
Jezusi u Ngrit nga Vdekja, iu Shfaq
Dishepujve të Tij, u rikthye në Parajsë,
dhe Premtoi se do të Vijë Përsëri

SHKRIMI I SHENJTË: Marku 14:61,62; Luka 24:1-32,35-48;
Aktet 1:9-11

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të paraqesë ringjalljen e Jezusit, ngritjen e Tij, dhe premtimin e tij për të
ardhur përsëri.

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 besuar tek Ai.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Ai u ngrit përsëri! Jezus Krishti triumfoi mbi mëkatin, Satanin, dhe vdek-
jen! A mund të ketë mesazh më të lumtur?

Ky Qengj, ndryshe nga miliona të therur përpara se të vinte Shpëtimtari,
vdiq, u varros dhe u ngrit përsëri—çmimi i plotë dhe i vetëm për mëkatin tonë.

Megjithëse Ai mori mbi vete dënimin për çdo mëkat të njerëzimit, vdekja
nuk mund ta ndalonte dot Atë. Edhe ata që i besojnë Atij nuk i ndalon dot
vdekja, sepse Ai e pagoi jetën e pafund dhe të amshuar për të gjithë ata që i
besojnë Atij.

Ne jetojmë në kohën e luftës për egon—rendja mbas qejfit, prestigjit, kari-
erës, pasurisë etj. Njerëzit rendin mbas gjërave që do të zhduken; njerëzit
rendin mbas gjërave që kënaqin trupin prej mishi—për gjëra që janë të destin-
uara të vdesin për shkak të mëkatit.

Sa mirë është për ne që të rendim mbas gjërave të Jezus Krishtit—
pasurive të përjetshme, të paguara për ne me anë të gjakut të Tij. Sa mirë do të
ishte për ne që jetën tonë të shkurtër në këta trupa që do të vdesin një ditë, ta
kalojmë duke u folur burrave, grave dhe fëmijëve për këtë Shpëtimtar të mrekul-
lueshëm dhe të përjetshëm, për Zotin tonë Jezus Krishtin!

Ne jemi pjesë e historisë së Tij; ne jemi pjesë e Kishës së Tij; ne jemi ata
për të cilët Ai u ka kushtuar Ungjillin e Tij; ne duhet ta përhapim të vërtetën e
Jezus Krishtit edhe me të tjerë, që së bashku ne mund të gëzojmë përjetësinë
në Praninë e Tij. Çfarë privilegji na është dhënë që t’u tregojmë të tjerëve për
Jezusin e mrekullueshëm që vuajti, derdhi gjakun e Tij, vdiq, u varros dhe u
ngrit përsëri për ne—për këtë Jezus që do të vijë përsëri!

MËSIMI
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Shënimet e Mësuesit

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim trajton ngjarjet
në varrin bosh, Jezusi i
shfaqet dishepujve të Tij,
udhëzimet që Ai u jep
atyre që e ndjekin,
ngritja e Tij në Parajsë,
dhe premtimi për rikthim.
Duhet të theksohet domos-
doshmëria e besimt tek
Jezus Krishti si
Shpëtimtari i njerëzimit.

Ai do të kthehet, jo që t’i
shpëtojë por që t’i gjykojë
ata që nuk besojnë.

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.



Le ta shpjegojmë këtë mësim me bindjen e plotë se e vërteta e Ungjillit
është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër në botë! Ai u ngrit përsëri, dhe Ai
do të vijë përsëri!

NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja Kronologjike Nr. 88, “Ringjallja”
� Tablloja Kronologjike Nr. 90, “Ngritja”
� Skema e Profecisë
� Po të jetë e mundur, gjej një fotografi të një varri të shekullit të parë me

hyrje prej guri të rrumbullakët. (Mund të kërkoni në një fjalor ose encik-
lopedi të Biblës.)

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 49.

A. Hyrje

Kur filluan studimin e Biblës, ne folëm për faktin që Bibla
është një histori e vërtetë.
Nga e gjithë kjo histori, Jezus Krishti është figura qëndrore.
Historia e Tij është e vërtetë.
Ne nuk po studiojmë për një tjetër udhëheqës fetar; por ne
po studiojmë historinë e vërtetë të Perëndisë Biri, të
Perëndisë së Plotfuqishëm që erdhi në tokë për të qenë
Shpëtimtari ynë.

642

Mësimi 50: Ringjallja dhe Ngritja e Jezusit

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)



B. Gratë erdhën tek varri.

Jezusi kishte vdekur dhe ishte varrosur në varr për tre ditë
dhe tre netë.1

Në fund të kësaj periudhe, në mëngjesin e ditës së parë të
javës, disa nga gratë që besonin tek Jezusi, dhe që kishin
qenë të pranishme kur u varros Jezusi, u kthyen tek guva
kur ishte varrosur Ai.

$ LEXO Luka 24:1.

Ishte zakon i çifutëve që të vinin në trupin e të vdekurit
erëza përpara se ai të varrosej.

Por Jezusin e kishin varrosur nxitimthi.

- Çifutët ishin në mes të festës së Pashkës.

- Ata nuk kishin pasur kohë që t’i hidhnin vajra erëmirë
trupit të Tij.

- Dita e nesërme ishte e shtunë kur ata nuk lejoheshin të
bënin ndonjë punë.

- Kështu që ata pritën deri ditën e parë të javës për të
shkuar dhe për të vajosur trupin e Tij me erëza.

Këto gra erdhën që herët në mëngjes për të vajosur trupin e
Jezusit. Ato shpresonin ta gjenin trupin e Tij përsëri në varr.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

Por çfarë tronditje ndjenë ato!

$ LEXO Luka 24:2.

Gratë nuk e dinin që Perëndia kishte dërguar engjëllin e Tij
për të rrokullisur poshtë gurin nga hyrja e varrit ku ishte
varrosur trupi i Jezusit.

- Shënim arkeologjik:

Edhe sot në Jeruzalem duken varret që i përkasin kohës së
Jezusit. disa nga këto varre, të gdhëndur nëpër guva në
shkëmb, kanë një derë prej shkëmbi të rrumbullakët, të
futur në një ulluk në mënyrë që shkëmbi të rrokulliset gjatë
hyrjes ashtu siç përshkruhet në këtë pasazh të Biblës.

Po të keni një fotografi të një varrë të shekullit të parë në
Jeruzalem, tregojua studentëve, duke iu kujtuar që zbu-
limet arkeologjike përputhen në çdo hollësi me Fjalën e
Perëndisë.

C Mesazhi i engjëjve

$ LEXO Luka 24:3,4.

Mateu
28:1-4
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1Ndonjë student mund t’ju
pyese se si i llogarisim tre
ditët dhe tre netët. Ju
mund t’i thoni se
megjithëse ne nuk do të
harxhojmë shumë kohë me
këtë problem, kjo është
mënyra çifute për të
treguar kohën. Ai mund ta
studiojë këtë çështje në
një komentues të mirë të
Biblës.. ❏
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nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
88, “RINGJALLJA”

Trupi i Jezusit nuk ishte në varr!
Dhe për më tepër, ato u përshëndetën nga dy engjëj!
Dëgjoni se çfarë u thanë engjëjt.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

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

$ LEXO Luka 24:5-7.

Jezusi u ngrit nga vdekja, ashtu siç tha Ai!
Jezusi është Perëndi.
- Ai zbriti në tokë dhe u bë njeri për të na shpëtuar nga

Satani, mëkati dhe vdekja.
- Jezusi e dinte përpara se të largohej nga Parajsa që Ai

duhej të jepte jetën e Tij për shpëtimin tonë.
- Ai gjithashtu e dinte që Ai do të ngjallej përsëri dhe që

nuk do të vdiste më kurrë.

$ Lexo Psallmi 16:10.

TREGO SKEMËN E PROFECISË. Zbulo “Do të ngrihet
përsëri” dhe shkruaj Luka 24:6 krahas Psallmi 16:10. Lexo
profecitë dhe përmbushjen e tyre. Thekso që kjo ishte përm-
bushja e Fjalës së Perëndisë.

$ LEXO Luka 24:8-12.

Të gjithë pasuesit e Tij po e prisnin që Ai të ngrihej përsëri
nga vdekja sepse Ai ua kishte thënë shumë herë përpara se
të vdiste që ditën e tretë do të ngjallej.
- Ose ata nuk e mbanin mend ato që u tha Ai, ose

përndryshe ata nuk e besuan që mund të ishte e mundur
që Ai të ngrihej përsëri i gjallë nga varri.

- Por pavarësisht se sa e pamundur mund të duket,
Perëndia gjithmonë bën ato që premton.

D. Jezusi është Biri i Perëndisë.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

644

Mësimi 50: Ringjallja dhe Ngritja e Jezusit



Ne e dimë me siguri që Jezus Krishti është Biri i Perëndisë
dhe Shpëtimtari i premtuar sepse Perëndia e ngriti Jezusin
nga varri.

- Paria e çifutëve e kryqëzoi Jezusin sepse Ai deklaroi se
ishte Biri i Perëndisë dhe Shpëtimtari.

- Por Perëndia e ngriti Jezusin nga vdekja që çdo njeri ta
merrte vesh që Jezusi ishte Ai që deklaronte se ishte.

E. Perëndia kënaqet me çmimin që pagoi Jezusi.

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

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

Ne e dimë që Perëndia i kënaq plotësisht me shpagimin që
bëri Jezusi për mëkatet tona.

- Kujto:

A e mbani mend se pikërisht përpara se të vdiste Jezusi, Ai
thirri, “A mbaroi?”

Atëherë Perëndia e çau perden e tempullit nga maja në
fund.

Perëndia e bëri këtë për të treguar se rruga për t’u kthyer
tek Ai ishte e hapur, sepse shpagimi i plotë për mëkatin
ishte paguar me gjakun e Jezusit.

Ka edhe diçka tjetër që na siguron ne që Perëndia u kënaq
plotësisht me shpagimin që bëri Jezusi me gjakun e Tij për
mëkatet tona.

- Perëndia e ngriti Jezusin nga vdekja.

- Perëndia nuk do ta ngjallte Jezusin po të mos ishte plotë-
sisht i kënaqur me çmimin që dha Ai.

- Krahaso:

Nëse një njeri futet në burg sipas vendimit të një gjykatësi,
atëherë ai duhet të qëndrojë atje derisa të lirohet. Po të
arratiset nga burgu, atëherë policia do ta kapë dhe do ta
rikthejë përsëri në burg. Po nëse ai qëndron në burg gjithë
kohën që i ka caktuar gjykatësi, atëherë ai nuk ka përse të
ketë frikë kur të lirohet. Policët mund ta shohin edhe mbasi
të jetë liruar dhe nuk mund ta kthejnë dot përsëri në burg.
Ai u lirua sepse ai e pagoi në mënyrë të plotë dënimin për
krimin e tij.

Jezusi nuk kishte bërë ndonjë mëkat nga ana e Tij, por Ai e
pranoi përgjegjësinë për të paguar çmimin e plotë për
mëkatet tona. Ne nuk mund të pranoheshim nga Perëndia
po të mos paguhej çmimi i plotë për mëkatet tona. Jezusi
zuri vendin tonë përpara Perëndisë, Gjykatësit, dhe
Perëndia e dënoi Jezusin në vendin tonë.
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Romakët
4:25

Romakët
1:4; 10:9



Tani, si e dimë ne që Jezusi pagoi çmimin e plotë për
mëkatet tona dhe që Perëndia Gjykatësi u kënaq plotësisht?
- Perëndia na tregoi se nuk ka mbetur gjë tjetër për t’u

paguar duke e ngritur Jezusin nga vdekja dhe duke e
ngjallur Atë përsëri.

- Po të mos ishte i kënaqur Perëndia, Gjykatësi, Ai nuk do
ta ngrinte Jezusin nga vdekja.

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

Pra, si mund të çliroheni nga Satani, mëkati dhe ndarja e
përjetshme nga Perëndia?
Ju duhet të keni besim tek Zoti Jezus, dhe të besoni që Ai
dha gjakun e Tij si shpagim të plotë për mëkatet tuaja dhe u
ngrit përsëri nga vdekja për t’ju dhënë ju jetën e amshuar.

F. Jezusi u shfaqet disa prej atyreve që e pasonin.

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

$ LEXO Luka 24:13-24.

Edhe pse Jezusi ishte atje me ta, ata nuk e njohën Atë.
Bibla nuk na e thotë pse; ne duhet ta marrim me mend.

G. Duke përdorur fjalët e profetëve në Testamentin e Vjetër,
Jezusi u fliste njerëzve për veten e Tij.

Pastaj Jezusi po u mësonte njerëzve për veten e Tij, duke iu
referuar profecive të Testamentit të Vjetër që flasin për Të.

$ LEXO Luka 24:25-27.

Edhe mbas kësaj, ata nuk e morën vesh që Ai që po u fliste
ishte Jezusi.

H. Paruesit e Jezusit e njohën Krishtin e ngjallur.

$ LEXO Luka 24:28-32.

Kushedi sa herë ishin ulur bashkë duke vështruar Mësuesin
e tyre dhe Zotin që thyente bukën!
Tani, ndërsa po thyente përsëri bukën, ata menjëherë e kup-
tuan se Ai ishte Jezusi!
Më vonë, kur dishepujt ishin mbledhur së bashku, Ai iu
rishfaq atyre edhe një herë tjetër.

$ LEXO Luka 24:35-44.

I. Fjalët e fundit që Jezusi u tha dishepujve të Tij.

^ Tema: Perëndia është besnik; Ai nuk ndryshon
kurrë.
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^ Tema: Jezus Krishti është i vetmi Shpëtimtar.

$ LEXO Luka 24:45-48.

Ky ishte urdhëri i Jezusit, jo vetëm për dishepujt e Tij, por
gjithashtu për të gjithë ata që i besojnë Atij dhe që e prano-
jnë shpagimin e Tij për ta.

- Jezusi vdiq për të gjithë njerëzit, pra Perëndia do që të
gjithë ta dijnë që ata mund të çlirohen nga Satani, mëkati
dhe vdekja.

- Perëndia nuk donte që njerëzit të shkonin në dënimin e
përjetshëm.

$ Lexo Gjoni 3:16.

Kjo është edhe arsyeja përse e studiuam Biblën së bashku—
që ne ta dëgjojmë dhe ta kuptojmë Lajmin e Mirë të mrekul-
lueshëm dhe të jemi në gjendje ta përhapim edhe tek të
tjerët.

- Ky është mesazhi i Perëndisë për ne.

- Ai do që ne të besojmë ato që Ai ka bërë për ne nëpërmjet
Jezus Krishtit, që ne të pranohemi prej Tij dhe të jetojmë
gjithmonë në praninë e Tij.

J. Ne duhet t’i besojmë Fjalës së Perëndisë.

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

- Dëshmi:

Unë nuk e kam parë Jezusin me sytë e mi, por e besoj që
Jezusi erdhi në botë, dhe Ai vdiq për mëkatet tona dhe u
ngrit përsëri ditën e tretë. Unë e di këtë dhe e besoj sepse kjo
është shkruar në Bibël. Unë i kam pranuar Perëndisë që
jam mëkatar, dhe unë besoj tek Jezusi. Shpagimi i Tij me
anë të vdekjes së Tij është e vetmja gjë që unë besoj për t’u
pranuar nga Perëndia.

Ka shumë rëndësi që ju ta kuptoni këtë mesazh që Perëndia
e ka shkruar në Fjalën e Tij.

- Kujto:

A ju kujtohet që, përpara se të vdiste Jezusi, Ai foli për një
të pasur dhe një të varfër me emrin Llazar? Jezusi tha që të
dy këta njerëz vdiqën. Llazari u pranua nga Perëndia, por
Perëndia e dërgoi të pasurin në dënimin e përjetshëm.

Jezusi tha që i pasuri po vuante në mënyrë të tmerrshme
dhe që ai i kërkoi Abrahamit të dërgonte Llazarin përsëri
në tokë tek vëllezërit e tij që ata të mos shkonin në dënimin
e përjetshëm. Por Abrahami i tha të pasurit se vëllezërit e
tij i kishin shkrimet e profetëve të Perëndisë dhe që ata
janë përgjegjës nëse i besojnë ato ose jo.
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II Pjetri
3:9



- Krahaso:

Kjo është ajo që Perëndia pret nga ne.
Megjithëse ne nuk e kemi parë Jezusin me sytë tanë, ne
kemi mesazhin e Biblës.

Bibla thotë që ne duhet t’i besojmë Lajmit të Mirë që Jezusi
është Shpëtimtari që vdiq për mëkatet tona, u varros dhe u
ngrit përsëri nga vdekja.
- Edhe ne, duke besuar, mund ta dimë që mëkatet tona janë

falur nga Perëndia dhe që ne do të pranohemi prej Tij.
- Po të pranosh ato që ka thënë Perëndia në Fjalën e Tij dhe

t’i besosh vetëm Jezusit dhe çmimit që Ai dha për mëkatet
tona, atëherë Perëndia do ta falë mëkatin tuaj, Ai do t’ju
pranojë dhe do t’ju japë dhuratën e jetës së amshuar.

K. Jezusi ngrihet në Parajsë.

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

Mbasi Jezusi i porositi dishepujt e Tij që ta përhapnin
Lajmin e Mirë kudo tek çdo njeri në botë, Ai u largua prej
tyre dhe u kthye tek Ati i Tij në Qiell.

$ LEXO Aktet 1:9.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
90, “NGRITJA LART”

$ Lexo Psallmi 68:18.

TREGO SKEMËN E PROFECISË. Zbulo “Do të kthehet
përsëri në Qiell” dhe shkruaj Aktet 1:9 krahas Psallmit 68:8.
Lexo profecinë dhe përmbushjen e saj. Thekso që kjo është
përmbushja e Fjalës së Perëndisë.

L. Jezusi do të vijë përësëri.

$ LEXO Aktet 1:10.

Këta ishin dy engjëjt e Perëndisë.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.
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$ LEXO. Aktet 1:11.

Jezusi do të kthehet përsëri në këtë tokë, dhe kur të vijë,
nuk do të vijë që të shpëtojë mëkatarët nga Satani, mëkati
dhe vdekja—atë punë Jezusi e ka përfunduar.

Tani Perëndia porosit gjithkënd që të pendohet, d.m.th. të
pranojë para Perëndisë që është mëkatar i pashpresë që
meriton dënimin e Tij dhe të besojë në shpagimin që bëri
Jezusi për ta.

Herën tjetër kur të vijë Jezusi, Ai do të jetë Gjykatësi i
Plotfuqishëm i tërë botës.

Këtë u tha Ai krerëve çifutë përpara se ta kryqëzonin.

$ LEXO Marku 145:61,62.

Kur të vijë Jezusi përsëri si Gjykatësi i Plotfuqishëm, të
gjithë ata që nuk janë penduar dhe nuk i kanë besuar
Jezusit dhe çmimit që Ai dha për ta, ata do të flaken së
bashku me Satanin dhe engjëjt e tij në zjarrin e përjetshëm.

$ Lexo Zbulesa 20:15.

M. Përfundim

Mesazhi i Perëndisë për ne është shumë i qartë.

Të gjithë dishepujt e Jezusit (me përjashtim të Judës, që e
tradhëtoi për tridhjetë aspra argjendi) i besonin Jezusit.

Ata e dinin që Ai ishte i dërguari i Perëndisë.

Ata i panë mrekullitë e Tij; ata e panë kur Ai vdiq; ata e
panë kur u ngrit përsëri nga vdekja; ata e panë kur Ai u
ngrit përsëri lart në re.

Dishepujt dolën dhe u thanë edhe të tjerëve për Jezusin, dhe
mijëra të tjerë e besuan mesazhin e tyre.

Por të tjerë e kundërshtuan ashtu siç kishin kundërshtuar
edhe vetë Jezusin.

Historianët kanë regjistruar se të gjithë dishepujt e Jezusit
kanë vdekur duke u dënuar nga njerëzit për shkak të bes-
imit të tyre tek Jezus Krishti.

Disa prej dishepujve u torturuan; disa të tjerë u kryqëzuan;
njëri vdiq në burg.

A do ta jepnin jetën e tyre këta njerëz për një gënjeshtër?

Ata vdiqën për ato që panë se ishte e vërtetë.

Ne mund të kemi besim të fortë tek Fjala e Perëndisë , sepse
ajo është e vërtetë.

$ Lexoje përsëri Gjoni 3:16.
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PYETJE:

1. Çfarë gjetën gratë në mëngjesin e ditës së parë të javës kur
vajtën tek vendi ku ishte varrosur Jezusi? Guri ishte
rrokullisur poshtë nga dera e varrit.

2. Çfarë kishte ndodhur përpara se të arrinin gratë tek varri?
Kishte rënë një tërmet i madh, dhe Perëndia kishte dërguar
engjëllin e Tij për të rrokullisur poshtë gurin e varrit.

3. Çfarë panë gratë kur hynë në varr? 
a. Ato panë se trupi i Jezusit nuk ishte më atje.
b. Ato panë atje dy engjëj të Perëndisë.

4. Çfarë na tregon neve ringjallja e Jezus Krishtit? Që Jezusi
ishte Biri i Perëndisë dhe Shpëtimtari ashtu siç deklaronte
se ishte. Po të mos ishte Biri i Perëndisë dhe Shpëtimtari,
atëherë Perëndia nuk do ta ngrinte nga vdekja.

5. Si mund të na falë ne Perëndia dhe si mund të gëzojmë dhu-
ratën e jetës së amshuar të cilën e pagoi Jezusi me gjakun e
Tij? Duke i pranuar Perëndisë që ne jemi mëkatarë të pash-
presë dhe që i besojmë vetëm Jezusit i cili vdiq për të paguar
për mëkatet tona dhe u ngrit përsëri për të na dhënë jetën e
amshuar.

6. Çfarë u tha Maria Magdalena dhe besimtarët e tjerë dishep-
ujve? Ata u thanë atyre që kanë parë Jezusin, sepse Ai ishte
ngritur nga vdekja dhe u ishte shfaqur atyre.

7. A i besuan dishepujt Marie Magdalenës dhe besimtarëve të
tjerë që kishin parë Jezusin? Jo.

8. A duhet të habiteshin ata kur dëgjuan se Jezusi ishte ngjal-
lur sërisht? Jo, Jezusi ua kishte thënë shumë herë përpara se
të kryqëzohej.

9. Përse u tha Jezusi dishepujve të Tij të dilnin nëpër botë? Që
i gjithë populli të dëgjonte dhe të besonte tek Jezusi dhe në
vdekjen e Tij, varrimin dhe ringjalljen për ta.

10. A do të kthehet Jezusi përsëri në tokë? Jezusi do të kthehet
përsëri në tokë.
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