjellin Dhurata Perëndisë”
� Tablloja Kronologjike Nr. 10, “Arka e Noes”
� Tablloja Kronologjike Nr. 27, “Gjaku i Pashkës i Vënë nëpër Dyer”
� Tablloja Kronologjike Nr. 34, “Tabernakulli”
� Tablloja Kronologjike Nr. 35, “Pjesët Përbërëse të Tabernakullit”
� Ndihmesat pamore “Për t’u Pranuar nga Perëndia” dhe “Jezusi—Flijim

për Mëkatet Përgjithmonë” (të ilustruar në këtë mësim) të cilat mund të
përgatiten që më përpara ose edhe gjatë shpjegimit të mësimit.

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 48.
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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)



A. Hyrje

A e keni menduar ndonjëherë Testamentin e Vjetër si
shenjë?
Perëndia e di që çdo njeri ka humbur rrugën.
Por Ai ka bërë të mundur që rruga e kthimit për tek Ai të
përcaktohet qartë.
Testamenti i Vjetër është si shenjë e Perëndisë sepse shumë
nga incidentet historike të regjistruara në Testamentin e
Vjetër flasin për lindjen, vdekjen, varrimin dhe ngjalljen e
Zotit Jezus. Në mësimin tonë të sotëm ne do të përsëritim
disa nga këto ngjarje të kaluara dhe të shohim se si ato iu
referuan Zotit Jezus dhe vdekjes së Tij për ne në Kryq.

B. Perëndia vrau kafshët dhe bëri rrobe me lëkurën e tyre për
Adamin dhe Evën.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

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

A e mbani mend se çfarë bënë Adami dhe Eva kur mëkatuan
dhe e morën vesh që ishin lakuriq?
Ata e mbuluan trupin e tyre me gjethe fiku.
Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR. 6,
“MBULIMI ME GJETHE FIKU”

$ Lexo Gjeneza 3:7.

A e pranoi Perëndia veshjen që bënë ata?
Jo, Perëndia nuk pranoi atë që bënë ata sepse Ai donte t’i
mësonte ata që njeriu nuk mund të bëjë gjë nga ana e tij për
t’u pranuar nga Perëndia.
- Krahaso:

Kjo, pra është ajo që Perëndia kërkon nga secili prej nesh të
kuptojmë.
Ne vetë nga ana jonë nuk mund të bëjmë gjë për t’u pran-
uar nga Perëndia.
Shkuarja në kishë, përkushtimi ndaj familjes, bërja e
veprave të mira, lëmosha që u japim të varfërve, kujdesi
për ambientin—të gjitha këto janë gjëra që ne duhet t’i
bëjmë.
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

Por asnjëra prej tyre nuk na bën ne të pranueshëm për
Perëndinë.

A po përpiqeni të bëni diçka që të dukeni në rregull para
Perëndisë?
Nëse po, ju duhet të kuptoni se ato që po bëni janë të
pranueshme për Perëndinë aq sa ishin veshjet prej gjethe
fiku që bënë Adami dhe Eva.
Pavarësisht se sa shumë të përpiqemi, ne kurrë nuk mund
të hyjmë në Parajsë me anë të gjërave që bëjmë.

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

^ Tema: Jezus Krishti është i vetmi Shpëtimtar.

$ Lexo Gjeneza 3:21.

Perëndia nuk e pranoi veshjen që bëri Adami dhe Eva.
Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR. 7,
“ADAMI DHE EVA NXIRREN NGA
KOPSHTI”

Përkundrazi, Ai vetë i vrau kafshët dhe u përgatiti atyre
rrobet.
- Krahaso:

Po ashtu, Perëndia nuk pranon asnjë gjë që ne bëjmë për ta
kënaqur Atë.
Por meqë Ai na do ne, Ai dërgoi Birin e Tij Zotin Jezus për
të vdekur për ne që ne të pranohemi nga Ai.

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

Atëherë si mund t’i përgjigjet njeriu Perëndisë që të pra-
nohet prej Tij?
Ndihmesa pamore e sugjeruar: 1
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1Këtë tabllo bëje të
thjeshtë - vetëm fjalët. Ju
po shpjegoni shpëtimin që
ofron Perëndia me hirin e
Tij nëpërmjet besimit tek
Jezus Krishti. Mos e komp-
liko ose mos e ngatërro
me “shkallë” ose “janë këto
gjëra për t’u bërë” ❏

PËR T’U PRANUAR NGA PERËNDIA, NJERIU DUHET:

Të pranojë që ai është mëkatar dhe të mos ketë më
besim në ato që bën ai vetë.

Të ketë besim tek Zoti Jezus Krisht si Shpëtimtari i
tij, duke besuar që kur Jezusi vdiq në Kryq dhe
derdhi gjakun e Tij, Ai pagoi në mënyrë të plotë me
jetën e Tij për mëkatet tona.



Po t’i besoni Atij, atëherë ashtu si Perëndia i siguroi rrobe
Adamit dhe Evës, Ai do t’i harrojë mëkatet tuaja dhe do t’ju
pranojë sikur të jenë të përsosur para Tij.
Të gjithë ata që i besojnë Atij pranohen përgjithmonë nga
Perëndia, sepse ata janë mbuluar me drejtësinë e Zotit
Jezus.

C. Perëndia e pranoi flijimin e Abelin dhe e hodhi poshtë dhu-
ratën e Kainit.

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

Historia tjetër që ne duhet të marrim parasysh është ajo e
Abelit dhe Kainit, dy djemtë e Adamit dhe të Evës, të dy i
sollën dhurata Perëndisë.
Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR. 8,
“KAINI DHE ABELI I SJELLIN DHU-
RATA PERËNDISË”

Dhuratën e kujt pranoi Perëndia? Të Abelit.

$ Lexo Gjeneza 4:1-5.

Përse nuk e pranoi Perëndia dhuratën e Kainit?

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

^ Tema: Jezus Krishti është i vetmi Shpëtimtar.

Perëndia nuk e pranoi Kainin sepse ai erdhi tek Perëndia
sipas mënyrës dhe ideve të tij, dhe jo siç e porositi Perëndia.
Perëndia që në fillim e ka bërë të qartë, se sa herë që dikush
vjen ta adhurojë Atë, ai duhet të sjellë një kafshë, ta flijojë
dhe të lerë gjakun të rrjedhë jashtë.
Perëndia e tha këtë sepse Ai e dinte që një ditë Biri i Tij do
të jepte gjakun e Tij për të paguar për mëkatet e botës.
Edhe Abeli ishte mëkatar, por ai u pranua nga Perëndia
sepse ai besoi se Perëndia do ta shpëtonte dhe solli flijimin
që kërkoi Ai.
Qengji që theri Abeli dhe ia dhuroi Perëndisë na kujton
Zotin Jezus.
A ju kujtohet se çfarë tha Gjon Pagëzori për Zotin kur Gjoni
e pa Atë duke shkuar drejt tij në brigjet e lumit Jordan.

$ Lexo Gjoni 1:29.
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Isaia
61:10



Perëndia e pranoi Abelin sepse ai i besoi Atij dhe e bëri fli-
jimin ashtu siç donte Perëndia.
Po ashtu, Perëndia do të pranojë të gjithë ata që i besojnë
Zotit Jezus dhe që besojnë se gjaku i tij u derdh për mëkatet
e mbarë botës.

D. Perëndia e shpëtoi Noen dhe të gjithë në ark.

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

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

A ju kujtohet kur lexuam në Bibël për njerëzit që jetonin në
kohën e Noes përpara përmbytjes?

$ Lexo Gjeneza 6:5.

Më në fund, meqë njerëzit nuk pranuan ta dëgjojnë parala-
jmërimin e Perëndisë nëpërmjet Noes, Perëndia tha se do të
shkatërronte botën me anë të një përmbytjeje.

$ Lexo Gjeneza 6:7.

Por a kishte ndër mend Perëndia të shkatërronte edhe
Noen, i cili si edhe Abeli, e dinte që ishte mëkatar dhe
besonte se Perëndia do të dërgonte Shpëtimtarin?

$ Lexo Gjeneza 6:8,9,13,14.

A ju kujtohet se sa dyer i tha Perëndia Noes të bënte në ark?

$ Lexo Gjeneza 6:16.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
10, “ARKA E NOES”

Kishte vetëm një rrugë për të hyrë në arkë dhe për të shpë-
tuar nga gjykimi i Perëndisë.
- Përpara se të vinte përmbytja, kafshët dhe Noeja me

familjen e tij të gjithë hynë në arkë nga e vetmja derë, dhe
pastaj Perëndia e mbylli derën.

- Brenda në ark, ata ishin të siguruar dhe dënimi që
Perëndia po i jepte mbarë botës së mëkatshme nuk do t’i
prekte ata.

^ Tema: Jezus Krishti është i vetmi Shpëtimtar.
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Të gjithë ata që ishin jashtë vdiqën sepse ata nuk pranuan
t’i besojnë Perëndisë dhe të hynë në ark nga dera e vetme.
- Ajo derë na kujton Zotin Jezus që është e vetmja rrugë për

në jetën e amshuar.
- Kur dikush beson që Jezusi vdiq për mëkatet e tij dhe i

beson Atij, atëherë Perëndia ia fal mëkatet dhe i dhuron
jetën e amshuar.

Mos u bëni të marrë si njerëzit në kohën e Noes që nuk
pranuan të hyjnë në ark dhe të shpëtojnë.

$ Lexo Gjoni 14:6.

E. Kur Perëndia e pa gjakun, Ai i kaloi pa i prekur shtëpitë e
izraelitëve.

Një tjetër incident që regjistrohet në Testamentin e Vjetër
që flet për Zotin Jezus dhe vdekjen e Tij për mëkatarët është
kur Perëndia dënoi egjyptianët duke vrarë të parëlindurit e
tyre në çdo familje.

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

Edhe izraelitët do t’i humbnin fëmijët e tyre të parëlindur,
por Perëndia gjeti një mënyrë për t’i shpëtuar ata.

1.Qengji pa cen

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

Perëndia i urdhëroi izraelitët të zgjedhin një qengj që të
ishte në gjendje të përsosur fizike.

$ LEXO Eksodi 12:5.

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

Këta qengja të përsosur të izraelitëve na kujtojnë Zotin
Jezus:
- Ai kishte lindur pa cen.
- Ai bëri një jetë të pamëkatshme.
Meqë Jezusi ishte pa mëkate, Ai mund të pranohej nga
Perëndia si çmim për mëkatin tonë.
- Shënim:

Për të shpejtuar vdekjen e viktimës që po kryqëzohej,
ushtarët i thyenin kockat. Kjo e bënte të pamundur vik-
timën që të shtynte veten e tij lart që të merrte frymë.
Por Gjoni 19:32,33 thotë që kur ushtarët erdhën për të
thyer kockat e Jezusit dhe të dy të tjerëve që ishin
kryqëzuar bashkë me Të, Jezusi kishte vdekur. Ata nuk ia
thyen kockat.
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A ju kujtohet që kjo ishte një nga kërkesat e qengjit të
Pashkës? Izraelitët nuk duhet t’ia thyenin kockat. Kështu
Jezusi e përmbushi çdo kërksesë të flijimit të përsosur për
mëkatin.

2.Qengji duhet të vdiste.

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

^ Tema: Jezus Krishti është i vetmi Shpëtimtar.

Izraelitët duhet ta mbanin qengjin deri në kohën kur të
thoshte Perëndia për ta therur.

$ LEXO Eksodi 12:6.

- Krahaso:
Qengji duhet të vdiste dhe gjaku i tij duhet të derdhej që të
shpëtonte nga vdekja fëmija i parëlindur.
Po ashtu, ishte e nevojshme që Zoti Jezus të jepte gjakun e
Tij si shpagim për mëkatet tona.
Nuk kishte rrugë tjetër që ne t’i shpëtonim gjykimit të
Perëndisë për mëkatet tona.

3.Gjaku i qengjit duhej të vihej në pjesën e sipërme
dhe në mes të derës.

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

Edhe pse izraelitët i therën qengjat dhe e mblodhën gjakun
në legen ashtu siç i kishte porositur Perëndia, të parëlin-
durit e tyre përsëri do të kishin vdekur po të mos kishin
bërë porosinë tjetër që i dha Perëndia.

$ LEXO Eksodi 12:7.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
27, “GJAKU I PASHKËS I VËNË
NËPËR DYER”

Kjo na mëson se të dish që je mëkatar dhe që Zoti Jezus vdiq
për mëkatet tona nuk të shpëton nga gjykimi i tmerrshëm i
Perëndisë.
- Krahaso:

Izraelitët duhet ta vinin gjakun e qengjit nëpër dyert e
shtëpive të tyre për t’i treguar Perëndisë që ata besonin se
gjaku do t’i mbronte ata nga engjëlli i vdekjes.
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Po ashtu, ne duhet që personalisht t’i besojmë Zoti Jezus
dhe të besojmë që vdekja e Tij shleu mëkatet tona para
Perëndisë.

Ne duhet të besojmë se atë që bëri Zoti Jezus në Kryq ishte
për ne si individë.
- Jezusi vdiq personalisht për mua.
- Jezusi vdiq personalisht për ju.
Vetëm tek Jezusi ne mund të gjejmë faljen e mëkateve tona.

4.Asnjë prej fëmijëve të parëlindur të izraelitëve nuk
vdiq.

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

A vrau engjëlli i vdekjes ndonjë nga fëmijët që ishin në
shtëpitë në dyert e të cilave ishte vënë gjaku?

$ LEXO Eksodi 12:27.

Perëndia gjithmonë bën ato që thotë.
- Krahaso:

Ai tha që do të kalonte pa prekur çdo shtëpi ku Ai do të shi-
hte gjak, dhe ashtu bëri.
Po ashtu, ju mund të jeni të qetë në mënyrë absolute se nëse
i besoni Zotit Jezus dhe vdekjes së Tij për ju, ju nuk do të
dënoheni kurrë për mëkatet tuaja.

Meqë Jezusi derdhi gjakun e Tij për mëkatet tuaja, të jeni të
sigurtë se Perëndia nuk do të kërkojë kurrë shpagim të dytë.
Të gjithë ata që i besojnë Krishtit do të gëzojnë jetën e
amshuar.

$ Lexo Gjoni 3:16-18,36.

F. Perëndia ia falte mëkatet Izraelit kur gjaku spërkaste fronin
e mëshirës.

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

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

- Kujto:

Mbasi Perëndia i çliroi izraelitët nga egjyptianët, Ai i
udhëhoqi ata nëpër Detin e Kuq dhe në shkretëtirë derisa
erdhën në Malin Sinai.
Këtu në këtë mal Perëndia i dha urdhëresat e Tij të cilat u
tregonin atyre se ata ishin mëkatarë të pashpresë që nuk
mund t’i shpëtonin dënimit të vdekjes.
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Por meqë Perëndia është gjithashtu i dashur, i mëshirshëm
dhe plot hir, Ai e udhëzoi Moisiun që të ndërtonte një taber-
nakull ku Ai do të takohej me njerëzit e Tij dhe do t’u falte
atyre mëkatet.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
34, “TABERNAKULLI”

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
35, “PJESËT PËRBËRËSE TË
TABERNAKULLIT”

TREGO DHOMËN E BRENDSHME, TË SHENJTIN E TË
SHENJTËVE. Gjatë shpjegimit të mësimit, trego pjesët e
ndryshme të tabernakullit.

Një herë në vit, kryeprifti hynte në dhomën e brendshme të
tabernakullit dhe spërkaste gjakun e qengjit në fronin e
mëshirës midis dy çerubimëve.
Vit mbas viti kafshët flijoheshin dhe gjaku i tyre spërkiste
fronin e mëshirës në dhomën e brendshme dhe më vonë në
tempull në Jeruzalem.
Por gjaku i kafshëve nuk do të shlyente kurrë mëkatet e
tyre.
Këto flijime thjesht i referoheshin Zotit Jezus që do të vinte
më vonë për të bërë sakrificën e plotë për mëkatet e njerëzve
duke dhënë jetën e Tij të përsosur.

- A ju kujtohet se çfarë bëri Perëndia në tempull kur vdiq
Jezusi?

$ Lexo Mark 15:37,38.

- Kjo ishte perdja që varej përpara vendit në tempull ku
spërkatej gjaku i qengjit një herë në vit për të mbuluar
mëkatet e Izraelit.2

- Perëndia donte që gjithkush ta dinte që Jezusi kishte
paguar çmimin e plotë për mëkatin e njeriut.

Nuk kishte më nevojë të derdhej gjak kafshësh.
Shpagimi që bëri Jezusi ishte për të gjithë një herë e
mirë.

^ Tema: Njeriu duhet të ketë besim në mënyrë që ta 
kënaqë Perëndinë dhe të shpëtojë.
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2Jepu studentëve kohë
për t’iu përgjigjur kësaj
pyetje. ❏

Hebrejtë
9:7;
10:2-4

Hebrejtë
10:1-10



- Sa të marrë ishin çifutët kur nuk pranuan të besojnë që
Jezusi ishte Shpëtimtari i dërguar nga Perëndia.

- Sa të marrë ishin kur nuk besuan se gjaku i Tij i kishte
paguar në mënyrë të plotë mëkatet e tyre.

Ata ndoshta e qepën përsëri perden përpara të shenjtit
të të shenjtëve dhe vazhduan të flijonin kafshë.
Sa marrëzi do të ishte për ta të vepronin në këtë mënyrë
kur çmimi për faljen e mëkateve të tyre ishte paguar një
herë e mirë nga Jezusi.

- Krahaso:
Por a nuk janë edhe sot njerëzit po aq të marrë kur për-
piqen të shpëtojnë vetë veten e tyre me gjërat që bëjnë në
vend që t’u besojnë atyre që ka bërë Jezusi për ta?

- Çfarë do të bëni ju?
- A do t’u besoni atyre që ka bërë Jezusi për ju në Kryq?
Ndihmesa pamore e sugjeruar:

- Jezus Krishti pagoi shlyerjen e plotë për të gjithë njerëzit.
Mëkatet e të gjithë atyre që besonin në ardhjen e
Shpëtimtarit në kohët e Testamentit të Vjetër, njerëz si
Abrahami, Moisiu dhe Davidi, u shlyen plotësisht sepse
Jezusi vdiq edhe për ta në Kryq.
Të gjithë ata që jetuan në kohën e Jezusit dhe i besuan
Atij—njerëz si Mateu, Marku, Luka dhe Gjoni—edhe këta
u falën nga Perëndia dhe u pranuan prej Tij për shkak të
drejtësisë së Jezus Krishtit.
Dhe që nga ajo kohë, miliona njerëz nga vende të ndryshme
në mbarë botën e kanë marrë parasysh atë që bëri Jezusi
për ta, dhe i kanë besuar Atij si Shpëtimtarin e tyre.

G. Përfundim

- Dëshmi:3

Unë jam ai që i kam pranuar Perëndisë që jam mëkatar
dhe kam besim tek Zoti Jezus dhe në vdeken e Tij për mua.
E di që do të gëzoj jetën e amshuar, sepse Jezusi pagoi për
shlyerjen e mëkatit tim. Por Jezusi nuk vdiq vetëm për
mëkatin tim; vdekja e tij ishte edhe për ju. Po të besoni tek
Ai dhe që Ai vdiq për mëkatet tuaja, Perëndia do t’ju falë
dhe do t’ju dhurojë jetën e amshuar ashtu siç bëri për mua.
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JEZUS KRISHTI: Flijim për Mëkatet Përgjithmonë

Besimtarët që po
Prisnin Vdekjen e

Jezusit për Ta

Besimtarët që e
Panë Vdekjen e
Jezusit për Ta

Besimtarët që
Mendojnë se Jezusi

Vdiq për Ta

p.e.s. (Para Krishtit) e.s.(Mbas Krishtit)

3Ky është një model i një
dëshmije shumë të
thjeshtë; megjithatë ajo
duhet të jetë dëshmia
juaj—jo diçka që u lexohet
studentëve. Ata duhet ta
dinë që ju i besoni ato që
po thoni.

Disa studentë mund të
shprehin dëshirën që t’i
besojnë Jezus Krishtit dhe
vdekjes së Tij për ta.
Shpjegoju këtyre që mund
të jenë gati për ta pranuar
Jezusin se Jezusi jo vetëm
që vdiq por Ai u ngrit
përsëri në emër të tyre. ❏



PYETJE:

1. Përse i ngjason Testamenti i Vjetër një shenje? Sepse shumë
nga incidentet historike të regjistruar në Testamentin e
Vjetër flasin për lindjen, vdekjen, varrimin dhe ringjalljen e
Zotit Jezus.

2. A ju kujtohet se çfarë bënë Adami dhe Eva kur mëkatuan
dhe e kuptuan se tani ishin lakuriq? Ata u përpoqën të mbu-
lojnë trupin e tyre me gjethe. Lexo Gjeneza 3:7.

3. Çfarë bëri Perëndia kur pa veshjen që kishin përgatitur ata?
Ai nuk e pranoi atë që kishin bërë ata, dhe Ai vetë vrau kaf-
shë, bëri rrobe për ta nga lëkura e kafshëve, dhe veshi
Adamin dhe Evën.

4. Ç’ju kujton ky incident për ato që ka bërë Perëndia për ne?
Ashtu si Perëndia i siguroi veshje Adamit dhe Evës, po ashtu
Ai dërgoi Birin e Tij, Zotin Jezus, të vdesë për ne që ne të pra-
nohemi nga Perëndia në drejtësinë e Zotit Jezus.

5. Si mund të pranoheni nga Perëndia? 
a. Të pranoj që jam një mëkatar i pashpesë dhe nuk pranoj

të besoj në të ardhmen në ato që bëj unë për ta kënaqur
Perëndinë.

b. Të kem besim tek Zoti Jezus dhe të besoj që gjaku i Tij ishte
çmimi për shlyerjen e mëkateve tona para Perëndisë.

6. Përse nuk ia pranoi Perëndia Kainit dhuratat e tij? Sepse ai
erdhi tek Perëndia sipas mënyrës së tij, sipas ideve të tij, dhe
jo siç e kishte porositur Perëndia.

7. Çfarë tha Gjon Pagëzori për Zotin kur e pa duke ecur në
brigjet e lumit Jordan? Lexo Gjoni 1:29.

8. Sa dyer i tha Perëndia Noes të bënte në ark? Lexo Gjeneza
6:16.

9. Si lidhet dera e vetme në ark me Zotin Jezus? Ashtu si dera
e vetme në ark ishte e vetmja rrugë për t’i shpëtuar vdekjes,
po ashtu edhe Zoti Jezus është e vetmja derë për në jetën e
amshuar.

10. Çfarë lloj qengji i porositi Perëndia izraelitët të zgjidhnin në
mënyrë që fëmijët e tyre të parëlindur të shpëtonin nga
vdekja? Një qengj që të ishte në gjendje fizike të përsosur.

11. Çfarë na kujton qengji i përsosur në lidhje me Zotin Jezus?
Ai kishte lindur pa mëkat dhe bëri një jetë të pamëkatshme,
kështu që Ai mund të pranohej nga Perëndia për të shlyer
mëkatin tonë.

12. A mund të shpëtonin fëmijët e parëlindur të izraelitëve nëse
nuk therej qengji? Jo.

13. A kishte ndonjë mënyrë që ne të shpëtonim nga dënimi i
Perëndisë po të mos kishte vdekur Jezusi për ne? Jo. Ishte e
nevojshme që Zoti Jezus të jepte gjakun e Tij si shpagim për
mëkatin tonë.
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14. Mbasi izraeliti të therte qengjin dhe të mblidhte gjakun në
një legen, qa duhej të bënte ndonjë gjë tjetër që të sigurohej
që i parëlinduri i tij nuk do të vdiste? Po. Ai duhej ta vinte
gjakun në pjesën e sipërme dhe në dy anët anësore të derës së
shtëpisë.

15. Çfarë na kujton ne kjo, që edhe ne duhet të bëjmë që të shpë-
tojmë nga dënimi që meritojmë për mëkatet tona? Ne duhet
të besojmë që atë që bëri Zoti Jezus në Kryq ishte për ne në
mënyrë individuale, dhe ne duhet të besojmë tek Ai për faljen
e mëkateve tona.

16. A i vrau engjëlli i vdekjes fëmijët e parëlindur që ishin
brenda shtëpive dyert e të cilave ishin lyer me gjakun e
qengjit? Jo.

17. Përse sot nuk është fare e nevojshme të ofrojmë flijime për
mëkatet tona? Sepse Jezusi e pagoi çmimin e plotë për
mëkatin e njeriut.
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