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PËRMBLEDHJE E SHKURTËR E LIBRIT

Ky libër bën fjalë për Fjalën e Perëndisë së gjallë.
Nëpërmjet kësaj Fjale, nën drejtimin e Frymës së Shenjtë,

ju mund të mësoni kush është Perëndia dhe kush është Biri i Tij.
Prfeti Hosea ka thënë në Hosea 4:6:

“Populli im mvdes për mungesë njohurish.”

Dhe  Mesia ka thënë në Gjoni 5:39:

“Ju hetoni Shkrimet sepse mendoni te keni nëpërmjet tyre jetë të 
përjetshme,dhe ato janë këto që dëshmojnë për mua. .”

Mesia thotë në lidhje me vargjet në Tanakh.

Sa e rëndësishme është, pra, që të dime se 
cilat pasazhe të Shkrimeve Mesia ka nënkuptuar.

Në këtë libër ju do të gjeni rreth 300 pasazhe nga Tanakh të cilat direct ose 
indirekt i referohen premtimeve të Mesias.

Këto pasazhe janë konsideruar dhe shpjeguar në dritën e pasazheve të Dhiatës së 
Re me të cilin ato janë të lidhura.

Ky libër është një studim unik i Biblës dhe udhëzues.
Ajo është e veçantë në atë pak, nëse ndonjë nga ata libra aktualisht ekzistojnë

Ato ilustrojnë unitetin e Shkrimeve në këtë mënyrë

Libri mund të përdoret për të studiuar Biblën dhe si një punë referimi.
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Ky libër merret me Mesian e Tanakh. Në zemër të Torah, në profetët dhe Shkrimet e Shenjta qëndron 

ardhja e Mesias dhe shërbesa. Mesia do të jetë një njeri Hebre që do të vijë në këtë botë, para së gjithash 

për të shpëtuar dhe  liruar njerëzit e tij, kombin hebre. Por, sipas premtimit dhënë Abrahamit, të gjitha 

kombet e tjera do të jenë të bekuar në të . Dhe kombi hebre do të përfshihet në këtë proces.

Gjatë kohës së tij në tokë, Jezus Krishti tha se Shkrimet dëshmojnë për Të. Pra, çdo gjë që ka ndodhur 

gjatë qëndrimit të tij në tokë, ishte parathënë në Tanakh. Kjo do të thotë që ne mund të kontrollojmë në 

të Shkrimet në se Jezusi është Mesia i vërtetë apo jo. Mesia erdhi në tokë për të bërë shlyerjen për mëkatet, 

por Ai i kushtoi pjesën më të madhe të viteve të tij në tokë për të shpjeguar Shkrimet në lidhje me ardhjen 

e Mesias dhe shërbesës.

Dhe e vetmja gjë që apostujt e tij hebrenj dhe dishepujt bënë ishte për të shpjeguar Shkrimet dhe thirrur 

njerëzit për tu kthyer te Perëndia dhe për besimin në Krishtin Jezus.

Eshtë e panevojshme të thuhet, që është ende e një rëndësie shumë të madhe  të dihet se çfarë Tanakh 

mëson për Mesian, dhe ku.

Ky libër do t›ju ofrojë më shumë se 300 shkrime biblike që kanë të bëjnë me ardhjen e Mesisë dhe 

shërbesës së Tij. Ai gjithashtu do të konstatojmë se si këto tekste janë të lidhura me ngjarjet dhe deklaratat 

të regjistruara në Dhjatën e Re plotësuese.

Ka dy lloje të teksteve mesianike. Së pari, ka tekste të cilat menjëherë mund të njihen si mesianik - këto 

janë quajtur tekste “të drejtpërdrejtë” . Së dyti, tekstet e tjera mund të njihen si tekste mesianike vetëm 

lexuesve të njohur me Dhiatën e Re - këto janë quajtur tekste “indirekte” . Ky libër pasqyron tekste 

të drejtpërdrejta në shkronja të pjerrëta ose të zeza. Të gjitha tekstet mesianike janë të shtypura në një 

sfond gri. Për të kufizuar madhësinë e librit, shumë tekste nuk janë shtypur në mënyrë të plotë, por janë 

përmendur vetëm si tekste reference.

Tekstet mesianike gjithashtu i referohen ardhjes së dytë të Tij në tokë për të vendosur Mbretërinë e Tij. I 

tërë kombi hebre pastaj do të kthehet në vendin e të parëve të tyre, ata të gjithë do të njohin Zotin, dhe 

Mesia do të jetë mbreti i tyre. Të gjitha kombet do të jenë në varësi të tij. Tekstet që i referohen kësaj janë 

paraqitur në një kapitull të veçantë dhe t tregohet me shenjë # 1 - # 7.

Në Tanakh ne gjithashtu do të gjejmë shumë premtime në lidhje me njerëzit jo-hebrenj. Këto premtime 

kanë të bëjnë me të dy kohët të tashmen dhe të ardhmen e Mbretërisë.

PREZANTIMI
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Ky libër ka ardhur si rezultat i lutjes së pandërprerë për urtësi dhe udhëzime nga Fryma e Shenjtë. Është 

lutja ime që studimi i këtyre teksteve do të jetë i bekuar; që duke lexuar fjalët e Perëndisë veli do të hiqet, 

errësira do të zhduket dhe drita e Shpirtit të Perëndisë do të jetë e pranishme dhe aktive.

Hendrik Schipper

PREZANTIMI
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EMRAT DHE RENDI I LIBRAVE BIBLKE
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UDHËZIME PËR KËTË STUDIM

Në traditën e Pjetrit, Stefanit dhe Palit, që kishte paralajmëruar Mesinë nga Tanakh (në
rendin kronologjik), ky libër është menduar si një udhëzues i ngjashëm.

Libri gjithashtu mund të përdoret si:

a. një udhëzues i përgjithshëm në kohën tuaj të qetë ;
b. studim i ditës;
c. një vepër referimi. Kështu, për shembull, ju do të gjeni në fund të librit një pasqyrë të shumë teksteve të 
Dhjatës së Re që janë të lidhura drejtpërdrejt me Tanakh.

Përveç kësaj, vëmendje i kushtohet temave që kanë marrë zakonisht theks të vogël si:
- ;marrëdhënia midis flijimeve, festat dhe Mesisë
- konvertimi i popullit hebre;
- kthimi i Mesias;
- kthimi i tyre në token e premtuar;
- .Besëlidhja e Re

Kërkojini Zotit t›ju japë udhëzimin  e Frymës së Shenjtë në leximin  dhe duke reflektuar mbi Fjalën e Tij

H.S.



9

Zanafilla
3:15
3:21
9:26,27
12:3
14:18
17:7,8,19,21
21:12
22:8
22:17,18
26:3-5
28:14
49:8-12

Eksodi
3:6
3:14
12:5-14,22-24
12:46
15:1,2
17:6
23:20-21
25:8-9,22
28:12 
28:29,36
28:37,38
29:45,46.
33:19

Levitiku
1:5,13
2:1,2
3:1-5,16
4:3-12, 27-29
7:16
16:1-31
17:11

Levitiku
22:17-21
23:6-8
23:9-14
23:15-21
23:33-43
26:11,12

Numrat
19:2,3,9
21:9
24:7,8,15-19
28:3-10

Ligji i Përtërirë
11:18-20
18:15-19
21:23
33:3

Ruthi
4:13,14,17,21,22

I Samuël
2:10

II Samuël
7:12-16
22:20-25
23:1-4

II Koningen
1:6,11,12

LISTA E PASAZHEVE BIBLIKE TE TRAJTUARA

31 
32

32,33
33
33
34
34
34

34,35
35,36

36
36,37

38
38

38,39
40
40
41
41
42
43
43
44
44
45

46
46

46,47
48,49

51
52,53

53

FAQE FAQE

55,56
57
58
59

60,61
62

64
65
65

66,67

69
70
72
72

74

75

76
77
78

80



10

17:11
17:12
17:13
17:14

Jobi
17:3
19:25-27

Psalmet
1:1-6
2:1
2:2,3
2:4-6
2:7
2:8
2:9
2:10-12
8:1,2,3
8:7
16:8-11
17:15
18:5-7
18:22-25
20:5-7
21:5
21:6
21:7,8
22:1-3
22:7
22:8
22:9
22:10,11
22:12
22:13,14
22:15

Psalmet
22:16
22:17
22:18
22:19
22:23
22:24-32
23:1-6
24:3
24:7-10
27:2
27:12
28:8
30:4
31:5,6
31:12,16
33:6,9
34:21
35:4-6
35:11,12
35:19
38:13,14,21
40:3,4
40:7
40:8
40:9
40:10,11
40:15
41:6-10
42:8
43:3
45:2,3
45:4,5
45:6
45:7,8
45:10,14-16
45:17,18
46:5-12
47:2-9
49:16

LISTA OMÓWIONYCH FRAGMENTÓW BIBLIJNYCH

81
81
81
82

83
83

84
84
85
85
86
87
87
88
89
89
89
90
92
92
93
93
94
95
95
96
96
97
97
98
98
99

99
100
101
101
101
101-

103
103
104
104
105
105
105
106
106
107
107
107
108
109
109
109
110
111
111
111
112
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

FAQE FAQE



11

Psalmet
50:2-6
51:19
53:7
55:5,6,13-15
61:7,8
62:4,5
65:3
67:1-8
68:1-5
68:19
69:5
69:8-10
69:20-22
69:27
71:20
72:7-19
75:8,9
78:2
80:15,16,18
85:10
85:11-14
86:9
86:12-13
86:15
88:15-19
89:4,5
89:20
89:21,22
89:23
89:24
89:25
89:26
89:27
89:28-30
89:36-38
90:2
91:11, 12
91:13

Psalmet
91:14-16
93:1,2
95:1-3
95:7-11
96:1-3
96:7-13
97:1-6
98:1-3
98:4-9
99:1-5
102:1-12
102:14-23
102:26-28
103:3,12
103:4
103:5
103:13
103:11,17
103:22
107:1-16
107:25-29
109:1-5
109:8
109:25
110:1,2
110:3
110:4
110:5,6
110:7
112:4
118:22-24
118:26, 27
119:97-103
129:3
130:7,8
132:11,12
132:13
132:14

LISTA OMÓWIONYCH FRAGMENTÓW BIBLIJNYCH

124
126
126
127
128

128,129
129
130
131
131
132
133
134
135
135
136
137
138

138,139
140
140
141
141
142
142
143
144
144
145
146
146
146
146
147
148
148
149
149

FAQE FAQE

149
150
151
151
153

153,154
155
156
157

157,158
158,159

159
160
161
161
162
162

162,163
164
164
165
165
166
166
166
168
168
169
169
170
170
171
171
173
173
174
175
175



12

Psalmet
132:15
132:16
132:17,18
138:4,5
139:1-4
139:7-10
145:10-13
146:8
147:3,6
147:2,13-14,20
149:1-5
149:6-9

Fjalët e urta
1:23
8:22-29
8:30,31
30:4

Kantiku i Kantikëve 
5:16

Isaia
2:2,3
2:4
2:5
4:2
4:3
4:4-6
5:1,2
6:1-4
6:9,10
7:14-16
8:13-15
8:23

Isaia
9:1-3
9:5,6
10:20-22
11:1-3
11:4,5
11:6-9
11:10-12
12:1-6
14:1-3
16:5
17:7
19:23-25
22:22
24:13-16
24:18-23
25:6-12
26:1-4
26:19-21
27:1-3,6,12,13
28:15,16
29:10,13,14
29:18
29:19
29:22-24
30:18-33
32:1-4
32:15-18
33:17-24
35:1-10
40:1-5
40:9-11
41:8-20
41:25
41:26,27
42:1
42:2-4
42:6,7,16
42:21

LISTA OMÓWIONYCH FRAGMENTÓW BIBLIJNYCH

175
176
176
177
177
178
179
180
181
181
182
183

184
184
185
186

187

188
189
190
191
192

193,194
195
196

196,197
197
198
199

200
201
203
205
206
207
208
209
211
212
212
213
214
215
216
217
219
220
221
222
224
225
226
229
229
230

230,231
231,232
233,234
234,235

236
237,238

239
239
240
241
242
243 

FAQE FAQE



13

Isaia
43:1-21
44:1,2
44:3-8
44:21-26
45:17-18
45:21-25
46:3-4,13
47:4
48:15-17
49:1
49:2
49:3
49:4
49:5
49:6
49:7
49:8-26
50:3
50:4
50:5,6
50:7-9
51:1-23
52:1-12
52:13
52:14
52:15
53:1,2
53:3
53:4-6
53:7,8
53:9
53:10,11
53:12
54:1-17
55:1
55:2
55:3
55:4

Isaia
55:5
55:6
55:7
55:10,11
55:12,13
56:6-8
57:15-18
57:19
59:16
59:17
59:18-20
59:21
60:1-5
60:6-21
61:1-3
61:4-9
61:10,11
62:1-3
62:4-9
62:10-12
63:1-6
63:7-9
65:1,2
65:8-10
65:17-25
66:1
66:2
66:10-14
66:15-24

JEREMÍA
3:14-19
4:2
10:7
12:15; 15:19-21;
24:6,7; 29:14;
16:14,15,19

LISTA OMÓWIONYCH FRAGMENTÓW BIBLIJNYCH

244
245
246

247,248
249

249,250
250
251
251
252
252
253
253
254
255
256
257
258
258
259
260

260,261
262
263
264
264
266
267
268
269
270
270
272

272,273
274
274
275
275

FAQE FAQE

276
277
277
278
279
280

281,282
283
284
284
285
286
287

288,289
290

291,292
293
294
295

296,297
297,298

298
300
300
302
303
303
304
305

307
308
309

309,310
309,310

311



14

JEREMÍA
17:10
23:3,4,7,8
23:5,6
28:9
30:3-20,23,24
30:21-22
31:1-9
31:15
31:22
31:31-34
32:37-41
33:6-13
33:14-18,22
50:4-7,19,20

Vajtimet
3:25,26
3:30

Ezekieli
1:26
11:17-20
16:60-63
17:22-24
20:34-44
21:26,27
33:32,33
34:11-15,22-31
36:8-15,24-38
37:1-14
37:21-28
38:16
38:18
38:19
38:20
38:21

Ezekieli
38:22
38:23
39:6-8,21-29
47:6-23

Danieli
2:34,35,44,45
7:13,14,18,22,27
9:24
9:25
9:26
9:27
10:5,6
12:1
12:2
12:3

Osea
1:10,11
2:14-22
3:4
3:5
6:1-2
6:3
11:1
13:14
14:4-8

Joeli
2:1-17
2:18-27
2:28,29
2:30-32
3:1-21

LISTA OMÓWIONYCH FRAGMENTÓW BIBLIJNYCH

312
312
313
314
315
316

317,318
318
319
320
321

322,323
324
325

327
327

328
328
329
330
331
332
333

333,334
335,336

337
338
340
340
340
340
341

341
341

342,343
344

346
347
349
350
351
352
353
353
354
354

356
357
359
359
360
360
360
361
361

363
363
363
365

366,367

FAQE FAQE



15

Amosi
8:9
8:11
9:11-15

Abdia
1:17-21

Jona
1:17
2:2-7

Mikea
2:12,13
4:1-4,7
4:14
5:1
5:2,3
5:4
7:15-20

Habakuku
2:3
2:4
2:14

Sofonia
3:9-20

Hagai
2:7-10
2:24

Zakaria
1:16,17
2:1-13
3:1-10
6:12,13,15
8:3-23
9:9
9:10-12
10:3-12
11:4-6
11:7
11:8
11:9
11:10-11
11:12,13
12:1-14
13:1,2
13:7
13:8,9
14:1-21

Malakia
1:11
3:1
3:2-5,16-18
4:1-4
4:5,6

LISTA OMÓWIONYCH FRAGMENTÓW BIBLIJNYCH

368
368

368,369

370

371
371

372
373
374
374
375
376
376

378
378
379

380

382
382

FAQE FAQE

384
384,385
386,387

388
390,391

392
393
395
396
397
398
398
400
401
402
403
404
405

406,407

410
410

411,412
413
414





17

A. Mesia si njeri.

01. Mesia është pasardhës i Abrahamit.

 Zanafilla 9:26,27; Zanafilla 17:7,8,19,21; 
 Zanafilla 21:12; Zanafilla 22:17,18; 
 Zanafilla 28:14. 

02. Mesia është i zbritur nga Juda.

 Zanafilla 49:8-12.

03. Mesia është i zbritur nga Davidi.

 Ruthi 4:13,14,17,21,22; 2 i Samuelit 7:12-16; 
 1 i Kronikave 17:11; Isaia 11:1-3; Isaia 16:5;  
 JEREMÍA 30:3-24.

04. Mesia ekziston nga përjetësia.

 Psalmet 21:5; Psalmet 89:28-30; Psalmet 90:2;  
 Psalmet 93:1,2; Fjalët e urta 8:22-29; 
 Mikea 5:1.

05. Marrëdhënia e Mesisë me Atin e Tij.

 Eksodi 23:20,21; 1 i Kronikave 17:13; 
 Psalmet 16:8-11; Psalmet 20:5-7; Psalmet 28:8;  
 Psalmet 89:27; Fjalët e urta 8:30-31; 
 Isaia 42:21; Isaia 49:5; JEREMÍA 30:21,22.

06. Mesia është Krijuesi.

 Psalmet 33:6,9; Psalmet 102:26-28; 
 Isaia 44:1-8,21-24,26.

07. Ai do të jetë Mesia i Izraelit.

 Isaia 4:2; Isaia 49:6; Danieli 9:25.

08. Emrat dhe titujt e Mesias.

 Eksodi 17:6; Psalmet 95:1-3; Isaia 5:1-2; 
 Isaia 9:5,6.

B. Natyra e Mesias.

01. Mesia është Biri i Perëndisë.

 2 i Samuelit 7:12-16; Psalmet 2:7; 
 Fjalët e urta 30:4; Isaia 43:1-13,18-21; 
 Psalmet 89:4,27,28.

02. Mesia është Qengji i Perëndisë.

 Zanafilla 22:8; Eksodi 12:5-14,22-24;  
 Levitiku 4:3-12; Levitiku 4:27-29;  
 Levitiku 16:1-31; Levitiku 22:17-21; 
 Numrat 28:3,4; Isaia 53:7.

03. Mesia është biri i njeriut

 Psalmet 80:15,16,18; Isaia 7:14; Isaia 9:5,6;  
 Ezekieli 1:26; Danieli 7:13.

04. Atributet hyjnore të Mesisë.

 Psalmet 2:7; Psalmet 24:7,10; Isaia 11:2; 
 JEREMÍA 23:5,6; Mikea 5:4.

05. Mesia është i mbushur me Frymën e Shenjtë.

 Psalmet 45:8; Psalmet 89:21,22; Isaia 11:1-3;  
 Isaia 42:1.

06. Mesia është Bariu i mirë.

 Psalmet 95:7; Isaia 40:9-11; 
 Ezekieli 34:11-15,22-24; Mikea 2:12,13;  
 Zakaria 11:4-6,7.

07. Plotfuqishmëria e Mesias.

 Psalmet 8:7; Psalmet 107:25-29; 
 Psalmet 110:3;  Isaia 22:22; Isaia 40:10; 

08. Gjithëdija e Mesias.

 Psalmet 139:1-4; JEREMÍA 17:10.

09. Gjithëpranimi i Mesias.

 Psalmet 139:7-10.

TEMAT



18

10. Përulësia dhe varfëria e Mesias.

 Isaia 42:2-4.

11. Bindja e Mesisë.

 Psalmet 1:1-6; Psalmet 18:22-25; 
 Psalmet 40:8,9; Isaia 53:7,8.

12. Përsosja e Mesias.

 Psalmet 45:3; Isaia 53:9; Mikea 5:3.

13. Autoriteti i Mesias

 Eksodi 3:6; Ligji i Përtërirë 18:18,19; 
 2 i Samuelit 23:1-4; Psalmet 98:9; 
 Psalmet 110:1,2; Zakaria 9:10.

14. Mesia bën të ditur lavdinë e Perëndisë.

 Psalmet 21:6; Psalmet 45:4,5; Isaia 4:2; 
 Isaia 12:1-6; Isaia 49:3; Isaia 60:1-5.

15. Mesia do të jetë i mëshirshëm.

 Psalmet 103:13; Psalmet 112:4; Isaia 66:2; 
 Zakaria 11:7.

16. Fuqia dhe forca e Mesisë.

 Eksodi 17:6; Psalmet 45:6; Isaia 40:9-11; 
 Isaia 49:2,7; Mikea 2:12,13.

17. Butësia dhe dobësia eMesias.

 Psalmet 45:4,5; Isaia 29:19.

18. Shenjtëria, bukuria dhe lavdia eMesias.

 Psalmet 17:15; Psalmet 21:6; Psalmet 45:2,3; 
 Psalmet 99:1-5; Kantiku i Kantikëve 5:16; 
 Isaia 33:17-24; Isaia 42:21; Danieli 10:5,6.

19. Misteri i Mesisë.

 Eksodi 3:14; Psalmet 78:2.
  

20. Dashuria e Mbretit për njerëzit e Tij.

 Isaia 62:4-9; Osea 2:15-23.

21. Mesia eshte drita.

 2 i Samuelit 23:1-4; Psalmet 43:3; Isaia 2:5; 
 Isaia 9:1-3; Isaia 42:6,7,16; 
 Isaia 60:19,20.

22. Mirësia e Perëndisë dhe Mesias.

 Eksodi 15:1,2; Psalmet 86:15; 
 Psalmet 103:11,17; JEREMÍA 31:1-9.

23. Hiri i Perëndisë dhe Mesias.

 Zanafilla 28:14; Eksodi 33:19; Psalmet 45:3; 
 Psalmet 86:15; Isaia 62:4-9; 
 Vajtimet 3:25,26.

24. Perëndia dhe Mesia i japin gëzim dhe 

 ngazëllim të drejtit dhe besimtarit.

 Isaia 29:19. 

C. Shfaqja e Mesias.

01. Lindja e Mesias eshte profetizuar.

 Zanafilla 3:15; Psalmet 132:11,12; Isaia 9:5,6; 
 Isaia 11:1-3; Isaia 49:1; 
 Isaia 60:1-3; JEREMÍA 23:5,6; JEREMÍA 
31:22; 
 JEREMÍA 33:14-15,22; Habakuku 2:3; 
 Hagai 2:24; Zakaria 3:8.

02. Paraardhësi i Mesisë ështëi shpallur.

 Isaia 40:1-5; Malakia 3:1; Malakia 4:5,6.

03. Vendi i lindjes së Mesisë.

 Mikea 5:1.

04. Jeta e Mesias, deri në shfaqen e tij të parë.

 Isaia 7:14-16.
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05. Profecia për vrasjen e fëmijëve në Betlehem.

 JEREMÍA 31:15.

D. Punet e Mesias.

01. Vajosja e Mesisë.

 Psalmet 89:21; Fjalët e urta 8:22-29; 
 Isaia 61:1.

02. Puna e Mesias si profet.

 Ligji i Përtërirë 18:15-19; Isaia 50:4; 
 JEREMÍA 28:9; Ezekieli 33:32,33; 
 Malakia 4:5,6. 

03. Puna e Mesisë si Prift.

 Zanafilla 14:18; Eksodi 28:12,29,36-38; 
 Psalmet 110:4; JEREMÍA 33:14-18,22; 
 Zakaria 6:12,13,15.

04. Puna e Mesisë si Mbret.

 Zanafilla 49:8-12; Numrat 24:7,8,15-19; 
 2 i Samuelit 7:12-16; 1 i Kronikave 17:11; 
 Psalmet 45:10,14-18; Psalmet 47:2-10; 
 Psalmet 72:7-19; Psalmet 93:1,2; 
 Psalmet 132:17,18; Zakaria 9:9.

05. Mesia do të jetë shpenguesi.

 Jobi 19:25-27; Isaia 41:8-20; 
 Isaia 44:1-8,21,24-26; Isaia 45:17; 
 Isaia 47:4; Isaia 52:7-12; Isaia 59:18-20; 
 Isaia 63:1-6; JEREMÍA 30:3-24; 
 JEREMÍA 33:14-18,22; Sofonia 3:9-20; 
 Zakaria 3:1-10; Zakaria 10:3-12.

06. Mesia do të jetë Këshilltar.

 Isaia 59:16.

07. Mesia do të jetë ndërmjetësi.

 Ligji i Përtërirë 18:15-19; Isaia 59:16.
08. Mesia do të jetë Siguria.

 Jobi 17:3; JEREMÍA 30:21,22.

09. Mesia do të jetë Shpëtimtari.

 Psalmet 130:7,8; Isaia 43:1-13,18-21; 
 Isaia 25:9; Isaia 30:18; Isaia 45:21,22; 
 Isaia 49:6; JEREMÍA 23:6; JEREMÍA 33:16.

10. Mesia do të jetë gjyqtari.

 Zakaria 3:1-10.

E. Misioni dhe Sherbesa e 
Mesisë.

01. Lloj i shërbesës së Mesias.

 2 i Mbretërve 1:6,11,12; Isaia 28:15,16; 
 Isaia 42:6,7,16; Isaia 48:15-17.

02. Vendi i shërbesës së Mesias.

 Isaia 8:23; Isaia 41:25; Osea 11:1.

03. Tundimi i Mesisë.

 Psalmet 91:11,12.

04. Fitorja mbi mëkatin nga Mesia.

 Osea 13:14; Zakaria 13:1,2.

05. Mrekullitë e Mesias.

 Psalmet 146:8; Isaia 35:5-10; Isaia 29:18.

06. Misioni dhe profesioni i Mesias.

 Isaia 61:1-3.

07. Oferta e shpëtimit nga Mesia.

 Psalmet 85:10; Isaia 55:1,2,6.

08. Drejtësia e Mesias.

 Zanafilla 3:21; Psalmet 40:10,11; 
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 Psalmet 45:7,8; Psalmet 85:11-14; Isaia 32:1,2; 
 Isaia 46:13; Isaia 59:16,17; 
 JEREMÍA 33:14-18,22.

09. Drejtësia e Mesisë.

 2 i Samuelit 23:1-4; Psalmet 45:4,5; 
 Psalmet 112:4; Isaia 16:5.

10. Mesia do të jetë edhe Mesia për johebrenjtë.

 Zanafilla 12:3; Zanafilla 26:3-5; 
 Ligji i Përtërirë 33:3; 
 Psalmet 2:8; Psalmet 22:24-32; Psalmet 46:11; 
 Psalmet 72:7-19; Psalmet 98:1-3; 
 Psalmet 102:14-23; 
 Isaia 11:10-12; Isaia 19:23-25; 
 Isaia 24:13-16; Isaia 42:2-4; 
 Isaia 45:22-25; Isaia 49:6; Isaia 51:1-23; 
 Isaia 52:15; Isaia 55:4,5; Isaia 56:6-8; 
 Isaia 60:1-5; Isaia 61:10,11; 
 Isaia 62:1-3,10-12; Isaia 65:1,2; 
 Isaia 66:10-13,15-24; JEREMÍA 4:2; 
 JEREMÍA 10:7; JEREMÍA 16:19; 
 Amosi 9:11-15; Mikea 4:1-4; Hagai 2:7-10; 
 Zakaria 2:1-13; Zakaria 8:1-23; 
 Zakaria 14:1-21; Malakia 1:11.

11. Mesia do të japë jetë të përjetshme.

 Jobi 19:25; Psalmet 103:4; Isaia 25:8; 
 Isaia 55:3; Osea 13:14; 
 Ezekieli 37:11-14; Zakaria 2:1-13.

12. Mesia plotëson ligjin e Perëndisë.

 Ligji i Përtërirë 11:18-20; 
 2 i Samuelit 22:20-25; Psalmet 1:1-6; 
 Psalmet 40:7; Psalmet 119:97-103; 
 Isaia 42:2-4.

13. Perëndia konfirmon shërbesën e Mesias.

 Psalmet 20:5-7; Psalmet 89:23,28-30; 
 Isaia 42:1.

14. Mesia do të mposhti vdekjen dhe errësirën.

 Psalmet 49:16; Psalmet 86:12,13; 
 Psalmet 110:1; Osea 13:14.

15. Mesia do të sjellë lajmin e gëzuar.

 Psalmet 96:1-3; Isaia 9:1-3; Isaia 41:26,27; 
 Isaia 52:7-12; Isaia 61:1-3; Ezekieli 33:32,33.

16. Mesia do të bekojë popullin e tij.

 Psalmet 21:7,8; Psalmet 45:10,14-16; 
 Psalmet 132:13-16; Isaia 4:2; Joeli 2:18-27.

17. Mesia do të ndërtojë një tempull për Zotin.

 1 i Kronikave 17:12; Psalmet 118:22-24; 
 Isaia 66:1; JEREMÍA 31:1-9; 
 Ezekieli 37:26-28; Zakaria 1:16,17; 
 Zakaria 6:12,13,15.

18. Perëndia do të banojë në mes të popullit të tij.

 Eksodi 25:8,9; Eksodi 29:45,46; 
 Levitiku 26:11,12; Psalmet 46:5-12; 
 Isaia 12:1-6; Ezekieli 37:21-28; 
 Sofonia 3:9-20; Zakaria 2:1-13.

19. Mesia do të ngushëllojë.

 Isaia 51:3; Isaia 52:9; Isaia 66:10-13; 
 Zakaria 1:16,17.

20. Mesia do të vendos një besëlidhje të re.

 Isaia 49:8-26; Isaia 55:3; Isaia 59:21; 
 Isaia 61:4-9; Isaia 62:4-9; 
 JEREMÍA 31:31-34; JEREMÍA 32:37-41; 
 JEREMÍA 50:4-7,19,20; Ezekieli 16:60-63; 
 Ezekieli 37:21-28; Osea 2:15-23; 
 Amosi 9:11-15.

21. Mesia do të falë mëkatin.

 Psalmet 103:3,12; Isaia 55:7; JEREMÍA 33:6-
13; 
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 Joeli 3:21; Mikea 7:15-20.

22. Detyra e Mesias do të jetë e bekuar.

 Zanafilla 22:17,18; Zanafilla 28:14; 
 Psalmet 89:25; Isaia 40:9-11; Isaia 49:4; 
 Isaia 53:10-12; Isaia 55:10,11; 
 Isaia 62:10-12; Ezekieli 17:22-24; 
 Amosi 8:11.

23. Mesia do të shndërrojë popullin e tij.

 Psalmet 51:19; Isaia 57:15-19; 
 Ezekieli 11:17-20; Osea 2:15-23; Osea 3:4; 
 Osea 6:1,2; Malakia 4:5,6.

24. Mesia do t›i sjelli paqen.

 Isaia 54:10-13; Isaia 57:15-19; 
 Isaia 66:10-13; JEREMÍA 28:9; 
 JEREMÍA 33:6-13; Mikea 5:4; 
 Zakaria 9:10-12.

25. esia do të besohet dhe lavdërohet.

 Psalmet 8:2-3; Psalmet 22:23; 
 Psalmet 45:17,18; Psalmet 103:22; 
 Isaia 8:13-15; Habakuku 2:4; 
 Zakaria 11:10,11.

26. Puna e shpengimit nga Mesia.

 Numrat 21:9; Psalmet 53:7; Psalmet 89:20; 
 Psalmet 95:7-11; Psalmet 103:4; 
 Psalmet 107:1-3; Psalmet 130:7,8; 
 Psalmet 147:3,6; Isaia 40:1-5; Isaia 49:6; 
 Isaia 63:7-9; Ezekieli 34:11-15,22-31; 
 Danieli 9:24.

27. Të jap një zemër të re dhe një shpirt të ri.

 Psalmet 51:19; Psalmet 103:5; 
 Ezekieli 11:17-20; Ezekieli 36:26,27; 
 Ezekieli 37:9,10,14; Ezekieli 39:29; 
 Joeli 2:28,29.
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F. Vuajtja dhe vdekja e 
Mesias.

01. Vdekja e Mesisë është parashikuar.

 Psalmet 16:8-11; Psalmet 22:1,2; 
 Psalmet 91:14-16; Danieli 9:25-26; 
 Zakaria 13:7.

02. Hyrja e Mesisë në Jerusalem është 

 parashikuar.

 Psalmet 118:26,27; Zakaria 9:9.

03. Mesia do të refuzohet.

 Psalmet 62:4,5; Psalmet 118:22-24; 
 Isaia 5:1,2; Isaia 8:13-15; 
 Isaia 29:10,13,14; Isaia 49:4,5,7; 
 Isaia 53:3; Isaia 65:1,2; 
 Zakaria 11:8; Zakaria 12:1-14.

04. Pasojat e refuzimit të Mesias.

 Danieli 9:25-27; Zakaria 11:10,11.

05. Mesia do të tradhtohet

 Psalmet 41:6-10; Psalmet 55:5,6,13-15; 
 Psalmet 109:8; Isaia 29:18; Zakaria 11:12,13.

06. Mesia do të lihet vetëm.

 Psalmet 88:15-19; Zakaria 13:7.

07. Akuza dhe gjykimi i Mesias.

 Psalmet 27:12; Psalmet 35:11,12; 
 Psalmet 41:6-10; Psalmet 109:1-5.

08. Detajet e vdekjes së Mesias

 Psalmet 22:2,3,7-19; Psalmet 34:21; 
 Isaia 53:9; Amosi 8:9; Zakaria 12:1-14.

09. Sakrifica dhe shlyerja nga Mesia.

 Isaia 53:4-6,10-12.

10. Gatishmëria e Mesisë për të vdekur.

 Psalmet 31:5,6; Psalmet 40:8.

11. Vuajtja e Mesias.

 Ligji i Përtërirë 21:23; Psalmet 18:5-7; 
 Psalmet 27:2; Psalmet 31:12-16; 
 Psalmet 35:19; 
 Psalmet 38:13,14,21; Psalmet 40:15; 
 Psalmet 42:8; Psalmet 55:5,6,13-15; 
 Psalmet 69:5,9-10; 
 Psalmet 102:1-12; Psalmet 109:25; 
 Psalmet 110:7; Isaia 50:3; Isaia 53:1,2; 
 Isaia 63:1-6; Vajtimet 3:30; Zakaria 11:8.

12. Mesia do të përjetojnë rezistencë.

 Psalmet 2:1-3; Psalmet 35:4-6; 
 Psalmet 41:6-10; Psalmet 69:5.

13. Detajet e vuajtjes së Mesias.

 Eksodi 12:46; Psalmet 69:20-22,27; 
 Psalmet 88:15-19; Psalmet 129:3; Isaia 50:7-9;
 Isaia 52:14; Isaia 53:1-8; Mikea 4:14. 

14. Mesia nuk do të besohet.

 Isaia 6:9,10; Isaia 53:1,2.

G. Ringjallja dhe Ngjitja e 
Mesisë.

01. Ringjallja e Mesisë është parashikuar.

 Jobi 19:25-27; Psalmet 16:8-11; Psalmet 30:4; 
 Psalmet 40:3,4; Psalmet 49:16; Psalmet 71:20; 
 Psalmet 91:14-16; Isaia 53:10,11; 
 Jona 1;17; Jona 2:2-7.

02. Ngjitja e Mesisë është parashikuar.

 Psalmet 24:3,7-10; Psalmet 47:2-10; 
 Psalmet 68:19.
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03. Lartësimi i Mesias është parashikuar.

 Psalmet 91:14-16; Psalmet 110:7; Isaia 52:13; 
 Ezekieli 21:26,27. 

04. Mesia do të derdhë Shpirtin e Tij.

 Psalmet 68:19; Fjalët e urta 1:23; 
 Isaia 32:15-18; Isaia 44:3-4; 
 Ezekieli 36:8-38; Ezekieli 39:29; 
 Joeli 2:28,29; Zakaria 12:10.

05. Mesia do të shohë shumë fryte.

 Psalmet 1:3; Isaia 60:21; 
 Isaia 61:11; Osea 14:4-8. 

06. Vendi i Frymës së Shenjtë.

 Isaia 57:15-19; JEREMÍA 31:33; 
 Ezekieli 11:19; Ezekieli 36:26,27; 
 Ezekieli 37:9,10.

H. E ardhmja e Mesias.

01. Kthimi i Mesias është parashikuar.

 Psalmet 50:3-6; Psalmet 96:13; Isaia 25:6-12; 
 Isaia 65:17-25; Isaia 66:15,16; 
 Danieli 7:13,14,18,22,27; Habakuku 2:3; 
 Zakaria 12:1-14; Zakaria 14:1-21.

02. Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.

 1 i Samuelit 2:10; Psalmet 2:4-6,9-12; 
 Psalmet 50:2-6; Psalmet 68:1-5; 
 Psalmet 75:8,9; Psalmet 96:7-13; 
 Psalmet 97:1-6; Psalmet 98:4-9; 
 Psalmet 110:1,2,5,6; 
 Psalmet 149:6-9; Isaia 2:4; Isaia 11:4,5; 
 Isaia 24:18-23; Isaia 26:19-21; 
 Isaia 27:1-3,6,12,13; Isaia 51:5,6; 
 Isaia 59:18-20; Isaia 63:1-6; 
 Isaia 66:15-24; Ezekieli 38:16-23; 
 Danieli 12:1,2; Joeli 2:1-17,30-32; 
 Joeli 3:1-21; Zakaria 11:9; Zakaria 13:8,9; 

Malakia 3:2-5,16-18; Malakia 4:1-4.

03. E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

 Zanafilla 49:8-12; Numrat 24:7,8,15-19; 
 1 i Samuelit 2:10; 2 i Samuelit 7:12-16; 
 1 i Kronikave 17:14; Psalmet 2:4-6,8-12; 
 Psalmet 22:24-32; Psalmet 45:8,9,17,18; 
 Psalmet 46:5-12; Psalmet 47:2-9; 
 Psalmet 50:2-6; Psalmet 53:7; Psalmet 65:3.
 Psalmet 67:2-7; Psalmet 68:1-5; 
 Psalmet 72:7-19; Psalmet 85:11-14; 
 Psalmet 86:9; 
 Psalmet 89:4,5,24,25,26,28-30,36-38; 
 Psalmet 96:7-13; Psalmet 97:1-6; 
 Psalmet 98:4-9; Psalmet 99:1-5; 
 Psalmet 102:14-23; Psalmet 107:1-3; 
 Psalmet 110:1-3,5,6; Psalmet 130:7,8; 
 Psalmet 132:11-18; Psalmet 138:4,5;  
 Psalmet 145:10-13; Psalmet 147:2,13,14,20; 
 Psalmet 149:1-5; Isaia 2:2-5; Isaia 4:2,6; 
 Isaia 6:1-4; Isaia 10:20-22; Isaia 11:4-12; 
 Isaia 12:1-6; Isaia 14:1-3; Isaia 16:5; 
 Isaia 17:7; Isaia 19:23-25; 
 Isaia 24:13-16,18-23; Isaia 25:6-12; 
 Isaia 26:1-4; Isaia 27:1-3,6,12,13; 
 Isaia 29:22-24; Isaia 30:18-33; 
 Isaia 32:1,2,15-18; Isaia 33:17-24; 
 Isaia 35:5-10; Isaia 40:1-5,9-11; 
 Isaia 41:8-20; Isaia 42:2-4,6,7,16; 
 Isaia 43:1-13,18-21; Isaia 44:1-8,21-24,26; 
 Isaia 45:17,18,22-25; Isaia 46:3,4,13; 
 Isaia 49:6-26; Isaia 51:1-23; Isaia 52:7-12; 
 Isaia 54:1-17; Isaia 55:12,13; Isaia 56:6-8; 
 Isaia 59:18-21; Isaia 60:1-21; 
 Isaia 61:4-11; Isaia 62:1-12; 
 Isaia 63:7-9; Isaia 65:17-25; 
 Isaia 66:15-24; JEREMÍA 3:14-19; 
 JEREMÍA 12:15; JEREMÍA 15:19-21; 
 JEREMÍA 16:14,15,19; JEREMÍA 23:3-8; 
 JEREMÍA 24:6,7; JEREMÍA 29:14; 
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 JEREMÍA 30:3-24; JEREMÍA 31:1-9,31-34; 
 JEREMÍA 32:37-41; JEREMÍA 33:6-13; 
 JEREMÍA 50:4-7,19,20; Ezekieli 11:17-20; 
 Ezekieli 20:34-42; Ezekieli 34:11-31; 
 Ezekieli 36:8-38; Ezekieli 37:1-14,21-28; 
 Ezekieli 38:23; Ezekieli 39:6-8,21-29; 
 Ezekieli 47:6-23; Danieli 2:34,35,44,45; 
 Danieli 7:13,14,18,22,27; Danieli 12:1,3; 
 Osea 1:10,11; Osea 2:15-23; Osea 3:5; 
 Osea 6:1-3; Osea 13:14; Osea 14:4-8; 
 Joeli 2:18-27; Joeli 3:1-21; Amosi 9:11-15; 
 Abdia 1:17-21; Mikea 2:12,13; 
 Mikea 4:1-4,7; Mikea 5:2,3; Mikea 7:15-20; 
 Habakuku 2:14; Sofonia 3:9-20; 
 Haggaí 2:7-10; Zakaria 1:16,17; 
 Zakaria 2:1-13; Zakaria 3:1-10; 
 Zakaria 6:12,13,15; Zakaria 8:1-23; 
 Zakaria 9:10-12; Zakaria 10:3-12; 
 Zakaria 12:1-14; Zakaria 13:1-2,8,9; 
 Zakaria 14:1-21; Malakia 1:11; 
 Malakia 3:2-5,16-18; Malakia 4:1-4. 

04. Froni i Mesisë.

 Psalmet 45:7; Isaia 9:5,6.

05. Lavdia dhe fuqia e ardhur nga Mesia.

 Psalmet 46:5-12; Psalmet 61:7,8; 
 Psalmet 72:7-19; Psalmet 95:1-3; 
 Psalmet 102:14-23; Isaia 25:6-12; 
 Isaia 60:8-21; Isaia 65:17-25.

06. Ndërmjetësimi i Mesisë.

 Isaia 53:12,; Isaia 59:16.

07. Mesia do të ulet në të djathtën e Perëndisë.

 Psalmet 80:15,16,18; Psalmet 110:1-2.

08. Mesia do të ketë jetë të përjetshme.

 Psalmet 61:7,8.

09. Profecia për të ardhmen e popullit të tij.

 Psalmet 91:13; Isaia 4:3; Isaia 10:20-22; 
 Isaia 14:1-3; Isaia 17:7; Isaia 27:1-3,6,12,13; 
 Isaia 33:17-24; Isaia 35:5-10;
 Isaia 41:8-20; Isaia 43:1-13,18-21; 
 Isaia 45:22-25; Isaia 46:3,4,13; 
 Isaia 49:8-26; Isaia 52:7-12; Isaia 54:1-17; 
 Isaia 56:6-8; Isaia 57:15-18; Isaia 59:21; 
 Isaia 60:6-21; Isaia 61;4-9,10,11; 
 Isaia 62:1-12; Isaia 65:8-10; 
 Isaia 66:15-24; JEREMÍA 3:14-19; 
 JEREMÍA 12:15; JEREMÍA 15:19-21; 
 JEREMÍA 16:14,15,19; JEREMÍA 23:3,4,7,8; 
 JEREMÍA 24:6,7; JEREMÍA 29:14; 
 JEREMÍA 30:3-24; JEREMÍA 32:37-41; 
 JEREMÍA 33:6-18,22; Ezekieli 20:34-42;
 Ezekieli 34:11-31; Ezekieli 36:8-38; 
 Ezekieli 37:1-14; Ezekieli 39:6-8,21-29; 
 Danieli 9:27; Osea 1:10,11; Osea 2:15-23; 
 Osea 3:4; Amosi 9:11-15; Abdia 1:17-21; 
 Mikea 2:12,13; Mikea 4:1-4,7; 
 Mikea 7:15-20; Sofonia 3:9-20; Hagai 2:7-10; 
 Zakaria 1:16,17; Zakaria 2:1-13; 
 Zakaria 3:1-10; Zakaria 8:1-23; 
 Zakaria 9:10-12; Zakaria 10:3-12; 
 Zakaria 12:1-14; Zakaria 13:8,9; 
 Zakaria 14:1-21; Malakia 4:1-4.

10. Profecia e Mbretërisë së përjetshme të paqes.

 Isaia 9:6; Isaia 11:6-9; 
 Ezekieli 37:1-14,21-28; Danieli 2:34,35,44,45; 
 Danieli 7:13,14,18,22,27; Osea 2:15-23; 
 Joeli 3:1-21.

11. Mesia do të lartësohet.

 Isaia 4:2; Isaia 43:21; Isaia 44:23; 
 Isaia 49:3; Isaia 60:21; Isaia 61:3; 
 Danieli 7:13,14.
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I. Mesia në sakrificat dhe 
festat.

01. Olokaustet - dhe mishi i flijim përfaqëson 

 punën e Mesisë - një erë e këndshme.

  Levitiku 1:5,13; Levitiku 2:1,2.

02. Pikat e djegura ofertë për punën e Mesias - 

 një ofertë spontane.

 Levitiku 7:16.

03. Olokausti paraqet punën e Mesisë - një ofertë 

 të patemetë - një olokaust i përjetshëm.

 Levitiku 22:17-21; Numrat 28:3,4.

04. Oferta e paqes dhe falenderimi i sakrifices 

 përfaqesojnë punën e Mesias.

 Levitiku 3:1-5,16; Psalmet 51:17.

05. Flijimi i mëkatit i referohet punës së Mesias.

 Levitiku 4:3-12; Levitiku 4:27-29.

06. Dita e Shlyerjes i referohet punës së Mesisë.

 Levitiku 16:1-31; Levitiku 17:11.

07. Oferta e mëshqerrës së kuqe i referohet Punës 

 së Mesisë.

 Numrat 19:2,3,9.

08. Festa e Pashkës i referohet punës së Mesias.

 Eksodi 12:5-14, 22-24.

09. Festa e të Ndormëve i referohet punës së 

Mesias.

 Levitiku 23:6-8.

10. Vala e duajve të drithërave të parë i referohet 

 ringjalljes së Mesias.

 Levitiku 23:9-14.

11. Festa e fryteve të para, 50 ditë pas Pashkës, i 

 referohet derdhjes së Frymës së Shenjtë.

    Levitiku 23:15-21.

12. Festa e tabernakujve në lidhje me Punën e 

 Mesisë.

    Levitiku 23:33-43.   
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Vargje të tjera në Shkrimet e Shenjta janë të lidhura
me ardhjen e Mbretërisë së Mesias.
Me ardhjen e parë të Mesias, Mbretëria është afruar, 
por Mbretëria do të realizohet  plotësisht me ardhjen 
e dytë të tij.
Vargjet e përmendura më poshtë i referohen 
Mbretërisë.
Për të kursyer hapësirë ne nuk zgjodhëm për ti 
përmendur të gjitha, por me anë të një kodi me 
figura ne i referohemi grupeve të përmendura më 
poshtë.
Këto kode janë # 1, # 2, # 3, # 4, # 5, # 6, # 7.

E ardhmja Mbretërisë së Mesias në atë ditë:

#1 Fuqia, madhështia dhe lavdia e Mbretërisë s ë 

Mesisë.

 Zanafilla 49:10; Numrat 24:17-19; 
 1 i Samuelit 2:10; 2 i Samuelit  7:12-16; 
 Psalmet 2:6-12; Psalmet 8:2-3; 
 Psalmet 21:5; Psalmet 45; Psalmet 46:6-12; 
 Psalmet 47:3,4,8-10; Psalmet 48:2-4,9-15 ; 
 Psalmet 50:2-6; Psalmet 61:7,8;
 Psalmet 66:1-5; Psalmet 67:2-8; 
 Psalmet 68:1-4; Psalmet 72:6-20; 
 Psalmet 85:2-4,10-14; Psalmet 86:9; 
 Psalmet 89:1-5,26-29,36,37; Psalmet 93:1; 
 Psalmet 95:3-7; Psalmet 96:1-13; 
 Psalmet 97:1,6; Psalmet 98:1-9; 
 Psalmet 99:1-4; Psalmet 110:1-6; 
 Psalmet 130:7,8; Psalmet 132:11-14; 
 Psalmet 138:4,5; Psalmet 145:10-13; 
 Psalmet 149:1-9; Isaia 2:10-22; Isaia 9:5,6; 
 Isaia 11:2-10; Isaia 16:5; Isaia 24:19-23; 
 Isaia 26:1-4; Isaia 32:1-5,13-20; 
 Isaia 33:17-24; Isaia 35:1-10; 
 Isaia 40:5,9-11; Isaia 41:18-20; 
 Isaia 42:4,13,16; Isaia 49:7; 
 Isaia 52:1-3,10,13; Isaia 63:1-6; 
 Isaia 65:13-25; Isaia 66:10-17,22-24; 

 
 JEREMÍA 23:5; 
 Ezekieli 40-48; Danieli 2:35,44; Danieli 4:3; 
 Danieli 7:13,14,18,27; Danieli 12:1-3; Joeli 2; 
 Joeli 3; Abdia 1:17-21; Mikea 4:13; 
 Habakuku 2:14; Sofonia 2:11; 
 Zakaria 6:12,13; Zakaria 9:9-12; 
 Zakaria 10:11,12; Zakaria 14:9; 
 Malakia 4:1-6; Mateu 6:10; 
 Mateu 19:28; Mateu 28:18; 
 Luka 1:32,33; Luka 22:29; Gjoni 17:24; 
 Gjoni 18:36; Veprat e Apostujve 1:6,7; 
 Romakëve 8:19-23; Romakëve 14:17; 
 1 e Korintasve 15:24,25; Efesianëve 1:10,20; 
 Filipianëve 2:9; 1 Thesalonikasve 2:12; 
 1 Timoteut 6:15; Hebrenjve 1:8; 
 Hebrenjve 2:5-9; 1 Pjetrit 1:3-5; 
 Zbulesa 6:2; Zbulesa 11:15; Zbulesa 12:10; 
 Zbulesa 19:15,16; Zbulesa 20:1-6.  

#2 Konvertimi dhe zgjedhja e Izraelit.

 Levitiku 26:40-45; 
 Ligji i Përtërirë 4:29-31; 
 Ligji i Përtërirë 30:1-10; 
 Ligji i Përtërirë 33:28,29; Psalmet 47:5; 
 Psalmet 69:36,37; Psalmet 85:9-14;  
 Psalmet 102:14,17,18,22; Psalmet 106:5; 
 Psalmet 121; Psalmet 126; Psalmet 130:7,8; 
 Isaia 4:2-6; Isaia 12:1-6; Isaia 14:1-3; 
 Isaia 26:1-4; Isaia 27:6; Isaia 29:18-24; 
 Isaia 30:18-26; Isaia 40:1,2; 
 Isaia 41:8-20; Isaia 44:1-8,21-24,26;  
 Isaia 45:17,18,22-25; Isaia 46:13;  
 Isaia 49:6-26; Isaia 51; 
 Isaia 54:1-14,17; Isaia 55:1-3; 
 Isaia 59:16-21; Isaia 60:10,15-18,21,22; 
 Isaia 61:1-11; Isaia 62; 
 Isaia 65:8-10; JEREMÍA 3:14-16, 18,19;
 JEREMÍA 23:4-6; JEREMÍA 30:18-24; 
 JEREMÍA 31:1-7,16-40; JEREMÍA 32:38-44; 
 JEREMÍA 33:6-22,26; JEREMÍA 50:4-7,20; 
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 Ezekieli 16:60-63; Ezekieli 34:20-31; 
 Ezekieli 36:8-15,26-38; Ezekieli 37:1-28; 
 Osea 1:7,11; Osea 2:14-23; Osea 3:5; 
 Osea 14:5,6; Amosi 9:11-15; Mikea 4:7; 
 Mikea 5:2-15; Mikea 7:14-20; 
 Sofonia 3:11-19; Zakaria 1:12-17; 
 Zakaria 2:1-5,10,12,13; Zakaria 3:10;  
 Zakaria 8:3-7,9-19; 
 Zakaria 9:10-17; Zakaria 10:3-7; 
 Zakaria 12:1-14; Zakaria 13:1,2,8,9; 
 Zakaria 14:1-21; Malakia 3:1-6,11,12,16-18;
 Veprat e Apostujve 15:16-18; 
 Romakëve 9:27,28; Romakëve 11:1-36; 
 Galatasve 3:17; 
 Hebrenjve 8:6-12; Hebrenjve 10:16,17;                         

#3 Kthimi i Izraelit.

 Ligji i Përtërirë 30:3-5; Psalmet 14:7; 
 Psalmet 53:7; Psalmet 106:47; 
 Psalmet 107:2,3; Psalmet 147:2; 
 Isaia 10:20-22; Isaia 11:11-16; Isaia 27:12,13; 
 Isaia 35:8-10; Isaia 43:5,6; 
 Isaia 49:6,12,22; Isaia 51:11; 
 Isaia 52:8-10; Isaia 54:7; Isaia 56:8; 
 Isaia 60:3-11; Isaia 66:20-21; 
 JEREMÍA 3:18,19; JEREMÍA 12:15; 
 JEREMÍA 15:19-21; JEREMÍA 16:14,15; 
 JEREMÍA 23:3,7,8; JEREMÍA 30:3,10,11,17; 
 JEREMÍA 31:8-14,17; JEREMÍA 32:37; 
 JEREMÍA 46:27-28; JEREMÍA 50:19; 
 Ezekieli 11:17-20; Ezekieli 20:34-44; 
 Ezekieli 28:24-26; Ezekieli 34:11-14; 
 Ezekieli 36:24-27; Ezekieli 37:21; 
 Ezekieli 39:25-29; Osea 1:11; 
 Osea 14:7-8; Mikea 2:12,13; Mikea 4:6; 
 Sofonia 3:18-20; Zakaria 1:17; 
 Zakaria 8:7,8; Zakaria 10:8-10; 
 Gjoni 11:52; Efesianëve 1:10.

#4 Fisnikëria do të vijë gjithashtu

 Zanafilla 26:4; Ligji i Përtërirë 32:43; 
 Psalmet 22:28-32; Psalmet 72:11,17; 
 Psalmet 86:9; Psalmet 96:10; 
 Psalmet 102:16-23; Psalmet 117:1; Isaia 2:2-6; 
 Isaia 5:26; Isaia 11:10,12; 
 Isaia 19:16-25; Isaia 25:6-12; Isaia 26:2; 
 Isaia 43:9; Isaia 51:5; Isaia 55:5; 
 Isaia 56:6-7; Isaia 60:3-7, 10-14; 
 Isaia 62:10; Isaia 66:18-23; JEREMÍA 3:17; 
 JEREMÍA 4:2; JEREMÍA 10:6,7; JEREMÍA 
16:19; 
 Danieli 7:18,25-27; Mikea 4:1-4; Hagai 2:6,7;  
 Zakaria 2:11;  Sofonia 3:8-10; 
 Zakaria 8:3,20-23; Zakaria 14:16-19; 
 Maleach 1:11; Marku 11:17; Gjoni 10:16; 
 Romakëve 3:29; Romakëve 15:9-12; 
 Galatasve 3:8; Efesianëve 2:11-13; 
 Hebrenjve 2:11-13; 
 Hebrenjve 12:23; Zbulesa 7:9-12; 
 Zbulesa 15:4; Zbulesa 21:24-26; Zbulesa 22:2.

#5 Kthimi i Mesias dhe ringjallja nga vdekja..

 Psalmet 68:22,23; Psalmet 71:20; 
 Psalmet 126:5,6; Isaia 25:8; Isaia 26:19; 
 Osea 13:14; Danieli 12:13; Mateu 22:32; 
 Mateu 24:27-51; Mateu 26:64; 
 Marku 13:24-37; Luka 12:37; 
 Luka 14:13-15; Luka 20:34-37; 
 Luka 21:22-36; Luka 22:29; Luka 23:43; 
 Gjoni 3:21; Gjoni 5:28,29; 
 Gjoni 6:39,40; Gjoni 8:51; 
 Gjoni 11:25,26; Gjoni 12:25,26; Gjoni 14:2,3; 
 Gjoni 17:24; 
 Veprat e Apostujve 2:6-8; 
 Veprat e Apostujve 23:6-8; 
 Veprat e Apostujve 26:6-8; Romakëve 8:17,24; 
 1 e Korintasve 6:14; 1 e Korintasve 15:1-58; 
 2 e Korintasve 4:14,17; Efesianëve 1:10; 
 Filipianëve 2:10,11; Filipianëve 3:20,21; 
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 Kolosianëve 3:4; 1 Thesalonikasve 1:10; 
 1 Thesalonikasve 4:14-17; 
 2 Thesalonikasve 1:7-10; 
 2 Thesalonikasve 2:7,8; 
 2 Timoteut 2:11,12,18; 2 Timoteut 4:8; 
 Hebrenjve 1:13; Hebrenjve 11:13,35; 
 1 Pjetrit 1:4-9; 1 Pjetrit 4:13; 1 Pjetrit 5:4; 
 2 Pjetrit 1:11; 1 Gjoni 3:2; Juda 1:14; 
 Zbulesa 1:6,7; Zbulesa 2:26,27; 
 Zbulesa 3:21; Zbulesa 5:1-14; Zbulesa 7:3,4; 
 Zbulesa 10:7; Zbulesa 11:15; Zbulesa 12:10; 
 Zbulesa 15:3,4; Zbulesa 20:1-6. 

#6 Dita e gjykimit.

 Zanafilla 18:25; Psalmet 1:4; Psalmet 9:8; 
 Psalmet 68:1-4; Psalmet 73:19; 
 Psalmet 96:11-13; Psalmet 98:9; 
 Psalmet 122:5; Predikuesi 12:14; Isaia 5:30; 
 Isaia 13:1-22; Isaia 30:8,27-30; Isaia 34:1-4; 
 Isaia 66:15,16; Danieli 7:9,10; Danieli 12:1,2; 
 Joeli 2:1,10,11,30-32; 
 Joeli 3:12-16; Mikea 1:3,4; Nahumi 1:5,6; 
 Sofonia 1:14-18; Malakia 3:5,16-18; 
 Mateu 8:11,12; Mateu 10:28; 
 Mateu 11:21-24; Mateu 12:36,41,42; 
 Mateu 13:40-43; Mateu 19:28; 
 Mateu 24:50,51; Mateu 25:21,23,31-46; 
 Marku 9:43-48; Luka 10:12-14; Luka 19:27; 
 Luka 20:35,36; Luka 22:30; 
 Gjoni 5:24-29; Gjoni 12:31,32; 
 Veprat e Apostujve 10:42; 
 Veprat e Apostujve 17:31; 
 Veprat e Apostujve 24:15; Romakëve 2:5-16; 
 Romakëve 14:10-12; 1 e Korintasve 3:12-15; 
 1 e Korintasve 4:5; 1 e Korintasve 6:1-3; 
 2 e Korintasve 5:10; Kolosianëve 3:6; 
 2 Timoteut 4:1; Hebrenjve 6:2; 
 2 Pjetrit 2:9; 2 Pjetrit 3:7; 1 Gjoni 4:17; 
 Juda 1:6,13-15; Zbulesa 2:11; 
 Zbulesa 3:4,5; Zbulesa 6:12-17; 

 Zbulesa 11:18,19; Zbulesa 14:1-11; 
 Zbulesa 17:14-16; Zbulesa 19; Zbulesa 20:10-
15;  

#7 Qielli i ri dhe toka e re.

 Psalmet 48:8; Isaia 60:18-20; 
 Isaia 65:17-19; Isaia 66:22-24; 
 Mateu 8:11; Mateu 24:35; 
 1 e Korintasve 15:24,25; Galatasve 4:26; 
 Hebrenjve 10:12,13; Hebrenjve 11:10; 
 Hebrenjve 12:22-28; 2 Pjetrit 3:7-13; 
 Zbulesa 3:12,21; Zbulesa 16:20; 
 Zbulesa 21, 22. 
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C01 Lindja e Mesias eshte profetizuar.

ZANAFILLA 3:15   Dhe unë do të 
shtie armiqësi midis teje dhe gruas, midis 
farës sate dhe farës së saj; fara e saj do të 
shtypë kokën tënde, dhe ti do të plagosësh 
thembrën e farës së saj”.

NUMRAT 21:8 Pastaj Zoti i tha Moisiut: “Bëj 
një gjarpër flakërues dhe vëre mbi një shtizë; 
kështu çdo njeri që do të kafshohet prej tij 
dhe do ta shikojë, ka për të jetuar”.

9 Moisiu bëri atëherë një gjarpër prej bronzi dhe 
e vuri mbi një shtizë, dhe ndodhte që, kur një 
gjarpër kafshonte dikë, në rast se ky shikonte 
gjarprin prej bronzi, ai vazhdonte të jetonte.

ISAIA 53:10 Por i pëlqeu Zotit ta rrihte 
dhe ta bënte të vuante. Duke ofruar jetën 
e tij si flijim për mëkatin, ai do të shikojë 
pasardhës, do të zgjasë ditët e tij, dhe vullneti 
i Zotit do të ketë mbarësi në duart e tij.

MATEU 27:50 Dhe Jezusi bërtiti edhe një 
herë me zë të lartë dhe dha frymë.

51 Dhe ja, veli i tempullit u shqye në dy pjesë, 
nga maja e deri në fund; toka u drodh dhe 
shkëmbinjtë u çanë;

MATEU 28:5 por engjëlli, duke iu drejtuar 
grave, u tha atyre: “Mos kini frikë, sepse unë e 
di se ju kërkoni Jezusin, që u kryqëzua.

6 Ai nuk është këtu, sepse u ringjall, sikurse 
kishte thënë; ejani, shikoni vendin ku qe vënë 
Zoti.

LUKA 2:10 Por engjëlli u tha atyre: “Mos 
druani, sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të 
madh për të gjithë popullin;

11 sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një 

Shpëtimtar, që është Krishti, Zoti.

GJONI 3:14 Dhe ashtu si Moisiu e ngriti 
lart gjarprin në shkretëtirë, kështu duhet të 
ngrihet lart Biri i njeriut,

GALATASVE 3:19 Dhe ndërmjetësi 
nuk është ndërmjetës i një ane të vetme, kurse 
Perëndia është një.

GALATASVE 4:4 që të shpengonte ata që ishin 
nën ligj, që ne të fitojmë birërinë.

5 Dhe, duke qenë se jeni bij, Perëndia dërgoi 
Frymën e Birit të tij në zemrat tuaja që 
thërret: “Abba, Atë!”.

HEBRENJVE 2:14  edhe të çlironte 
të gjithë ata që nga frika e vdekjes i ishin 
nënshtruar robërisë për tërë jetën.

ZBULESA 12:9 Atëherë dëgjova një zë 
të madh në qiell që thoshte: “Tani arriti 
shpëtimi, fuqia dhe mbretëria e Perëndisë 
tonë, dhe pushteti i Krishtit të tij; sepse u 
hodh poshtë paditësi i vëllezërve tanë, ai që i 
padiste përpara Perëndisë tonë ditë e natë.

ZBULESA 20:10 Atëherë djallin që i kishte 
mashtruar, do ta hedhin në liqenin e zjarrit e 
të squfurit, ku janë bisha dhe profeti i rremë; 
dhe do të mundohen ditë e natë në shekuj të 
shekujve.

Shiko: Numrat 21:6,7; Marku 16:18; Luka 10:19; Veprat e Apostujve 
28:3-6.

ZANAFILLA



32

E09 Drejtësia e Mesisë.

ZANAFILLA 3:21 Pastaj Zoti 
Perëndi i bëri Adamit dhe gruas së tij 
tunika prej lëkure dhe i veshi.

ZANAFILLA 3:7 Atëherë iu hapën sytë të dyve 
dhe e panë që ishin lakuriq; kështu ata qepën 
gjethe fiku dhe bënë breza për t›u mbuluar.

ISAIA 61:10 Unë do të gëzohem shumë tek 
Zoti, shpirti im do të kremtojë Perëndinë tim, 
sepse më ka veshur me rrobat e shpëtimit, më 
ka mbuluar me mantelin e drejtësisë, ashtu si 
një dhëndër që vë një diademë, si një nuse që 
zbukurohet me xhevahiret e saj.

ZBULESA 4:4 dhe nga froni shpërthenin 
vetëtima, bubullima dhe zëra; dhe përpara 
fronit ishin shtatë llamba të ndezura, që janë 
të shtatë Frymërat e Perëndisë.

ZBULESA 7:9 Dhe thërrisnin me zë 
të madh, duke thënë: “Shpëtimi është i 
Perëndisë tonë që është ulur mbi fron dhe i 
Qengjit”.

10 Dhe të gjithë engjëjt rrinin në këmbë përqark 
fronit, dhe pleqve dhe katër qenieve e gjalla, 
dhe ranë përmbys mbi fytyrën e tyre përpara 
fronit dhe adhuruan Perëndinë,

11 duke thënë: “Amen! Bekimi, dhe lavdia, dhe 
dituria, dhe falendërimi, dhe nderimi, dhe 
fuqia dhe forca janë te Perëndia ynë në shekuj 
të shekujve. Amen!”.

12 Pastaj një nga pleqtë m›u drejtua, duke më 
thënë: “Cilët janë këta që janë veshur me 
rroba të bardha, dhe nga kanë ardhur?”.

13 Dhe unë i thashë: “Imzot, ti e di”. Atëherë 
ai më tha: “Këta janë ata që kanë ardhur nga 
shtrëngimi i madh, dhe i kanë larë rrobat e 

tyre dhe i kanë zbardhur në gjakun e Qengjit.
14 Prandaj edhe janë përpara fronit të Perëndisë 

dhe i shërbenin atij ditë e natë në tempullin e 
tij; dhe ai që rri ulur mbi fron do të banojë në 
mes tyre.

ZBULESA 21:2 Dhe unë, Gjoni, pashë 
qytetin e shenjtë, Jeruzalemin e ri, që zbriste 
nga qielli, nga Perëndia, që ishte bërë gati si 
nuse e stolisur për burrin e vet.

Shiko: Psalmet 132:9,16; Isaia 52:1; Ezekieli 16:8-18.

A01 Mesia është pasardhës i Abrahamit.

ZANAFILLA 9:26 Pastaj tha: “I 
bekuar qoftë Zoti, Perëndia i Semit, dhe 
Kanaani të jetë shërbëtori i tij.

27 Perëndia ta rritë Jafetin dhe ky të banojë 
në çadrat e Semit; Kanaani qoftë shërbyesi 
i tij!”.

LUKA 3:23 Dhe Jezusi ishte rreth 
tridhjetë vjeç; dhe e pandehnin se ishte bir i 
Jozefit, bir i Elit;

LUKA 3:24-33
LUKA 3:34 bir i Jakobit, bir i Isakut, bir i 

Abrahamit, bir i Tares, bir i Nakorit;
35 bir i Serukut, bir i Ragaut, bir i Pelekut, bir i 

Eberit, bir i Selës;
36 bir i Kainanit, bir i Arfaksadit, bir i Semit, bir 

i Noeut, bir i Lamekut;

Shiko: Isaia 11:10; Romakëve 9:5; Romakëve 15:12; Efesianëve 2:19; 
Efesianëve 3:6.
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E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

ZANAFILLA 12:3 Dhe unë do të 
bekoj të gjithë ata që do të të bekojnë dhe 
do të mallkoj ata që do të të mallkojnë, 
te ti do të jenë të bekuara tërë familjet e 
tokës”.

VEPRAT E APOSTUJVE 3:25 Ju jeni bij 
të profetëve dhe të besëlidhjes që bëri Perëndia 
me etërit tanë, duke i thënë Abrahamit: “Dhe 
në pasardhësit e tu do të bekohen të gjitha 
kombet e dheut”.

26 Perëndia më së pari, mbasi e ringjalli Birin e 
tij Jezusin, jua ka dërguar juve që t›ju bekojë, 
duke larguar secilin nga ju nga paudhësitë e 
tij”.

Shiko: Psalmet 72:17; Romakëve 4:11; Galatasve 3:8,16,28; 
Kolosianëve 3:11; Zbulesa 7:9.

D03 Puna e Mesisë si Prift.

ZANAFILLA 14:18 Atëherë 
Melkisedeku, mbret i Salemit, i shpuri 
bukë dhe verë. Ai ishte prift i Shumë të 
Lartit Perëndi.

MATEU 26:26 Dhe ndërsa po hanin, Jezusi 
mori bukën, e bekoi, e theu, dhe ua dha 
dishepujve dhe tha: “Merrni, hani; ky është 
trupi im”.

27 Pastaj mori kupën, dhe falenderoi, dhe ua dha 
atyre duke thënë: “Pini prej tij të gjithë,

28 sepse ky është gjaku im, gjaku i besëlidhjes së 
re, i cili është derdhur për shumë për faljen e 
mëkatëve.

29 Dhe unë po ju them, se që tani e tutje unë 

nuk do të pi më nga ky fryt i hardhisë, deri 
në atë ditë kur, bashkë me ju, do ta pi të re në 
mbretërinë e Atit tim”.

HEBRENJVE 6:20  Sepse ky 
Melkisedeku, mbret i Salemit dhe prift 
i Shumë të Lartit Perëndi, i doli përpara 
Abrahamit, kur po kthehej nga disfata e 
mbretërve dhe e bekoi;

HEBRENJVE 7:1 dhe Abrahami i dha atij edhe të 
dhjetën e të gjithave. Emri i tij do të thotë më së 
pari “mbreti i drejtësisë”, dhe pastaj edhe “mbreti 
i Salemit”, domethënë “mbreti i paqes”.

2 Pa atë, pa nënë, pa gjenealogji, pa pasur as 
fillim ditësh as fund jete, por i përngjashëm 
me Birin e Perëndisë, ai mbetet prift në 
amshim.

Shiko: Psalmet 110:4; Hebrenjve 5:6,10; Hebrenjve 7:1-3.

A01 Mesia është pasardhës i Abrahamit.

ZANAFILLA 17:7 Dhe do të caktoj 
besëlidhjen time midis meje dhe teje, si 
dhe me pasardhësit e tu, nga një brez në 
një brez tjetër; kjo do të jetë një besëlidhje 
e përjetshme, me të cilën unë do të marr 
përsipër

8 Dhe ty dhe pasardhësve të tu pas teje, do 
t›u jap vendin ku ti banon si një i huaj: 
tërë vendin e Kanaanëve, në pronësi për 
gjithnjë; dhe do jem Perëndia i tyre”.

19 Por Perëndia u përgjegj: “Jo, por Sara 
gruaja jote do të lindë një bir, dhe ti 
do ta quash Isak; dhe unë do të caktoj 
besëlidhjen time me të, një besëlidhje të 
përjetshme me pasardhësit e tij.
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21 Por besëlidhjen time do ta përfundoj me 
Isakun që Sara do të lindë në këtë kohë, 
vitin e ardhshëm”.

ZANAFILLA 21:12 Por Perëndia i tha 
Abrahamit: “Mos u hidhëro për shkak të 
djalit dhe të shërbyeses sate; dëgjo tërë ato 
që të thotë Sara, sepse nga Isaku do të dalin 
pasardhës që do të mbajnë emrin tënd.

ROMAKËVE 9:6 Por kjo nuk do të thotë se 
fjala e Perëndisë ra poshtë, sepse jo të gjithë që 
janë nga Izraeli janë Izrael.

7 As sepse janë pasardhës e Abrahamit janë 
të gjithë bij; por: “Në Isakun do të quhet 
pasardhja jote”.

8 Do të thotë: nuk janë bijtë e Perëndisë ata që 
lindin prej mishi, por vetëm bijtë e premtimit 
numërohen si pasardhës.

9 Sepse kjo është fjala e premtimit: “Në këtë 
kohë do të vij dhe Sara do të ketë një bir”.

Shiko: Zanafilla 21:2,3,6; Galatasve 4:28-31.

B02 Mesia është Qengji i Perëndisë.

ZANAFILLA 22:8 Abrahami u 
përgjegj: “Djali im, Perëndia do ta 
sigurojë vetë qengjin për sakrificën”. Dhe 
vazhduan rrugën të dy bashkë.

GJONI 1:29 Të nesërmen, Gjoni e pa 
Jezusin që po vinte drejt tij dhe tha: “Ja, 
Qengji i Perëndisë, që heq mëkatin e botës!

Shiko: Gjoni 1:36; 1 Pjetrit 1:19,20; Zbulesa 5:6,12; Zbulesa 
7:9,13,14.

A01 Mesia është pasardhës i Abrahamit.
E22 Detyra e Mesias do të jetë e bekuar.

ZANAFILLA 22:17 unë me siguri 
do të të bekoj fort dhe do të shumoj 
pasardhësit e tu si yjet e qiellit dhe si 
rëra që ndodhet në brigjet e detit dhe 
trashëgimtarët e tu do të zotërojnë portat e 
armiqve të tij.

18 Dhe tërë kombet e tokës do të bekohen te 
pasardhësit e tu, sepse ti iu binde zërit 
tim”.

GJONI 8:56 Abrahami, ati juaj, 
ngazëllohej në shpresën që të shihte ditën 
time; e pa dhe u gëzua”.

VEPRAT E APOSTUJVE 3:22 Vetë 
Moisiu, në fakt, u tha etërve: “Zoti, Perëndia 
juaj do të ngjallë për ju një profet si unë nga 
mesi i vëllezërve tuaj; dëgjojeni në të gjitha 
gjërat që ai do t›ju thotë!

23 Dhe do të ndodhë që kushdo që nuk do ta 
dëgjojë atë profet, do të shkatërrohet në mes 
të popullit”.

24 Gjithashtu të gjithë profetët, të gjithë ata që 
kanë folur qysh nga Samueli e këtej, i kanë 
shpallur këto ditë.

25 Ju jeni bij të profetëve dhe të besëlidhjes që 
bëri Perëndia me etërit tanë, duke i thënë 
Abrahamit: “Dhe në pasardhësit e tu do të 
bekohen të gjitha kombet e dheut”.

26 Perëndia më së pari, mbasi e ringjalli Birin e 
tij Jezusin, jua ka dërguar juve që t›ju bekojë, 
duke larguar secilin nga ju nga paudhësitë e 
tij”.

ROMAKËVE 4:17  (siç është shkruar: 
“Unë të kam caktuar atin e shumë kombeve”), 
është ati i të gjithë neve para Perëndisë që ai 
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besoi, i cili i jep jetë të vdekurve dhe thërret 
gjërat që nuk janë sikur të ishin.

18 Ai, duke shpresuar kundër çdo shprese, besoi 
për t›u bërë ati i shumë kombeve sipas asaj 
që i ishte thënë: “Kështu do të jetë pasardhja 
jotë”.

2 KORINTASVE 1:20 Sepse të gjitha 
premtimet e Perëndisë janë në atë “po” dhe në 
atë “amen”, për lavdi të Perëndisë nëpërmjet 
nesh.

GALATASVE 3:16 Dhe unë them këtë: 
ligji, që erdhi katërqind e tridhjetë vjet më 
pas, nuk e zhvleftëson besëlidhjen e aprovuar 
më parë nga ana e Perëndisë në Krishtin, në 
mënyrë që të prishë premtimin.

17 Sepse, në qoftë se trashëgimi është nga ligji, 
nuk është më nga premtimi. Por Perëndia ia 
fali atë Abrahamit me anë të premtimit.

18 Atëherë, pse u dha ligji? Ai u shtua për shkak 
të shkeljeve, deri sa të vinte pasardhja së 
cilës i qe bërë premtimi; dhe ky ligj u shpall 
nëpërmjet engjëjve, me anë të një ndërmjetësi.

GALATASVE 3:29 Edhe them se për sa 
kohë trashëgimtari është i mitur, nuk dallohet 
fare nga skllavi, megjithëse është zot i të 
gjithave,

Shiko: Zanafilla 12:2,3; Zanafilla 13:16; Zanafilla 15:1,5,6; 
Zanafilla 17:1,6,7; Zanafilla 18:18; Zanafilla 22:3,10; Zanafilla 

26:4,5; Zanafilla 27:28,29; Zanafilla 28:3,14; Zanafilla 49:25,26; 
Ligji i Përtërirë 1:10; Ligji i Përtërirë 28:2; Psalmet 2:8; Psalmet 

72:8,9,17; Jeremía 7:23; Jeremía 33:22; Danieli 2:44,45; Luka 1:68-
75; Efesianëve 1:3; Zbulesa 11:15.

E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

ZANAFILLA 26:3 Qëndro në këtë vend dhe unë 
do të jem me ty dhe do të të bekoj, sepse kam 
për të të dhënë ty dhe pasardhësve të tu tërë 
këto vende dhe do ta mbaj betimin që i kam 
bërë Abrahamit, babait tënd,

4 dhe do t›i shumoj pasardhësit e tu si yjet e 
qiellit; do t›u jap atyre tërë këto vende, dhe 
të gjitha kombet e tokës do të bekohen te 
pasardhësit e tu,

HEBRENJTE 6:17  Kështu Perëndia, 
duke dashur t’u tregojë trashëgimtarëve 
të premtimit në mënyrë më të qartë 
palëkundshmërinë e vendimit të tij vuri 
ndërmjetës betimin,

HEBRENJTE 11: 9  Me anë të besimit 
Abrahami banoi në tokën e premtuar, si në 
një dhe të huaj, dhe ndenji në çadra bashkë 
me Isakun dhe Jakobin, bashkëtrashëgimtarë 
të të nëjtit premtim,

13  Të gjithë këta vdiqën në besim, pa marrë 
premtimet e bëra, por i panë ato për se 
largu dhe u bindën dhe i përshëndetën ato 
me gëzim duke rrëfyer se janë të huaj dhe 
shtegtarë mbi dhe. 

14  Sepse ata që flasin të tilla, tregojnë se kërkojnë 
atdhe. 

15  Dhe, po ta kishin pasur në mend atë nga e 
cila kishin dalë, do të kishin gjetur kohë të 
ktheheshin atje. 

16  Por ata tani dëshirojnë një atdhe më të mirë, 
domethënë qiellor; prandaj Perëndisë nuk i 
vjen turp të quhet Perëndi i tyre, sepse u bëri 
gati atyre një qytet.

Shiko: Zanafilla 12:1-3; 13:15-17; 15:18; 17:8; 22:16-18; Psalmet 
32:8; 39:13; Isaia 43:2,5.
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A01 Mesia është pasardhës i Abrahamit.
B23 Hiri i Perëndisë dhe Mesias.
E22 Detyra e Mesias do të jetë e bekuar.

ZANAFILLA 28:14 dhe pasardhësit 
e tu do të jenë si pluhur i tokës, dhe ti do 
të shtrihesh në perëndim dhe në lindje, në 
veri dhe në jug; dhe tërë familjet e tokës do 
të bekohen nëpërmjet teje dhe pasardhësve 
të tu.

VEPRAT E APOSTUJVE 3:25 Ju jeni bij 
të profetëve dhe të besëlidhjes që bëri Perëndia 
me etërit tanë, duke i thënë Abrahamit: “Dhe 
në pasardhësit e tu do të bekohen të gjitha 
kombet e dheut”.

26 Perëndia më së pari, mbasi e ringjalli Birin e 
tij Jezusin, jua ka dërguar juve që t›ju bekojë, 
duke larguar secilin nga ju nga paudhësitë e 
tij”.

GALATASVE 3:8 Prandaj ata që themelohen 
mbi besimin bekohen bashkë me të 
besueshmin Abraham.

GALATASVE 3:16  Dhe unë them 
këtë: ligji, që erdhi katërqind e tridhjetë 
vjet më pas, nuk e zhvleftëson besëlidhjen 
e aprovuar më parë nga ana e Perëndisë në 
Krishtin, në mënyrë që të prishë premtimin.

Shiko: Zanafilla 12:3; Zanafilla 18:17,18; Zanafilla 22:18; Zanafilla 
26:4; Psalmet 72:17.

A02 Mesia është i zbritur nga Juda.
D04 Puna e Mesisë si Mbret.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

ZANAFILLA 49:8 Judë, vëllezërit e 
tu do të të lavdërojnë; dora jote do të jetë 
mbi zverkun e armiqve të tu; bijtë e atit 
tënd do të përkulen para teje.

9 Juda është një luan i ri; ti zë fill nga preja, 
biri im; ai përkulet, struket si një luan, si 
një luaneshë; kush guxon ta zgjojë?

10 Skeptri nuk do t›i hiqet Judës, as bastuni 
i komandimit nga këmbët e tij, deri sa të 
vijë Shilohu; dhe atij do t›i binden popujt.

11 Ai e lidh gomarin e tij të vogël në 
pjergull dhe kërriçin e gomaricës së tij në 
pjergullën më të mirë; i lan rrobat e tij në 
verë dhe mantelin e tij në gjakun e rrushit.

12 Ai i ka sytë të ndritura nga vera dhe 
dhëmbët e bardha nga qumështi.

LUKA 1:30 Dhe engjëlli i tha: “Mos ki 
frikë, Mari, sepse ke gjetur hir para Perëndisë.

31 Dhe ja, ti do të mbetesh shtatzënë dhe do të 
lindësh një djalë, dhe do t›ia vesh emrin Jezus.

32 Ai do të jetë i madh dhe do të quhet Biri i 
Shumë të Lartit; dhe Zoti Perëndi do t›i japë 
fronin e Davidit, atit të tij;

33 dhe do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit 
përjetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë 
kurrë të sosur”.

 
MATEU 1:1 Libri i gjenealogjisë së Jezu 

Krishtit, birit të Davidit, birit të Abrahamit.
2 Abrahamit i lindi Isaku; Isakut i lindi Jakobi; 

Jakobit i lindi Juda dhe vëllezërit e tij.
3 Judës i lindi nga Tamara Faresi dhe Zara; 

Faresit i lindi Esromi; Esromit i lindi Arami;
4 Aramit i lindi Aminadabi; Aminadabit i lindi 

Naasoni; Naasonit i lindi Salmoni.
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5 Salmonit i lindi Boozi nga Rahabi; Boozit i 
lindi Obedi nga Ruthi; Obedit i lindi Jeseu.

6 Jeseut i lindi Davidi mbret; mbretit David 
i lindi Salomoni nga ajo që kishte qenë 
bashkëshortja e Urias.

7 Salomonit i lindi Roboami; Roboamit i lindi 
Abia; Abias i lindi Asai.

8 Asait i lindi Jozafati; Jozafatit i lindi Jorami; 
Joramit i lindi Ozia.

9 Ozias i lindi Joatami; Joatamit i lindi Akazi; 
Akazit i lindi Ezekia.

10 Ezekias i lindi Manaseu; Manaseut i lindi 
Amoni; Amonit i lindi Josia.

11 Josias i lindi Jekonia dhe vëllezërit e tij në 
kohën e internimit në Babiloni.

12 Pas internimit në Babiloni Jekonias i lindi 
Salatieli; Salatielit i lindi Zorobabeli.

13 Zorobabelit i lindi Abiudi; Abiudit i lindi 
Eliakimi; Eliakimit i lindi Azori.

14 Azorit i lindi Sadoku; Sadokut i lindi Akimi; 
Akimit i lindi Eliudi.

15 Eliudit i lindi Eleazari, Eleazarit i lindi 
Matthani, Matthanit i lindi Jakobi.

16 Jakobit i lindi Jozefi, bashkëshorti i Marisë, 
nga e cila lindi Jezusi, që quhet Krisht.

17 Kështu të gjithë brezat nga Abrahami deri 
te Davidi bëhen katërmbëdhjetë breza; dhe, 
nga Davidi deri te internimi në Babiloni, 
katërmbëdhjetë breza; dhe, nga internimi në 
Babiloni deri te Krishti, katërmbëdhjetë breza.

HEBRENJVE 7:14  që nuk u bë i tillë 
në bazë të ligjit të porosisë së mishit, po në 
bazë të fuqisë të jetës së pashkatërrueshme.

ZBULESA 5:5 Dhe pashë, në mes të fronit 
dhe të katër gjenieve të gjalla dhe në mes të 
pleqve, një Qengj si i therur, i cili kishte shtatë 
brirë dhe shtatë sy, që janë të shtatë Frymërat 
e Perëndisë, të dërguar në gjithë dheun.

Shiko: Zanafilla 29:35; Numrat 24:17; Ligji i Përtërirë 33:7; 2 i 
Samuelit 22:41; 1 i Kronikave 5:2; Psalmet 60:6; Psalmet 72:8-11; 

Isaia 9:6; Isaia 11:1-5; Isaia 42:1-4; Isaia 49:6,7,22,23; Isaia 
55:4,5; Isaia 60:1-5; Isaia 63:1-3; Jeremía 23:5,6; Jeremía 30:21; 
Osea 5:14; Osea 11:12; Hagai 2:7; Mateu 17:5; Mateu 21:9; Luka 
2:30-32; Romakëve 15:12; 1 e Korintasve 15:24,25; Zbulesa 11:15; 

Zbulesa 20.
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B13 Autoriteti i Mesias

EKSODI 3:6 Pastaj tha dhe këto fjalë: 
“Unë jam Perëndia i atit tënd, Perëndia i 
Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia 
i Jakobit”. Dhe Moisiu fshehu fytyrën e tij, 
sepse kishte frikë të shikonte Perëndinë.

MATEU 22:31 Pastaj sa për ringjalljen e të 
vdekurve, a nuk e keni lexuar ç›ju ishte thënë 
nga Perëndia kur thotë:

32 “Unë jam Perëndia i Abrahamit, Perëndia 
i Isakut dhe i Jakobit”? Perëndia nuk është 
Perëndia i të vdekurve, por i të gjallëve”.

33 Dhe turmat, kur i dëgjuan këto gjëra, 
habiteshin nga doktrina e tij.

LUKA 20:37 Dhe se të vdekurit do të 
ringjallen, e ka deklaruar vetë Moisiu në 
pjesën e ferrishtes, kur e quan Zot, Perëndinë 
e Abrahamit, Perëndinë e Isakut dhe 
Perëndinë e Jakobit.

38 Ai nuk është perëndi i të vdekurve, por i të 
gjallëve, sepse të gjithë jetojnë për të”.

Shiko: Zanafilla 17:7,8; Zanafilla 28:13; Zanafilla 32:9; Eksodi 
3:14,15; Eksodi 4:5; 1 i Mbretërve 18:36; Marku 12:26; Veprat e 

Apostujve 7:32; Hebrenjve 12:21; Zbulesa 1:17.

B19 Misteri i Mesisë.

EKSODI 3:14 Perëndia i tha Moisiut: 
“UNÉ JAM AI QÉ JAM”. Pastaj tha: “Do 
t›u thuash kështu bijve të Izraelit: “UNÉ 
JAM-i më ka dërguar tek ju””.

MATEU 22:32 “Unë jam Perëndia i Abrahamit, 
Perëndia i Isakut dhe i Jakobit”? Perëndia nuk 
është Perëndia i të vdekurve, por i të gjallëve”.

LUKA 9:20 Dhe ai u tha atyre: “Po ju, 
kush thoni se jam unë?”. Atëherë Pjetri duke 
u pergjigjur tha: “Krishti i Perëndisë”.

GJONI 6:35 Dhe Jezusi u tha atyre: “Unë 
jam buka e jetës; kush vjen tek unë nuk do 
të ketë më kurrë uri dhe kush beson në mua, 
nuk do të ketë më kurrë etje.

GJONI 8:58 Jezusi u tha atyre: “Në të 
vërtetë, në të vërtetë unë po ju them: para se 
të kishte lindur Abrahami, unë jam”.

GJONI 11:25 Jezusi i tha: “Unë jam 
ringjallja dhe jeta; ai që beson në mua, edhe 
sikur të duhej të vdesë do të jetojë.

HEBRENJVE 13:8  Ne kemi një altar 
prej të cilit nuk kanë të drejtë të hanë ata që i 
shërbejnë tabernakullit.

ZBULESA 1:8 Unë, Gjoni, që jam edhe 
vëllai juaj dhe pjestar bashkë me ju në 
pikëllimin, në mbretërinë dhe në durimin 
e Jezu Krishtit, isha në ishullin që quhet 
Patmos, për fjalën e Perëndisë dhe për 
dëshminë e Jezu Krishtit.

Shiko: Psalmet 90:2; Fjalët e urta 30:4; Isaia 44:6; Mateu 13:11; 
Gjoni 8:12; Gjoni 10:9,14; Gjoni 14:6; Gjoni 15:1; Zbulesa 1:4,17; 

Zbulesa 4:8.

B02 Mesia është Qengji i Perëndisë.
I08 Festa e Pashkës i referohet punës së 

Mesias.

EKSODI 12:5 Qengji juaj duhet të jetë pa 
të meta, mashkull, motak; mund të merrni 
një qengj ose një kec.
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6 Do ta ruani deri në ditën e katërmbëdhjetë 
të këtij muaji, dhe tërë asambleja e popullit 
të Izraelit do ta therë atë në të ngrysur.

7 Pastaj do të marrin nga ai gjak dhe do ta 
vënë mbi dy shtalkat dhe mbi arkitraun e 
shtëpive ku do ta hanë.

8 Do të hanë mishin e pjekur në zjarr, po atë 
natë, do ta hanë atë me bukë pa maja dhe 
me barishte të hidhura.

9 Nuk do të hani fare mish të gjallë apo 
të zier në ujë, por të pjekur në zjarr me 
kokën, këmbët dhe të brendshmet.

10 Dhe nuk do të lini asnjë mbetje deri në 
mëngjes; dhe ç›të mbetet deri në mëngjes, 
do ta digjni në zjarr.

11 Do ta hani në këtë mënyrë: ijengjeshur, 
sandalembathur dhe me bastunin tuaj 
në dorë; do të hani me nxitim: se është 
Pashka e Zotit.

12 Atë natë unë do të kaloj nëpër vendin e 
Egjiptit dhe do të godas çdo të parëlindur 
në vendin e Egjiptit, qoftë njeri apo 
kafshë, dhe do t›i jap hakun gjithë 
perëndive të Egjiptit. Unë jam Zoti.

13 Dhe gjaku do të jetë për ju një shenjë mbi 
shtëpitë ku ndodheni; kur unë të shoh 
gjakun do të kaloj tutje dhe nuk do të ketë 
plagë mbi ju për t›ju zhdukur, kur të godas 
vendin e Egjiptit.

14 Ajo ditë do të jetë për ju një ditë për t›u 
mbajtur mend dhe ta kremtoni si festë 
kushtuar Zotit; do ta kremtoni nëpër 
kohëra si ligj të përjetshëm.

22 Pastaj do të merrni një tufëz hisopi, do 
ta ngjyeni në gjakun që është në legen, 
dhe me gjakun që është në legen do të 
spërkatni arkitraun dhe të dy shtalkat e 
dyerve; dhe asnjë prej jush nuk do të dalë 
nga dera e shtëpisë së tij deri në mëngjes.

23 Sepse Zoti do të kalojë për të goditur 
Egjiptasit; po, kur do të shohë gjakun mbi 
arkitraun dhe mbi dy shtalkat, Zoti do 
të kalojë më tej derës dhe nuk do ta lejojë 
shkatërruesin të hyjë në shtëpitë tuaja për 
t›ju goditur.

24 Zbatojeni, pra, këtë si një porosi të 
përjetshme për ju dhe për bijtë tuaj.

GJONI 1:29 Të nesërmen, Gjoni e pa 
Jezusin që po vinte drejt tij dhe tha: “Ja, 
Qengji i Perëndisë, që heq mëkatin e botës!

1 E KORINTASVE 5:7 Hiqni, pra, majanë 
e vjetër, që të jeni një brumë i ri, siç jeni pa 
maja; sepse pashka jonë, që është Krishti, u 
flijua për ne.

EFESIANËVE 1:7 të cilin e bëri të teprojë ndaj 
nesh me gjithë urtësinë dhe mençurinë,

HEBRENJVE 9:11  Sepse, në qoftë 
se gjaku i demave dhe i cjepve dhe hiri i 
një mëshqerre i spërkatur mbi të ndoturit, i 
shenjtëron, duke i pastruar në mish,

12 aq më shumë gjaku i Krishtit, i cili me anë 
të Frymës së Shenjtë e dha veten e tij të 
papërlyer nga asnjë faj ndaj Perëndisë, do ta 
pastrojë ndërgjegjen tuaj nga veprat e vdekura 
për t›i shërbyer Perëndisë së gjallë!

13 Për këtë arsye ai është ndërmjetësi i 
Besëlidhjes së re që, me anë të vdekjes që u 
bë për shpërblimin e shkeljeve që u kryen 
gjatë Besëlidhjes së parë, të thirrurit të marrin 
premtimin e trashëgimisë së amshuar.

14 Sepse atje ku ka një testament do të ketë me 
doemos edhe vdekjen e trashëgimlënësit.

HEBRENJVE 10:29 Gjë e tmerrshme 
është të bjerë njeriu në duart e Perëndisë së gjallë.
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HEBRENJVE 11:28 Me anë të besimit 
ranë muret e Jerihos, pasi u suallën rreth tyre 
shtatë ditë.

1 PJETRIT 1:18 të paranjohur përpara krijimit 
të botës, por të shfaqur kohët e fundit për ju,

19 që, nëpërmjet tij, të besoni në Perëndinë që e 
ringjalli prej së vdekurish dhe i dha lavdi, që 
besimi juaj dhe shpresa të jenë në Perëndinë.

Shiko: Eksodi 12:7; Levitiku 23:4,5; Numrat 19:18; Psalmet 51:5; 
Mateu 26:17-19,30; Marku 14:12-16; Gjoni 1:36; Hebrenjve 

9:7,19; Hebrenjve 10:14; Hebrenjve 12:24; Zbulesa 5:6-13; Zbulesa 
21:22,23.

F13 Detajet e vuajtjes së Mesias.

EKSODI 12:46 Qengji do të hahet vetëm në 
një shtëpi; asnjë pjesë të mishit të tij nuk 
do ta nxirrni jashtë shtëpisë dhe nuk do të 
thyeni asnjë kockë të tij.

GJONI 19:36 Këto gjëra në fakt ndodhën 
që të përmbushet Shkrimi: “Nuk do t›i thyhet 
asnjë eshtër”.

Shiko: Numrat 9:12; Psalmet 34:20; Gjoni 19:33.

B22 Mirësia e Perëndisë dhe Mesias.

EKSODI 15:1 Atëherë Moisiu dhe bijtë e 
Izraelit i kënduan këtë kantik Zotit dhe 
folën duke thënë: “Unë do t›i këndoj Zotit, 
sepse u lartësua shumë; hodhi në det kuaj 
dhe kalorës.

2 Zoti është forca ime dhe kantiku im, ka 
qënë shpëtimi im. Ky është Perëndia im, 
unë do ta përlëvdoj; është Perëndia i atit 
tim, unë do ta lartësoj.

ZBULESA 15:3 dhe këndonin këngën 
e Moisiut, shërbëtorit të Perëndisë, dhe 
këngënn e Qengjit, duke thënë: “Të mëdha 
dhe të mrekullueshme janë veprat e tua, o 
Zot, Perëndi i plotfuqishëm; të drejta dhe të 
vërteta janë udhët e tua, o Mbret i kombeve.

Shiko: Psalmet 22:3; Psalmet 132:5; Isaia 66:1; Veprat e Apostujve 
4:12; Efesianëve 2:21,22; Zbulesa 5:9-14; Zbulesa 19:1.

A08 Emrat dhe titujt e Mesias.
B16 Fuqia dhe forca e Mesisë.

EKSODI 17:6 Ja, unë do të rri përpara 
teje, atje mbi shkëmbin në Horeb; ti do të 
rrahësh shkëmbin, prej të cilit do të burojë 
ujë dhe populli do të pijë”. Kështu bëri 
Moisiu para syve të pleqve të Izraelit.

1 E KORINTASVE 10:1 Sepse, o vëllezër, 
unë nuk dua që ju të mos edini se gjithë etërit 
tanë ishin nën renë, dhe të gjithë shkuan 
nëpër det,

2 dhe të gjithë u pagëzuan për Moisinë në re 
dhe në det,

3 të gjithë hëngrën të njëjtën ushqim frymëror,
4 dhe të gjithë pinë të njëjtën pije frymërore, 
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sepse pinin prej shkëmbi frymëror që i ndiqte; 
edhe ky shkëmb ishte Krishti.

Shiko: Gjoni 4:10,14; Gjoni 7:37; Zbulesa 22:17.

A05 Marrëdhënia e Mesisë me Atin e Tij.

EKSODI 23:20 Ja, pra, unë po dërgoj një 
Engjëll para teje që të të ruajë gjatë rrugës, 
dhe të të futë në vendin që kam përgatitur.

21 Ki kujdes para tij dhe bindju zërit të tij; 
mos ngri krye kundër tij, sepse ai nuk 
do t›i falë shkeljet tuaja, sepse emri im 
gjendet në të.

MALAKIA 3:1 “Ja, unë po dërgoj lajmëtarin 
tim për të përgatitur rrugën para meje. Dhe 
menjëherë Zoti, që ju kërkoni, do të hyjë në 
tempullin e vet, engjëlli i besëlidhjes që ju kërkoni 
me endje, ja, do të vijë”, thotë Zoti i ushtrive.

MATEU 17:5 Ndërsa ai fliste akoma, ja një 
re plot dritë i mbuloi; dhe nga reja u dëgjua 
një zë që thoshte: “Ky është Biri im i dashur, 
në të jam kënaqur: dëgjojeni!”.

GJONI 10:30 Unë dhe Ati jemi një”.

GJONI 10:36 ju thoni se ai, që Ati e ka 
shenjtëruar dhe e ka dërguar në botë, blasfemon, 
sepse ka thënë: “Unë jam Biri i Perëndisë”?

37 Nëse unë nuk bëj veprat e Atit tim, mos më 
besoni,

38 por nëse i bëj, edhe po të mos më besoni mua, 
u besoni të paktën veprave, që të njihni e të 
besoni se Ati është në mua dhe unë në atë”.

GJONI 17:6 Unë ia kam dëftuar emrin 

tënd njerëzve që ti m›i ke dhënë nga bota; 
ishin të tutë dhe ti m›i ke dhënë; dhe ata e 
kanë zbatuar fjalën tënde.

GJONI 17:26 Dhe unë i kam bërë të njohin 
emrin tënd dhe do të bëj ta njohin akoma, që 
dashuria, me të cilën ti më ke dashur mua, të 
jetë në ta dhe unë në ta”.

Shiko: Zanafilla 48:16; Eksodi 3:2-6; Eksodi 14:19; Eksodi 32:34; 
Eksodi 33:2,14,15; Numrat 20:16; Jozueu 5:13,14; Psalmet 2:12; 

Isaia 9:6; Isaia 42:8; Isaia 63:9; Gjoni 10:30,38; Gjoni 12:28; Gjoni 
14:9,10; Kolosianëve 2:9; Hebrenjve 3:10,11,16; Hebrenjve 10:26-

29; Hebrenjve 12:25; Zbulesa 1:8.

E18 Perëndia do të banojë në mes të 
popullit të tij.

     
EKSODI 25:8 Le të më bëjnë një 

shenjtërore, që unë të banoj në mes tyre.
9 Ju do ta bëni atë sipas tërë asaj që unë do 

t›iu tregoj, si për modelin e tabernakullit 
ashtu edhe për modelin e të gjitha orendive.

22 Aty unë do të të takoj, nga lart, mbi 
pajtuesin, midis dy kerubinëve që janë 
mbi arkën e dëshmisë, do të të njoftoj tërë 
urdhërat që do të të jap për bijtë e Izraelit.

LUKA 7:16 Atëherë të gjithë u 
mrekulluan dhe lëvdonin Perëndinë duke 
thënë: “Midis nesh doli një profet i madh” 
dhe: “Perëndia e vizitoi popullin e vet”.

GJONI 1:14 Dhe Fjala u bë mish dhe banoi 
ndër ne; dhe ne soditëm lavdinë e tij, si lavdia e 
të vetëmlindurit prej Atit, plot hir e të vërtetë.

VEPRAT E APOSTUJVE 7:44 Etërit tuaj 
në shkretëtirë kishin tabernakullin e dëshmisë, 
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ashtu siç kishte urdhëruar ai që i pati thënë 
Moisiut ta bëjë sipas modelit që kishte parë.

45 Dhe etërit tanë, pasi e morën, e mbartën 
me Jozueun në vendin që e kishin pushtuar 
johebrenjtë, të cilët Perëndia i dëboi para etërve 
tanë; dhe aty qëndroi deri në ditët e Davidit,

46 i cili gjeti hir përpara Perëndisë dhe kërkoi 
të mund të gjente një banesë për Perëndinë e 
Jakobit.

47 Por qe Salomoni ai që ia ndërtoi një shtëpi.
48 Por Shumë i Larti nuk banon në tempuj të 

ndërtuar nga dora e njeriut, sikurse thotë profeti:
49 “Qielli është froni im dhe toka stoli i këmbëve 

të mia; çfarë shtëpie do të më ndërtonit ju, thotë 
Zoti, ose cili do të qe vendi i pushimit tim?

HEBRENJVE 9:2 që përmbante një tymtore 
prej ari edhe arkën e Besëlidhjes, të mbuluar 
nga të gjitha anët me ar, në të cilën ishte një 
enë e artë me manë, shkopi i Aaronit që kishte 
buluar dhe rrasat e Besëlidhjes.

3 Edhe sipër asaj ishin kerubinët e lavdisë që 
i bënin hije pajtuesit; për këto ne nuk do të 
flasim me hollësi tani.

4 Duke qenë të vendosura kështu këto gjëra, 
priftërinjtë hynin vazhdimisht në tabernakulli 
i parë për të kryer shërbesën hyjnore;

5 por në të dytin hynte vetëm kryeprifti një herë 
në vit, jo pa gjak, të cilin e ofronte për veten e tij 
dhe për mëkatet e popu-llit të kryera në padije.

HEBRENJVE 9:11 Sepse, në qoftë 
se gjaku i demave dhe i cjepve dhe hiri i 
një mëshqerre i spërkatur mbi të ndoturit, i 
shenjtëron, duke i pastruar në mish,

12 aq më shumë gjaku i Krishtit, i cili me anë 
të Frymës së Shenjtë e dha veten e tij të 
papërlyer nga asnjë faj ndaj Perëndisë, do ta 
pastrojë ndërgjegjen tuaj nga veprat e vdekura 
për t›i shërbyer Perëndisë së gjallë!

ZBULESA 21:3 Dhe dëgjova një zë të madh 
nga qielli që thoshte: “Ja tabernakulli i 
Perëndisë me njerëzit! Dhe ai do të banojë me 
ta; edhe ata do të jenë populli i tij dhe vetë 
Perëndia do të jetë bashkë me ta, Perëndi e tyre.

Shiko: Zanafilla 18:33; Eksodi 15:2; Eksodi 20:24; Eksodi 29:42,43; 
Eksodi 30:6; Eksodi 31:18; Eksodi 36:2; Levitiku 4:6; Levitiku 

16:2; Numrat 7:89; Ligji i Përtërirë 5:26-31; Psalmet 80:1; Isaia 
12:6; Isaia 37:16; Zakaria 2:10; Zakaria 8:3; 2 e Korintasve 6:16; 

Hebrenjve 8:5; Hebrenjve 9:9.

D03 Puna e Mesisë si Prift.

EKSODI 28:12 Do t›i vësh të dy gurët mbi 
supet e efodit, si gurë kujtimore për bijtë e 
Izraelit; dhe Aaroni do t›i çojë emrat e tyre 
si një kujtim para Zotit mbi dy shtyllat e tij.

HEBRENJVE 7:24    Sepse ne një 
kryeprift i tillë na duhej, i shenjtë, i pafaj, i 
papërlyer, i ndarë nga mëkatarët dhe i ngritur 
përmbi qiej,

25 i cili nuk ka nevojë çdo ditë, si ata 
kryepriftërinjtë, të ofrojë flijime më parë për 
mëkatet e veta e pastaj për ato të popullit; 
sepse këtë e bëri një herë e mirë, kur e kushtoi 
vetveten.

26 Sepse ligji vë kryepriftërinj njerëz që kanë 
dobësi, por fjala e betimit, që vjen pas ligjit, 
vë Birin që është i përkryer në jetë të jetës.

27 Dhe pika kryesore e atyre gjërave që po themi 
është kjo: ne kemi një kryeprift të tillë, i cili 
qëndron në të djathtën e fronit të Madhërisë 
në qiejt,

28 shërbenjës i shenjtërores dhe të tabernakullit 
të vërtetë, të cilin e ngriti Perëndia e jo njeriu.

Shiko: Zakaria 6:13; Luka 1:54,72.
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D03 Puna e Mesisë si Prift.

EKSODI 28:29 Kështu Aaroni do t›i çojë 
emrat e bijve të Izraelit të skalitur në 
pektoralin e gjykimit, mbi zemrën e tij, 
kur do të hyjë në shenjtërore, në kujtim të 
përjetshëm përpara Zotit.

HEBRENJVE 8:6 Sepse Perëndia, duke i 
qortuar, thotë: “Ja po vijnë ditët kur do të bëj 
një Besëlidhje të re me shtëpinë e Izraelit dhe 
me shtëpinë e Judës,

HEBRENJVE 9:24  sepse përndryshe 
ai duhet të pësonte shumë herë që kur se u 
krijua bota; por tani, vetëm një herë, në fund 
të shekujve Krishti u shfaq për të prishur 
mëkatin me anë të flijimit të vetvetes.

D03 Puna e Mesisë si Prift.

EKSODI 28:36 Do të bësh edhe një pllakë 
prej ari safi dhe mbi të do të gdhendësh, 
ashtu siç bëhet mbi një vulë, fjalët: 
SHENJTÉRI ZOTIT.

EFESIANËVE 5:27 Kështu burrat duhet 
t›i duan gratë e veta porsi trupat e tyre; kush 
do gruan e vet do vetveten.

Shiko: Eksodi 39:30; Levitiku 8:9; Levitiku 10:3; Zakaria 14:20.

D03 Puna e Mesisë si Prift.

EKSODI 28:37 Do t›i lidhësh asaj një 
rrip ngjyrë vjollce, për ta bashkuar me 
çallmën; ajo duhet të ndodhet në pjesën e 
përparme të çallmës.

38 Kështu do të qëndrojnë mbi ballin e 
Aaronit, dhe Aaroni do të mbajë fajin të 
shoqëruar me gjërat e shenjta të paraqitura 
nga bijtë e Izraelit, në çdo lloj ofertash të 
shenjta; ajo do të rrijë vazhdimisht mbi 
ballin e tij, në mënyrë që ato të jenë të 
mirëpritura nga Zoti.

HEBRENJVE 4:14  Sepse ne nuk 
kemi kryeprift që nuk mund t›i vijë keq për 
dobësitë tona, po një që u tundua në të gjitha 
ashtu si ne, por pa mëkatuar.

Shiko: Levitiku 1:4; Levitiku 22:27; Levitiku 23:11; Isaia 
53:6,11,12; Zakaria 3:1-5; Zakaria 14:20; Gjoni 1:29; 2 e 

Korintasve 5:21; Hebrenjve 9:28; 1 Pjetrit 2:5,24; 1 Pjetrit 3:18.

E18 Perëndia do të banojë në mes të 
popullit të tij.

EKSODI 29:45 Do të banoj në mes të  
bijve të Izraelit dhe do të jem Perëndia i 
tyre.

46 Dhe ata do të mësojnë që unë jam Zoti, 
Perëndia i tyre, që i nxori nga vendi i 
Egjiptit për të banuar midis tyre. Unë jam 
Zoti, Perëndia i tyre”.

EKSODI 25:8 Le të më bëjnë një 
shenjtërore, që unë të banoj në mes tyre.

EKSODI 40:34 Atëherë reja e mbuloi çadrën 
e mbledhjes dhe lavdia e Zotit e mbushi 
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tabernakullin.

ZAKARIA 2:10 Lësho klithma gëzimi, 
gëzohu, o bijë e Sionit, sepse ja, unë do të vij, 
të banoj midis teje”, thotë Zoti.

GJONI 1:14 Dhe Fjala u bë mish dhe 
banoi ndër ne; dhe ne soditëm lavdinë e tij, si 
lavdia e të vetëmlindurit prej Atit, plot hir e të 
vërtetë.

GJONI 14:17 Frymën e së Vërtetës, që bota 
nuk mund ta marrë, sepse nuk e sheh dhe nuk 
e njeh; por ju e njihni, sepse qëndron me ju 
dhe do të jetë në ju.

20 Atë ditë do të mësoni se unë jam në Atin tim, 
dhe se ju jeni në mua dhe unë në ju.

23 Jezusi u përgjigj dhe i tha: “Nëse ndokush më 
do, do ta zbatojë fjalën time; edhe Ati im do 
ta dojë dhe ne do të vijmë tek ai dhe do të 
bëjmë banesën tek ai.

2 E KORINTASVE 6:16 Dhe çfarë 
marrëveshje ka tempulli i Perëndisë me idhujt? 
Sepse ju jeni tempulli i Perëndisë së gjallë, 
sikurse tha Perëndia: “Unë do të banoj në mes 
tyre, dhe do të ec ndër ta; do të jem Perëndia i 
tyre dhe ata do të jenë populli im”.

EFESIANËVE 2:22 Për këtë arsye unë, 
Pali, jam i burgosuri i Jezu Krishtit për ju 
johebrenjtë,

ZBULESA 21:3 Dhe dëgjova një zë të madh 
nga qielli që thoshte: “Ja tabernakulli i 
Perëndisë me njerëzit! Dhe ai do të banojë me 
ta; edhe ata do të jenë populli i tij dhe vetë 
Perëndia do të jetë bashkë me ta, Perëndi e 

tyre.

Shiko: Levitiku 26:12; Numrat 9:15; Ligji i Përtërirë 18:15; 1 i 
Mbretërve 8:10,11; 2 i Kronikave 7:1-3.

B23 Hiri i Perëndisë dhe Mesias.

EKSODI 33:19 Zoti iu përgjigj: “Unë do të 
bëj që të kalojë para teje gjithë mirësia ime 
dhe do të shpall emrin e Zotit para teje. 
Do të fal atë që do të fal dhe do të mëshiroj 
atë që do të mëshiroj”.

ROMAKËVE 9:15  Ai i thotë në fakt 
Moisiut: “Do të kem mëshirë për atë që të 
kem mëshirë, dhe do të kem dhembshuri për 
atë që do të kem dhembshuri”.

16 Kështu, pra, kjo nuk varet as prej atij që do, as 
prej atij që vrapon, por nga Perëndia që shfaq 
mëshirë.

17 Sepse Shkrimi i thotë Faraonit: “Pikërisht për 
këtë gjë të ngrita, që të tregoj te ti fuqinë time 
dhe që të shpallet emri im mbi mbarë dheun”.

18 Kështu ai ka mëshirë për atë që do dhe e 
ngurtëson atë që do.

ROMAKËVE 9:23  Dhe që të bëjë të 
njohur pasuritë e lavdisë së tij ndaj enëve të 
mëshirës, të cilat i përgatiti për lavdi,
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I01 Olokaustet - dhe mishi i flijim përfaqëson 
punën e Mesisë - një erë e këndshme.

LEVITIKU 1:5 Pastaj do të therë demin 
e vogël para Zotit; dhe priftërinjtë, bijtë 
e Aaronit, do të sjellin gjakun dhe do ta 
spërkatin rreth e qark altarit, që ndodhet 
në hyrje të çadrës së mbledhjes;

13 por do t›i lajë zorrët dhe këmbët me ujë, 
dhe prifti do të paraqesë çdo gjë dhe do ta 
tymosë mbi altar. Ky është një olokaust, 
një flijim i bërë me zjarr me erë të 
këndshme për Zotin.

LEVITIKU 2:1 Kur dikush i sjell si fli 
Zotit një blatim, oferta e tij të jetë nga 
maja e miellit; le të derdhë vaj mbi të dhe 
t›i vërë temjan sipër.

2 Do t›ia çojë priftërinjve, bijve të Aaronit; 
prifti do të marrë prej saj një grusht majë 
mielli dhe vaji me gjithë temjanin dhe do 
ta tymosë mbi altar si kujtim. Éshtë një 
flijim i bërë me zjarr me erë të këndshme 
për Zotin.

PSALMET 141:2 Le të arrijë lutja ime para teje 
si temjani, ngritja e duarve të mia si flijimi i 
mbrëmjes.

OSEA 6:6 Sepse unë dëshiroj mëshirë 
dhe jo flijimet, dhe njohjen e Perëndisë më 
shumë se olokaustet.

GJONI 1:14 Dhe Fjala u bë mish dhe 
banoi ndër ne; dhe ne soditëm lavdinë e tij, si 
lavdia e të vetëmlindurit prej Atit, plot hir e të 
vërtetë.

GJONI 17:1 Jezusi tha këto gjëra, pastaj i 

ngriti sytë drejt qiellit dhe tha: “O Atë, ora ka 
ardhur, përlëvdo Birin tënd, që edhe Biri yt të 
të përlëvdojë,

GJONI 17:4 Unë të kam përlëvduar mbi 
tokë; unë e kam kryer veprën që më ke dhënë 
të bëj.

5 Tani, pra, më përlëvdo, o Atë, pranë teje, me 
lavdinë që unë e kisha pranë teje para se të 
bëhej bota.

HEBRENJVE 9:14  Sepse atje ku ka një 
testament do të ketë me doemos edhe vdekjen 
e trashëgimlënësit.

Shiko: Zanafilla 8:21; Eksodi 29:18,25,41; Levitiku 2:2,9,12; 
Levitiku 3:5,16; Levitiku 4:31; Levitiku 6:15,21; Levitiku 8:21,28; 

Levitiku 17:6; Levitiku 23:13,18; Numrat 15:3,7,10,13,14,24; 
Numrat 18:17; Numrat 28:2,6,8,13,36; Numrat 29:2,6,8,13,36; 
Isaia 1:13; Mateu 12:7; Marku 12:33; Gjoni 4:34; Gjoni 6:38; 

Zbulesa 5:8; Zbulesa 8:3,4.

I04 Oferta e paqes dhe falenderimi i 
sakrifices përfaqesojnë punën e 
Mesias.

LEVITIKU 3:1 Kur një njeri ofron një 
flijim falënderimi, po të jetë se ofron një 
bagëti të trashë të marrë nga kopeja, qoftë 
mashkull apo femër, do ta ofrojë pa të 
meta përpara Zotit.

2 Do të vërë dorën mbi kokën e ofertës 
së tij dhe do ta therë në hyrje të çadrës 
së mbledhjes; pastaj priftërinjtë, bijtë e 
Aaronit, do të shpërndajnë gjakun rreth e 
qark mbi altarin.

3 Nga ky flijim falënderimi do të paraqesë, 
si flijim të bërë me zjarr për Zotin, 
dhjamin që mbulon zorrët dhe të gjithë 
dhjamin që rri ngjitur me zorrët,
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4 të dy veshkat dhe dhjamin që është mbi 
ato rreth ijeve, por do të shkëpusë bulën 
me dhjamë të mëlçisë së zezë që ndodhet 
mbi veshkat.

5 Pas kësaj bijtë e Aaronit do ta tymosin në 
altarin mbi olokaustin, që ndodhet mbi 
drutë e vëna mbi zjarr. Éshtë një flijim 
i bërë me zjarr me erë të këndshme për 
Zotin.

16 Pastaj prifti do t›i tymosë mbi altar si 
ushqim. Éshtë një ofertë e bërë me zjarr 
me erë të këndshme. E tërë yndyra i përket 
Zotit.

LEVITIKU 7:11 Ky është ligji i flijimit të 
falënderimit, që do t›i çohet Zotit.

12 Në qoftë se dikush e ofron për dhënie hiri, do 
të ofrojë me flijimin e dhënies së hirit kulaç 
pa maja të përzier me vaj, revani pa maja të 
përzier me vaj dhe kulaç me majë mielli të 
përzier me vaj.

LIGJI I PËRTËRIRË 27:7 Do të ofrosh flijime 
falenderimi, dhe aty do të hash dhe do të 
gëzohesh përpara Zotit, Perëndisë tënd.

LUKA 22:15 Atëherë ai u tha atyre: “Kam 
pasur dëshirë të madhe ta ha këtë Pashkë 
bashkë me ju, para se të vuaj,

LUKA 22:19 Pastaj mori bukën, falënderoi, 
e theu dhe ua dha atyre duke thënë: “Ky është 
trupi im, që është dhënë për ju; bëni këtë në 
përkujtimin tim”.

GJONI 4:32 Por ai u tha atyre: “Unë 
kam një ushqim për të ngrënë të cilin ju s›e 
njihni”.

33 Prandaj dishepujt i thonin njëri-tjetrit: “Mos i 

solli vallë dikush për të ngrënë?”.
34 Jezusi u tha atyre: “Ushqimi im është të bëj 

vullnetin e atij që më dërgoi dhe të kryej 
veprën e tij.

GJONI 6:51 Unë jam buka e gjallë që 
zbriti nga qielli; nëse një ha nga kjo bukë do 
të jetojë përjetë; buka që unë do të jap është 
mishi im, që unë do ta jap për jetën e botës”.

52-57
58 Kjo është buka që zbriti nga qielli; nuk është 

si mana që hëngrën etërit tuaj dhe vdiqën; 
kush ha këtë bukë do të jetojë përjetë”.

1 E KORINTASVE 10:16 kupa e bekimit, që 
ne bekojmë, a nuk është vallë pjesëmarrje në 
gjakun e Krishtit? Buka që ne thyejmë, a nuk 
është vallë pjesëmarrje në trupin e Krishtit?

1 E KORINTASVE 11:23 Sepse unë mora nga 
Zoti atë që ju transmetova edhe juve; se Zoti 
Jezus, në atë natë që po tradhtohej, mori bukën

24 dhe, si falënderoi, e theu dhe tha: “Merrni, 
hani; ky është trupi im që është thyer për ju; 
bëni këtë në përkujtimin tim”.

25 Gjithashtu, pas darkës, mori edhe kupën, 
duke thënë: “Kjo kupë është besëlidhja e re 
në gjakun tim; bëni këtë sa herë që të pini, në 
përkujtimin tim”.

26 Sepse sa herë të hani nga kjo bukë ose të pini 
nga kjo kupë, ju shpallni vdekjen e Zotit, 
derisa ai të vijë.

27 Prandaj ai që ha nga kjo bukë ose pi nga kjo 
kupë e Zotit padenjësisht, do të jetë fajtor i 
trupit dhe i gjakut të Zotit.

28 Por secili të shqyrtojë vetveten dhe kështu të 
hajë nga buka e të pijë nga kupa,

29 sepse ai që ha dhe pi padenjësisht, ha dhe pi 
një dënim për veten e tij, sepse nuk e dallon 
trupin e Zotit.
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HEBRENJVE 13:15 Dëgjoni të parët 
tuaj dhe nënshtrohuni atyre, sepse ata rrijnë 
zgjuar për shpirtërat tuaj, si ata që duhet të 
japin llogari; që ta bëjnë këtë me gëzim dhe 
jo me psheretima, sepse kjo nuk do t›ju sillte 
dobi.

1 PJETRIT 2:5 Sepse për ju që besoni ai është 
i çmuar, po për ata të pabindurit: “Guri, që 
u hoq mënjanë nga ndërtuesit, u bë guri i 
qoshes, gur pengese dhe shkëmb skandali që i 
bën të rrëzohen”.

Shiko: Eksodi 24:11; Levitiku 7:18-21; 1 i Samuelit 9:12; 1 i 
Samuelit 16:3; 1 i Mbretërve 8:62; Psalmet 27:6; Psalmet 50:14; 
Psalmet 96:8; Psalmet 107:22; Psalmet 116:17; Ezekieli 43:27; 

Luka 11:41; Romakëve 14:14,17; Efesianëve 5:20; Galatasve 5:22; 
Filipianëve 4:18; Titi 1:15; Hebrenjve 13:16; Gjoni 1:6-9.

B02 Mesia është Qengji i Perëndisë.
I05 Flijimi i mëkatit i referohet punës së Mesias.

Mëkati i një prifti:

LEVITIKU 4:3 në rast se mëkaton prifti 
që ka qënë vajuar, duke e bërë kështu 
popullin fajtor, t›i ofrojë Zotit për mëkatin 
e kryer një dem të vogël pa të meta, si 
flijim për mëkatin.

4 Do ta çojë demin e vogël në hyrje të çadrës 
së mbledhjes përpara Zotit; do të vërë 
dorën e tij mbi kokën e demit të vogël dhe 
do ta therë demin e vogël përpara Zotit.

5 Pastaj prifti që ka qënë vajosur do të marrë 
gjak nga demi i vogël dhe do ta çojë atë në 
çadrën e mbledhjes;

6 prifti do të ngjyejë gishtin e tij në gjak dhe 
do të spërkasë pak nga ky gjak shtatë herë 
para Zotit, përballë velit të shenjtërores.

7 Pastaj prifti do të vërë pak nga ai gjak mbi 
brirët e altarit të temjanit të parfumuar 
para Zotit, që ndodhet në çadrën e 
mbledhjes; do të derdhë mbetjen e gjakut 
të demit të vogël mbi bazën e altarit të 
olokausteve, që ndodhet në hyrje të çadrës 
së mbledhjes.

LEVITIKU 4:8-11

LEVITIKU 4:12 gjithë demin e vogël, do ta 
çojë jashtë kampit, në një vend të pastër, 
ku hidhet hiri; dhe do ta djegë mbi dru me 
zjarr; do të digjet aty ku hidhet hiri.

Mëkati i një njeriu - injoranca:

LEVITIKU 4:27 Në rast se dikush nga 
populli kryen një mëkat nga padituria 
kundër çfarëdo urdhërimi të Zotit, duke 
bërë një diçka që nuk duhet të bënte, duke 
u bërë, pra, fajtor,

28 kur ai bëhet i vetëdijshëm për mëkatin që 
ka kryer, do të sjellë si ofertë një dhi femër, 
pa të meta, për mëkatin e kryer.

29 Do të vërë dorën mbi kokën e flisë për 
mëkatin dhe do ta therë flinë për mëkatin 
në vendin e olokaustit.

ISAIA 53:6 Ne të gjithë endeshim si 
dele; secili prej nesh ndiqte rrugën e vet, dhe 
Zoti bëri që të bjerë mbi të paudhësia e ne të 
gjithëve.

7 I keqtrajtuar dhe i përulur, nuk e hapi gojën. 
Si një qengj që e çojnë në thertore, si një dele 
e heshtur përpara atyre që i qethin nuk e hapi 
gojën.

ISAIA 53:10 Por i pëlqeu Zotit ta rrihte 
dhe ta bënte të vuante. Duke ofruar jetën 
e tij si flijim për mëkatin, ai do të shikojë 
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pasardhës, do të zgjasë ditët e tij, dhe vullneti 
i Zotit do të ketë mbarësi në duart e tij.

11 Ai do të shikojë frytin e mundimit të shpirtit 
të tij dhe do të jetë i kënaqur; me anë të 
diturisë së tij, i drejti, shërbëtori im, do të 
bëjë të drejtë shumë veta, sepse do të marrë 
përsipër paudhësitë e tyre.

GJONI 1:29 Të nesërmen, Gjoni e pa 
Jezusin që po vinte drejt tij dhe tha: “Ja, 
Qengji i Perëndisë, që heq mëkatin e botës!

GJONI 1:36 Dhe, duke i ngulur sytë 
mbi Jezusin që po kalonte, tha: “Ja Qengji i 
Perëndisë!”.

VEPRAT E APOSTUJVE 8:32 Por pjesa 
e Shkrimit që ai po lexonte ishte kjo: “Atë e 
çuan si delja në thertore; dhe ashtu si qengji 
është memec përpara qethtarit, kështu ai nuk 
e hapi gojën e vet.

HEBRENJVE 7:26  Sepse ligji vë 
kryepriftërinj njerëz që kanë dobësi, por fjala 
e betimit, që vjen pas ligjit, vë Birin që është i 
përkryer në jetë të jetës.

HEBRENJVE 9:12  aq më shumë gjaku 
i Krishtit, i cili me anë të Frymës së Shenjtë e 
dha veten e tij të papërlyer nga asnjë faj ndaj 
Perëndisë, do ta pastrojë ndërgjegjen tuaj nga 
veprat e vdekura për t›i shërbyer Perëndisë së 
gjallë!

13 Për këtë arsye ai është ndërmjetësi i 
Besëlidhjes së re që, me anë të vdekjes që u 
bë për shpërblimin e shkeljeve që u kryen 
gjatë Besëlidhjes së parë, të thirrurit të marrin 
premtimin e trashëgimisë së amshuar.

14 Sepse atje ku ka një testament do të ketë me 
doemos edhe vdekjen e trashëgimlënësit.

HEBRENJVE 9:21  Ishte, pra, e 
nevojshme që format e gjërave qiellore të 
pastroheshin me këto gjëra; por vetë gjerat 
qiellore me flijime më të mira se këto.

22 Sepse Krishti nuk hyri në një shenjtërore të 
bërë me dorë, që është vetëm shëmbëllesë e 
asaj të vërtetë, por në vetë qiellin për të dalë 
tani përpara Perëndisë për ne,

23 dhe jo për ta kushtuar si fli veten e vet shumë 
herë, sikurse kryeprifti që hyn vit për vit në 
shenjtërore me gjak që s›është i veti,

24 sepse përndryshe ai duhet të pësonte shumë 
herë që kur se u krijua bota; por tani, vetëm një 
herë, në fund të shekujve Krishti u shfaq për të 
prishur mëkatin me anë të flijimit të vetvetes.

25 Dhe, duke qenë se është caktuar që njerëzit të 
vdesin vetëm një herë, dhe më pas vjen gjyqi,

HEBRENJVE 10:4 ti nuk pëlqeve as 
olokauste as flijimet për mëkatin.

5 Atëherë unë thashë: “Ja, unë po vij; në rotullin 
e librit është shkruar për mua; për të bërë, o 
Perëndi, vullnetin tënd””.

6 Mbasi tha: “Ti nuk deshe as flijim as mblatë, 
as olokauste as flijime për mëkatin, që të 
blatohen sipas ligjit”,

7 ai shtoi: “Ja, unë vij për të bërë, o Perëndi, 
vullnetin tënd”. Ai heq të parën, që të vërë të 
dytën.

8 Prej këtij vullneti, ne jemi shenjtëruar me anë 
të kushtimit të trupit të Jezu Krishtit, që u bë 
një herë për të gjithë.

9 Dhe ndërsa çdo prift rri përdita në këmbë duke 
shërbyer dhe duke mblatuar shpesh herë të njëjtat 
flijime, që nuk mund të heqin kurrë mëkatet,

10 ai, përkundrazi, pasi dha për gjithnjë një 
flijim të vetëm për mëkatet, u vu të rrijë në të 
djathtën e Perëndisë,

11 duke pritur paskëtaj vetëm që armiqtë e tij t›i 
vihen si ndenjëse për këmbët e tij.
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12 Sepse, me një ofertë të vetme, ai i bëri të 
përsosur për gjithnjë ata që shenjtërohen.

13 Por edhe Fryma e Shenjtë na e dëshmon; 
sepse, mbasi pat thënë më parë:

14 “Kjo është Besëlidhja që unë do të bëj me ata 
pas atyre ditëve, thotë Perëndia, unë do t›i 
shtie ligjet e mia në zemrat e tyre dhe do t›i 
shkruaj në mendjet e tyre”,

HEBRENJVE 13:11 Le të dalim, pra, drejt 
tij jashtë fushës, duke bartur poshtërimin e tij.

12 Sepse nuk kemi këtu qytet të përhershëm, por 
kërkojmë atë që ka për të ardhur.

13 Me anë të tij, pra, le t›i ofrojmë vazhdimisht 
Perëndisë një flijim lavdie, domethënë frytin e 
buzëve që rrëfejnë emrin e tij.

1 PJETRIT 1:18 të paranjohur përpara krijimit 
të botës, por të shfaqur kohët e fundit për ju,

19 që, nëpërmjet tij, të besoni në Perëndinë që e 
ringjalli prej së vdekurish dhe i dha lavdi, që 
besimi juaj dhe shpresa të jenë në Perëndinë.

20 Mbasi të pastroni shpirtrat tuaj me bindjen 
ndaj së vërtetës me anë të Frymës, për të pasur 
një dashuri vëllazërore pa hipokrizi, të doni 
fort njeri tjetrin me zemër të pastër,

ZBULESA 5:6 Ai erdhi dhe mori librin nga 
dora e djathtë e atij që rrinte mbi fron.

7 Dhe, mbasi e mori librin, të katër qeniet 
e gjalla dhe të njëzet e katër pleqtë ranë 
përmbys përpara Qengjit, duke pasur secili 
një qeste dhe disa kupa ari plot me erë të 
këndshme, të cilat janë lutjet e shenjtorëve.

8 Dhe këndonin një këngë të re duke thënë: “Ti je 
i denjë ta marrësh librin dhe të hapësh vulat e tij, 
sepse ti u there, dhe me gjakun tënd na bleve te 
Perëndia nga çdo fis, gjuhë, popull dhe komb,

9 dhe na bëre mbretër dhe priftër për Perëndinë 
tonë, dhe do të mbretërojmë mbi dhe”.

Shiko: Mateu 18:21,22; Romakëve 3:24-26; Romakëve 8:1-4; 
Galatasve 4:4; Hebrenjve 1:3; Hebrenjve 10:29; 1 Pjetrit 2:22-24; 1 

Pjetrit 3:18; Gjoni 1:7-9; Zbulesa 7:9,10.

I02 Pikat e djegura ofertë për punën e 
Mesias - një ofertë spontane.

LEVITIKU 7:16 Por në qoftë se flijimi që 
dikush ofron është një kushtim ose një 
ofertë spontane, do të hahet ditën në të 
cilën paraqitet flijimi; ajo që tepron duhet 
të hahet të nesërmen.

EKSODI 35:21 Kështu tërë ata që ishin të 
shtyrë nga zemra e tyre dhe tërë ata që ishin 
të shtyrë nga fryma e tyre, erdhën për t›i sjellë 
ofertën e tyre Zotit për veprën e çadrës së 
mbledhjes, për të gjitha shërbimet e tij dhe 
për rrobat e shenjta.

LEVITIKU 22:21 Kur dikush i ofron Zotit një 
flijim falënderimi, që është marrë nga kopeja 
apo nga tufa, qoftë për të përmbushur një 
kusht, qoftë si ofertë vullnetare, viktima për 
t›u pëlqyer duhet të jetë e përsosur; nuk duhet 
të ketë asnjë të metë.

22 Erdhën burra dhe gra, ata që kishin zemër 
bujare, dhe sollën me vete kapëse, vathë, 
unaza me vulë dhe byzylykë, lloj lloj 
xhevahiresh prej ari; gjithkush i solli ndonjë 
ofertë prej ari Zotit. 

PSALMET 40:7 Atëherë unë thashë: “Ja, po 
vij. Në rrotullin e librit shkruhet për mua.

PSALMET 66:13 Unë do të hyj në shtëpinë tënde 
me olokauste; do të plotësoj zotimet e mia,

ISAIA 53:7 I keqtrajtuar dhe i përulur, 
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nuk e hapi gojën. Si një qengj që e çojnë në 
thertore, si një dele e heshtur përpara atyre që 
i qethin nuk e hapi gojën.

LUKA 3:22 dhe Fryma e Shenjtë zbriti 
mbi të, në trajtën trupore si të pëllumbit, dhe 
nga qielli erdhi një zë, që thoshte: “Ti je Biri 
im i dashur, në ty unë jam kënaqur!”.

GJONI 2:17 Kështu dishepujve të tij i 
kujtohej se ishte shkruar: “Zelli i shtëpisë sate 
më ka përpirë!”.

GJONI 3:16 Sepse Perëndia e deshi aq 
botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, 
kushdo që beson në të, të mos humbasë, por 
të ketë jetë të përjetshme.

GJONI 10:17 Prandaj Ati më do, sepse unë 
e lë jetën time që ta marr përsëri.

18 Askush nuk mund të ma heqë, por e lë nga vetja; 
unë kam pushtet ta lë e pushtet ta marr përsëri; ky 
është urdhri që kam marrë nga Ati im”.

GJONI 17:4 Unë të kam përlëvduar mbi 
tokë; unë e kam kryer veprën që më ke dhënë 
të bëj.

2 E KORINTASVE 8:9 Sepse ju e njihni 
hirin e Zotit tonë Jezu Krisht, i cili, duke qenë 
i pasur, u bë i varfër për ju, që ju të bëheni të 
pasur me anë të varfërisë së tij.

FILIPIANËVE 2:7   dhe duke u gjetur 
nga pamja e jashtme posi njeri, e përuli 
vetveten duke u bërë i bindur deri në vdekje, 
deri në vdekje të kryqit.

Shiko: Eksodi 25:39; Eksodi 35:29; Eksodi 36:3; Numrat 15:3; 
Ligji i Përtërirë 12:6; Ligji i Përtërirë 23:23; Psalmet 69:9; Psalmet 

116:14,18; 1 i Kronikave 29:3,9; 2 i Kronikave 35:8; Ezekieli 
46:12; Mateu 3:17; Mateu 17:5; Marku 1:11; Marku 9:7; Luka 

9:35; Veprat e Apostujve 2:44; Romakëve 12:1; 2 e Korintasve 9:7; 
Efesianëve 5:2; 2 Pjetrit 1:17.

B02 Mesia është Qengji i Perëndisë.
I06 Dita e Shlyerjes i referohet punës së 

Mesisë.

Shlyerja që i përket priftërinjve;

LEVITIKU 16:1 Zoti i foli Moisiut mbas 
vdekjes së dy bijve të Aaronit, që vdiqën 
kur u paraqitën para Zotit me zjarr të 
ndaluar.

2 Zoti i tha Moisiut: “Foli Aaronit, vëllait 
tënd, dhe thuaji të mos hyjë në çfarëdo 
kohe në shenjtërore, përtej perdes, përpara 
pajtuesit që ndodhet mbi arkë, që të mos 
vdesë, sepse unë do të shfaqem në renë mbi 
pajtuesin.

LEVITIKU 16:3,4,6 

Shlyerja për bijtë e Izraelit, duke vrarë cjapin:

LEVITIKU 16:5 Nga asambleja e bijve të 
Izraelit do të marrë dy cjep për flijimin e 
mëkatit dhe një dash për olokaustin.

7 Pastaj do t›i marrë të dy cjeptë dhe do t›i 
paraqesë përpara Zotit në hyrje të çadrës 
së mbledhjes.

8 Aaroni do t›i hedhë në short dy cjeptë: 
njëri prej tyre do të caktohet për Zotin dhe 
tjetri do të shërbejë si cjap për shlyerjen e 
fajit.

9 Aaroni do të afrojë cjapin e caktuar 
për Zotin dhe do ta ofrojë si flijim për 
mëkatin;

LEVITIKU 16:11-14
LEVITIKU 16:15 Pastaj do të therë cjapin e 
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flijimit për mëkatin, që është për popullin, 
dhe do të çojë gjakun e tij matanë velit; 
dhe do të bëjë me këtë gjak atë që ka bërë 
me gjakun e demit të vogël; do ta spërkatë 
mbi pajtuesin dhe para pajtuesit.

16 Kështu do të bëjë shlyerjen për 
shenjtëroren, për shkak të papastërtive 
të bijve të Izraelit, të shkeljeve të tyre 
dhe të të gjitha mëkateve të tyre. Do të 
veprojë në të njëjtën mënyrë për çadrën e 
mbledhjes, që mbetet midis tyre, në mes të 
papastërtive të tyre.

LEVITIKU 16:17-19 

Shlyerja për bijtë e Izraelit, duke dërguar cjapin larg:

LEVITIKU 16:10 por cjapi i caktuar si cjap 
fajshlyes do të paraqitet i gjallë para Zotit, 
me qëllim që mbi të të bëhet shlyerja dhe 
për ta çuar pastaj në shkretëtirë si cjap 
fajshlyes.

20 Kur të ketë mbaruar së kryeri shlyerjen 
për shenjtëroren, për çadrën e mbledhjes 
dhe për altarin, do të afrojë cjapin e gjallë.

21 Aaroni do të vendosë të dyja duart e tij 
mbi kokën e cjapit të gjallë dhe do të 
rrëfejë mbi të tërë padrejtësitë e bijve 
të Izraelit, të gjitha shkeljet e tyre, tërë 
mëkatet e tyre, dhe do t›i vërë mbi kokën e 
cjapit; pastaj do ta çojë në shkretëtirë me 
anë të një njeriu të zgjedhur enkas.

22 Cjapi do të mbartë mbi vete në tokë të 
vetmuar të gjitha padrejtësitë e tyre dhe ai 
njeri do ta lërë të shkojë në shkretëtirë.

23 Pastaj Aaroni do të hyjë në çadrën e 
mbledhjes, do të zhveshë rrobat e tij 
prej liri që kishte veshur për të hyrë në 
shenjtërore dhe do t›i lërë aty.

LEVITIKU 16:24-28
LEVITIKU 16:29 Ky do të jetë për 

ju një ligj i përjetshëm: në muajin e shtatë, 
ditën e dhjetë të muajit, do të përulni 
shpirtrat tuaj dhe nuk do të kryeni asnjë 
punë, as ai që ka lindur në vend as i huaji 
që banon midis jush.

30 Sepse atë ditë prifti do të bëjë shlyerjen për 
ju, për t›ju pastruar, me qëllim që të jeni të 
pastruar nga tërë mëkatet tuaja përpara Zotit.

31 Éshtë për ju një e shtunë madhështore 
pushimi dhe ju do të përulni shpirtrat 
tuaj; është një ligj i përjetshëm.

LEVITIKU 17:11 Sepse jeta e mishit është në 
gjak. Prandaj ju kam urdhëruar ta vini 
mbi altar për të bërë shlyerjen për jetën 
tuaj, sepse është gjaku që bën shlyerjen e 
fajit për jetën.

ISAIA 53:4 Megjithatë ai mbante 
sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër 
dhembjet tona; por ne e konsideronim të 
goditur, të rrahur nga Perëndia dhe të përulur.

5 Por ai u tejshpua për shkak të shkeljeve tona, 
u shtyp për paudhësitë tona; ndëshkimi për të 
cilin kemi paqen është mbi të, dhe për shkak 
të vurratave të tij ne jemi shëruar.

6 Ne të gjithë endeshim si dele; secili prej nesh 
ndiqte rrugën e vet, dhe Zoti bëri që të bjerë 
mbi të paudhësia e ne të gjithëve.

MATEU 27:51 Dhe ja, veli i tempullit u 
shqye në dy pjesë, nga maja e deri në fund; 
toka u drodh dhe shkëmbinjtë u çanë;

LUKA 23:46 Dhe Jezusi bërtiti me zë të 
lartë dhe tha: “O Atë, në duart e tua po e 
dorëzoj frymën tim!”. Dhe, si tha këto, dha 
fryma.

GJONI 1:29 Të nesërmen, Gjoni e pa 
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Jezusin që po vinte drejt tij dhe tha: “Ja, 
Qengji i Perëndisë, që heq mëkatin e botës!

ROMAKËVE 4:24  por edhe për ne, të 
cilëve do të na numërohet, neve që besojmë 
në atë që ka ringjallur prej të vdekurve 
Jezusin, Zotin tonë,

25 i cili u dha për shkak të fyerjeve tona dhe u 
ringjall për justifikimin tonë.

HEBRENJVE 7:22    kurse ai, mbasi 
qëndron për jetë të jetës, ka priftëri të 
patjetërsueshme,

HEBRENJVE 8:1 Sepse çdo kryeprift vihet për 
të ofruar dhurata dhe flijime, prandaj është 
e nevojshme që edhe ky të ketë diçka që të 
kushtojë.

2 Po të ishte Ai mbi dhe, nuk do të ishte 
as prift, sepse ka priftërinj të cilët ofrojnë 
dhuratat sipas ligjit,

HEBRENJVE 9:7 i cili është një shëmbëlltyrë 
për kohën e tanishme; dhe donte të tregonte 
se dhuratat dhe flijmet që jepeshin nuk mund 
ta bënin të përsosur në ndërgjegje atë që e 
kryente shërbesën hyjnore,

8 sepse kishte të bënte vetëm me ushqime, 
pije, larje të ndryshme, urdhërime mishi, të 
imponuara deri në kohën e ndryshimit.

9 Por Krishti, që erdhi si kryeprift i të mirave që 
do të vijnë në të ardhmen, duke kaluar nëpër 
një tabernakull më të madh e më të përkryer, 
që s›është bërë me dorë, pra, që nuk është e 
kësaj krijese,

10 hyri një herë e përgjithmonë në shenjtërore, 
jo me gjakun e cjepve dhe të viçave, por me 
gjakun e vet, dhe fitoi një shpëtim të amshuar.

11 Sepse, në qoftë se gjaku i demave dhe i cjepve 
dhe hiri i një mëshqerre i spërkatur mbi të 

ndoturit, i shenjtëron, duke i pastruar në 
mish,

12 aq më shumë gjaku i Krishtit, i cili me anë 
të Frymës së Shenjtë e dha veten e tij të 
papërlyer nga asnjë faj ndaj Perëndisë, do ta 
pastrojë ndërgjegjen tuaj nga veprat e vdekura 
për t›i shërbyer Perëndisë së gjallë!

13 Për këtë arsye ai është ndërmjetësi i 
Besëlidhjes së re që, me anë të vdekjes që u 
bë për shpërblimin e shkeljeve që u kryen 
gjatë Besëlidhjes së parë, të thirrurit të marrin 
premtimin e trashëgimisë së amshuar.

14 Sepse atje ku ka një testament do të ketë me 
doemos edhe vdekjen e trashëgimlënësit.

15 Sepse testamenti është i vlefshëm vetëm pas 
vdekjes, sepse nuk ka kurrfarë fuqie deri sa 
trashëgimlënësi ende rron.

16 Prandaj edhe Besëlidhja e parë nuk u vërtetua 
pa gjak.

17 Sepse kur iu shpallën të gjitha urdhërimet 
sipas ligjit gjithë popullit nga Moisiu, ky mori 
gjakun e viçave, të cjepve, bashkë me ujë, lesh 
të kuq dhe hisop, e spërkati librin dhe gjithë 
popullin,

18 duke thënë: “Ky është gjaku i Besëlidhjes që 
Perëndia urdhëroi për ju”.

19 Gjithashtu ai me atë gjak spërkati edhe 
tabernakullin dhe të gjitha orenditë e 
shërbesës hyjnore.

20 Dhe sipas ligjit, gati të gjitha gjërat pastrohen me 
anë të gjakut; dhe pa derdhur gjak nuk ka ndjesë.

21 Ishte, pra, e nevojshme që format e gjërave 
qiellore të pastroheshin me këto gjëra; por vetë 
gjerat qiellore me flijime më të mira se këto.

22 Sepse Krishti nuk hyri në një shenjtërore të 
bërë me dorë, që është vetëm shëmbëllesë e 
asaj të vërtetë, por në vetë qiellin për të dalë 
tani përpara Perëndisë për ne,

23 dhe jo për ta kushtuar si fli veten e vet shumë 
herë, sikurse kryeprifti që hyn vit për vit në 

LEVITIKU



53

shenjtërore me gjak që s›është i veti,
24 sepse përndryshe ai duhet të pësonte shumë 

herë që kur se u krijua bota; por tani, vetëm një 
herë, në fund të shekujve Krishti u shfaq për të 
prishur mëkatin me anë të flijimit të vetvetes.

25 Dhe, duke qenë se është caktuar që njerëzit të 
vdesin vetëm një herë, dhe më pas vjen gjyqi,

26 kështu edhe Krishti, pasi u dha vetëm njëherë 
për të marrë mbi vete mëkatët e shumëve, 
do të duket për së dyti pa mëkat për ata që e 
presin për shpëtim.

27 Sepse ligji, duke pasur hijen e të mirave që 
kishin për të ardhur dhe jo figurën vetë të 
gjërave, nuk mundet kurrë që t›i bëjë të përkryer 
ata që i afrohen Perëndisë me anë të të njëjtave 
flijime që ofrohen vazhdimisht vit për vit.

28 Sepse përndryshe do të kishin pushuar t›i 
ofronin, sepse ata që e ushtrojnë kultin, si të 
pastroheshin një herë, a nuk do të kishin më 
asnjë vetëdije për mëkatet?

HEBRENJVE 10:4  ti nuk pëlqeve as 
olokauste as flijimet për mëkatin.

HEBRENJVE 10:14 “Kjo është 
Besëlidhja që unë do të bëj me ata pas atyre 
ditëve, thotë Perëndia, unë do t›i shtie ligjet 
e mia në zemrat e tyre dhe do t›i shkruaj në 
mendjet e tyre”,

1 GJONIT 2:2 Ai që thotë: “Unë e kam 
njohur atë”, dhe nuk zbaton urdhërimet e tij, 
është gënjeshtar dhe e vërteta nuk është në të.

Shiko: Zanafilla 32:30; Eksodi 28:2,30; Eksodi 30:10; Eksodi 
33:20; Levitiku 16:4; Levitiku 23:26-32; Levitiku 25:9; Numrat 

27:21; Numrat 29:7; Ligji i Përtërirë 5:24; Gjyqtarët 6:22; Psalmet 
51:15,17; Psalmet 103:12; Isaia 38:17; Isaia 43:25; Isaia 44:22; 
Isaia 53:12; Ezekieli 10:18,19; Danieli 10:5; Osea 6:2,3; Jona 
1-3; Mikea 7:19; Mateu 28:30; Marku 15:38; Luka 23:41,45; 

Gjoni 1:14; Gjoni 2:11,19; Gjoni 19:23; Veprat e Apostujve 13:39; 
Romakëve 5:9; 2 e Korintasve 5:19,21; Efesianëve 2:6; 1 Timoteut 

2:5; Hebrenjve 7:26-28; Hebrenjve 8:5; Hebrenjve 10:19-22; 
Hebrenjve 12:24; 2 Pjetrit 3:9; Zbulesa 19:7,8.

B02 Mesia është Qengji i Perëndisë.
I03 Olokausti paraqet punën e Mesisë - 

një ofertë të patemetë - një olokaust i 
përjetshëm.

LEVITIKU 22:17    Zoti i foli akoma Moisiut 
duke i thënë:

18 Folu Aaronit, bijve të tij dhe gjithë bijve 
të Izraelit dhe u thuaj atyre: Kushdo nga 
shtëpia e Izraelit ose nga të huajt në Izrael, 
që paraqet si olokaust për Zotin një ofertë 
për çfarëdo kushti ose çfarëdo dhurate 
sipas dëshirës;

19 për të qënë i mirëpritur, do të ofrojë një 
mashkull, pa të meta, të marrë nga qetë, 
nga dhentë apo nga dhitë.

20 Nuk do të ofroni asgjë që ka një të metë, 
sepse nuk do të ishte e pëlqyer.

21 Kur dikush i ofron Zotit një flijim 
falënderimi, që është marrë nga kopeja 
apo nga tufa, qoftë për të përmbushur një 
kusht, qoftë si ofertë vullnetare, viktima 
për t›u pëlqyer duhet të jetë e përsosur; 
nuk duhet të ketë asnjë të metë.

LEVITIKU 17:11 Sepse jeta e mishit është në 
gjak. Prandaj ju kam urdhëruar ta vini mbi 
altar për të bërë shlyerjen për jetën tuaj, sepse 
është gjaku që bën shlyerjen e fajit për jetën.

NUMRAT 28:3 Dhe do t›u thuash atyre: 
Ky është flijimi i bërë me zjarr, që do t›i 
ofroni Zotit: dy qengja motakë pa të meta, si 
olokaust i përjetshëm.

4 Një qengj do ta ofrosh në mëngjes, ndërsa 
qengjin tjetër në të ngrysur;

PSALMET 40:6 Ti nuk kënaqesh as me flijime 
as me oferta; më ke shpuar veshët. Ti nuk ke 
kërkuar as olokauste as flijime për mëkatin.
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ISAIA 53:8 U çua larg nga shtypja dhe 
nga gjykimi; dhe nga brezi i tij kush mendoi se 
ai ishte larguar nga toka e të gjallëve dhe ishte 
goditur për shkak të shkeljeve të popullit tim?

MATEU 20:28 Sepse edhe Biri i njeriut nuk 
erdhi që t›i shërbejnë, por për të shërbyer 
dhe për të dhënë jetën e tij si çmim për 
shpengimin e shumë vetëve.

MATEU 26:28 sepse ky është gjaku im, gjaku 
i besëlidhjes së re, i cili është derdhur për 
shumë për faljen e mëkatëve.

MATEU 27:19 Dhe ndërsa ai po rrinte në 
gjykatë, gruaja e tij i çoi fjalë: “Mos u përziej 
aspak me çështjen e atij të drejti, sepse sot 
kam vuajtur shumë në ëndërr për shkak të 
tij”.

LUKA 23:4 Pilati u tha atëherë krerëve 
të priftërinjve dhe popullit: “Unë nuk po gjej 
asnjë faj te ky njeri”.

LUKA 23:47 Atëherë centurioni, kur pa 
ç›ndodhi, përlëvdoi Perëndinë duke thënë: 
“Me të vërtetë ky njeri ishte i drejtë!”.

1 E KORINTASVE 1:30 Por prej tij ju jeni 
në Krishtin Jezus, i cili nga Perëndia u bë për 
ne dituri, drejtësi, shenjtërim dhe shpengim,

EFESIANËVE 5:2 Por, ashtu si u ka hije 
shenjtorëve, as kurvëria, as ndonjë papastërti, 
as kurnacëri të mos zihet në gojë midis jush;

HEBRENJVE 7:26  Sepse ligji vë 
kryepriftërinj njerëz që kanë dobësi, por fjala 
e betimit, që vjen pas ligjit, vë Birin që është i 
përkryer në jetë të jetës.

HEBRENJVE 10:4  ti nuk pëlqeve as 
olokauste as flijimet për mëkatin.

5 Atëherë unë thashë: “Ja, unë po vij; në rotullin 
e librit është shkruar për mua; për të bërë, o 
Perëndi, vullnetin tënd””.

6 Mbasi tha: “Ti nuk deshe as flijim as mblatë, 
as olokauste as flijime për mëkatin, që të 
blatohen sipas ligjit”,

7 ai shtoi: “Ja, unë vij për të bërë, o Perëndi, 
vullnetin tënd”. Ai heq të parën, që të vërë të 
dytën.

8 Prej këtij vullneti, ne jemi shenjtëruar me anë 
të kushtimit të trupit të Jezu Krishtit, që u bë 
një herë për të gjithë.

9 Dhe ndërsa çdo prift rri përdita në këmbë 
duke shërbyer dhe duke mblatuar shpesh herë 
të njëjtat flijime, që nuk mund të heqin kurrë 
mëkatet,

10 ai, përkundrazi, pasi dha për gjithnjë një 
flijim të vetëm për mëkatet, u vu të rrijë në të 
djathtën e Perëndisë,

1 PJETRIT 1:18 të paranjohur përpara krijimit 
të botës, por të shfaqur kohët e fundit për ju,

19 që, nëpërmjet tij, të besoni në Perëndinë që e 
ringjalli prej së vdekurish dhe i dha lavdi, që 
besimi juaj dhe shpresa të jenë në Perëndinë.

20 Mbasi të pastroni shpirtrat tuaj me bindjen 
ndaj së vërtetës me anë të Frymës, për të pasur 
një dashuri vëllazërore pa hipokrizi, të doni 
fort njeri tjetrin me zemër të pastër,

21 sepse jeni ringjizur jo nga një farë që prishet, 
por që nuk prishet, me anë të fjalës së 
Perëndisë së gjallë dhe që mbetet përjetë.

Shiko: Eksodi 12:5; Levitiku 1:1-4,10; Levitiku 3:1,6; Levitiku 
4:32; Levitiku 7:11; Levitiku 21:16-24; Levitiku 22:27; Numrat 

16:40; Ligji i Përtërirë 14:6; Ligji i Përtërirë 15:21; Ligji i Përtërirë 
17:1; Esdra 6:8-10; Psalmet 50:8-12; Psalmet 51:16; Isaia 1:11-15; 
Malakia 1:8,13,14; Mateu 3:15; Mateu 27:19,24,54; Marku 10:45; 
Marku 14:24; Luka 4:3; Luka 9:56; Luka 23:41; Gjoni 4:34; Gjoni 

5:30; Gjoni 6:38; 2 e Korintasve 5:21; Galatasve 4:4; Efesianëve 
5:26; 1 Thesalonikasve 2:10; Titi 1:7,10; Titi 2:14; Hebrenjve 9:22; 

Hebrenjve 10:19-21; Hebrenjve 13:12; Gjoni 1:7; Gjoni 2:1.
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I09 Festa e të Ndormëve i referohet punës 
së Mesias.

LEVITIKU 23:6 dhe ditën e pesëmbëdhjetë 
të po atij muaji bie festa e bukës së ndorme 
për nder të Zotit; për shtatë ditë do të hani 
bukë të ndorme.

7 Ditën e parë do të bëni një mbledhje të 
shenjtë; nuk do të bëni atë ditë asnjë punë 
të rëndë;

8 dhe për shtatë ditë do t›i ofroni Zotit 
flijime të bëra me zjarr. Ditën e shtatë  
do të bëhet një mbledhje e shenjtë; gjatë 
asaj dite nuk do të bëni asnjë punë të 
rëndë”.

LIGJI I PËRTËRIRË 16:3 Dhe nuk do të  
hash bashkë me të bukë të mbrujtur; shtatë 
ditë do të hash bukë të ndorme (sepse dole me 
nxitim nga vendi i Egjiptit), me qëllim që ta 
kujtosh ditën që dole nga Egjipti tërë ditët e 
jetës sate.

MATEU 26:17 Tani ditën e parë të 
ndormëve, dishepujt iu afruan Jezusit dhe 
i thanë: “Ku don të shtrojmë për të ngrënë 
Pashkën?”.

MARKU 14:1 Tani dy ditë më vonë ishte 
Pashka dhe festa e të Ndormëve; dhe krerët 
e priftërinjve dhe skribët kërkonin mënyrën 
se si ta kapnin Jezusin me mashtrim dhe ta 
vrisnin.

1 E KORINTASVE 5:7 Hiqni, pra, majanë 
e vjetër, që të jeni një brumë i ri, siç jeni pa 
maja; sepse pashka jonë, që është Krishti, u 
flijua për ne.

2 E KORINTASVE 5:21 Sepse ai bëri të jetë 
mëkat për ne ai që nuk njihte mëkat, që ne të 
bëhemi drejtësia e Perëndisë në të.

EFESIANËVE 5:2      Por, ashtu si u ka hije 
shenjtorëve, as kurvëria, as ndonjë papastërti, 
as kurnacëri të mos zihet në gojë midis jush;

Shiko: Eksodi 12:15-20,39; Eksodi 13:6,7; Eksodi 23:15; Eksodi 
34:18; Numrat 28:17-25; Ligji i Përtërirë 16:8,16; Gjyqtarët 6:12-

24; 2 i Kronikave 30:13,21; 2 i Kronikave 35:17; Esdra 6:22; Marku 
14:12; Luka 22:1,7.

I10 Vala e duajve të drithërave të parë i 
referohet ringjalljes së Mesias.

LEVITIKU 23:9 Zoti i foli akoma Moisiut, 
duke i thënë:

10 Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj: Kur do 
të hyni në vendin që unë po ju jap dhe do 
të kryeni të korrat, do t›i çoni priftit një 
demet si prodhim i parë i korrjes suaj;

11 Ai do ta tundë demetin përpara Zotit për 
ju, me qëllim që të pëlqehet; prifti do ta 
tundë një ditë pas së shtunës.

12 Ditën gjatë së cilës do të tundni demetin, 
do t›i ofroni një qengj motak, pa të meta, 
si olokaust për Zotin.

13 Blatimi i ushqimit që do ta shoqërojë do 
të jetë dy të dhjeta të efës majë mielli të 
përzier me vaj, si flijim i bërë me zjarr, me 
një erë të këndshme për Zotin; libacioni do 
të jetë një çerek hin verë.

14 Nuk do të hani as bukë, as grurë të pjekur, 
as kallëza të freskëta, deri në atë ditë, deri 
sa të mos keni çuar ofertën e Perëndisë 
tuaj. Ky është një ligj i përjetshëm për të 
gjithë brezat tuaja, në të gjitha vendet ku 
do të banoni.
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MATEU 28:5 por engjëlli, duke iu drejtuar 
grave, u tha atyre: “Mos kini frikë, sepse unë e 
di se ju kërkoni Jezusin, që u kryqëzua.

6 Ai nuk është këtu, sepse u ringjall, sikurse 
kishte thënë; ejani, shikoni vendin ku qe vënë 
Zoti.

7 Shkoni shpejt t›u thoni dishepujve të tij se ai 
u ringjall së vdekuri; dhe ja, po shkon përpara 
jush në Galile; atje do ta shihni; ja, jua 
thashë”.

ROMAKËVE 8:29  Sepse ata që ai i ka 
njohur që më parë, edhe i ka paracaktuar që të 
jenë të ngjashëm me shëmbëlltyrën e Birit të 
tij, kështu që ai të jetë i parëlinduri në mes të 
shumë vëllezërve.

1 E KORINTASVE 15:20 Por tashti Krishti u 
ringjall prej së vdekurish, dhe është fryti i parë 
i atyre që kanë fjetur.

21 Sepse, ashtu si erdhi vdekja me anë të një 
njeriu, kështu erdhi dhe ringjallja e të 
vdekurve me anë të një njeriu.

22 Sepse, ashtu sikur të gjithë vdesin në Adamin, 
kështu të gjithë do të ngjallën në Krishtin,

23 por secili sipas radhës së vet: Krishti, fryti i 
parë, pastaj ata që janë të Krishtit, në ardhjen 
e tij

KOLOSIANËVE 1:18 sepse Atit i pëlqeu 
që në të të banojë e gjithë plotësia,

HEBRENJVE 10:10 ai, përkundrazi, 
pasi dha për gjithnjë një flijim të vetëm 
për mëkatet, u vu të rrijë në të djathtën e 
Perëndisë,

11 duke pritur paskëtaj vetëm që armiqtë e tij t›i 
vihen si ndenjëse për këmbët e tij.

12 Sepse, me një ofertë të vetme, ai i bëri të 
përsosur për gjithnjë ata që shenjtërohen.

1 PJETRIT 1:18 të paranjohur përpara krijimit 
të botës, por të shfaqur kohët e fundit për ju,

19 që, nëpërmjet tij, të besoni në Perëndinë që e 
ringjalli prej së vdekurish dhe i dha lavdi, që 
besimi juaj dhe shpresa të jenë në Perëndinë.

ZBULESA 1:17 dhe i gjalli; isha i vdekur, por 
ja, jam i gjallë në shekuj të shekujve, amen; 
dhe unë i kam çelësat e vdekjes e të Hadesit.

18 Shkruaj, pra, gjërat që pe, ato që janë dhe ato 
që do të ndodhin pas atyre,

Shiko: Zanafilla 4:4,5; Levitiku 1:10; Jozueu 5:11,12.
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I11 Festa e fryteve të para, 50 ditë pas Pashkës, 
i referohet derdhjes së Frymës së Shenjtë.

LEVITIKU 23:15    Nga dita pas së shtunës, 
domethënë nga dita që keni çuar demetin 
e ofertës së tundur, do të numëroni shtatë 
të shtuna të plota.

16 Do të numëroni pesëdhjetë ditë deri në 
ditën pas së shtunës së shtatë, pastaj do t›i 
ofroni Zotit një blatim të ri ushqimi.

17 Do të çoni në banesat tuaja dy bukë për 
një ofertë të tundur prej dy të dhjeta të efës 
majë mielli; ato do të jenë pjekur me maja, 
si prodhime të para të ofruara për Zotin.

18 Së bashku me këto bukë do të ofroni 
shtatë qengja motakë pa të meta, një dem 
të vogël dhe dy desh; ata do të jenë një 
olokaust për Zotin së bashku me blatimet 
e tyre ushqimore dhe me libacionet e tyre; 
do të jetë një flijim me erë të këndshme i 
bërë me zjarr për Zotin.

19 Pastaj do të ofroni një cjap si fli për 
mëkatin dhe dy qengja motakë si flijim 
falënderimi.

20 Prifti do t›i tundë bashkë me bukën e 
prodhimit të parë dhe me dy qengjat, 
si ofertë e tundur përpara Zotit; ata do 
t›i shenjtërohen Zotit dhe do t›i takojnë 
priftit.

21 Po atë ditë do të shpallni një mbledhje të 
shenjtë. nuk do të bëni atë ditë asnjë punë 
të rëndë. Éshtë një ligj i përjetshëm për të 
gjithë brezat tuaj, në të gjitha vendet ku do 
të banoni.

GJONI 15:26 Por kur të vijë Ngushëlluesi, 
që do t›ju dërgoj prej Atit, Fryma e së vërtetës, 
që del nga Ati im, ai do të dëshmojë për mua.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:1 Kur erdhi 
dita e Rrëshajëve, ata ishin të gjithë bashkë, në 
një mendje të vetme, në të njëjtin vend.

2 Dhe befas nga qielli erdhi një ushtimë, si ajo e 
një ere që fryn furishëm, dhe e mbushi gjithë 
shtëpinë ku ata po rrinin.

3 Dhe atyre u dukën gjuhë, si prej zjarri, të cilat 
ndaheshin dhe zinin vend mbi secilin prej 
tyre.

4 Kështu të gjithë u mbushën me Frymën 
e Shenjtë dhe filluan të flasin në gjuhë të 
tjera, ashtu si Fryma e Shenjtë ua jepte të 
shpreheshin.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:32 Këtë 
Jezus, Perëndia e ka ringjallur; dhe për këtë të 
gjithë ne jemi dëshmitarë!

33 Ai, pra, duke qenë i ngritur në të djathtë të 
Perëndisë dhe duke marrë nga Ati premtimin 
e Frymës së Shenjtë, ka përhapur atë që ju 
tani shihni dhe dëgjoni.

ROMAKËVE 8:23  Dhe jo vetëm kaq, 
por edhe ne vetë që kemi frytet e para të 
Frymës, vajtojmë në veten tonë, duke pritur 
flakët birërimin, shpengimin e trupit tonë.

1 E KORINTASVE 12:13 Sepse të gjithë ne 
jemi pagëzuar në një Frym të vetëm në të 
njëjtin trup, qofshin Hebrenjtë apo Grekët, 
qofshin skllevërit a të liruarit, dhe të gjithë e 
kemi jemi uijtur në të njëjtin Frymë.

HEBRENJVE 10:15 shton: “Dhe nuk do 
t›i kujtoj më mëkatet e tyre dhe paudhësitë e 
tyre”.

16 Edhe atje ku ka ndjesë të këtyre gjërave, nuk 
ka më ofertë për mëkatin.

JAKOBIT 1:18 sepse zemërimi i njeriut nuk 
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kryen drejtësinë e Perëndisë.

ZBULESA 14:4 Këta janë ata që nuk janë 
ndotur me femra; janë në fakt të virgjër. Këta 
janë ata që ndjekin Qengjit, kudo që të shkojë 
ai; këta u shpenguan ndër njerezit, që të jenë 
të parat fruta për Perëndinë dhe Qengjin.

Shiko: Eksodi 19-20; Eksodi 34:22; Levitiku 23:10; Numrat 28:26-
31; Ligji i Përtërirë 16:9-11; Jeremía 31:31-34; Ezekieli 36:24-30; 

Malakia 1:13,14; Romakëve 8:3; 2 e Korintasve 5:21.

I12 Festa e tabernakujve në lidhje me Punën 
e Mesisë.

LEVITIKU 23:33 Zoti i foli akoma 
Moisiut, duke i thënë:

34 Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: 
Dita e pesëmbëdhjetë e këtij muaji të 
shtatë do të jetë festa e kasolleve për shtatë 
ditë, për nder të Zotit.

LEVITIKU 23:35-38
LEVITIKU 23:39 Përveç kësaj 

ditën e pesëmbëdhjetë të muajit të shtatë, 
kur të keni vjelur prodhimet e tokës, do 
të kremtoni një festë për Zotin shtatë 
ditë me radhë; dita e parë do të jetë një 
ditë pushimi dhe dita e tetë do të jetë 
gjithashtu një ditë pushimi.

40 Ditën e parë do të mblidhni frutat e 
drurëve madhështorë: degë palme, 
degë me gjethe të dendura dhe shelgje 
përrenjsh, dhe do të gëzoheni përpara 
Zotit, Perëndisë tuaj, shtatë ditë me radhë.

41 Do ta kremtoni këtë festë për nder të Zotit 
shtatë ditë për çdo vit. Éshtë një ligj i 
përjetshëm për të gjithë brezat tuaj. Do ta 
kremtoni muajin e shtatë.

42 Do të banoni në kasolle shtatë ditë me 

radhë; të gjithë ata që kanë lindur në 
Izrael do të banojnë në kasolle,

43 me qëllim që pasardhësit tuaj të dinë 
që unë i kam detyruar bijtë e Izraelit të 
banojnë në kasolle, kur i nxora nga vendi i 
Egjiptit. Unë jam Zoti, Perëndia juaj”.

ISAIA 12:3 Ju do të merrni me gëzim ujin 
nga burimet e shpëtimit.

ISAIA 55:1 O ju të gjithë që keni etje, 
ejani tek ujërat, dhe ju që nuk keni para ejani, 
blini dhe hani! Ejani, blini pa para dhe pa 
paguar verë dhe qumësht!

ZAKARIA 14:16 Dhe do të ndodhë që secili 
nga të mbijetuarit nga të gjitha kombet që 
kanë dalë kundër Jeruzalemit do të dalë vit për 
vit për të adhuruar Mbretin, Zotin e ushtrive, 
dhe për të kremtuar festën e Kasolleve.

17 Dhe do të ndodhë që, në qoftë se ndonjë 
familje e dheut nuk do të shkojë në Jeruzalem 
për të adhuruar Mbretin, Zotin e ushtrive, 
kurrfarë shiu nuk do të bjerë mbi to.

GJONI 4:13 Jezusi u përgjigj dhe i tha: 
“Kushdo që pi nga ky ujë, do të ketë përsëri 
etje,

14 por kush pi nga uji që do t›i jap unë nuk do të 
ketë më kurrë etje përjetë; por uji që unë do 
t›i jap do të bëhet në të një burim uji që gufon 
në jetë të përjetshme”.

GJONI 7:37 Ditën e fundit, në ditën e 
madhe të festës, Jezusi u çua në këmbë dhe 
thirri duke thënë: “Nëse dikush ka etje, le të 
vijë tek unë e të pijë.

38 Ai që beson në mua, siç ka thënë Shkrimi, 
nga brendësia e tij do të burojnë lumenj uji të 
gjallë”.
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39 Por këtë ai e tha për Frymën, që do të merrnin 
ata që do të besonin në të; sepse Fryma e 
Shenjtë në fakt nuk ishte dhënë ende, sepse 
Jezusi ende nuk ishte përlëvduar.

HEBRENJVE 11:9  Me anë të besimit 
edhe vetë Sara, ndonëse e kishte kaluar 
moshën, mori fuqi të bëhet me barrë dhe të 
lindë, sepse e konsideroi besnik atë që i kishte 
bërë premtimin.

10 Prandaj edhe prej një të vetmi, edhe ky gati 
për të vdekur, lindën pasardhës të shumtë sa 
yjet e qiellit dhe si rëra që është në breg të 
detit dhe që nuk numërohet dot.

11 Të gjithë këta vdiqën në besim, pa marrë 
premtimet e bëra, por i panë ato për se 
largu dhe u bindën dhe i përshëndetën ato 
me gëzim duke rrëfyer se janë të huaj dhe 
shtegtarë mbi dhe.

12 Sepse ata që flasin të tilla, tregojnë se kërkojnë 
atdhe.

13 Dhe, po ta kishin pasur në mend atë nga e 
cila kishin dalë, do të kishin gjetur kohë të 
ktheheshin atje.

14 Por ata tani dëshirojnë një atdhe më të mirë, 
domethënë qiellor; prandaj Perëndisë nuk i 
vjen turp të quhet Perëndi i tyre, sepse u bëri 
gati atyre një qytet.

15 Me anë të besimit Abrahami, pasi u vu në 
provë, ofroi Isakun dhe ai që kishte pritur 
premtimet ofroi birin e tij të vetëm,

16 ndonëse Perëndia i pati thënë: “Te Isaku do 
të quhet pasardhja jote (që do të mbajë emrin 
tënd)”,

 
ZBULESA 22:1 Dhe më tregoi lumin e pastër 

të ujit të jetës, te kthjellët si kristali, që dilte 
nga froni i Perëndisë dhe i Qengjit.

2 Në mes të sheshit të qytetit, këtej e andej 
lumit, ishte druri i jetës që jep dymbëdhjetë 

fruta, dhe që nxjerr frutin e saj në çdo 
muaj; dhe gjethet e drurit janë për shërim të 
kombeve.

Shiko: Eksodi 13:14; Numrat 29:12-38; Ligji i Përtërirë 16:13-15; 
Ligji i Përtërirë 31:10-13; 1 i Mbretërve 8:65,66; 2 i Kronikave 7:8-
10; Esdra 3:4; Nehemia 8:13-17; Psalmet 36:8; Psalmet 42:1,2; Isaia 
35:10; Isaia 41:17,18; Isaia 44:3; Isaia 49:10; Jeremía 2:3; Ezekieli 
45:25; Joeli 3:18; Zakaria 3:10; Zakaria 14:18,19; Gjoni 4:10-12; 

Gjoni 16:22; 1 e Korintasve 10:4; 2 e Korintasve 5:1; Hebrenjve 
13:13,14; Zbulesa 7:17; Zbulesa 21:6; Zbulesa 22:1,17.

Sipas traditës hebraike oferta e ujit u festua 
si më poshtë. Në fillim të ditës së shtatë, 
dita quhet Hoshana Rabba në hebraisht, një 
prift eci në pusin e Shiloam. Ai tërhoqi ujë 
nga pusi dhe e çuan atë në një enë të artë 
për në tempull. Aty uji u derdh si një ofertë 
mbi kafshët sakrifikuese. Gjatë ceremonisë 
së ujit pasazhi i mëposhtëm i është lexuar 
njerëzve:
Isaia 12: 3 Ju do të merrni me gëzim ujin nga 
burimet e shpëtimit.
Një libër i lashtë hebre, komenton: “Kush 
nuk e ka parë shprehjen e gëzimit të 
nxjerrjes së ujit nuk e ka parë gëzimin në 
jetën e tij (Mishna Sukka, 5: 1). Kështu që 
të haje dhe të pije me gëzim të madh gjatë 
festës së Tabernakujve ishte urdhëruar në 
të vërtetë nga Perëndia.
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E18 Perëndia do të banojë në mes të 
popullit të tij.

LEVITIKU 26:11    Unë do ta vendos banesën 
time midis jush dhe nuk do t›ju përzë.

12 Do të eci midis jush dhe do të jem 
Perëndia juaj, dhe ju do të jeni populli im.

EZEKIELI 37:27 Banesa ime do të jetë pranë 
tyre; po, po unë do të jem Perëndia i tyre dhe 
ata do të jenë populli im.

GJONI 1:14 Dhe Fjala u bë mish dhe 
banoi ndër ne; dhe ne soditëm lavdinë e tij, si 
lavdia e të vetëmlindurit prej Atit, plot hir e të 
vërtetë.

GJONI 1:49 Natanaeli duke iu përgjigjur 
tha: “Mësues, ti je Biri i Perëndisë, ti je mbreti 
i Izraelit!”.

GJONI 5:46 sepse nëqoftëse ju do t›i kishit 
besuar Moisiut, do të më besonit edhe mua, 
sepse ai ka shkruar për mua.

VEPRAT E APOSTUJVE 3:22 Vetë 
Moisiu, në fakt, u tha etërve: “Zoti, Perëndia 
juaj do të ngjallë për ju një profet si unë nga 
mesi i vëllezërve tuaj; dëgjojeni në të gjitha 
gjërat që ai do t›ju thotë!

VEPRAT E APOSTUJVE 15:16 Pas 
këtyre gjerave, unë do të kthehem dhe do ta 
rindërtoj tabernakullin e Davidit që është 
rrëzuar, do t›i restauroj gërmadhat e tij dhe do 
ta ngre përsëri më këmbë,

17 që mbetja e njerëzve dhe të gjitha johebrenjtë 
mbi të cilat thirret emri im, të kërkojnë Zotin, 
thotë Zoti që i bën të gjitha këto”.

HEBRENJVE 9:11 Sepse, në qoftë 
se gjaku i demave dhe i cjepve dhe hiri i 
një mëshqerre i spërkatur mbi të ndoturit, i 
shenjtëron, duke i pastruar në mish,

12 aq më shumë gjaku i Krishtit, i cili me anë 
të Frymës së Shenjtë e dha veten e tij të 
papërlyer nga asnjë faj ndaj Perëndisë, do ta 
pastrojë ndërgjegjen tuaj nga veprat e vdekura 
për t›i shërbyer Perëndisë së gjallë!

HEBRENJVE 9:22 Sepse Krishti nuk 
hyri në një shenjtërore të bërë me dorë, që 
është vetëm shëmbëllesë e asaj të vërtetë, 
por në vetë qiellin për të dalë tani përpara 
Perëndisë për ne,

ZBULESA 21:3 Dhe dëgjova një zë të madh 
nga qielli që thoshte: “Ja tabernakulli i 
Perëndisë me njerëzit! Dhe ai do të banojë me 
ta; edhe ata do të jenë populli i tij dhe vetë 
Perëndia do të jetë bashkë me ta, Perëndi e 
tyre.

Shiko: Eksodi 29:45,46; Ligji i Përtërirë 18:15; Jozueu 22:19; 2 i 
Kronikave 29:6; Psalmet 78:59,60; Amosi 9:11,12; Hebrenjve 8:5,6; 

Hebrenjve 13:10-13.
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I07 Oferta e mëshqerrës së kuqe i referohet 
Punës së Mesisë.

NUMRAT 19:2 “Ky është statuti i ligjit që 
Zoti ka urdhëruar, duke thënë: “U thuaj 
bijve të Izraelit që të sjellin një mëshqerrë 
të kuqe, pa të meta dhe mbi të cilën nuk 
është vënë asnjë zgjedhë.

3 Do t›ia jepni priftit Eleazar, që do ta çojë 
jashtë kampit dhe do ta therë në praninë tuaj.

9 Një njeri i pastër do të mbledhë hirin e 
mëshqerrës dhe do ta depozitojë jashtë 
kampit në një vend të pastër, ku do të ruhet 
për asamblenë e bijve të Izraelit si një pastrim: 
shërben për t›u pastruar nga mëkati.

GJONI 15:3 Ju tashmë jeni të pastër, për 
shkak të fjalës që ju kumtova.

GALATASVE 3:13        që bekimi i 
Abrahamit t›u vijë johebrenjve me anë të Jezu 
Krishtit, që ne të marrim premtimin e Frymës 
me anë të besimit.

EFESIANËVE 5:26  që ta nxjerrë atë 
përpara vetes të lavdishme, pa njolla a rrudha 
a ndonjë gjë të ti-llë, por që të jetë e shenjtë 
dhe e paqortueshme.

HEBRENJVE 1:3 edhe u bë aq më i lartë nga 
engjëjt, sa më të madhërueshëm se ata është 
emri që ai e trashëgoi.

HEBRENJVE 9:11  Sepse, në qoftë 
se gjaku i demave dhe i cjepve dhe hiri i 
një mëshqerre i spërkatur mbi të ndoturit, i 
shenjtëron, duke i pastruar në mish,

12 aq më shumë gjaku i Krishtit, i cili me anë 
të Frymës së Shenjtë e dha veten e tij të 

papërlyer nga asnjë faj ndaj Perëndisë, do ta 
pastrojë ndërgjegjen tuaj nga veprat e vdekura 
për t›i shërbyer Perëndisë së gjallë!

13 Për këtë arsye ai është ndërmjetësi i 
Besëlidhjes së re që, me anë të vdekjes që u 
bë për shpërblimin e shkeljeve që u kryen 
gjatë Besëlidhjes së parë, të thirrurit të marrin 
premtimin e trashëgimisë së amshuar.

14 Sepse atje ku ka një testament do të ketë me 
doemos edhe vdekjen e trashëgimlënësit.

HEBRENJVE 10:14 “Kjo është 
Besëlidhja që unë do të bëj me ata pas atyre 
ditëve, thotë Perëndia, unë do t›i shtie ligjet 
e mia në zemrat e tyre dhe do t›i shkruaj në 
mendjet e tyre”,

HEBRENJVE 13:11 Le të dalim, pra, 
drejt tij jashtë fushës, duke bartur poshtërimin 
e tij.

12 Sepse nuk kemi këtu qytet të përhershëm, por 
kërkojmë atë që ka për të ardhur.

13 Me anë të tij, pra, le t›i ofrojmë vazhdimisht 
Perëndisë një flijim lavdie, domethënë frytin e 
buzëve që rrëfejnë emrin e tij.

Shiko: Hebrenjve 10:19-22,29.

E26 Puna e shpengimit nga Mesia.

NUMRAT 21:9 Moisiu bëri atëherë një 
gjarpër prej bronzi dhe e vuri mbi një 
shtizë, dhe ndodhte që, kur një gjarpër 
kafshonte dikë, në rast se ky shikonte 
gjarprin prej bronzi, ai vazhdonte të 
jetonte.

GJONI 1:29 Të nesërmen, Gjoni e pa 
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Jezusin që po vinte drejt tij dhe tha: “Ja, 
Qengji i Perëndisë, që heq mëkatin e botës!

GJONI 3:14 Dhe ashtu si Moisiu e ngriti 
lart gjarprin në shkretëtirë, kështu duhet të 
ngrihet lart Biri i njeriut,

15 që kushdo që beson në të të mos humbasë, 
por të ketë jetë të përjetshme.

GJONI 6:40 Ky, pra, është vullneti i atij që 
më ka dërguar: që kushdo që sheh Birin dhe 
beson në të, të ketë jetë të përjetshme, dhe 
unë do ta ringjall atë në ditën e fundit”.

HEBRENJVE 12:2 Ju akoma nuk keni 
qëndruar deri në gjak, duke luftuar kundër 
mëkatit,

Shiko: 2 i Mbretërve 18:4.

D04 Puna e Mesisë si Mbret.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

NUMRAT 24:7 Do të derdhë ujë nga kovat 
e tij, pasardhësit e tij do të banojnë pranë 
ujërave të shumta, mbreti i tij do të ngrihet 
më lart se Agagu dhe mbretëria e tij do të 
lartësohet.

8 Perëndia, që e nxori nga Egjipti, është 
për të si brirët e fuqishëm të buallit. Ai 
do të gëlltisë kombet armike për të, do të 
coptojë kockat e tyre dhe do t›i shpojë tej 
për tej me shigjetat e tij.

15 Atëherë ai shqiptoi orakullin e tij dhe 
tha: “Kështu thotë Balaami, bir i Beorit; 
kështu thotë njeriu sytë e të cilit janë 
hapur,

16 kështu thotë ai që dëgjon fjalët e Zotit, që 
njeh shkencën e të Lartit, që sodit vizionin 
e të Plotfuqishmit, ai që bie por syçelë:

17 E shoh, por jo tani; e sodis, por jo afër: një 
yll do të dalë nga Jakobi dhe një skeptër do 
të ngrihet nga Izraeli, i cili do ta shtypë 
Moabin fund e krye dhe do të rrëzojë tërë 
bijtë e Shethit.

18 Edomi do të bëhet pronë e tij, po ashtu 
edhe Seiri, armiku i tij, do të bëhet pronë e 
tij; Izraeli do të kryejë trimërira.

19 Nga Jakobi do të dalë një sundues që  
do të shfarosë ata qytetarë që kanë 
mbijetuar.

ZANAFILLA 49:10     Skeptri nuk do 
t›i hiqet Judës, as bastuni i komandimit nga 
këmbët e tij, deri sa të vijë Shilohu; dhe atij 
do t›i binden popujt.

PSALMET 110:2 Zoti do ta shtrijë nga Sioni 
skeptrin e fuqisë sate. Ai sundon në mes të 
armiqve të tu.

DANIELI 2:44 Në kohën e këtyre mbretërve, 
Perëndia i qiellit do të nxjerrë një mbretëri, 
që nuk do të shkatërrohet kurrë; kjo mbretëri 
nuk do t›i lihet një populli tjetër, por do 
të copëtojë dhe do të asgjësojë tërë këto 
mbretëri, dhe do të ekzistojë përjetë,

MATEU 2:1 Pasi Jezusi lindi në Bethlehem 
të Judesë në kohën e mbretit Herod, ja që disa 
dijetarë nga lindja arritën në Jeruzalem,

2 duke thënë: “Ku është mbreti i Judenjve, që 
ka lindur? Sepse pamë yllin e tij në Lindje dhe 
erdhëm për ta adhuruar”.

1 E KORINTASVE 15:24 Pastaj do të 
vijë fundi, kur ai t›ia dorëzojë mbretërinë 
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Perëndisë Atë, pasi të ketë asgjësuar çfarëdo 
sundimi, çdo pushtet e fuqi.

25 Sepse duhet që ai të mbretërojë, derisa t›i vërë 
të gjithë armiqtë e tij nën këmbët e veta.

FILIPIANËVE 2:10  dhe çdo gjuhë të 
rrëfejë se Jezu Krishti është Zot, për lavdi të 
Perëndisë Atë.

HEBRENJVE 1:8 E ke dashur drejtësinë dhe 
e ke urryer paudhësinë; prandaj Perëndia, 
Perëndia yt, të vajosi me vaj gëzimi përmbi 
shokët e tu”.

9 Edhe: “Ti, o Perëndi, në krye themelove tokën 
dhe qiejt janë vepër e duarve të tu.

ZBULESA 19:16 Dhe mbi rroben e vet dhe 
mbi kofshën ishte shkruar një emër: MBRETI 
I MBRETÉRVE dhe ZOTI I ZOTÉRVE.

ZBULESA 22:16 “Unë, Jezusi, dërgova 
engjëllin tim për t›ju dëshmuar për këto gjëra 
nëpër kisha. Unë jam Rrënja dhe pasardhja e 
Davidit, ylli i ndritshëm i mëngjesit”.

Shiko: #1; Numrat 24:4; Psalmet 18:43; Gjoni 1:49; Juda 1:11; 2 
Pjetrit 1:19; Zbulesa 2:14; Zbulesa 20.

B02 Mesia është Qengji i Perëndisë.
I03 Olokausti paraqet punën e Mesisë - 

një ofertë të patemetë - një olokaust i 
përjetshëm.

NUMRAT 28:3 Dhe do t›u thuash atyre: 
Ky është flijimi i bërë me zjarr, që do t›i 
ofroni Zotit: dy qengja motakë pa të meta, 
si olokaust i përjetshëm.

4 Një qengj do ta ofrosh në mëngjes, ndërsa 
qengjin tjetër në të ngrysur;

5 dhe, si blatim i ushqimit, një të dhjetë efe 
majë mielli të përzier me një çerek hini vaji 
të papërzier.

6 Éshtë një olokaust i përjetshëm, i vendosur 
në malin Sinai, një flijim i bërë me zjarr 
dhe me erë të këndshme për Zotin.

7 Libacioni i tij do të jetë një çerek hini për 
çdo qengj; do t›ia derdhësh libacionin e 
pijeve dehëse Zotit në vendin e shenjtë.

8 Qengjin tjetër do ta ofrosh në të ngrysur; 
do ta ofrosh si blatimin e ushqimit të 
mëngjesit dhe libacionin; është një flijim 
i bërë me zjarr, me erë të këndshme për 
Zotin.

9 Ditën e shtunë do të ofroni dy qengja 
motakë, pa të meta dhe, si blatim i 
ushqimit, dy të dhjeta majë mielli të 
përziera me vaj bashkë me libacionin.

10 Éshtë olokausti i së shtunës, për çdo të 
shtunë, përveç olokaustit të përjetshëm 
dhe libacionit.

ISAIA 53:10 Por i pëlqeu Zotit ta rrihte 
dhe ta bënte të vuante. Duke ofruar jetën 
e tij si flijim për mëkatin, ai do të shikojë 
pasardhës, do të zgjasë ditët e tij, dhe vullneti 
i Zotit do të ketë mbarësi në duart e tij.

MATEU 27:51 Dhe ja, veli i tempullit u 
shqye në dy pjesë, nga maja e deri në fund; 
toka u drodh dhe shkëmbinjtë u çanë;

LUKA 23:45 Dielli u err dhe perdja e 
tempullit u nda në mes.

GJONI 1:14 Dhe Fjala u bë mish dhe 
banoi ndër ne; dhe ne soditëm lavdinë e tij, si 
lavdia e të vetëmlindurit prej Atit, plot hir e të 
vërtetë.
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GJONI 1:29 Të nesërmen, Gjoni e pa 
Jezusin që po vinte drejt tij dhe tha: “Ja, 
Qengji i Perëndisë, që heq mëkatin e botës!

HEBRENJVE 7:25  i cili nuk ka nevojë 
çdo ditë, si ata kryepriftërinjtë, të ofrojë 
flijime më parë për mëkatet e veta e pastaj 
për ato të popullit; sepse këtë e bëri një herë e 
mirë, kur e kushtoi vetveten.

26 Sepse ligji vë kryepriftërinj njerëz që kanë 
dobësi, por fjala e betimit, që vjen pas ligjit, 
vë Birin që është i përkryer në jetë të jetës.

27 Dhe pika kryesore e atyre gjërave që po themi 
është kjo: ne kemi një kryeprift të tillë, i cili 
qëndron në të djathtën e fronit të Madhërisë 
në qiejt,

28 shërbenjës i shenjtërores dhe të tabernakullit 
të vërtetë, të cilin e ngriti Perëndia e jo njeriu.

HEBRENJVE 9:26  kështu edhe Krishti, 
pasi u dha vetëm njëherë për të marrë mbi 
vete mëkatët e shumëve, do të duket për së 
dyti pa mëkat për ata që e presin për shpëtim.

HEBRENJVE 10:1  Por në këto flijime 
përtërihet çdo vit kujtimi i mëkateve,

2 sepse është e pamundur që gjaku i demave 
dhe i cjepve të heqë mëkatët.

3 Prandaj, duke hyrë në botë, ai thotë: “Ti nuk 
deshe as flijim as mblatë, po bëre gati për mua 
një trup;

4 ti nuk pëlqeve as olokauste as flijimet për 
mëkatin.

5 Atëherë unë thashë: “Ja, unë po vij; në rotullin 
e librit është shkruar për mua; për të bërë, o 
Perëndi, vullnetin tënd””.

6 Mbasi tha: “Ti nuk deshe as flijim as mblatë, 
as olokauste as flijime për mëkatin, që të 
blatohen sipas ligjit”,

7 ai shtoi: “Ja, unë vij për të bërë, o Perëndi, 

vullnetin tënd”. Ai heq të parën, që të vërë të 
dytën.

8 Prej këtij vullneti, ne jemi shenjtëruar me anë 
të kushtimit të trupit të Jezu Krishtit, që u bë 
një herë për të gjithë.

9 Dhe ndërsa çdo prift rri përdita në këmbë 
duke shërbyer dhe duke mblatuar shpesh herë 
të njëjtat flijime, që nuk mund të heqin kurrë 
mëkatet,

10 ai, përkundrazi, pasi dha për gjithnjë një 
flijim të vetëm për mëkatet, u vu të rrijë në të 
djathtën e Perëndisë,

1 PJETRIT 1:19 që, nëpërmjet tij, të besoni në 
Perëndinë që e ringjalli prej së vdekurish dhe 
i dha lavdi, që besimi juaj dhe shpresa të jenë 
në Perëndinë.

20 Mbasi të pastroni shpirtrat tuaj me bindjen 
ndaj së vërtetës me anë të Frymës, për të pasur 
një dashuri vëllazërore pa hipokrizi, të doni 
fort njeri tjetrin me zemër të pastër,

Shiko: Eksodi 29:41,42; Levitiku 6:9,12; Levitiku 9:3; Levitiku 12:6; 
Levitiku 14:12,13,21,24,25; Levitiku 17:3; Levitiku 23:12; Numrat 
6:12,14; Numrat 29:6,41-43; Gjyqtarët 13:33; 2 i Kronikave 2:4; 

Esdra 3:4,5; Nehemia 10:33; Psalmet 50:8; Psalmet 51:16-19; Isaia 
56:7; Ezekieli 43:27; Ezekieli 46:13-15; Joeli 2:14; Marku 15:38; 

Gjoni 4:34; Romakëve 12:1; Hebrenjve 10:14; 1 Pjetrit 2:5.
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E12 Mesia plotëson ligjin e Perëndisë.

LIGJI I PËRTËRIRË 11:18 Do t›i 
shtini këto fjalë në zemrën dhe në mëndjen 
tuaj, do t›i lidhni si një shenjë në dorë dhe 
do të jenë si ballore midis syve;

19 do t›ua mësosh bijve tuaj, duke u folur 
për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, 
kur ecnën rrugës, kur rri shtrirë dhe kur 
çohesh;

20 do t›i shkruash në shtalkat e shtëpi tënde 
dhe mbi portat e tua,

JOZUEU 1:8 Ky libër i ligjit mos u ndaftë 
kurrë nga goja jote, por mendohu për të ditë 
e natë, duke kërkuar të veprosh simbas të 
gjitha atyre që janë shkruar, sepse atëherë do 
të kesh sukses në veprimet e tua, atëherë do të 
përparosh.

PSALMET 1:1 Lum njeriu që nuk ecën sipas 
këshillës të të pabesëve, që nuk ndalet në 
rrugën e mëkatarëve dhe nuk ulet bashkë me 
tallësit,

2 por që gjen kënaqësinë e tij në ligjin e Zotit, 
dhe që mendon thellë ditë e natë mbi ligjin e 
tij.

PSALMET 119:11           E kam 
ruajtur fjalën tënde në zemrën time, që të mos 
mëkatoj kundër teje.

PSALMET 119:97  Oh, sa shumë e dua 
ligjin tënd! Ai është përsiatja ime gjithë ditën.

98 Urdhërimet e tua më bëjnë më të urtë se 
armiqtë e mi, sepse janë gjithnjë me mua.

99 Kuptoj më shumë se të gjithë mësuesit e mi, 
sepse urdhërimet e tua janë përsiatja ime.

ISAIA 34:16 Kërkoni në librin e Zotit dhe 

lexoni: asnjë prej tyre nuk do të mungojë, 
askujt nuk do t›i mungojë shoku i vet, sepse 
e ka urdhëruar goja e tij dhe e ka mbledhur 
Fryma e tij.

JEREMÍA 8:9 Njerëzit e ditur do të 
turpërohen, do të tremben dhe do të kapen. 
Ja, kanë hedhur poshtë fjalën e Zotit; çfarë 
diturie mund të kenë?

MATEU 22:29 Por Jezusi, duke u përgjigjur u 
tha atyre: “Ju bëni gabim, sepse nuk e kuptoni 
as Shkrimin as pushtetin e Perëndisë.

LUKA 16:29 Abrahami u përgjigj: “Kanë 
Moisiun dhe profetët, le t›i dëgjojnë ata”.

30 Ai tha: “Jo, o atë Abraham, por nëse dikush 
nga të vdekurit do të shkojë tek ata, do të 
pendohen”.

31 Atëherë ai i tha: “Nëse ata nuk e dëgjojnë 
Moisiun dhe profetët, nuk do të binden edhe 
në se dikush ringjallet prej të vdekurish””.

GJONI 5:39 Ju hetoni Shkrimet sepse 
mendoni të keni nëpërmjet tyre jetë të 
përjetshme; dhe ato janë këto që dëshmojnë 
për mua.

VEPRAT E APOSTUJVE 17:11 Por 
këta ishin më fisnikë nga ndjenjat se ata 
të Thesalonikit dhe e pranuan fjalën me 
gatishmëri të madhe, duke i shqyrtuar çdo 
ditë Shkrimet për të parë nëse këto gjëra ishin 
ashtu.

ROMAKËVE 3:2 E madhe në çdo mënyrë; para 
së gjithash sepse orakujt e Perëndisë iu besuan 
atyre.

2 PJETRIT 1:19 Sepse asnjë profeci nuk ka 
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ardhur nga vullneti i njeriut, por njerëzit e 
shenjtë të Perëndisë kanë folur, të shtyrë nga 
Fryma e Shenjtë.

20 Por ka pasur edhe profetë të rremë midis 
popullit, ashtu si do të ketë midis jush mësues 
të rremë, të cilët do të fusin fshehurazi herezi 
shkatërruese dhe, duke mohuar Zotërinë 
që i bleu ata, do të tërheqin mbi vete një 
shkatërrim të shpejtë.

21 Dhe shumë vetë do të ndjekin doktrina 
shkatërruese të tyre dhe për shkak të tyre udha 
e së vërtetës do të shahet.

ZBULESA 1:3 Gjoni, shtatë kishave që janë 
në Azi: hir për ju dhe paqe nga ana e atij që 
është dhe që ishte dhe që do të vijë; edhe nga 
të shtatë frymërat që janë përpara fronit të tij,

Shiko: Ligji i Përtërirë 6:6-8; Psalmet 19:7-10; Efesianëve 6:17; 
Kolosianëve 3:16; 1 Thesalonikasve 5:27; 1 Pjetrit 2:2.

B13 Autoriteti i Mesias
D02 Puna e Mesias si profet.
D07 Mesia do të jetë ndërmjetësi.
     
LIGJI I PËRTËRIRË 18:15 Zoti, 

Perëndia yt, do të krijojë për ty një profet 
si unë në mes teje dhe vëllezërve të tu; atë 
keni për ta dëgjuar,

16 në bazë të gjithë atyre gjërave që i kërkove 
Zotin, Perëndinë tënd, në Horeb, ditën 
e asamblesë, kur the: “Të mos dëgjoj më 
zërin e Zotit, Perëndisë tim, dhe të mos 
shoh më këtë zjarr të madh, që unë të mos 
vdes”.

17 Dhe Zoti më tha: “Atë që thanë, është 
mirë;

18 unë do të nxjerr për ta një profet nga gjiri 
i vëllezërve të tyre dhe do të vë në gojën e 

tij fjalët e mia, dhe ai do t›u thotë atyre të 
g jitha ato që unë do t›i urdhëroj.

19 Dhe do të ndodhë që në se dikush nuk i 
dëgjon fjalët e mia që ai thotë në emrin 
tim, unë do t›i kërkoj llogari.

MATEU 17:5 Ndërsa ai fliste akoma, ja një 
re plot dritë i mbuloi; dhe nga reja u dëgjua 
një zë që thoshte: “Ky është Biri im i dashur, 
në të jam kënaqur: dëgjojeni!”.

MATEU 21:10 Dhe kur hyri Jezusi në 
Jeruzalem, gjithë qyteti u ngrit në këmbë dhe 
tha: “Kush është ky?”.

11 Dhe turmat thonin: “Ky është Jezusi, profeti 
nga Nazareti i Galilesë.

MARKU 16:16 ai që beson dhe është 
pagëzuar, do të jetë i shpëtuar; por ai që nuk 
ka besuar, do të jetë i dënuar.

LUKA 7:13 Posa e pa, Zoti pati 
dhemshuri për të dhe i tha: “Mos qaj!”

14 U afrua, preku arkivolin, dhe ata që e bartnin 
u ndalën; atëherë ai tha: “Djalosh, unë të 
them, çohu!”.

15 Dhe i vdekuri u çua ndenjur dhe filloi të flasë. 
Dhe Jezusi ia dha së ëmës.

16 Atëherë të gjithë u mrekulluan dhe lëvdonin 
Perëndinë duke thënë: “Midis nesh doli 
një profet i madh” dhe: “Perëndia e vizitoi 
popullin e vet”.

LUKA 9:18 Dhe ndodhi që, ndërsa Jezusi 
po lutej në vetmi, dishepujt ishin bashkë me 
të. Dhe ai i pyeti duke thënë: “Kush thonë 
turmat se jam unë?”.

19 Ata duke u përgjgjur thanë: “Disa thonë 
“Gjon Pagëzori”, të tjerë “Elia” dhe të tjerë një 
nga profetët e lashtë që është ringjallur”.
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20 Dhe ai u tha atyre: “Po ju, kush thoni se jam 
unë?”. Atëherë Pjetri duke u pergjigjur tha: 
“Krishti i Perëndisë”.

LUKA 9:35 Dhe një zë dilte nga reja duke 
thënë: “Ky është Biri im i dashur; dëgjojeni”.

LUKA 24:17 Dhe ai u tha atyre: “Ç›janë 
këto biseda që bëni me njëri-tjetrin udhës? 
Dhe pse jeni të trishtuar?”.

18 Dhe një nga ata, i me emër Kleopa, duke 
u përgjigjur tha: “Je ti i vetmi i huaj në 
Jeruzalem, që nuk i di gjërat që kanë ndodhur 
këtu në këto ditë?”.

19 Dhe ai u tha atyre: “Cilat?”. Ata i thanë: 
“Çështjen e Jezusit nga Nazareti, që ishte 
një profet i fuqishëm në vepra dhe në fjalë 
përpara Perëndisë dhe përpara gjithë popullit.

20 Dhe se si krerët e priftërinjve dhe kryetarët 
tanë e kanë dorëzuar për ta dënuar me vdekje 
dhe e kanë kryqëzuar.

GJONI 1:45 Filipi gjeti Natanaelin dhe i 
tha: “E gjetëm atë, për të cilin shkroi Moisiu 
në ligj dhe profetët: Jezusin nga Nazareti, të 
birin e Jozefit!”.

GJONI 4:19 Gruaja i tha: “Zot, po shoh se 
ti je një profet.

GJONI 4:25 Gruaja i tha: “Unë e di se do 
të vijë Mesia, që e quajnë Krisht; kur të ketë 
ardhur, ai do të na kumtojë çdo gjë”.

26 Jezusi i tha: “Unë jam, ai që po të flet!”.

GJONI 6:14 Atëherë njerëzit, kur panë 
shenjën që bëri Jezusi, thanë: Me të vërtetë ky 
është profeti, që duhet të vijë në botë”.

GJONI 7:40 Shumë veta nga turma, kur i 

dëgjuan këto fjalë, thoshnin: “Ky është me të 
vërtetë Profeti!”.

41 Të tjerë thoshnin: “Ky është Krishti”. Kurse të 
tjerë thoshnin: “Vallë nga Galilea vjen Krishti?

42 A nuk thotë Shkrimi se Krishti vjen nga 
pasardhja e Davidit dhe nga Bethlehemi, 
fshati ku jetonte Davidi?”.

VEPRAT E APOSTUJVE 3:22 Vetë 
Moisiu, në fakt, u tha etërve: “Zoti, Perëndia 
juaj do të ngjallë për ju një profet si unë nga 
mesi i vëllezërve tuaj; dëgjojeni në të gjitha 
gjërat që ai do t›ju thotë!

23 Dhe do të ndodhë që kushdo që nuk do ta 
dëgjojë atë profet, do të shkatërrohet në mes 
të popullit”.

24 Gjithashtu të gjithë profetët, të gjithë ata që 
kanë folur qysh nga Samueli e këtej, i kanë 
shpallur këto ditë.

25 Ju jeni bij të profetëve dhe të besëlidhjes që 
bëri Perëndia me etërit tanë, duke i thënë 
Abrahamit: “Dhe në pasardhësit e tu do të 
bekohen të gjitha kombet e dheut”.

26 Perëndia më së pari, mbasi e ringjalli Birin e 
tij Jezusin, jua ka dërguar juve që t›ju bekojë, 
duke larguar secilin nga ju nga paudhësitë e 
tij”.

VEPRAT E APOSTUJVE 7:37 Ky është 
ai Moisi që u tha bijve të Izraelit: “Zoti, 
Perëndia juaj do të nxjerrë për ju, nga mesi i 
vëllezërve tuaj, një profet si mua. Dëgjojeni!”.

HEBRENJVE 2:3 ndërsa Perëndia dëshmonte 
për të me anë shenjash e mrekullish, me vepra 
të ndryshme të fuqishme dhe me dhurata të 
Shpirtit të Shenjtë, sipas vullnetit të tij.

HEBRENJVE 3:7 mos i ngurtësoni zemrat 
tuaja si në provokim, në ditën e tundimit në 
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shkretëtirë,
8 ku etërit tuaj më tunduan duke më vënë në 

sprovë, ndonëse i kishin parë veprat e mia 
dyzet vjet.

Shiko: Hebrenjve 1:1,2; Hebrenjve 3:2-8; Hebrenjve 10:26; Hebrenjve 
12:25,26.

F11 Vuajtja e Mesias.

LIGJI I PËRTËRIRË 21:23 kufoma 
e tij nuk do të rrijë tërë natën mbi pemën, 
por do ta varrosësh po atë ditë; sepse ai që 
rri varur është i mallkuar nga Perëndia, 
dhe ti nuk do ta ndotësh tokën që Zoti, 
Perëndia yt, të jep si trashëgimi”.

GALATASVE 3:13   që bekimi i 
Abrahamit t›u vijë johebrenjve me anë të Jezu 
Krishtit, që ne të marrim premtimin e Frymës 
me anë të besimit.

E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

LIGJI I PËRTËRIRË 33:3 Me siguri ai i do 
popujt; të gjithë shenjtorët e tij janë në 
duart e tua; ata janë ulur në këmbët e tua, 
secili i dëgjon fjalët e tua.

GJONI 3:16 Sepse Perëndia e deshi aq 
botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, 
kushdo që beson në të, të mos humbasë, por 
të ketë jetë të përjetshme.

GJONI 10:28 dhe unë u jap atyre jetën e 
përjetshme dhe nuk do të humbasin kurrë, e 

askush nuk do t›i rrëmbejë nga dora ime.
29 Ati im, që m›i dha, është më i madh se të 

gjithë; dhe askush nuk mund t›i rrëmbejë nga 
dora e Atit tim.

GJONI 17:12 Kur isha me ata në botë, unë i 
kam ruajtur në emrin tënd; unë i kam ruajtur 
ata që ti më ke dhënë dhe askush nga ata nuk 
ka humbur, përveç birit të humbjes, që të 
përmbushej Shkrimi.

GJONI 17:24 O Atë, unë dua që atje ku 
jam unë, të jenë me mua edhe ata që më ke 
dhënë, që ta shohin lavdinë time që ti më ke 
dhënë, sepse ti më ke dashur para themelimit 
të botës.

I SELANIKASVE  1: 6 Dhe ju u bëtë 
imituesit tanë dhe të Zotit, duke e pranuar 
fjalën në mes të një pikëllimi të madh, me 
gëzimin e Frymës së Shenjtë,

ZBULESA 1:16 Dhe kur e pashë, rashë para 
këmbëve të tij si i vdekur. Dhe ai vuri dorën e 
tij të djathtë mbi mua, duke më thënë: “Mos 
u tremb! Unë jam i pari dhe i fundit,

ZBULESA 1:20 “Engjëllit të kishës në Efes 
shkruaji: këtë thotë ai që mban të shtatë yjet 
në të djathtën e tij dhe që ecën në mes të 
shtatë shandanëve prej ari.

Shiko: Eksodi 19:5,6; Ligji i Përtërirë 7:7-10; 1 i Samuelit 2:9; 
Psalmet 31:23; Jeremía 31:3; Malakia 1:2; Luka 10:39; Gjoni 

17:11-15; Romakëve 8:35-39; Romakëve 9:11-13; Efesianëve 2:4,5; 
Gjoni 4:19; Juda 1:1.
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A03 Mesia është i zbritur nga Davidi.

RUTHI 4:13 Kështu Boazi e mori 
Ruthin, që u bë bashkëshortja e tij. Ai hyri 
tek ajo dhe Zoti i dha mundësinë të lindë, 
dhe ajo lindi një djalë.

14 Atëherë gratë i thanë Naomit: “Bekuar 
qoftë Zoti, që sot nuk të la pa një 
shpëtimtar. Emri i tij u bëftë i famshëm në 
Izrael!

17 Fqinjët i vunë një emër dhe thonin: “I 
lindi një djalë Naomit!”. E quajtën Obed. 
Ai qe ati i Isait, ati i Davidit.

21 Salmonit i lindi Boazi; Boazit i lindi 
Obedi;

22 Obedit i lindi Isai dhe Isait i lindi Davidi.

MATEU 1:5 Salmonit i lindi Boozi nga 
Rahabi; Boozit i lindi Obedi nga Ruthi; 
Obedit i lindi Jeseu.

6 Jeseut i lindi Davidi mbret; mbretit David 
i lindi Salomoni nga ajo që kishte qenë 
bashkëshortja e Urias.

MATEU 1:15 Eliudit i lindi Eleazari, 
Eleazarit i lindi Matthani, Matthanit i lindi 
Jakobi.

16 Jakobit i lindi Jozefi, bashkëshorti i Marisë, 
nga e cila lindi Jezusi, që quhet Krisht.

17 Kështu të gjithë brezat nga Abrahami deri 
te Davidi bëhen katërmbëdhjetë breza; dhe, 
nga Davidi deri te internimi në Babiloni, 
katërmbëdhjetë breza; dhe, nga internimi në 
Babiloni deri te Krishti, katërmbëdhjetë breza.

ROMAKËVE 11:26 dhe kështu mbarë 
Izraeli do të shpëtohet, sikurse është shkruar: 
“Nga Sioni do të vijë Çlirimtari, dhe do të 

largojë pabesinë nga Jakobi.

Shiko: Levitiku 25:25-29; Levitiku 27:13-31; Jobi 19:25; Psalmet 
19:14; Psalmet 78:35; Isaia 41:14; Isaia 44:6,24; Isaia 48:17; Isaia 
49:7; Isaia 54:5,8; Isaia 59:20; Isaia 60:16; Mateu 1:1-17; Luka 

3:23-38.
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H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

1 I SAMUELIT 2:10 Kundërshtarët 
e Zotit do të copëtohen; ai do të gjëmojë 
kundër tyre nga qielli. Zoti do të gjykojë 
popujt deri në skajet e tokës, do t›i japë 
forcë mbretit të tij dhe do ta lartojë forcën 
e të vajosurit të tij”.

PSALMET 96:13 sepse ai vjen, vjen për të 
gjykuar tokën. Ai do ta gjykojë botën me 
drejtësi dhe popujt në besnikërinë e tij.

MATEU 25:31 “Dhe kur të vijë Biri i njeriut 
në lavdinë e tij, bashkë me të gjithë engjëjt e 
shenjtë, atëherë do të ulet mbi fronin e lavdisë 
së vet.

32 Dhe të gjithë kombet do të mblidhen para tij; 
dhe ai do ta ndajë njërin nga tjetri ashtu si i 
ndan bariu delet nga cjeptë.

ROMAKËVE 14:10 Por ti, pse e gjykon 
vëllanë tënd? Ose përse e përbuz vëllanë tënd? 
Të gjithë, pra, do të dalim përpara gjykatës së 
Krishtit.

11 Sepse është shkruar: “Rroj unë, thotë 
Perëndia, se çdo gjë do të ulet para meje, dhe 
çdo gjuhë do ta lavdërojë Perëndinë!”.

12 Kështu, pra, secili nga ne do t›i japë llogari 
Perëndisë për veten e vet.

2 E KORINTASVE 5:10 Sepse ne të gjithë 
duhet të dalim para gjyqit të Krishtit, që secili 
merr shpagimin e gjërave që ka bërë me anë të 
trupit, në bazë të asaj që ka bërë, qoftë në të 
mirën apo në të keqen.

ZBULESA 20:11 Pastaj pashë një fron të madh 
të bardhë dhe atë që ulej mbi të, nga prania 

e të cilit iku dheu dhe qielli, dhe nuk u gjet 
vënd për ata.

12 Dhe pashë të vdekurit, të mëdhenj e të vegjël, 
që rrinin në këmbë përpara Perëndisë, edhe 
librat u hapën; dhe u hap një libër tjetër, që 
është libri i jetës; dhe të vdekurit u gjykuan 
në bazë të gjërave të shkruara në libra, sipas 
veprave të tyre.

13 Dhe deti i dorëzoi të vdekurit që ishin në të, 
dhe vdekja dhe Hadesi dorëzuan të vdekurit 
që ishin në ta; dhe ata u gjykuan secili sipas 
veprave të veta.

14 Pastaj vdekja dhe Hadesi u flakën në liqenin e 
zjarrit. Kjo është vdekja e dytë.

15 Dhe, nëse ndokush nuk u gjet i shkruar në 
librin e jetës, u flak në liqenin e zjarrit.

Shiko: #1; #6; Psalmet 2:2; Psalmet 20:6; Psalmet 45:7; Psalmet 
89:17,24; Psalmet 92:9; Mateu 28:18; Luka 1:69; Veprat e Apostujve 

4:27; Veprat e Apostujve 10:38.
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A03 Mesia është i zbritur nga Davidi.
B01 Mesia është Biri i Perëndisë.
D04 Puna e Mesisë si Mbret.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
               
2 I SAMUELIT 7:12 Kur t›i kesh 

mbushur ditët e tua dhe të jesh duke 
pushuar bashkë me etërit e tu, unë do 
të ngre mbas teje pasardhësit e tu që do 
të dalin nga barku yt dhe do të vendos 
mbretërinë tënde.

13 Ai do të ndërtojë një shtëpi në emrin tim 
dhe unë do ta bëj të qëndrueshëm për 
gjithnjë fronin e mbretërisë së tij.

14 Unë do të jem për të një baba dhe ai një 
djalë për mua; kur do të bëjë ndonjë të 
keqe, unë do ta dënoj me shufra njeriu dhe 
me goditje të bijve të njerëzve,

15 por mëshira ime do të largohet, ashtu siç 
ia kam hequr Saulit, që e kam hequr nga 
detyra para teje.

16 Shtëpia jote dhe mbretëria jote do të bëhen 
të qendrueshme për gjithnjë para meje, dhe 
froni yt do të jetë i qëndrueshëm për gjithnjë”.

PSALMET 89:26 Ai do të kërkojë ndihmën 
time, duke thënë: “Ti je Ati im, Perëndia im 
dhe Kështjella ime e shpëtimit”.

27 Do ta bëj gjithashtu të parëlindurin tim, më 
të shkëlqyerin ndër mbretërit e dheut.

28 Do të përdor mirësi ndaj tij përjetë, dhe besëlidhja 
ime me të do të mbetet e qëndrueshme.

29 Do t›i bëj gjithashtu pasardhësit e tij të 
përjetshem dhe fronin e tij si ditët e qiejve.

MATEU 3:17 dhe ja një zë nga qielli që tha: 
“Ky është Biri im i dashur, në të cilin jam 
kënaqur”.

LUKA 1:30 Dhe engjëlli i tha: “Mos ki 

frikë, Mari, sepse ke gjetur hir para Perëndisë.
31 Dhe ja, ti do të mbetesh shtatzënë dhe do të 

lindësh një djalë, dhe do t›ia vesh emrin Jezus.
32 Ai do të jetë i madh dhe do të quhet Biri i 

Shumë të Lartit; dhe Zoti Perëndi do t›i japë 
fronin e Davidit, atit të tij;

33 dhe do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit 
përjetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë 
kurrë të sosur”.

GJONI 1:14 Dhe Fjala u bë mish dhe banoi 
ndër ne; dhe ne soditëm lavdinë e tij, si lavdia e 
të vetëmlindurit prej Atit, plot hir e të vërtetë.

GJONI 1:18 Askush s›e pa Perëndinë 
kurrë; i vetëmlinduri Bir, që është në gjirin e 
t›Et, është ai që e ka bërë të njohur.

HEBRENJVE 1:1 së fundi, këto ditë na ka folur 
me anë të Birit, të cilin e bëri trashëgimtar të 
të gjitha gjërave, me anë të të cilit e krijoi dhe 
gjithësinë.

2 Ai, duke qenë shkëlqimi i lavdisë së tij dhe 
vula e qenies së tij dhe duke i mbajtur të 
gjitha me fjalën e fuqisë së tij, mbasi e bëri 
vetë pastrimin nga mëkatet tona, u ul në të 
djathtën e Madhërisë në vendet e larta,

3 edhe u bë aq më i lartë nga engjëjt, sa më 
të madhërueshëm se ata është emri që ai e 
trashëgoi.

4 Sepse cilit nga engjëjt i tha ndonjë herë: “Ti je 
Biri im, sot më je lindur”? Edhe përsëri: “Unë 
do t›i jem Atë, dhe ai do të më jetë Bir”?

5 Dhe akoma, kur ta shtjerë të Parëlindurin në 
botë, thotë: “Le ta adhurojnë të gjithë engjëjt 
e Perëndisë”.

6 Kurse për engjëjt thotë: “Engjëjt e vet ai i bën 
erëra, dhe shërbenjësit e tij flakë zjarri”;

7 ndërsa për të Birin thotë: “Froni yt, o 
Perëndi është në shekuj të shekujve; skeptri i 
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mbretërisë sate është skeptër drejtësie.
8 E ke dashur drejtësinë dhe e ke urryer 

paudhësinë; prandaj Perëndia, Perëndia yt, të 
vajosi me vaj gëzimi përmbi shokët e tu”.

1 GJONIT 4:9 Shumë të dashur, në qoftë se 
Perëndia na ka dashur në këtë mënyrë; edhe 
ne duhet ta duam njeri-tjetrin.

10 Askush s›e ka parë ndonjëherë Perëndinë; po 
ta duam njeri-tjetrin, Perëndia qëndron në ne 
dhe dashuria e tij është e përsosur në ne.

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

Shiko: #1; 1 i Mbretërve 5:5; 1 i Mbretërve 8:19; 1 i Kronikave 
17:11; Psalmet 72:17-19; Psalmet 89:36,37; Isaia 9:7; Jeremía 

23:5,6; Danieli 2:44; Danieli 7:14; Zakaria 6:13; Mateu 16:18; 
Gjoni 12:34; Veprat e Apostujve 13:34-37; 1 Pjetrit 2:5; Zbulesa 20.

E12 Mesia plotëson ligjin e Perëndisë.

2 I SAMUELIT 22:20 ai më çoi larg tyre; 
ai më shpëtoi sepse i pëlqej.

21 Zoti më ka shpërblyer simbas së drejtës 
sime dhe më ka dhënë simbas pastërtisë së 
duarve të mia,

22 sepse kam ndjekur rrugët e Zotit dhe nuk 
jam larguar pabesisht nga Perëndia im.

23 Sepse kam mbajtur para vetes të gjitha 
ligjet e tij dhe nuk jam larguar nga statutet 
e tij.

24 Kam qenë i ndershëm me të dhe i jam 
ruajtur paudhësisë.

25 Prandaj Zoti më ka dhënë simbas së 
drejtës sime, simbas pastërtisë sime 
përpara syve të tij.

PSALMET 1:2 por që gjen kënaqësinë e tij 
në ligjin e Zotit, dhe që mendon thellë ditë e 
natë mbi ligjin e tij.

PSALMET 22:8 duke thënë: “Ai i ka besuar 
Zotiit; le ta çlirojë, pra, ta ndihmojë, mbasi e 
do”.

PSALMET 40:8 Perëndia im, unë gëzohem 
kur zbatoj vullnetin tënd dhe ligji yt është në 
zemrën time”.

ISAIA 42:1 Ja shërbëtori im, që unë 
përkrah, i zgjedhuri im që më kënaq shpirtin. 
Kam vënë Frymën time mbi të; ai do t›ju sjellë 
drejtësinë kombeve.

MATEU 3:17 dhe ja një zë nga qielli që tha: 
“Ky është Biri im i dashur, në të cilin jam 
kënaqur”.

MATEU 17:5 Ndërsa ai fliste akoma, ja një 
re plot dritë i mbuloi; dhe nga reja u dëgjua 
një zë që thoshte: “Ky është Biri im i dashur, 
në të jam kënaqur: dëgjojeni!”.

GJONI 15:10 Po të zbatoni urdhërimet 
e mia, do të qëndroni në dashurinë time, 
sikurse unë i zbatova urdhërimet e Atit tim 
dhe qëndroj në dashurinë e tij.

GJONI 17:4 Unë të kam përlëvduar mbi 
tokë; unë e kam kryer veprën që më ke dhënë 
të bëj.

5 Tani, pra, më përlëvdo, o Atë, pranë teje, me 
lavdinë që unë e kisha pranë teje para se të 
bëhej bota.

ROMAKËVE 10:4  sepse përfundimi i 
ligjit është Krishti, për shfajësimin e kujtdo që 
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beson.

Shiko: Psalmet 18:19-24; Psalmet 37:31; Psalmet 119:13,30,102; 
Gjoni 8:29; Gjoni 13:31,32; Romakëve 3:31; Romakëve 7:12; 

Romakëve 8:3,4; Galatasve 3:13,21; Galatasve 5:22,23.

B13 Autoriteti i Mesias
B21 Mesia eshte drita.
E09 Drejtësia e Mesisë.

2 I SAMUELIT 23:1 Këto janë fjalët e 
fundit të Davidit. Kështu thotë Davidi, bir 
i Isait, kështu thotë njeriu që u ngrit lart, i 
vajosuri i Perëndisë së Jakobit, këngëtari i 
ëmbël i Izraelit:

2 Fryma e Zotit ka folur nëpërmjet meje dhe 
fjala e tij ka qenë mbi buzët e mia.

3 Perëndia i Izraelit ka folur, Kalaja e 
Izraelit më ka thënë: “Ai që mbretëron me 
drejtësi mbi njerëzit, ai që mbretëron në 
frikën e Perëndisë,

4 është si drita e mëngjesit në të dalë të 
diellit, në një mëngjes pa re, ashtu si 
shkëlqimi mbas shiut, që bën të mbijë bari 
i njomë nga dheu”.

PSALMET 72:6 Ai do të zbresë si shiu mbi 
barin e kositur, si një rrebesh që vadit tokën.

7 Në ditët e tij i drejti do të lulëzojë dhe ka për 
të patur shumë paqe deri sa të mos ketë më 
hënë.

8 Ai do të mbretërojë nga një det te tjetri dhe 
nga lumi deri në skajet e tokës.

MIKEA 5:2 “Por ti, o Betlem Efratah, 
megjithëse je i vogël midis mijërave të Judës, 
nga ti do të dalë për mua ai që do të jetë 
sundues në Izrael, origjinat e të cilit janë nga 
kohërat e lashta, nga ditët e përjetësisë”.

LUKA 1:76 Dhe ti, o fëmijë i vogël, do 
të quhesh profet nga Shumë i Larti, sepse ti 
do të shkosh përpara fytyrës së Zotit për të 
përgatitur udhët e tij,

77 për t›i dhënë popullit të tij njohjen e 
shpëtimit, në faljen e mëkateve të tyre;

78 për hir të thellësisë së mëshirës së Perëndisë 
sonë, për të cilën agimi nga lart na ka vizituar,

79 për të ndriçuar ata që dergjeshin në errësirë 
dhe në hijen e vdekjes, për të udhëhequr 
hapat tona në udhën e paqes”.

GJONI 8:12 Dhe Jezusi u foli atyre përsëri 
duke thënë: “Unë jam drita e botës; kush më 
ndjek nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë 
dritën e jetës”.

GJONI 12:35 Atëherë Jezusi u tha atyre: 
“Drita është me ju edhe për pak kohë; ecni 
gjersa keni dritë, që të mos ju zërë errësira; 
kush ecën në errësirë nuk di se ku shkon”.

36 “Gjersa keni dritë, besoni në dritë, që të 
bëheni bij të dritës”. Këto gjëra tha Jezusi; 
pastaj u largua dhe u fsheh prej tyre.

ZBULESA 21:23 Dhe qyteti nuk ka nevojë për 
diell, as për hënë që të ndriçojnë në të, sepse 
lavdia e Perëndisë e ndriçon atë, dhe llamba e 
tij është Qengji.

Shiko: #1; Ligji i Përtërirë 32:4,30,31; Psalmet 2:6-8; Psalmet 72:6; 
Psalmet 89:35; Isaia 4:2; Isaia 60:1-3,19,20; Osea 6:3; Mikea 5:8; 

Gjoni 1:6,7.
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E01 Lloj i shërbesës së Mesias.

2 I MBRETËRVE 1:6 Ata u përgjigjën: 
“Një njeri na doli përpara dhe na tha: 
“Shkoni te mbreti që ju ka dërguar dhe i 
thoni: Kështu thotë Zoti: Mos vallë nuk ka 
asnjë Perëndi në Izrael që ti dërgon njerëz 
për t›u konsultuar me Baal-Zebubin, 
perëndinë e Ekronit? Prandaj nuk do të 
zbresësh nga shtrati mbi të cilin ke hipur, 
por me siguri ke për të vdekur””.

11 Atëherë mbreti i dërgoi një kapiten tjetër 
pesëdhjetësheje me pesëdhjetë njerëzit e 
tij, që iu drejtua Elias dhe i tha: “O njeriu 
i Perëndisë, mbreti të urdhëron të zbresësh 
menjëherë”.

12 Elia u përgjigj dhe u tha atyre: “Në qoftë 
se jam një njeri i Perëndisë, le të zbresë 
zjarr nga qielli dhe të të zhdukë ty dhe 
pesëdhjetë njerëzit e tu”. Dhe nga qielli 
zbriti zjarri i Perëndisë që zhduku atë dhe 
të pesëdhjetë njerëzit e tij.

LUKA 9:51 Ndodhi që kur po plotësohej 
koha që Jezusi duhet të ngrihej në qiell, ai 
vendosi prerazi të shkojë në Jeruzalem,

52 dhe dërgoi përpara lajmëtarët. Këta, si u 
nisën, hynë në një fshat të Samaritanëve, për 
t›i përgatitur ardhjen.

53 Por ata të fshatit nuk deshën ta pranonin, 
sepse ai ecte me fytyrë të drejtuar nga 
Jeruzalemi.

54 Kur e panë këtë gjë, dishepujt e vet Jakobi 
dhe Gjoni thanë: “Zot, a do ti që të themi të 
zbresë zjarr nga qielli dhe t›i përvëlojë, ashtu si 
bëri edhe Elia?”.

55 Por ai u kthye nga ata dhe i qortoi duke 
thënë: “Ju nuk e dini nga cili frymë jeni;

56 sepse Biri i njeriut nuk erdhi për të 

shkatërruar shpirtërat e njerëzve, po për t›i 
shpëtuar”. Pastaj shkuan në një fshat tjetër.

LUKA 24:47 dhe që në emër të tij të 
predikohet pendimi dhe falja e mëkateve ndër 
të gjithë popujt, duke filluar nga Jeruzalemi.

GJONI 3:17 Sepse Perëndia nuk e dërgoi 
Birin e vet në botë që ta dënojë botën, por që 
bota të shpëtohet prej tij.

GJONI 12:47 Dhe nëse ndokush i dëgjon 
fjalët e mia dhe nuk beson, unë nuk e gjykoj; 
sepse unë nuk kam ardhur ta gjykoj botën, 
por ta shpëtoj botën.

VEPRAT E APOSTUJVE 1:8   Ju do të 
merrni fuqi kur Fryma e Shenjtë do të vijë 
mbi ju dhe do të bëheni dëshmitarët e mi në 
Jeruzalem dhe në gjithë Judenë, në Samari 
dhe deri në skajin e dheut”.

VEPRAT E APOSTUJVE 8:14 Por kur 
apostujt dëgjuan në Jeruzalem se Samaria 
kishte pranuar fjalën e Perëndisë, i dërguan 
atyre Pjetrin dhe Gjonin.

Shiko: Fjalët e urta 9:8; Jeremía 23:13; Mikea 1:5; Mateu 18:11; 
Mateu 20:28; Luka 19:10; Gjoni 4:4,9,40-42; Veprat e Apostujve 

9:31; 1 Timoteut 1:15.
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A03 Mesia është i zbritur nga Davidi.
D04 Puna e Mesisë si Mbret.
     
1 I KRONIKAVE 17:11 Kur të mbushen 

ditët e tua dhe të shkosh të bashkohesh 
me etërit e tu, unë do të nxjerrë një 
pasardhësin tënd, që do të jetë një nga bijtë 
e tu, dhe do ta konsolidoj mbretërinë e tij.

MATEU 2:1 Pasi Jezusi lindi në Bethlehem 
të Judesë në kohën e mbretit Herod, ja që disa 
dijetarë nga lindja arritën në Jeruzalem,

2 duke thënë: “Ku është mbreti i Judenjve, që 
ka lindur? Sepse pamë yllin e tij në Lindje dhe 
erdhëm për ta adhuruar”.

VEPRAT E APOSTUJVE 13:36 Sepse 
Davidi, mbasi zbatoi këshillën e Perëndisë në 
brezin e tij, vdiq dhe u bashkua me etërit e vet 
dhe pa kalbje,

37 por ai, që e ka ringjallur Perëndia, nuk ka parë 
kalbje.

ROMAKËVE 1:3 lidhur me Birin e tij, të lindur 
nga fara e Davidit sipas mishit,

Shiko: #1.

E17 Mesia do të ndërtojë një tempull për 
Zotin.

1 I KRONIKAVE 17:12 Ai do të më 
ndërtojë një shtëpi dhe unë do ta bëj të 
qëndrueshëm fronin e tij përgjithnjë.

GJONI 2:19 Jezusi u përgjigj dhe u tha 
atyre: “Shkatërroni këtë tempull dhe unë për 
tri ditë do ta ngre përsëri!”.

20 Atëherë Judenjtë thanë: “U deshën dyzet e 
gjashtë vjet që të ndërtohet ky tempull, dhe ti 
do ta ngresh për tri ditë?”.

21 Por ai fliste për tempullin e trupit të vet.

VEPRAT E APOSTUJVE 7:47 Por qe 
Salomoni ai që ia ndërtoi një shtëpi.

48 Por Shumë i Larti nuk banon në tempuj të 
ndërtuar nga dora e njeriut, sikurse thotë 
profeti:

49 “Qielli është froni im dhe toka stoli i këmbëve 
të mia; çfarë shtëpie do të më ndërtonit ju, 
thotë Zoti, ose cili do të qe vendi i pushimit 
tim?

KOLOSIANËVE 2:9 Dhe ju keni marrë 
plotësinë në të, sepse ai është krye e çdo 
principate e pushteti,

Shiko: #1; Zakaria 6:12,13.

A05 Marrëdhënia e Mesisë me Atin e Tij.

1 I KRONIKAVE 17:13 Unë do të jem për 
të një atë dhe ai për mua një bir; dhe nuk 
do t›ia heq përkrahjen time ashtu siç ia 
kam hequr atij që të ka paraprirë.

LUKA 9:35 Dhe një zë dilte nga reja duke 
thënë: “Ky është Biri im i dashur; dëgjojeni”.

GJONI 3:3 Jezusi iu përgjigj dhe tha: 
“Në të vërtetë, në të vërtete po të them që 
nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë 
mbretërinë e Perëndisë”.

HEBRENJVE 1:5 Dhe akoma, kur ta shtjerë të 
Parëlindurin në botë, thotë: “Le ta adhurojnë 
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të gjithë engjëjt e Perëndisë”.

Shiko: #1; Psalmet 2:7,12.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

1 I KRONIKAVE 17:14 Unë do ta bëj të 
qëndrueshëm për gjithnjë në shtëpinë time 
dhe në mbretërinë time, dhe froni i tij do 
të jetë i qëndrueshëm gjithnjë””.

LUKA 1:30 Dhe engjëlli i tha: “Mos ki 
frikë, Mari, sepse ke gjetur hir para Perëndisë.

31 Dhe ja, ti do të mbetesh shtatzënë dhe do të 
lindësh një djalë, dhe do t›ia vesh emrin Jezus.

32 Ai do të jetë i madh dhe do të quhet Biri i 
Shumë të Lartit; dhe Zoti Perëndi do t›i japë 
fronin e Davidit, atit të tij;

33 dhe do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit 
përjetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë 
kurrë të sosur”.

Shiko: #1; Hebrenjve 3:6.
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D08 Mesia do të jetë Siguria.

JOBI 17:3 Më jep, pra, një peng pranë 
teje, përndryshe kush do të më shtrëngonte 
dorën si garant?

FJALËT E URTA 11:15 Kush bëhet garant 
për një të huaj do të pësojë dëmet e këtij 
veprimi, por ai që refuzon të japë dorën si 
garant është i sigurt.

FJALËT E URTA 17:18 Njeriu që nuk ka 
mend jep dorën si garanci dhe merr zotime 
për të afërmin e tij.

FJALËT E URTA 22:26 Mos u bëj si ata që 
japin dorën si garanci, që bëhen garant për 
borxhet e të tjerëve.

HEBRENJVE 7:22  kurse ai, mbasi 
qëndron për jetë të jetës, ka priftëri të 
patjetërsueshme,

Shiko: Isaia 38:14; Jeremía 30:21,22.

 

D05 Mesia do të jetë shpenguesi.
E11 Mesia do të japë jetë të përjetshme.
G01 Ringjallja e Mesisë është parashikuar.

JOBI 19:25 Por unë e di që Shpëtimtari 
im jeton dhe që në fund do të ngrihet mbi 
tokë.

26 Mbas shkatërrimit të lëkurës sime, në 
mishin tim do të shoh Perëndinë.

27 Do ta shoh unë vetë; sytë e mi do ta 
sodisin, dhe jo një tjetër. Po më shkrihet 
zemra.

ISAIA 26:19 Të vdekurit e tu do të 
rijetojnë, bashkë me kufomën time, do të 
ringjallen. Zgjohuni dhe gëzohuni, o ju që 
banoni në pluhur! Sepse vesa jote është si vesa 
e një drite që shkëlqen dhe toka do të nxjerrë 
në dritë të vdekurit.

DANIELI 12:2 Shumë nga ata që flenë në 
pluhurin e tokës do të zgjohen, disa në një 
jetë të përjetshme, të tjerë në turpin dhe në 
poshtërsi të përjetshme.

GJONI 5:28 Mos u mrrekulloni për këtë, 
sepse po vjen ora kur të gjithë ata që janë në 
varre do ta dëgjojnë zërin e tij

ROMAKËVE 8:13  sepse, po të rroni 
sipas mishit, ju do të vdisni; por, nëse me anë 
të Frymës i bëni të vdesin veprat e trupit, ju 
do të rroni.

1 E KORINTASVE 15:22 Sepse, ashtu sikur të 
gjithë vdesin në Adamin, kështu të gjithë do 
të ngjallën në Krishtin,

23 por secili sipas radhës së vet: Krishti, fryti i 
parë, pastaj ata që janë të Krishtit, në ardhjen 
e tij

ZBULESA 1:18 Shkruaj, pra, gjërat që pe, ato 
që janë dhe ato që do të ndodhin pas atyre,

Shiko: Jobi 33:23,24; Psalmet 19:14; Isaia 54:5; Isaia 59:20,21; 
Ezekieli 37:7-10; Efesianëve 1:7; 2 Timoteut 4:8.

JOBI



78

B11 Bindja e Mesisë.
E12 Mesia plotëson ligjin e Perëndisë.
G05 Mesia do të shohë shumë fryte.

PSALMET 1:1 Lum njeriu që nuk ecën 
sipas këshillës të të pabesëve, që nuk 
ndalet në rrugën e mëkatarëve dhe nuk 
ulet bashkë me tallësit,

2 por që gjen kënaqësinë e tij në ligjin e 
Zotit, dhe që mendon thellë ditë e natë 
mbi ligjin e tij.

3 Ai do të jetë si një pemë e mbjellë gjatë 
brigjeve të ujit, që jep frytin e tij në stinën 
e tij dhe të cilit gjethet nuk i fishken; dhe 
gjithçka bën do të ketë mbarësi.

4 Të tillë nuk janë të pabesët; janë si byku që 
era e shpërndan.

5 Prandaj të pabesët nuk do të përballojnë 
gjykimin, as mëkatarët në kuvendin e të 
drejtëve.

6 Sepse Zoti njeh rrugët të drejtëve, por 
rruga e të pabesëve të çon në shkatërrim.

PSALMET 40:8 Perëndia im, unë gëzohem 
kur zbatoj vullnetin tënd dhe ligji yt është në 
zemrën time”.

ISAIA 53:11 Ai do të shikojë frytin e 
mundimit të shpirtit të tij dhe do të jetë i 
kënaqur; me anë të diturisë së tij, i drejti, 
shërbëtori im, do të bëjë të drejtë shumë veta, 
sepse do të marrë përsipër paudhësitë e tyre.

JEREMÍA 17:7 Lum ai njeri që beson te Zoti 
dhe besimi i të cilit është Zoti!

8 Ai do të jetë si një pemë i mbjellë pranë ujit, që 
i shtrin rrënjët e tij gjatë lumit. Nuk do ta ndjejë 
kur vjen vapa dhe gjethet e tij do të mbeten të 
gjelbra; në vitin e thatësirës nuk do të ketë asnjë 
shqetësim dhe do të vazhdojë të mbajë fryte.

GJONI 4:34 Jezusi u tha atyre: “Ushqimi 
im është të bëj vullnetin e atij që më dërgoi 
dhe të kryej veprën e tij.

ROMAKËVE 3:12  Të gjithë kanë dalë nga udha e 
tij, që të gjithë janë bërë të padobishëm, nuk ka 
asnjë që të bëjë të mirën, as edhe një.

HEBRENJVE 7:26  Sepse ligji vë 
kryepriftërinj njerëz që kanë dobësi, por fjala 
e betimit, që vjen pas ligjit, vë Birin që është i 
përkryer në jetë të jetës.

ZBULESA 22:2 Në mes të sheshit të qytetit, 
këtej e andej lumit, ishte druri i jetës që jep 
dymbëdhjetë fruta, dhe që nxjerr frutin e saj 
në çdo muaj; dhe gjethet e drurit janë për 
shërim të kombeve.

Shiko: Zanafilla 2:9; Ligji i Përtërirë 11:18-20; Jozueu 1:8; 
Psalmet 37:30,31; Psalmet 104:34; Psalmet 112:1; Psalmet 

119:11,15,16,24,47,97-99; Jeremía 31:33; Malakia 3:17,18; 
Romakëve 7:22; Hebrenjve 8:10; Gjoni 5:3.

F12 Mesia do të përjetojnë rezistencë.

PSALMET 2:1 Pse ziejnë kombet dhe pse 
popujt kurdisin gjëra të kota?

LUKA 18:32 Ai, pra, do t›u dorëzohet 
paganëve, do të fyhet e do të poshtërohet dhe 
do ta pështyjnë.

VEPRAT E APOSTUJVE 4:24 Kur i 
dëgjuan këto, ata unanimisht e ngritën zërin 
te Perëndia dhe thanë: “O Zot, ti je Perëndia 
që ke bërë qiellin, tokën, detin dhe gjithçka që 
është në ta,

25 dhe që me anë të Frymës së Shenjtë ke thënë, 
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nëpërmjet gojës së Davidit, shërbëtorit tënd: 
“Përse u zemëruan kombet, dhe popujt 
kurdisin gjëra të kota?

26 Mbretërit e dheut ngritën krye dhe princat u 
mblodhën bashkë kundër Zotit dhe kundër 
Krishtit të tij”.

27 Sepse pikërisht kundër Birit tënd të shenjtë, që 
ti e vajose, u mblodhën Herodi dhe Ponc Pilati 
me johebrenjtë dhe me popullin e Izraelit,

28 për të bërë të gjitha ato që dora jote dhe këshilli 
yt kishin paracaktuar se do të ndodhnin.

ZBULESA 17:14 Ata do të luftojnë kundër 
Qengjit dhe Qengji do t›i mundë, sepse ai 
është Zot i zotërve dhe Mbret i mbretërve; 
dhe ata që janë me të janë të thirrur, të 
zgjedhur dhe besnikë”.

Shiko: #1; Psalmet 83:2-5; Mateu 21:38; Gjoni 11:50; Veprat e 
Apostujve 5:33; Veprat e Apostujve 16:22.

F12 Mesia do të përjetojnë rezistencë.

PSALMET 2:2 Mbretërit e dheut mblidhen 
dhe princat këshillohen bashkë kundër 
Zotit dhe të vajosurit të tij,

3 duke thënë: “Le t›i këputim prangat e tyre 
dhe t›i heqim qafe litarët e tyre”.

LUKA 13:31 Po në atë ditë disa farisenj 
erdhën dhe i thanë: “Nisu dhe largohu prej 
këtej, sepse Herodi do të të vrasë”.

LUKA 19:14 Por qytetarët e vet e urrenin 
dhe i dërguan pas një përfaqësi duke thënë: 
“Nuk duam që ky të mbretërojë përmbi ne”.

LUKA 23:11 Atëherë Herodi, me ushtarët 
e vet, mbasi e fyu dhe e talli, e veshi me një 

rrobe të shkëlqyeshme dhe ia riktheu Pilatit.
12 Atë ditë Herodi dhe Pilati u bënë miq me 

njëri-tjetrin, ndërsa më parë ishin armiq.

ZBULESA 17:14 Ata do të luftojnë kundër 
Qengjit dhe Qengji do t›i mundë, sepse ai 
është Zot i zotërve dhe Mbret i mbretërve; 
dhe ata që janë me të janë të thirrur, të 
zgjedhur dhe besnikë”.

Shiko: #1; Mateu 2:16; Mateu 25:59; Mateu 27:1; Gjoni 1:41; 
Gjoni 15:23; Veprat e Apostujve 4:5-8; Veprat e Apostujve 10:38; 

Veprat e Apostujve 12:1-6; Hebrenjve 1:9; 1 Pjetrit 2:7,8.

H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 2:4 Ai që ulet në qiejtë do të 
qeshë, Zoti do të tallet me ta.

5 Atëherë do t›u flasë në zemërimin e tij dhe 
do t›i trembë në indinjatën e tij të madhe,

6 dhe do të thotë: “E vendosa mbretin tim 
mbi Sion, malin tim të shenjtë.

MATEU 23:33 O gjarpërinj, o pjellë nëpërkash! 
Si do t›i shpëtoni gjykimit të Gehenas?

34 Prandaj, ja unë po ju dërgoj profetë, dijetarë 
dhe skribë; ju disa prej tyre do t›i vritni dhe 
do t›i kryqëzoni, disa të tjerë do t›i fshikulloni 
në sinagogat tuaja dhe do t›i persekutoni nga 
një qytet në tjetrin,

35 që të bjerë mbi ju gjithë gjaku i drejtë i 
derdhur mbi dhe, nga gjaku i të drejtit Abel, 
deri te gjaku i Zaharias, birit të Barakias, që ju 
e vratë ndërmjet tempullit dhe altarit.

36 Në të vërtetë po ju them se të gjitha këto gjëra 
do të bien mbi këtë brez.

MATEU 28:18 Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli 
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atyre duke thënë: “Mua më është dhënë çdo 
pushtet në qiell e në tokë.

EFESIANËVE 1:22  e cila është trupi i 
tij, plotësia i atij që mbush çdo gjë në të gjithë.

ZBULESA 14: 1 Pastaj pashë Qengjin që rrinte 
në këmbë në mal të Sionit, dhe bashkë me të 
ishin njëqind e dyzet e katër mijë njerëz, që e 
kishin të shkruar mbi ballin e tyre emrin e tij 
dhe emrin e Atit të tij.

ZBULESA 19: 15 Dhe nga goja e tij dilte një 
shpatë e mprehtë për të goditur me të kombet; 
dhe ai do të qeverisë me skeptër prej hekuri dhe 
ai vet do të shkelë vozën e verës së mërisë dhe të 
zemërimit të Perëndisë së plotfuqishëm.

FILIPIANËVE 2:9 që në emër të 
Jezusit të përkulet çdo gju i krijesave (ose 
gjërave) qiellore, tokësore dhe nëntokësore,

10 dhe çdo gjuhë të rrëfejë se Jezu Krishti është 
Zot, për lavdi të Perëndisë Atë.

11 Prandaj, të dashurit e mi, ashtu sikur keni qenë 
gjithnjë të bindur jo vetëm kur isha i pranishëm, 
por edhe më shumë tani që jam larg, punoni për 
shpëtimin tuaj me frikë e me dridhje,

ZBULESA 1:16 Dhe kur e pashë, rashë para 
këmbëve të tij si i vdekur. Dhe ai vuri dorën e 
tij të djathtë mbi mua, duke më thënë: “Mos 
u tremb! Unë jam i pari dhe i fundit,

Shiko: #1; Psalmet 11:4; Psalmet 37:13; Psalmet 50:16-22; Psalmet 
59:8; Psalmet 115:3; Fjalët e urta 1:26; Isaia 40:22; Zakaria 1:15; 
Luka 19:27,43,44; Veprat e Apostujve 2:34-36; Veprat e Apostujve 

5:30,31; Hebrenjve 12:22-25; Zbulesa 14:1; Zbulesa 19:15.

B01 Mesia është Biri i Perëndisë.
B04 Atributet hyjnore të Mesisë.

PSALMET 2:7 Do të shpallë dekretin e Zotit. 
Ai më ka thënë: “Ti je biri im, sot më linde.

MATEU 3:17 dhe ja një zë nga qielli që tha: 
“Ky është Biri im i dashur, në të cilin jam kënaqur”.

MATEU 25:31 “Dhe kur të vijë Biri i njeriut në 
lavdinë e tij, bashkë me të gjithë engjëjt e shenjtë, 
atëherë do të ulet mbi fronin e lavdisë së vet.

VEPRAT E APOSTUJVE 13:32    Dhe ne po ju 
shpallim lajmin e mirë të premtimit që u qe 
bërë etërve,

33 duke ju thënë se Perëndia e ka përmbushur 
për ne, bij të tyre, duke ringjallur Jezusin, 
ashtu si dhe është shkruar në psalmin e dytë: 
“Ti je Biri im, sot më linde”.

ROMAKËVE 1:1 Pali, shërbëtor i Jezu Krishtit, 
i thirrur për të qenë apostull, i veçuar për 
ungjillin e Perëndisë,

2 siç i kishte premtuar ai me anë të profetëve të 
tij në Shkrimet e shenjta,

3 lidhur me Birin e tij, të lindur nga fara e 
Davidit sipas mishit,

4 i deklaruar Biri i Perëndisë në fuqi, sipas 
Frymës së shenjtërisë nëpërmjet ringjalljes prej 
së vdekurit: Jezu Krishti Zoti ynë,

HEBRENJVE 5:5 dhe ashtu si thuhet diku gjetiu: 
“Ti je prift përjetë, sipas rendit të Melkisedekut”.

6 I cili, në ditët e mishit të tij, me klithma të 
larta dhe me lot, i ofroi lutje dhe urata atij që 
mund ta shpëtonte nga vdekja, dhe u dëgjua 
për shkak të frikës së tij nga Perëndia.

Shiko: Mateu 16:16; Mateu 17:5; Gjoni 1:14,18; Romakëve 1:1-4; 
Hebrenjve 1:5,6.
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E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 2:8 Më kërko dhe unë do të jap 
kombet si trashëgimi për ty dhe mbarë 
dheun si zotërim tëndin.

GJONI 17:1 Jezusi tha këto gjëra, pastaj i 
ngriti sytë drejt qiellit dhe tha: “O Atë, ora ka 
ardhur, përlëvdo Birin tënd, që edhe Biri yt të 
të përlëvdojë,

2 sepse ti i ke dhënë pushtet mbi çdo mish, që 
t›u japë jetë të përjetshme të gjithë atyre që ti 
ia ke dhënë.

3 Dhe kjo është jeta e përjetshme, të të njohin 
ty, të vetmin Perëndi të vërtetë, dhe Jezu 
Krishtin që ti ke dërguar.

4 Unë të kam përlëvduar mbi tokë; unë e kam 
kryer veprën që më ke dhënë të bëj.

5 Tani, pra, më përlëvdo, o Atë, pranë teje, me 
lavdinë që unë e kisha pranë teje para se të 
bëhej bota.

ZBULESA 14:1 Pastaj pashë Qengjin që rrinte 
në këmbë në mal të Sionit, dhe bashkë me të 
ishin njëqind e dyzet e katër mijë njerëz, që e 
kishin të shkruar mbi ballin e tyre emrin e tij 
dhe emrin e Atit të tij.

ZBULESA 19:15 Dhe nga goja e tij dilte 
një shpatë e mprehtë për të goditur me të 
kombet; dhe ai do të qeverisë me skeptër prej 
hekuri dhe ai vet do të shkelë vozën e verës 
së mërisë dhe të zemërimit të Perëndisë së 
plotfuqishëm.

Shiko: #1; #2; #4; Psalmet 22:17; Veprat e Apostujve 20:21; Veprat e 
Apostujve 26:18-20; Romakëve 16:26; 1 Thesalonikasve 1:9; Zbulesa 

7:9-12; Zbulesa 15:4.

H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 2:9 Ti do t›i copëtosh me një 
shufër hekuri, do t›i bësh copë-copë si një 
enë prej argjile””.

ZBULESA 2:26 dhe ai do t›i qeverisë ata me 
një shufër hekuri dhe ata do të thyhen si enë 
argjile, sikurse mora edhe unë pushtet prej 
Atit tim;

27 dhe unë do t›i jap atij yllin e mëngjesit.

ZBULESA 12:5 Dhe gruaja iku në shkretëtirë, 
ku kishte vend të përgatitur nga Perëndia, 
që të ushqehet atje një mijë e dyqind e 
gjashtëdhjetë ditë.

Shiko: #1; Psalmet 21:8,9; Psalmet 89:22; Isaia 30:14; Isaia 60:12; 
Danieli 2:44.

H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 2:10 Tani, pra, o mbretër, 
tregohuni të urtë; pranoni ndreqjen, o 
gjyqtarë të dheut.

11 Shërbeni me frikë Zotin dhe gëzohuni me 
drithma.

12 Nënshtrohuni Birit, që të mos zemërohet 
dhe të mos vdisni rrugës, sepse zemërimi i 
tij mund të ndizet në një çast. Lum ata që 
gjejnë strehë tek ai.

ISAIA 60:1 Çohu, shkëlqe, sepse drita 
jote ka ardhur, dhe lavdia e Zotit u ngrit mbi 
ty.

2 Sepse ja, terri mbulon tokën dhe një errësirë 
e dëndur mbulon popujt; por mbi ty ngrihet 
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Zoti dhe lavdia e tij duket mbi ty.
3 Kombet do të ecin në dritën tënde dhe 

mbretërit në shkëlqimin e daljes sate.
4 Ngrej sytë e tu rreth e qark dhe shiko; 

mblidhen të gjithë dhe vijnë te ti; bijtë e tu do 
të vijnë nga larg dhe bijat e tua do t›i sjellin në 
krahë.

5 Atëherë do të shikosh dhe do të jesh i 
kënaqur, zemra jote do të rrahë fort dhe do 
të hapet sepse bollëku i detit do të vijë te ti, 
pasuria e kombeve do të vije tek ti.

GJONI 5:23 që të gjithë ta nderojnë Birin 
ashtu siç nderojnë Atin; kush nuk e nderon 
Birin, nuk nderon Atin që e ka dërguar.

2 THESALONIKASVE 1:8 Ata do të 
ndëshkohen me shkatërrim të përjetshëm, larg 
nga fytyra e Zotit dhe nga lavdia e fuqisë së tij,

9 kur ai të vijë, atë ditë, për të qenë i lavdëruar 
në shenjtorët e vet, për të qenë i admiruar në 
mes të atyre që kenë besuar, sepse dëshmia 
jonë tek ju u besua.

ZBULESA 19:11 Dhe pashë qiellin e hapur, 
dhe ja, një kalë i bardhë, dhe ai që e kalëronte 
quhet Besniku dhe i Vërteti; dhe ai gjykon 
dhe lufton me drejtësi.

12 Dhe sytë e tij ishin si flakë zjarri dhe mbi kryet 
e tij ishin shumë kurora; edhe kishte një emër 
të shkruar, që askush nuk e di përveç atij;

13 Dhe ishte i veshur me një rrobe të ngjyer në 
gjak; dhe emri i tij quhet: “Fjala e Perëndisë”.

14 Dhe ushtritë që janë në qiell e ndiqnin mbi 
kuaj të bardhë, të veshur me rroba liri të hollë, 
të bardhë dhe të pastër.

15 Dhe nga goja e tij dilte një shpatë e mprehtë 
për të goditur me të kombet; dhe ai do të 
qeverisë me skeptër prej hekuri dhe ai vet 
do të shkelë vozën e verës së mërisë dhe të 

zemërimit të Perëndisë së plotfuqishëm.
16 Dhe mbi rroben e vet dhe mbi kofshën ishte 

shkruar një emër: MBRETI I MBRETÉRVE 
dhe ZOTI I ZOTÉRVE.

Shiko: #1; #2; Psalmet 40:4; Psalmet 84:12; Psalmet 146:3-5; Fjalët e 
urta 16:20; Jeremía 17:7; Romakëve 10:11; Hebrenjve 1:5; Hebrenjve 

12:22-25,28,29; 1 Pjetrit 2:6; 1 Pjetrit 1:21.

E25 esia do të besohet dhe lavdërohet.

PSALMET 8:1 Sa i mrekullueshëm është 
emri yt mbi gjithë rruzullin, o Zot, Zoti 
ynë, që vure madhështinë tënde mbi qiejtë!

2 Nga goja e të vegjëlve dhe foshnjave 
në gji ke vendosur lëvdimin për shkak 
të armiqve të tu, për t›i mbyllur gojën 
armikut dhe hakmarrësit.

MATEU 11:25 Në atë kohë Jezusi nisi të 
thotë: “Unë të lavdëroj, o Atë, Zot i qiellit dhe 
i dheut, sepse ua fshehe këto gjëra të urtit dhe 
të mençurit, dhe ua zbulove fëmijëve të vegjël.

MATEU 21:15 Por krerët e priftërinjve dhe 
skribët, kur panë mrekullitë që ai kishte 
bërë dhe fëmijët që brohoritnin në tempull 
duke thënë: “Hosana Birit të Davidit!”, u 
zemëruan,

16 dhe i thanë: “A po dëgjon ti çfarë thonë 
këta?”. Jezusi u tha atyre: “Po! A nuk keni 
lexuar kurrë: “Nga goja e të vegjëlve dhe të 
foshnjave në gji ti ke përgatitur lavdi”?”.

Shiko: Luka 10:21; 1 e Korintasve 1:27.
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B07 Plotfuqishmëria e Mesias.

PSALMET 8:6 E bëre të mbretërojë mbi 
veprat e duarve të tua dhe vure çdo gjë nën 
këmbët e tij!

EFESIANËVE 1:22  e cila është trupi i 
tij, plotësia i atij që mbush çdo gjë në të gjithë.

Shiko: Mateu 28:18; Hebrenjve 1:2; Hebrenjve 2:8.

A05 Marrëdhënia e Mesisë me Atin e Tij.
F01 Vdekja e Mesisë është parashikuar.
G01 Ringjallja e Mesisë është parashikuar.
     
PSALMET 16:8 Unë e kam vënë 

vazhdimisht Zotin përpara syve të mi; 
duke qenë se ai rri në të djathtën time, unë 
nuk do të hiqem kurrë nga vendi.

9 Prandaj zemra ime gëzohet dhe shpirti im 
ngazëllon për lavdinë e trashëgimisë sime; 
edhe mishi im do të qëndrojë tërë besim 
dhe në siguri,

10 sepse ti nuk do ta lësh shpirtin tim në Sheol 
dhe nuk do të lejosh që i Shenjti yt të shohë 
korruptimin.

11 Ti do të më tregosh shtegun e jetës; ka 
shumë gëzim në praninë tënde; në të 
djathtën tënde ka kënaqësi në përjetësi.

PSALMET 49:15 Por Perëndia im do ta 
shpengojë shpirtin tim nga pushteti i Sheolit, 
sepse ai do të më pranojë. (Sela)

PSALMET 71:20 Ti, që më bëre të provoj 
shumë fatkeqësira, të rënda, do të më japësh 
përsëri jetën dhe do të më bësh të ngrihem 
lart nga humnerat e tokës.

ISAIA 25:8 Do të shkatërrojë përgjithnjë 
vdekjen; Zoti, Zoti, do t›i thajë lotët nga 
çdo fytyrë, do të heqë nga tërë dheu turpin e 
popullit të tij, sepse Zoti ka folur.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:25 Në fakt 
Davidi thotë për të: “E pata vazhdimisht 
Zotin para meje, sepse ai është në të djathtën 
time, që unë të mos hiqem.

26 Për këtë u gëzua zemra ime dhe ngazëlloi 
gjuha ime, dhe edhe mishi im do të qëndrojë 
në shpresë.

27 Sepse ti nuk do ta lësh shpirtin tim në Hades dhe 
nuk do të lejosh që i Shenjti yt të shohë kalbjen.

28 Ti më ke bërë të njoh udhët e jetës, ti do të 
më mbushësh me gëzim në praninë tënde”.

29 Vëllezër, mund të thuhet haptas për Davidin 
patriark që ai vdiq dhe u varros; dhe varri i tij 
është ndër ne deri ditën e sotme.

30 Ai, pra, duke qenë profet, e dinte se Perëndia 
i kishte premtuar me betim se nga fryti i belit 
të tij, sipas mishit, do të ngjallet Krishti për 
t›u ulur mbi fronin e tij;

31 dhe, duke parashikuar këtë, foli për ringjalljen 
e Krishtit, duke thënë se shpirti i tij nuk do 
të lihej në Hades dhe se mishi i tij nuk do të 
shihte kalbjen.

VEPRAT E APOSTUJVE 13:33 duke ju 
thënë se Perëndia e ka përmbushur për ne, bij 
të tyre, duke ringjallur Jezusin, ashtu si dhe 
është shkruar në psalmin e dytë: “Ti je Biri 
im, sot më linde”.

34 Dhe mbasi e ka ringjallur prej të vdekurve për të 
mos e kthyer në kalbje, ai ka thënë kështu: “Unë 
do t›ju jap premtimet e sigurta të bëra Davidit”.

35 Për këtë ai thotë edhe në një psalm tjetër: “Ti 
nuk do të lejosh që i Shenjti yt të shohë kalbje”.

36 Sepse Davidi, mbasi zbatoi këshillën e 
Perëndisë në brezin e tij, vdiq dhe u bashkua 
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me etërit e vet dhe pa kalbje,
37 por ai, që e ka ringjallur Perëndia, nuk ka parë 

kalbje.

ZBULESA 1:18 Shkruaj, pra, gjërat që pe, ato 
që janë dhe ato që do të ndodhin pas atyre,

Shiko: Psalmet 30:3; Psalmet 86:13; Isaia 26:19; Osea 6:2; Osea 
13:14; Mateu 27:52,53; Gjoni 8:51-55; Veprat e Apostujve 3:14,15; 

1 e Korintasve 15:20,26,42,54,55.

B18 Shenjtëria, bukuria dhe lavdia eMesias.

PSALMET 17:15       Sa për mua, për hir të 
drejtësisë do të shoh fytyrën tënde; do të 
ngopem nga prania jote kur të zgjohem.

MATEU 25:31 “Dhe kur të vijë Biri i njeriut 
në lavdinë e tij, bashkë me të gjithë engjëjt e 
shenjtë, atëherë do të ulet mbi fronin e lavdisë 
së vet.

LUKA 9:26 Sepse, nëse dikujt i vjen 
turp për mua dhe për fjalët e mia, edhe Birit 
të njeriut do t›i vijë turp për të, kur të vijë 
në lavdinë e vet dhe të Atit e të engjëjve të 
shenjtë.

LUKA 9:32 Pjetri dhe shokët e tij ishin 
të këputur nga gjumi; po kur u zgjuan 
plotësisht, panë lavdinë e tij dhe ata dy burra 
që ishin bashkë me të.

33 Dhe, ndërsa këta po ndaheshin prej tij, Pjetri 
i tha Jezusit: “Mësues, për ne është mirë të 
rrijmë këtu; le të bëjmë, pra, tri çadra: një për 
ty, një për Moisiun dhe një për Elian”; por ai 
nuk dinte ç›thoshte.

GJONI 1:14 Dhe Fjala u bë mish dhe 

banoi ndër ne; dhe ne soditëm lavdinë e tij, si 
lavdia e të vetëmlindurit prej Atit, plot hir e të 
vërtetë.

GJONI 11:40 Jezusi i tha: “A nuk të thashë 
se po të besosh, do të shohësh lavdinë e 
Perëndisë?”.

GJONI 17:22 Dhe unë u kam dhënë lavdinë 
që më ke dhënë, që ata të jenë një, ashtu si ne 
jemi një.

23 Unë jam në ta dhe ti në mua, që të jenë të 
përsosur në unitet dhe që bota të njohë që ti 
më ke dërguar dhe që i ke dashur, ashtu si më 
ke dashur mua.

24 O Atë, unë dua që atje ku jam unë, të jenë me 
mua edhe ata që më ke dhënë, që ta shohin 
lavdinë time që ti më ke dhënë, sepse ti më ke 
dashur para themelimit të botës.

VEPRAT E APOSTUJVE 7:55 Por ai, 
mbushur me Frymë të Shenjtë, i nguli sytë 
nga qielli, pa lavdinë e Perëndisë dhe Jezusin 
që rrinte në këmbë në të djathtën e Perëndisë,

ROMAKËVE 8:18  Unë mendoj në 
fakt, se vuajtjet e kohës së tanishme nuk 
vlejnë aspak të krahasohen me lavdinë që do 
të shfaqet në ne.

1 E KORINTASVE 13:12 Tani në fakt, ne 
shohim si në pasqyrë, në mënyrë të errët, por 
atëherë do të shohim faqe për faqe; tashti 
njoh pjesërisht, kurse atëherë do të njoh thellë 
ashtu sikurse njihem.

2 E KORINTASVE 3:18 Dhe ne të gjithë, 
duke soditur fytyrëzbuluar lavdinë e Zotit 
si në pasqyrë, transformohemi në të njëjtën 
shëmbëllim nga lavdia në lavdi, posi prej 

PSALMET



85

Frymës së Zotit.

1 GJONIT 3:2 Kush bën mëkat, bën edhe 
shkelje të ligjit; dhe mëkati është shkelje e ligjit.

Shiko: Psalmet 104:31; Psalmet 138:5; Isaia 6:1-5; Isaia 24:14; Isaia 
35:2; Isaia 40:5; Isaia 60:1; Isaia 61:6; Ezekieli 3:23; Ezekieli 10:4; 

Habakuku 2:14; Mateu 8:38; Mateu 19:28; Marku 8:38; Marku 
13:26; Luka 19:38; Gjoni 12:41.

F11 Vuajtja e Mesias.

PSALMET 18:4 Dhembje vdekjeje më 
kishin pushtuar dhe përrenj njerëzish të 
kobshëm më kishin tmerruar.

5 Ankthet e Sheolit më kishin rrethuar dhe 
leqet e vdekjes më rrinin përpara.

6 Në ankthin tim kërkova Zotin dhe i klitha 
Perëndisë tim; ai e dëgjoi zërin tim nga 
tempulli i tij dhe zëri im arriti para tij, në 
veshët e tij.

PSALMET 88:6 Ti më ke shtënë në gropën 
më të thellë, në vënde të errëta, në humnerat.

7 Mbi mua ka shpërthyer zemërimi yt, dhe ti 
më ke marrë me vete megjithë valët tua. (Sela)

PSALMET 116:3         Vargonjtë e vdekjes 
më kishin rrethuar dhe ankthet e Sheolit më 
kishin pushtuar; fatkeqësia dhe dhembja më 
kishin vënë përfund.

MARKU 14:33 Mori, pra, me vete Pjetrin, 
Jakobin dhe Gjonin, dhe filloi ta zërë frika 
dhe ankthi;

34 dhe u tha atyre: “Shpirti im është thellësisht 
i trishtuar, deri në vdekje; qëndroni këtu dhe 
rrini zgjuar”.

35 Dhe, si shkoi pak përpara, ra përmbys përtokë 

dhe lutej që, po të ishte e mundur, të largohej 
prej tij ajo orë.

36 Dhe tha: “Abba, Atë, çdo gjë për ty është e 
mundur; largoje prej meje këtë kupë! Por jo 
atë që dua unë, por atë që do ti!”.

LUKA 22:44 Dhe ai, duke qenë në agoni, 
lutej edhe më fort; dhe djersa e tij po i bëhej si 
gjak i mpiksur që bie për tokë.

HEBRENJVE 5:7 Edhe pse ishte Bir, mësoi të 
jetë i bindur nga ato që pësoi,

B11 Bindja e Mesisë.

PSALMET 18:21        sepse kam ndjekur 
rrugët e Zotit dhe nuk jam larguar 
pabesisht nga Perëndia im,

22 sepse kam mbajtur para meje tërë ligjet e 
tij dhe nuk u jam shmangur statuteve të 
tij.

23 Kam qenë i ndershëm me të dhe i jam 
ruajtur paudhësisë.

24 Sepse Zoti më ka dhënë sipas drejtësisë 
sime, sipas pastërtisë së duarve të mia 
përpara syve të tij.

LUKA 23:4 Pilati u tha atëherë krerëve 
të priftërinjve dhe popullit: “Unë nuk po gjej 
asnjë faj te ky njeri”.

LUKA 23:14 dhe u tha atyre: “Ju më prutë 
këtë njeri si çoroditës të popullit; dhe ja, unë, 
pasi e hetova para jush, nuk kam gjetur tek ai 
asnjë nga fajet për të cilat ju e paditni,

LUKA 23:22 Për të tretën herë ai u tha 
atyre: “Po ç›të keqe bëri ky? Unë nuk gjeta në 
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të asnjë faj që të meritojë vdekjen. Prandaj, 
pasi ta fshikullojnë, do ta lëshoj”.

HEBRENJVE 7:26  Sepse ligji vë 
kryepriftërinj njerëz që kanë dobësi, por fjala 
e betimit, që vjen pas ligjit, vë Birin që është i 
përkryer në jetë të jetës.

Shiko: Eksodi 23:21; Psalmet 1:2; Psalmet 37:31; Psalmet 40:8; 
Psalmet 119:1,44,51,97,102; Jeremía 31:33; Ezekieli 36:27; Gjoni 

18:38; Gjoni 19:4,6.

A05 Marrëdhënia e Mesisë me Atin e Tij.
E13 Perëndia konfirmon shërbesën e 

Mesias.

PSALMET 20:4 Të dhëntë atë që zemra jote 
dëshëron dhe plotësoftë të gjitha planet e 
tua.

5 Ne do të këndojmë tërë gaz në çlirimin 
tënd dhe do të lartojmë flamuret tona në 
emër të Perëndisë tonë. Zoti i plotësoftë të 
gjitha kërkesat e tua.

6 Tani e di që Zoti shpëton të vajosurin e 
tij; do t›i përgjigjet nga qielli i tij i shenjtë 
me forcën shpëtimtare të dorës së tij të 
djathtë.

PSALMET 132:17  Këtu do ta rris 
fuqinë e Davidit dhe do t›i jap një llambë të 
vajosurit tim.

18 Do t›i mbuloj me turp armiqtë e tij, por mbi 
të do të lulëzojë kurora e tij”.

GJONI 11:42 Unë e dija mirë se ti gjithnjë 
më dëgjon, por i kam thënë këto për turmën 
që është përreth, që të besojnë se ti më ke 
dërguar”.

GJONI 17:1 Jezusi tha këto gjëra, pastaj i 
ngriti sytë drejt qiellit dhe tha: “O Atë, ora ka 
ardhur, përlëvdo Birin tënd, që edhe Biri yt të 
të përlëvdojë,

2 sepse ti i ke dhënë pushtet mbi çdo mish, që 
t›u japë jetë të përjetshme të gjithë atyre që ti 
ia ke dhënë.

3 Dhe kjo është jeta e përjetshme, të të njohin 
ty, të vetmin Perëndi të vërtetë, dhe Jezu 
Krishtin që ti ke dërguar.

4 Unë të kam përlëvduar mbi tokë; unë e kam 
kryer veprën që më ke dhënë të bëj.

5 Tani, pra, më përlëvdo, o Atë, pranë teje, me 
lavdinë që unë e kisha pranë teje para se të 
bëhej bota.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:36 Ta dijë, 
pra, me siguri, gjithë shtëpia e Izraelit se atë 
Jezus që ju e keni kryqëzuar, Perëndia e ka 
bërë Zot e Krisht”.

VEPRAT E APOSTUJVE 5:31 Perëndia 
e lartësoi me të djathtën e vet dhe e bëri princ 
dhe shpëtimtar për t›i dhënë Izraelit pendimin 
dhe faljen e mëkateve.

HEBRENJVE 5:7 Edhe pse ishte Bir, mësoi të 
jetë i bindur nga ato që pësoi,

Shiko: Psalmet 13:5; Psalmet 18:35,50; Psalmet 28:8; Isaia 57:15; 
Mateu 6:9; Gjoni 9:31; Veprat e Apostujve 2:33.
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A04 Mesia ekziston nga përjetësia.
     
PSALMET 21:4 Ai të kishte kërkuar jetë 

dhe ti i dhe ditë të gjata në përjetësi.

ISAIA 53:10 Por i pëlqeu Zotit ta rrihte 
dhe ta bënte të vuante. Duke ofruar jetën 
e tij si flijim për mëkatin, ai do të shikojë 
pasardhës, do të zgjasë ditët e tij, dhe vullneti 
i Zotit do të ketë mbarësi në duart e tij.

MATEU 28:5 por engjëlli, duke iu drejtuar 
grave, u tha atyre: “Mos kini frikë, sepse unë e 
di se ju kërkoni Jezusin, që u kryqëzua.

6 Ai nuk është këtu, sepse u ringjall, sikurse 
kishte thënë; ejani, shikoni vendin ku qe vënë 
Zoti.

GJONI 11:25 Jezusi i tha: “Unë jam 
ringjallja dhe jeta; ai që beson në mua, edhe 
sikur të duhej të vdesë do të jetojë.

ZBULESA 1:18 Shkruaj, pra, gjërat që pe, ato 
që janë dhe ato që do të ndodhin pas atyre,

Shiko: Psalmet 16:10,11; Psalmet 91:16.

B14 Mesia bën të ditur lavdinë e Perëndisë.
B18 Shenjtëria, bukuria dhe lavdia eMesias.

PSALMET 21:5 E madhe është lavdia e tij 
për shpëtimin tënd; ti i dhe madhështi dhe 
lavdi,

GJONI 13:31 Kur doli ai, Jezusi tha: “Tani 
Biri i njeriut është përlëvduar dhe Perëndia 
është përlëvduar në të.

32 Në qoftë se Perëndia është përlëvduar në të, 
Perëndia do ta përlëvdojë edhe në vetvete dhe 
do ta përlëvdojë menjëherë.

GJONI 17:1 Jezusi tha këto gjëra, pastaj i 
ngriti sytë drejt qiellit dhe tha: “O Atë, ora ka 
ardhur, përlëvdo Birin tënd, që edhe Biri yt të 
të përlëvdojë,

2 sepse ti i ke dhënë pushtet mbi çdo mish, që 
t›u japë jetë të përjetshme të gjithë atyre që ti 
ia ke dhënë.

3 Dhe kjo është jeta e përjetshme, të të njohin 
ty, të vetmin Perëndi të vërtetë, dhe Jezu 
Krishtin që ti ke dërguar.

4 Unë të kam përlëvduar mbi tokë; unë e kam 
kryer veprën që më ke dhënë të bëj.

5 Tani, pra, më përlëvdo, o Atë, pranë teje, me 
lavdinë që unë e kisha pranë teje para se të 
bëhej bota.

FILIPIANËVE 2:9 që në emër të 
Jezusit të përkulet çdo gju i krijesave (ose 
gjërave) qiellore, tokësore dhe nëntokësore,

10 dhe çdo gjuhë të rrëfejë se Jezu Krishti është 
Zot, për lavdi të Perëndisë Atë.

11 Prandaj, të dashurit e mi, ashtu sikur keni 
qenë gjithnjë të bindur jo vetëm kur isha i 
pranishëm, por edhe më shumë tani që jam 
larg, punoni për shpëtimin tuaj me frikë e me 
dridhje,
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HEBRENJVE 8:1 Sepse çdo kryeprift vihet për 
të ofruar dhurata dhe flijime, prandaj është 
e nevojshme që edhe ky të ketë diçka që të 
kushtojë.

ZBULESA 5:13 Dhe të katër qeniet e gjalla 
thoshnin: “Amen!”. Dhe të njëzet e katër pleq 
ranë përmbys dhe adhuruan atë që rron në 
shekuj të shekujve.

Shiko: #2; Mateu 28:18; Gjoni 17:22; Efesianëve 1:20-22; 1 Pjetrit 
3:22.

E16 Mesia do të bekojë popullin e tij.

PSALMET 21:6 sepse ti e bën shumë të 
bekuar përjetë, e mbush me gëzim në 
praninë tënde.

7 Duke qenë se mbreti ka besim te Zoti dhe 
në mirësinë e Shumë të Lartit, ai nuk do të 
hiqet kurrë.

VEPRAT E APOSTUJVE 3:26 Perëndia 
më së pari, mbasi e ringjalli Birin e tij Jezusin, 
jua ka dërguar juve që t›ju bekojë, duke 
larguar secilin nga ju nga paudhësitë e tij”.

GALATASVE 3:9 Dhe të gjithë ata që 
themelohen mbi veprat e ligjit janë nën 
mallkim, sepse është shkruar: “I mallkuar 
është kushdo që nuk qëndron në të gjitha 
ato që shkruhen në librin e ligjit për t›i 
praktikuar”.

GALATASVE 3:14        O vëllezër, 
po ju flas në mënyrën e njerëzve: në qoftë se 
një besëlidhje është aprovuar, edhe pse është 
besëlidhje njeriu, askush nuk e zhvleftëson as 
nuk i shton gjë.

EFESIANËVE 1:3        sikurse na zgjodhi në të 
përpara se të themelohej bota, që të jemi të 
shenjtë dhe të papërlyer përpara tij në dashuri,

HEBRENJVE 2:13  Sepse, duke qenë se 
bijtë kanë marrë pjesë prej mishi dhe gjaku, 
po ashtu edhe ai u bë pjestar në po ato gjëra, 
që të shkatërronte, me anë të vdekjes, atë që 
ka pushtetin e vdekjes, domethënë djallin,

Shiko: #1; Zanafilla 12:2; Psalmet 16:8,11; Psalmet 18:2; Psalmet 
63:2-5; Psalmet 91:2,9.

F01 Vdekja e Mesisë është parashikuar.
F08 Detajet e vdekjes së Mesias

PSALMET 22:1 Perëndia im, Perëndia im, 
pse më ke braktisur? Pse më rri kaq larg 
dhe nuk vjen të më çlirosh, duke dëgjuar 
fjalët e ofshamës sime?

2 O Perëndia im, unë bërtas ditën, por ti nuk 
përgjigjesh, edhe natën unë nuk rri në heshtje.

MATEU 27:45 Që nga ora gjashtë deri në 
orën nëntë errësira e mbuloi gjithë vendin.

46 Rreth orës nëntë, Jezusi briti me zë të lartë 
duke thënë: “Eli, Eli, lama sabaktani?”. 
Domethënë: “Perëndia im, Perëndia im, përse 
më ke braktisur?”.

LUKA 22:41 Dhe u largua prej tyre, aq sa 
mund të hidhet një gur, dhe ra në gjunj dhe 
lutej,

42 duke thënë: “O Atë, po të duash, largoje këtë 
kupë nga unë! Megjithatë mos u bëftë vullneti 
im, por yti”.

43 Atëherë iu shfaq një engjëll nga qie-lli për t›i 
dhënë forcë.

44 Dhe ai, duke qenë në agoni, lutej edhe 
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më fort; dhe djersa e tij po i bëhej si gjak i 
mpiksur që bie për tokë.

45 Si u çua pastaj nga lutja, erdhi te dishepujt e 
vet dhe i gjeti që flinin nga trishtimi,

46 dhe u tha atyre: “Pse po flini? Çohuni dhe 
lutuni që të mos hyni në tundim”.

HEBRENJVE 5:7 Edhe pse ishte Bir, mësoi të 
jetë i bindur nga ato që pësoi,

Shiko: Psalmet 22:11; Psalmet 32:3,4; Psalmet 38:8; Mateu 26:39; 
Marku 15:34; Luka 24:44.

F08 Detajet e vdekjes së Mesias

PSALMET 22:6 Por unë jam një krimb dhe 
jo një njeri; turpi i njerëzve dhe përçmimi i 
popullit.

ISAIA 53:3 I përçmuar dhe i hedhur 
poshtë nga njerëzit, njeri i dhembjeve, njohës 
i vuajtjes, i ngjashëm me dikë para të cilit 
fshihet faqja, ishte përçmuar, dhe ne nuk e 
çmuam aspak.

MATEU 12:24 Por farisenjtë, kur e dëgjuan 
këtë, thanë: “Ky i dëbon demonët vetëm me 
fuqinë e Beelzebubit, princit të demonëve”.

MATEU 27:28 Dhe, pasi e zhveshën, i 
hodhën mbi trup një mantel të kuq.

MARKU 9:12 Dhe ai, duke u përgjigjur, u 
tha atyre: “Elia me të vërtetë duhet të vijë më 
parë dhe të rivendosë çdo gjë; por, ashtu siç 
është shkruar për Birin e njeriut, ai duhet të 
vuajë shumë gjëra dhe të përçmohet.

LUKA 23:38 Përveç kësaj përmbi kryet e 

tij ishte një mbishkrim me shkronja greke, 
latine dhe hebraike: “KY ÉSHTÉ MBRETI I 
JUDENJVE”.

39 Tani një nga keqberësit e kryqëzuar e shau 
duke thënë: “Nëse ti je Krishti, shpëto 
vetveten dhe neve”.

GJONI 7:20 Turma u përgjigj dhe tha: “Ti 
ke një demon; kush kërkon të të vrasë?”.

GJONI 7:47 Prandaj farisenjtë iu 
përgjigjën atyre: “Mos u gënjyet edhe ju?

48 Mos vallë ndonjë nga krerët ose nga farisenjtë 
besoi në të?

49 Por kjo turmë, që nuk e njeh ligjin, është e 
mallkuar”.

Shiko: Psalmet 31:11; Psalmet 44:13; Psalmet 69:7-12,19,20; 
Psalmet 88:8; Psalmet 89:41; Psalmet 109:25; Isaia 37:22; Isaia 

49:7; Vajtimet 3:30; Hebrenjve 13:12.

F08 Detajet e vdekjes së Mesias

PSALMET 22:7 Tërë ata që më shohin 
më përqeshin, zgjatin buzën dhe tundin 
kokën,

MATEU 27:29 Dhe i thurën një kurorë me 
ferra, ia vunë mbi krye dhe i dhanë një kallam 
në dorën e djathtë; dhe, duke u gjunjëzuar 
përpara tij, e përqeshnin duke thënë: 
“Tungjatjeta, o mbret i Judenjve!”.

MATEU 27:39 Dhe ata që kalonin andej e 
fyenin duke tundur kokën,

40 dhe duke thënë: “Ti që e shkatërron tempullin 
dhe e rindërton për tri ditë, shpëto vetveten; 
në qoftë se je Biri i Perëndisë, zbrit nga 
kryqi!”.
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LUKA 16:14 Dhe farisenjtë, të cilët ishin 
shumë të dhënë pas parasë, i dëgjonin të 
gjitha këto dhe e tallnin.

LUKA 23:11 Atëherë Herodi, me ushtarët 
e vet, mbasi e fyu dhe e talli, e veshi me një 
rrobe të shkëlqyeshme dhe ia riktheu Pilatit.

LUKA 23:35 Dhe populli rrinte aty për të 
parë; dhe kryetarët me popullin e përqeshnin, 
duke thënë: “Ai i shpëtoi të tjerët, le të 
shpëtojë veten, po qe se me të vërtetë është 
Krishti, i zgjedhuri i Perëndisë”.

36 Edhe ushtarët e tallnin, duke iu afruar dhe 
duke i ofruar uthull,

Shiko: Psalmet 109:25; Isaia 37:22,23; Isaia 57:4; Marku 15:20,29; 
Luka 23:21-23.

F08 Detajet e vdekjes së Mesias

PSALMET 22:8 duke thënë: “Ai i ka besuar 
Zotiit; le ta çlirojë, pra, ta ndihmojë, 
mbasi e do”.

MATEU 27:41 Po ashtu, edhe krerët e 
priftërinjve, bashkë me skribët dhe me pleqtë, 
duke e tallur, i thonin:

42 “Ai i shpëtoi të tjerët dhe nuk mund të 
shpëtojë vetveten; në qoftë se është mbreti i 
Izraelit, le të zbresë tani nga kryqi dhe ne do 
të besojmë në të;

43 ai ka besuar në Perëndinë; le ta lirojë tani në 
qoftë se e do me të vërtetë, sepse ka thënë: 
“Unë jam Biri i Perëndisë””.

2 E KORINTASVE 13:4 Sepse, megjithëse 
ai u kryqëzua në dobësinë e tij, ai po rron 
nëpërmjet fuqisë së Perëndisë, sepse edhe ne 

jemi të dobët në të, por do të rrojmë me të 
nëpërmjet fuqisë së Perëndisë ndaj nesh.

Shiko: Psalmet 42:10; Marku 15:30-32; Luka 23:35.

F08 Detajet e vdekjes së Mesias

PSALMET 22:9 Me siguri ti je ai që më 
nxori nga barku i nënes; bëre që të kem 
besim te ti qysh nga koha kur pushoja mbi 
sisët e nënes sime.

10 Unë u braktisa te ti qysh nga lindja ime; 
ti je Perëndia im qysh nga barku i nënes 
sime.

LUKA 2:40 Ndërkaq fëmija rritej dhe 
forcohej në frymë, duke qenë plot dituri; dhe 
hiri i Perëndisë ishte mbi të.

ZBULESA 12:4 Dhe ajo lindi një bir 
mashkull, i cili duhet të qeverisë gjithë 
kombet me skeptër të hekurt; dhe biri i saj u 
rrëmbye pranë Perëndisë dhe fronit të tij.

5 Dhe gruaja iku në shkretëtirë, ku kishte vend 
të përgatitur nga Perëndia, që të ushqehet atje 
një mijë e dyqind e gjashtëdhjetë ditë.

Shiko: Psalmet 71:6,17; Isaia 7:14,15; Isaia 49:1,2; Luka 1:30-33; 
Luka 2:52.
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F08 Detajet e vdekjes së Mesias

PSALMET 22:11 Mos u largo nga unë, sepse 
ankthi është i afërt, dhe nuk ka asnjë që të 
më ndihmojë.

MATEU 26:31 Atëherë Jezusi u tha atyre: 
“Këtë natë të gjithë ju do të skandalizoheni 
për shkakun tim, sepse është shkruar: “Do 
të godas bariun dhe delet e kopesë do të 
shpërndahen”.

MATEU 26:56 Por të gjitha këto ndodhën që 
të përmbushen Shkrimet e profetëve”. Atëherë 
të gjithë dishepujt e lanë dhe ikën.

MATEU 26:72 Por ai përsëri e mohoi me be, 
duke thënë: “Unë nuk e njoh atë njeri”.

73 Mbas pak edhe të pranishmit iu afruan dhe i 
thanë Pjetrit: “Sigurisht, edhe ti je një nga ata, 
sepse e folura jote të tradhton!”.

74 Atëherë ai nisi të mallkojë dhe të bëjë be, 
duke thënë: “Unë nuk e njoh atë njeri”. Dhe 
në atë çast këndoi gjeli.

GJONI 16:32 Ja, po vjen ora, madje tashmë 
ka ardhur, në të cilën ju do të shpërndaheni, 
secili për punë të vet, dhe do të më lini vetëm; 
por unë nuk jam vetëm, sepse Ati është me 
mua.

Shiko: Psalmet 10:1; Psalmet 38:21; Psalmet 59:1,2; Psalmet 71:12; 
Mateu 26:31-56.

F08 Detajet e vdekjes së Mesias

PSALMET 22:12 Dema të mëdhenj më kanë 
rrethuar, dema të fuqishëm të Bashanit më 
rrinë përqark;

13 ata hapin gojën e tyre kundër meje, si një luan 
grabitqar që vrumbullit.

MATEU 26:3 Atëherë krerët e priftërinjve, 
skribët dhe pleqtë e popullit u mblodhën në 
pallatin e kryepriftit që quhej Kajafa.

4 Edhe bënin këshillë për ta zënë Jezusin me 
dredhi dhe ta vrasin;

MATEU 26:59 Tani krerët e priftërinjve, 
pleqtë dhe gjithë sinedri kërkonin ndonjë 
dëshmi të rreme kundër Jezusit, për ta vrarë,

60 por nuk gjetën asnjë; ndonëse u paraqitën 
shumë dëshmitarë të rremë, nuk e gjetën. Por 
në fund u paraqitën dy dëshmitarë të rremë,

61 të cilët thanë: “Ky ka thënë: “Unë mund 
ta shkatërroj tempullin e Perëndisë dhe ta 
rindërtoj për tri ditë””.

62 Atëherë kryeprifti u çua dhe i tha: “Nuk po 
përgjigjesh fare për çka po dëshmojnë këta 
kundër teje?”.

63 Por Jezusi rrinte në heshtje. Dhe kryeprifti 
vazhdoi duke thënë: “Unë po të përbej për 
Perëndinë e gjallë të na thuash në se ti je 
Krishti, Biri i Perëndisë”.

64 Jezusi i tha: “Ti po thua! Madje unë po ju 
them se në të ardhmen ju do ta shihni Birin 
e njeriut duke ndënjur në të djathtën e 
Pushtetit, dhe duke ardhur mbi retë e qiellit”.

65 Atëherë kryeprifti ia shqeu rrobat e veta, 
duke thënë: “Ai blasfemoi; ç›na duhen më 
dëshmitarët? Ja, tani e dëgjuat blasfeminë e tij.

MATEU 27:1 Kur erdhi mëngjesi, të gjithë 
krerët e priftërinjve dhe pleqtë e popullit 
bënin këshill kundër Jezusit për ta vrarë.

VEPRAT E APOSTUJVE 4:27 Sepse 
pikërisht kundër Birit tënd të shenjtë, që ti e 
vajose, u mblodhën Herodi dhe Ponc Pilati 
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me johebrenjtë dhe me popullin e Izraelit,

F08 Detajet e vdekjes së Mesias

PSALMET 22:14    Më derdhin si ujë dhe tërë 
kockat e mia janë të ndrydhura; zemra ime 
është si dylli që shkrihet në mes të zorrëve 
të mia.

MATEU 26:38 Atëherë ai u tha atyre: 
“Shpirti im është thellësisht i trishtuar, deri në 
vdekje; qëndroni këtu dhe rrini zgjuar bashkë 
me mua”.

LUKA 22:44 Dhe ai, duke qenë në agoni, 
lutej edhe më fort; dhe djersa e tij po i bëhej si 
gjak i mpiksur që bie për tokë.

GJONI 12:27 Tani shpirti im është i 
tronditur dhe çfarë të them: O Atë, më shpëto 
nga kjo orë? Por për këtë unë kam ardhur në 
këtë orë.

GJONI 19:32 Ushtarët, pra, erdhën dhe ia 
thyen kërcinjtë të parit dhe pastaj edhe tjetrit 
që ishte kryqëzuar me të;

33 por, kur erdhën te Jezusi, dhe si panë se ai 
tashmë kishte vdekur, nuk ia thyen kërcinjtë,

34 por njëri nga ushtarët ia tejshpoi brinjën me 
një heshtë, dhe menjëherë i doli gjak e ujë.

35 Dhe ai që ka parë, ka dëshmuar për këtë, dhe 
dëshmia e tij është e vërtetë; dhe ai e di se 
thotë të vërtetën, që ju të besoni.

36 Këto gjëra në fakt ndodhën që të përmbushet 
Shkrimi: “Nuk do t›i thyhet asnjë eshtër”.

37 Dhe akoma një Shkrim tjetër thotë: “Do të 
vështrojnë atë që e kanë tejshpuar”.

Shiko: Marku 14:33,34.

F08 Detajet e vdekjes së Mesias

PSALMET 22:15 Forca ime është tharë si 
një enë balte dhe gjuha ime është ngjitur 
te qiellza; ti më ke vënë në pluhurin e 
vdekjes.

MATEU 27:50 Dhe Jezusi bërtiti edhe një 
herë me zë të lartë dhe dha frymë.

GJONI 19:28 Pas kësaj, Jezusi, duke 
ditur që tashmë çdo gjë ishte kryer, që të 
përmbushej Shkrimi, tha: “Kam etje!”.

29 Por aty ishte një enë plot me uthull. Pasi 
shtinë një sfungjer në uthull dhe e vunë në 
majë të një dege hisopi, ia afruan te goja.

30 Kur Jezusi e mori uthullën, tha: “U krye!”. 
Dhe duke ulur kryet, dha frymën.

1 E KORINTASVE 15:3 Sepse unë ju kam 
transmetuar para së gjithash ato që edhe unë 
vetë i kam marrë, se Krishti vdiq për mëkatet 
tona sipas Shkrimeve,

Shiko: Psalmet 32:3,4; Psalmet 69:3,21; Isaia 53:12; Hebrenjve 2:14; 
Hebrenjve 9:14.

F08 Detajet e vdekjes së Mesias

PSALMET 22:16 Sepse qentë më kanë 
rrethuar, një grup keqbërësish më rri 
rrotull; më kanë shpuar duart dhe këmbët.

MARKU 15:16 Atëherë ushtarët e çuan 
Jezusin në oborrin e brendshëm domëthënë 
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në pretorium, dhe mblodhën gjithë kohortën.
17 E veshën në purpur dhe, si thurën një kurorë 

me ferra, ia vunë mbi krye.
18 Pastaj nisën ta përshëndesin duke i thënë: 

“Tungjatjeta, o mbret i Judenjve!”.
19 Dhe e goditnin në krye me një kallam, e 

pështynin dhe, duke u gjunjëzuar përpara tij, 
e adhuronin.

20 Pasi e tallën, ia hoqen purpurën, e veshën 
me rrobat e tij dhe e nxorën jashtë për ta 
kryqëzuar.

LUKA 11:53 Po ndërsa ai u fliste atyre 
këto gjëra, skribët dhe farisenjtë filluan të 
zemërohen shumë kundër tij dhe ta sulmojnë 
atë me shumë pyetje,

54 për t›i ngritur kurthe, për ta zënë në gabim e 
për të mundur ta akuzojnë për ndonjë fjalë të 
tij.

LUKA 23:10 Ndërkaq krerët e priftërinjve 
dhe skribët rrinin aty dhe e paditnin me furi.

11 Atëherë Herodi, me ushtarët e vet, mbasi 
e fyu dhe e talli, e veshi me një rrobe të 
shkëlqyeshme dhe ia riktheu Pilatit.

LUKA 23:23 Por ata ngulnin këmbë 
me britma te mëdha duke kërkuar që ta 
kryqëzonin; dhe britmat e tyre dhe të krerëve 
të priftërinjve u bënë mbisunduese.

GJONI 19:37 Dhe akoma një Shkrim 
tjetër thotë: “Do të vështrojnë atë që e kanë 
tejshpuar”.

GJONI 20:25 Dishepujt e tjerë, pra, i thanë: 
“Kemi parë Zotin”. Por ai u tha atyre: “Po nuk e 
pashë në duart e tij shenjën e gozhdave, dhe po 
nuk e vura gishtin tim te shenja e gozhdëve dhe 
dorën time në brinjën e tij, unë nuk do të besoj”.

GJONI 20:27 Pastaj i tha Thomait: “Vëre 
gishtin këtu dhe shiko duart e mia; shtrije 
edhe dorën dhe vëre në brinjën time; dhe mos 
ji mosbesues, por besues!”.

Shiko: Psalmet 40:6; Psalmet 86:14; Zakaria 12:10; Mateu 27:41-
43; Marku 15:29-32; Luka 23:35; Zbulesa 22:15.

F08 Detajet e vdekjes së Mesias

PSALMET 22:17 Unë mund t›i numëroj 
gjithë kockat e mia; ato më shikojnë dhe 
më këqyrin.

MARKU 15:29 Dhe ata që kalonin aty afër e 
fyenin, duke tundur kokën, dhe duke thënë: 
“Hej, ti që e shkatërron tempullin dhe e 
rindërton në tre ditë,

30 shpëto veten tënde dhe zbrit nga kryqi!”.
31 Po ashtu edhe krerët e priftërinjve me skribët, 

duke e tallur, i thoshnin njeri tjetrit: “Të tjerët 
i shpëtoi, por veten s›mund ta shpëtojë.

32 Krishti, mbreti i Izraelit, le të zbresë tani nga 
kryqi që ta shohim dhe ta besojmë”. Edhe ata 
që ishin kryqëzuar bashkë me të, e fyenin atë.

LUKA 23:27 Dhe e ndiqte një turmë e 
madhe populli dhe disa gra që hidhëroheshin 
dhe vajtonin për të.

GJONI 19:32 Ushtarët, pra, erdhën dhe ia 
thyen kërcinjtë të parit dhe pastaj edhe tjetrit 
që ishte kryqëzuar me të;

Shiko: Psalmet 102:3-5; Isaia 52:14; Mateu 27:39-41.
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F08 Detajet e vdekjes së Mesias

PSALMET 22:18 Ndajnë midis tyre rrobat e 
mia dhe hedhin në short tunikën time.

GJONI 19:23 Dhe ushtarët, mbasi e kishin 
kryqëzuar Jezusin, morën rrobat e tij dhe 
bënë katër pjesë, një pjesë për çdo ushtar, dhe 
tunikën. Por tunika ishte pa tegel, e endur një 
copë nga maja e deri në fund.

24 Prandaj ata i thanë njëri-tjetrit: “Nuk e 
grisim, por hedhim short kujt t›i bjerë”; që 
të përmbushej Shkrimi, që thotë: “I ndanë 
midis tyre rrobat e mia, dhe hodhën short 
për tunikën time”. Ushtarët, pra, i bënë këto 
gjëra.

Shiko: Mateu 27:35; Marku 15:24; Luka 23:34.

E25 esia do të besohet dhe lavdërohet.

PSALMET 22:22 Unë do t›u njoftoj emrin 
tënd vëllezërve të mi, do të të lëvdoj në mes 
të kuvendit.

HEBRENJVE 2:11  duke thënë: 
“Vëllezërve të mi do t›ua shpall emrin tënd, 
do të të lavdëroj në mes të kishës”.

12 Edhe më: “Do të shpresoj në të”. Dhe përsëri: 
“Ja unë, dhe fëmijët që m›i dha Perëndia”.

Shiko: Psalmet 40:9,10; Mateu 28:10; Gjoni 20:17; Romakëve 8:29.

E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 22:23 Ju që keni frikë nga Zoti, 
lëvdojeni; dhe ju të g jithë, pasardhës të 
Jakobit, përlëvdojeni; dhe ju të g jithë, o fis 
i Izraelit, kini frikë nga ai.

PSALMET 22:24-26
PSALMET 22:27 Të gjitha skajet e tokës do 

ta mbajnë mend Zotin dhe do të kthehen 
tek ai; dhe të g jitha familjet e kombeve do 
të adhurojnë përpara teje.

28 Sepse Zotit i përket mbretëria dhe ai 
sundon mbi kombet.

29 Gjithë të pasurit e dheut do të hanë dhe 
do të të adhurojnë; të g jithë ata që zbresin 
në pluhur dhe që nuk arrijnë të mbahen 
gjallë do të përkulen para teje.

30 Pasardhësit do t›i shërbejnë; do t›i flitet 
për Zotin brezit të ardhshëm.

31 Ata do të vijnë dhe do t›i shpallin 
drejtësinë e tij një populli që nuk ka lindur 
akoma, dhe që ai vetë e ka krijuar.

MATEU 3:9 Dhe mos t›ju shkojë mendja 
të thoni me vete: “Ne kemi Abrahamin për 
atë”; sepse unë po ju them se Perëndia mund 
të nxjerrë bij të Abrahamit edhe prej këtyre 
gurëve.

GJONI 10:16 Unë kam edhe dele të tjera që 
nuk janë të kësaj vathe; duhet t›i mbledh edhe 
ato, dhe ato do ta dëgjojnë zërin tim, dhe do 
të jetë një tufë e vetme dhe një Bari i vetëm.

GJONI 11:25 Jezusi i tha: “Unë jam 
ringjallja dhe jeta; ai që beson në mua, edhe 
sikur të duhej të vdesë do të jetojë.

26 Dhe ai që jeton e beson në mua, nuk do të 
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vdesë kurrë përjetë. A e beson këtë?”.

ROMAKËVE 1:17  Sepse drejtësia e 
Perëndisë është zbuluar në të nga besimi në 
besim siç është shkruar: “I drejti do të jetojë 
me anë të besimit”.

2 E KORINTASVE 5:21 Sepse ai bëri të jetë 
mëkat për ne ai që nuk njihte mëkat, që ne të 
bëhemi drejtësia e Perëndisë në të.

GALATASVE 3:26 Sepse të gjithë ju 
që jeni pagëzuar në Krishtin, Krishtin keni 
veshur.

27 Nuk ka as Jude, as Grek, nuk ka as skllav as 
të lirë, nuk ka as mashkull as femër, sepse të 
gjithë jeni një në Jezu Krishtin.

28 Dhe, në qoftë se jeni të Krishtit, jeni pra 
pasardhja e Abrahamit dhe trashëgimtarë sipas 
premtimit.

29 Edhe them se për sa kohë trashëgimtari 
është i mitur, nuk dallohet fare nga skllavi, 
megjithëse është zot i të gjithave,

FILIPIANËVE 2:10 dhe çdo gjuhë të 
rrëfejë se Jezu Krishti është Zot, për lavdi të 
Perëndisë Atë.

HEBRENJVE 1:8       E ke dashur drejtësinë 
dhe e ke urryer paudhësinë; prandaj Perëndia, 
Perëndia yt, të vajosi me vaj gëzimi përmbi 
shokët e tu”.

9 Edhe: “Ti, o Perëndi, në krye themelove tokën 
dhe qiejt janë vepër e duarve të tu.

HEBRENJVE 2:10  Sepse ai që 
shenjtëron dhe ata që shenjtërohen janë të 
gjithë prej një; prandaj as nuk turpërohet t›i 
quajë vëllezër,

11 duke thënë: “Vëllezërve të mi do t›ua shpall 

emrin tënd, do të të lavdëroj në mes të 
kishës”.

12 Edhe më: “Do të shpresoj në të”. Dhe përsëri: 
“Ja unë, dhe fëmijët që m›i dha Perëndia”.

13 Sepse, duke qenë se bijtë kanë marrë pjesë 
prej mishi dhe gjaku, po ashtu edhe ai u bë 
pjestar në po ato gjëra, që të shkatërronte, me 
anë të vdekjes, atë që ka pushtetin e vdekjes, 
domethënë djallin,

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

Shiko: #1; #2; #4; Psalmet 49:6-8; Isaia 45:23; Isaia 53:10; Gjoni 
3:36; Romakëve 3:21-25; Romakëve 5:19-21; Romakëve 14:10-12; 

1 Pjetrit 2:9.

B06 Mesia është Bariu i mirë.

PSALMET 23:1 Zoti është bariu im, asgjë 
nuk do të më mungojë.

2 Ai më çon në kullota me bar të njomë, më 
drejton pranë ujërave që të çlodhin.

3 Ai ma përtërin shpirtin, më çon nëpër 
shtigjet e drejtësisë, nga dashuria që ka për 
emrin e tij.

4 Edhe sikur të ecja në luginën e hijes së 
vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë 
e keqe, sepse ti je me mua; shkopi yt dhe 
thupra jote janë ato që më japin zemër.

5 Ti shtron para meje tryezën në prani të 
armiqve të mi; ti vajos kokën time me vaj; 
kupa ime po derdhet.

6 Me siguri pasuri dhe mirësi do të më 
shoqërojnë në gjithë ditët e jetës ime; dhe 
unë do të banoj në shtëpinë e Zotit ditë të 
gjata.

PSALMET



96

GJONI 10:11 Unë jam bariu i mirë; bariu i 
mirë jep jetën e vet për delet.

GJONI 10:14 Unë jam bariu i mirë, dhe i 
njoh delet e mia dhe ato më njohin mua,

GJONI 10:27 Delet e mia e dëgjojnë zërin 
tim, unë i njoh dhe ato më ndjekin;

28 dhe unë u jap atyre jetën e përjetshme dhe 
nuk do të humbasin kurrë, e askush nuk do t›i 
rrëmbejë nga dora ime.

29 Ati im, që m›i dha, është më i madh se të 
gjithë; dhe askush nuk mund t›i rrëmbejë nga 
dora e Atit tim.

30 Unë dhe Ati jemi një”.

HEBRENJVE 13:20 Dhe ju lutem, o 
vëllezër, ta mbani këtë fjalë këshillimi, sepse ju 
shkrova shkurt.

1 PJETRIT 2:25 kur të shohin sjelljen tuaj të 
dlirë dhe me frikë.

1 PJETRIT 5:4 Përuluni, pra, nën dorën e 
fuqishme të Perëndisë, që ai t›ju lartësojë ne 
kohën e duhur,

ZBULESA 7:17 Edhe kur ai hapi vulën e 
shtatë, në qiell u bë heshtje për rreth gjysmë 
orë.

Shiko: Psalmet 80:1; Isaia 40:11; Isaia 53:11; Ezekieli 
34:11,12,23,24; Ezekieli 37:24; Mikea 5:5; Zakaria 13:7.

G02 Ngjitja e Mesisë është parashikuar.

PSALMET 24:3 Kush do t›i ngjitet malit të 
Zotit? Kush do të qëndrojë në vendin e tij 
të shenjtë?

VEPRAT E APOSTUJVE 1:10 Dhe, si 
ata po i mbanin sytë e ngulitur në qiell, ndërsa 
ai po largohej, ja dy burra në rroba të bardha 
iu paraqitën atyre,

11 dhe thanë: “Burra Galileas, pse qëndroni 
e shikoni drejt qiellit? Ky Jezus, që u është 
marrë në qiell nga mesi juaj, do të kthehet në 
të njëjtën mënyrë, me të cilën e keni parë të 
shkojë në qiell”.

12 Atëherë ata u kthyen në Jeruzalem, nga mali 
që quhet i Ullinjve, që është afër Jeruzalemit 
sa një ecje e së shtunës.

Shiko: Psalmet 15:1; Psalmet 68:18; Gjoni 20:17.

B04 Atributet hyjnore të Mesisë.
G02 Ngjitja e Mesisë është parashikuar.

PSALMET 24:7 O ju porta, çoni kokat 
tuaja; dhe ju, porta të përjetshme, hapuni 
krejt dhe Mbreti i lavdisë do të hyjë.

8 Kush është ky Mbret i lavdisë? Éshtë Zoti i 
fortë dhe i fuqishëm, Zoti i fortë në betejë.

9 O porta, çoni kokat tuaja; hapuni krejt, o 
porta të përjetshme, dhe Mbreti i lavdisë 
do të hyjë.

10 Kush është ky Mbret i lavdisë? Éshtë Zoti i 
ushtrive; ai është Mbreti i lavdisë. (Sela)

MARKU 16:19 Zoti Jezus, pra, mbasi u 
foli, u ngrit në qiell dhe u ul në të djathtë të 
Perëndisë.
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LUKA 24:51 Dhe ndodhi që, ndërsa ai po i 
bekonte, u nda prej tyre dhe e morën lart në qiell.

VEPRAT E APOSTUJVE 1:10 Dhe, si 
ata po i mbanin sytë e ngulitur në qiell, ndërsa 
ai po largohej, ja dy burra në rroba të bardha 
iu paraqitën atyre,

11 dhe thanë: “Burra Galileas, pse qëndroni 
e shikoni drejt qiellit? Ky Jezus, që u është 
marrë në qiell nga mesi juaj, do të kthehet në 
të njëjtën mënyrë, me të cilën e keni parë të 
shkojë në qiell”.

VEPRAT E APOSTUJVE 7:55 Por ai, 
mbushur me Frymë të Shenjtë, i nguli sytë 
nga qielli, pa lavdinë e Perëndisë dhe Jezusin 
që rrinte në këmbë në të djathtën e Perëndisë,

EFESIANËVE 1:20 përmbi çdo 
principatë, pushtet, fuqi, zotërim dhe çdo 
emër që përmendet jo vetëm në këtë epokë, 
por edhe në atë të ardhme,

HEBRENJVE 9:24 sepse përndryshe 
ai duhet të pësonte shumë herë që kur se u 
krijua bota; por tani, vetëm një herë, në fund 
të shekujve Krishti u shfaq për të prishur 
mëkatin me anë të flijimit të vetvetes.

1 PJETRIT 3:22 për të jetuar kohën që mbetet 
në mish jo më në pasionet e njerëzve, por 
sipas vullnetit të Perëndisë.

ZBULESA 22:14 Lum ata që i kryejnë 
urdhërimet e tij, që të kenë të drejtën për 
drurin e jetës dhe për të hyrë në portat e 
qytetit.

Shiko: #1; Psalmet 18:19; Psalmet 118:19,20; Isaia 26:2; Jeremía 
17:25; Danieli 7:13,14; Psalmet 45:2-5; Isaia 9:7; Isaia 63:1-6; 
Kolosianëve 2:15; Zbulesa 6:2; Zbulesa 19:11-21; Isaia 6:3; Isaia 

54:5.

F11 Vuajtja e Mesias.

PSALMET 27:2 Kur njerëzit e këqij, 
armiqtë dhe kundërshtarët e mi më 
sulmuan për të ngrënë mishin tim, ata vetë 
u lëkundën dhe ranë.

 
GJONI 18:3 Atëherë Juda mori një grup 

ushtarësh dhe rojat e dërguara nga krerët e 
priftërinjve dhe nga farisenjtë, erdhi atje me 
fenerë, pishtarë dhe me armë.

4 Atëherë Jezusi, duke ditur gjithçka që do t›i 
ndodhte, doli dhe i pyeti: “Kë kërkoni?”.

5 Ata iu përgjigjën: “Jezusin Nazareas”. Jezusi 
u tha atyre: “Unë jam!”. Por Juda, që po e 
tradhtonte, ishte edhe ai me ta.

6 Sapo ai u tha atyre: “Unë jam”, ata u 
zmbrapsën dhe ranë për dhe.

F07 Akuza dhe gjykimi i Mesias.

PSALMET 27:12 Mos më braktis në dëshirat 
e armiqve të mi, sepse kanë dalë kundër 
meje dëshmitarë të rremë, njerëz që duan 
dhunën.

MATEU 26:59 Tani krerët e priftërinjve, 
pleqtë dhe gjithë sinedri kërkonin ndonjë 
dëshmi të rreme kundër Jezusit, për ta vrarë,

60 por nuk gjetën asnjë; ndonëse u paraqitën 
shumë dëshmitarë të rremë, nuk e gjetën. Por 
në fund u paraqitën dy dëshmitarë të rremë,
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A05 Marrëdhënia e Mesisë me Atin e Tij.

PSALMET 28:8 Zoti është forca e popullit 
të tij, dhe streha e shpëtimit për të 
vajosurin e tij.

PSALMET 80:17 Dora jote qoftë mbi njeriun e 
të djathtë tënde, mbi njeriun që ti e ke bërë të 
fortë për ty.

PSALMET 89:20 Gjeta Davidin, shërbëtorin 
tim, dhe e vajosa me vajin tim të shenjtë.

21 Dora ime do ta përkrahë me vendosmëri dhe 
krahu im do ta forcojë.

22 Armiku nuk do ta shtypë dhe i ligu nuk do ta 
pikëllojë.

LUKA 22:41 Dhe u largua prej tyre, aq sa 
mund të hidhet një gur, dhe ra në gjunj dhe lutej,

42 duke thënë: “O Atë, po të duash, largoje këtë 
kupë nga unë! Megjithatë mos u bëftë vullneti 
im, por yti”.

43 Atëherë iu shfaq një engjëll nga qie-lli për t›i 
dhënë forcë.

GJONI 8:28 Atëherë Jezusi u tha atyre: 
“Kur ta keni lartuar Birin e njeriut, atëherë do 
të njihni se unë jam, dhe se nuk bëj asgjë prej 
vetvetes, por i them këto gjëra ashtu si Ati më 
ka mësuar.

29 Dhe ai që më ka dërguar është me mua; Ati 
s›më ka lënë vetëm, sepse bëj vazhdimisht 
gjërat që i pëlqejnë”.

GJONI 10:38 por nëse i bëj, edhe po të mos 
më besoni mua, u besoni të paktën veprave, 
që të njihni e të besoni se Ati është në mua 
dhe unë në atë”.

Shiko: Psalmet 2:2; Psalmet 20:6; Psalmet 68:28; Isaia 61:1.

G01 Ringjallja e Mesisë është parashikuar.
 
PSALMET 30:3 O Zot, ti e ke nxjerrë 

shpirtin tim jashtë Sheolit, më ke mbajtur 
gjallë që të mos zbrisja në gropë.

MATEU 28:6 Ai nuk është këtu, sepse u 
ringjall, sikurse kishte thënë; ejani, shikoni 
vendin ku qe vënë Zoti.

7 Shkoni shpejt t›u thoni dishepujve të tij se ai 
u ringjall së vdekuri; dhe ja, po shkon përpara 
jush në Galile; atje do ta shihni; ja, jua 
thashë”.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:27 Sepse ti 
nuk do ta lësh shpirtin tim në Hades dhe nuk 
do të lejosh që i Shenjti yt të shohë kalbjen.

VEPRAT E APOSTUJVE 13:35 Për këtë ai 
thotë edhe në një psalm tjetër: “Ti nuk do të 
lejosh që i Shenjti yt të shohë kalbje”.

Shiko: Psalmet 16:10; Psalmet 49:15; Psalmet 71:20; Psalmet 86:13; 
Jona 2:4-6.

F10 Gatishmëria e Mesisë për të vdekur.

PSALMET 31:4 Nxirrmë jashtë rrjetës që 
më kanë ngritur fshehurazi, sepse ti je 
kështjella ime.

5 Në duart e tua unë e besoj frymën time;  
ti më shpengove, o Zot, Perëndi e së 
vërtetës.

LUKA 23:46 Dhe Jezusi bërtiti me zë të 
lartë dhe tha: “O Atë, në duart e tua po e 
dorëzoj frymën tim!”. Dhe, si tha këto, dha 
fryma.
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Shiko: Psalmet 22:13,17; Psalmet 25:15; Psalmet 35:7; Psalmet 57:6; 
Psalmet 140:5; Mateu 27:50; Marku 15:37; Gjoni 17:17; Gjoni 

19:30.

F11 Vuajtja e Mesias.

PSALMET 31:11 Jam bërë një turp për tërë 
armiqtë e mi, veçanërisht për të afërmit e 
mi dhe një tmer për të njohurit e mi; ata që 
më shohin rrugës, ikin larg meje.

12 Zemra e tyre më ka harruar si të isha një 
njeri i vdekur; i përngjaj një vazoje të thyer.

13 Sepse dëgjoi shpifjet e shumë njerëzve; 
rreth e qark sundon tmerri, ndërsa ata 
këshillohen midis tyre kundër meje dhe 
kurdisin komplote për të më zhdukur.

14 Por unë kam besim te ti, o Zot; kam thënë: 
“Ti je Perëndia im”.

15 Ditët e mia janë në dorën tëndë; çliromë 
nga duart e armiqve të mi dhe të atyre që 
më përndjekin.

MATEU 27:39 Dhe ata që kalonin andej e 
fyenin duke tundur kokën,

40 dhe duke thënë: “Ti që e shkatërron tempullin 
dhe e rindërton për tri ditë, shpëto vetveten; në 
qoftë se je Biri i Perëndisë, zbrit nga kryqi!”.

41 Po ashtu, edhe krerët e priftërinjve, bashkë me 
skribët dhe me pleqtë, duke e tallur, i thonin:

42 “Ai i shpëtoi të tjerët dhe nuk mund të 
shpëtojë vetveten; në qoftë se është mbreti i 
Izraelit, le të zbresë tani nga kryqi dhe ne do 
të besojmë në të;

43 ai ka besuar në Perëndinë; le ta lirojë tani në 
qoftë se e do me të vërtetë, sepse ka thënë: 
“Unë jam Biri i Perëndisë””.

44 Po ashtu e fyenin edhe cubat që ishin 
kryqëzuar me të.

Shiko: Mateu 26:3,4,59; Mateu 27:1; Gjoni 11:53.

A 06. Mesia është Krijuesi.

PSALMET 33:6 Qiejtë u bënë me anë të 
fjalës së Zotit dhe tërë ushtria e tyre me 
anë të frymës së gojës së tij.

9 Sepse ai foli dhe gjëja u bë; ai udhëroi dhe 
gjëja u shfaq.

GJONI 1:1 Në fillim ishte Fjala dhe Fjala 
ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi.

2 Ai (fjala) ishte në fillim me Perëndinë.
3 Të gjitha gjërat u bënë me anë të tij (fjala), 

dhe pa atë nuk u bë asnjë nga ato që u bënë.

F08 Detajet e vdekjes së Mesias

PSALMET 34:20 Ai i ruan tërë kockat e tij, 
dhe asnjë prej tyre nuk copëtohet.

GJONI 19:32 Ushtarët, pra, erdhën dhe ia 
thyen kërcinjtë të parit dhe pastaj edhe tjetrit 
që ishte kryqëzuar me të;

33 por, kur erdhën te Jezusi, dhe si panë se ai 
tashmë kishte vdekur, nuk ia thyen kërcinjtë,

34 por njëri nga ushtarët ia tejshpoi brinjën me 
një heshtë, dhe menjëherë i doli gjak e ujë.

35 Dhe ai që ka parë, ka dëshmuar për këtë, dhe 
dëshmia e tij është e vërtetë; dhe ai e di se 
thotë të vërtetën, që ju të besoni.

36 Këto gjëra në fakt ndodhën që të përmbushet 
Shkrimi: “Nuk do t›i thyhet asnjë eshtër”.

37 Dhe akoma një Shkrim tjetër thotë: “Do të 
vështrojnë atë që e kanë tejshpuar”.
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Shiko: Eksodi 12:46; Numrat 9:12; Psalmet 22:16,17; Zakaria 
12:10; Zbulesa 1:7.

F12 Mesia do të përjetojnë rezistencë.

PSALMET 35:4 Mbetshin të shushatur 
dhe të turpëruar ata që kërkojnë jetën 
time; kthefshin kurrizin dhe mbetshin të 
shushatur ata që kurdisin të keqen kundër 
meje.

5 U shpërndafshin si byku nga era dhe 
engjëlli i Zotit i dëboftë.

6 Qoftë rruga e tyre e errët dhe me shkarje, 
dhe Engjëlli i Zotit i përndjektë.

GJONI 17:12 Kur isha me ata në botë, unë i 
kam ruajtur në emrin tënd; unë i kam ruajtur 
ata që ti më ke dhënë dhe askush nga ata nuk 
ka humbur, përveç birit të humbjes, që të 
përmbushej Shkrimi.

GJONI 18:4 Atëherë Jezusi, duke ditur 
gjithçka që do t›i ndodhte, doli dhe i pyeti: 
“Kë kërkoni?”.

5 Ata iu përgjigjën: “Jezusin Nazareas”. Jezusi 
u tha atyre: “Unë jam!”. Por Juda, që po e 
tradhtonte, ishte edhe ai me ta.

6 Sapo ai u tha atyre: “Unë jam”, ata u 
zmbrapsën dhe ranë për dhe.

7 Atëherë Jezusi i pyeti përsëri: “Kë kërkoni?”. 
Ata thanë: “Jezusin Nazareas”.

8 Jezusi u përgjigj: “Ju kam thënë se unë jam; 
prandaj nëse më kërkoni mua, i lini këta të 
shkojnë”;

9 që të përmbushej fjala që kishte thënë: “Nuk 
kam humbur asnjë nga ata që më ke dhënë”.

Shiko: Jobi 21:17,18; Psalmet 31:17,18; Psalmet 35:26; Psalmet 
40:14,15; Psalmet 70:2,3; Psalmet 71:24; Osea 13:3,4.

F07 Akuza dhe gjykimi i Mesias.

PSALMET 35:11 Dëshmitarë të 
pamëshirshëm ngrihen kundër meje dhe 
më pyesin për gjëra për të cilat unë nuk di 
asgjë.

12 Të mirën e shpërblejnë me të keqen, duke e 
lënë kështu të pangushëlluar jetën time.

MATEU 23:29 Mjerë ju, o skribë dhe farisenj 
hipokritë! Sepse ndërtoni varrezat e profetëve 
dhe zbukuroni monumentet e të drejtëve,

30 dhe thoni: “Po të kishim jetuar në kohën e 
etërve tanë, nuk do të kishim bashkëpunuar 
me ta në vrasjen e profetëve”.

31 Duke folur kështu, ju dëshmoni kundër vetes 
suaj, se jeni bijtë e atyre që vranë profetët.

MATEU 26:59 Tani krerët e priftërinjve, 
pleqtë dhe gjithë sinedri kërkonin ndonjë 
dëshmi të rreme kundër Jezusit, për ta vrarë,

60 por nuk gjetën asnjë; ndonëse u paraqitën 
shumë dëshmitarë të rremë, nuk e gjetën. Por 
në fund u paraqitën dy dëshmitarë të rremë,

61 të cilët thanë: “Ky ka thënë: “Unë mund 
ta shkatërroj tempullin e Perëndisë dhe ta 
rindërtoj për tri ditë””.

62 Atëherë kryeprifti u çua dhe i tha: “Nuk po 
përgjigjesh fare për çka po dëshmojnë këta 
kundër teje?”.

63 Por Jezusi rrinte në heshtje. Dhe kryeprifti 
vazhdoi duke thënë: “Unë po të përbej për 
Perëndinë e gjallë të na thuash në se ti je 
Krishti, Biri i Perëndisë”.

64 Jezusi i tha: “Ti po thua! Madje unë po ju 
them se në të ardhmen ju do ta shihni Birin 
e njeriut duke ndënjur në të djathtën e 
Pushtetit, dhe duke ardhur mbi retë e qiellit”.

GJONI 7:19 A nuk jua ka dhënë Moisiu 
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ligjin? E pra, asnjë nga ju nuk e vë në praktikë 
ligjin. Pse kërkoni të më vritni?”.

GJONI 8:37 “Unë e di se jeni pasardhësit e 
Abrahamit, por ju kërkoni të më vrisni, sepse 
fjala ime nuk gjen vend në ju.

VEPRAT E APOSTUJVE 7:52 Cilin 
nga profetët nuk e përndoqën etërit tuaj? Ata 
vranë edhe ata që paralajmeronin ardhjen e të 
Drejtit, për të cilin tani ju jeni bërë tradhtarë 
dhe vrasës;

Shiko: Psalmet 27:12; Marku 14:55-62; Veprat e Apostujve 6:13; 
Veprat e Apostujve 24:12,13.

F11 Vuajtja e Mesias.

PSALMET 35:19 Mos u gëzofshin me mua 
ata që pa hak më janë bërë armiq, mos  
e shkelshin syrin ata që më urrejnë pa 
arsye,

GJONI 15:25 Por kjo ndodhi që të 
përmbushet fjala e shkruar në ligjin e tyre: 
“Më kanë urryer pa shkak”.

Shiko: Psalmet 38:19; Psalmet 69:4; Psalmet 109:3.

F11 Vuajtja e Mesias.

PSALMET 38:12 Ata që kërkojnë jetën time 
më ngrejnë kurthe dhe ata që duan të më 
bëjnë të keqen flasin për shkatërrimin dhe 
mendojnë mashtrime tërë ditën.

13 Por unë jam si një i shurdhër që nuk 
dëgjon dhe një memec që nuk e hap gojën.

20 Edhe ata që ma shpërblejnë të mirën me 
të keqen më përndjekin, sepse unë ndjek 
rrugën e së mirës.

PSALMET 109:3 më kanë sulmuar me fjalë 
urrejtjeje dhe më kanë luftuar pa shkak.

4 Në këmbim të dashurisë sime më akuzojnë, 
por unë i drejtohem lutjes.

5 Ata më kanë larë të mirën me të keqen dhe 
dashurinë time me urrejtje.

LUKA 20:19 Në këtë moment, krerët e 
priftërinjve dhe skribët kërkuan të vënë dorë 
në të, sepse e morën vesh se ai e kishte treguar 
atë shëmbëlltyrë për ata, por kishin frikë nga 
populli.

20 Ata e përgjonin me kujdes dhe i dërguan disa 
spiunë të cilët, duke u paraqitur si njerëz të 
drejtë, ta zinin në gabim në ndonjë ligjëratë 
dhe pastaj t›ia dorëzonin pushtetit dhe 
autoritetit të guvernatorit.

1 PJETRIT 2:23 Sepse ju ishit si dele endacake 
por tani ju u kthyet te bariu dhe ruajtësi i 
shpirtrave tuaj.

Shiko: Psalmet 35:12; Psalmet 39:9; Psalmet 119:10; Psalmet 140:5; 
Isaia 53:7; Jeremía 18:20.
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G01 Ringjallja e Mesisë është parashikuar.

PSALMET 40:2 Më nxorri jashtë një grope 
shkatërrimi, nga balta e moçalit, i vendosi 
këmbët e mia mbi një shkëmb dhe i ka 
bërë të qëndrueshme hapat e mia.

3 Ai vuri në gojën time një kantik të ri për të 
lëvduar Perëndinë tonë; shumë njerëz kanë 
për ta parë këtë, do të dridhen dhe do t›i 
besojnë Zotit.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:24 Por 
Perëndia e ka ringjallur, pasi e zgjidhi nga 
ankthet e vdekjes, sepse nuk ishte e mundur 
që vdekja ta mbante atë.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:27 Sepse ti 
nuk do ta lësh shpirtin tim në Hades dhe nuk 
do të lejosh që i Shenjti yt të shohë kalbjen.

28 Ti më ke bërë të njoh udhët e jetës, ti do të 
më mbushësh me gëzim në praninë tënde”.

29 Vëllezër, mund të thuhet haptas për Davidin 
patriark që ai vdiq dhe u varros; dhe varri i tij 
është ndër ne deri ditën e sotme.

30 Ai, pra, duke qenë profet, e dinte se Perëndia 
i kishte premtuar me betim se nga fryti i belit 
të tij, sipas mishit, do të ngjallet Krishti për 
t›u ulur mbi fronin e tij;

31 dhe, duke parashikuar këtë, foli për ringjalljen 
e Krishtit, duke thënë se shpirti i tij nuk do 
të lihej në Hades dhe se mishi i tij nuk do të 
shihte kalbjen.

Shiko: Psalmet 103:1-5; Isaia 12:1-4; Veprat e Apostujve 2:32-41; 
Veprat e Apostujve 4:4.

E12 Mesia plotëson ligjin e Perëndisë.

PSALMET 40:6 Ti nuk kënaqesh as me flijime 
as me oferta; më ke shpuar veshët. Ti nuk ke 
kërkuar as olokauste as flijime për mëkatin.

ISAIA 50:5 Zoti, Zoti, më ka hapur veshin dhe unë 
nuk kam qenë rebel, as jam tërhequr prapa.

MATEU 9:13 Tani shkoni dhe mësoni ç›do 
të thotë: “Unë dua mëshirë dhe jo flijime”. 
Sepse unë nuk erdha për të thirrur në pendim 
të drejtët, por mëkatarët”.

HEBRENJVE 10:4  ti nuk pëlqeve as 
olokauste as flijimet për mëkatin.

5 Atëherë unë thashë: “Ja, unë po vij; në rotullin 
e librit është shkruar për mua; për të bërë, o 
Perëndi, vullnetin tënd””.

6 Mbasi tha: “Ti nuk deshe as flijim as mblatë, 
as olokauste as flijime për mëkatin, që të 
blatohen sipas ligjit”,

7 ai shtoi: “Ja, unë vij për të bërë, o Perëndi, 
vullnetin tënd”. Ai heq të parën, që të vërë të 
dytën.

8 Prej këtij vullneti, ne jemi shenjtëruar me anë 
të kushtimit të trupit të Jezu Krishtit, që u bë 
një herë për të gjithë.

9 Dhe ndërsa çdo prift rri përdita në këmbë duke 
shërbyer dhe duke mblatuar shpesh herë të njëjtat 
flijime, që nuk mund të heqin kurrë mëkatet,

10 ai, përkundrazi, pasi dha për gjithnjë një 
flijim të vetëm për mëkatet, u vu të rrijë në të 
djathtën e Perëndisë,

11 duke pritur paskëtaj vetëm që armiqtë e tij t›i 
vihen si ndenjëse për këmbët e tij.

12 Sepse, me një ofertë të vetme, ai i bëri të 
përsosur për gjithnjë ata që shenjtërohen.

Shiko: Eksodi 21:6; Psalmet 51:16; Isaia 1:11; Jeremía 7:21-23; Osea 
6:6.
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B11 Bindja e Mesisë.
F10 Gatishmëria e Mesisë për të vdekur.

PSALMET 40:7 Atëherë unë thashë: “Ja, po 
vij. Në rrotullin e librit shkruhet për mua.

LUKA 24:27 Dhe, duke zënë fill nga 
Moisiu dhe nga gjithë profetët, ai u shpjegoi 
atyre në të gjitha Shkrimet gjërat që i takonin 
atij.

LUKA 24:44 Pastaj u tha atyre: “Këto janë 
fjalët që unë ju thoja kur isha ende me ju: se 
duhet të përmbushen të gjitha gjërat që janë 
shkruar lidhur me mua në ligjin e Moisiut, në 
profetët dhe në psalmet”.

HEBRENJVE 10:7  ai shtoi: “Ja, unë vij 
për të bërë, o Perëndi, vullnetin tënd”. Ai heq 
të parën, që të vërë të dytën.

8 Prej këtij vullneti, ne jemi shenjtëruar me anë 
të kushtimit të trupit të Jezu Krishtit, që u bë 
një herë për të gjithë.

9 Dhe ndërsa çdo prift rri përdita në këmbë 
duke shërbyer dhe duke mblatuar shpesh herë 
të njëjtat flijime, që nuk mund të heqin kurrë 
mëkatet,

ZBULESA 19:10 Edhe rashë përpara këmbëve 
të tij për ta adhuruar, por ai më tha: “Ruaju 
se e bën, unë jam bashkëshërbëtori yt si dhe 
i vëllezërve të tu që kanë dëshminë e Jezusit. 
Perëndinë adhuroje! Sepse dëshmia e Jezusit 
është frymë e profecisë”.

Shiko: Gjoni 5:39; 1 e Korintasve 15:3,4; 1 Pjetrit 1:10,11.

B11 Bindja e Mesisë.

PSALMET 40:8 Perëndia im, unë gëzohem 
kur zbatoj vullnetin tënd dhe lig ji yt është 
në zemrën time”.

GJONI 4:34 Jezusi u tha atyre: “Ushqimi 
im është të bëj vullnetin e atij që më dërgoi 
dhe të kryej veprën e tij.

GJONI 17:4 Unë të kam përlëvduar mbi 
tokë; unë e kam kryer veprën që më ke dhënë 
të bëj.

HEBRENJVE 5:8 dhe, si u bë i përkryer, u bë 
vepronjësi i shpëtimit të amshuar për të gjithë 
ata që që i binden,

Shiko: Psalmet 37:30,31; Psalmet 119:16,24,47; Jeremía 31:33; 
Romakëve 7:22.

E08 Drejtësia e Mesias.

PSALMET 40:9 E shpalla drejtësinë tënde 
në kuvendin e madh; ja, unë nuk i mbaj 
buzët të mbyllura, o Zot, ti e di këtë.

10 Nuk e kam fshehur drejtësinë tënde në 
zemrën time; kam shpallur besnikërinë 
tënde dhe shpëtimin tënd; nuk e kam 
fshehur mirësinë tënde as të vërtetën tënde 
para kuvendit të madh.

MARKU 16:15 Pastaj u tha atyre: “Dilni në 
mbarë botën dhe i predikoni ungjillin çdo 
krijese;

16 ai që beson dhe është pagëzuar, do të jetë i 
shpëtuar; por ai që nuk ka besuar, do të jetë i 
dënuar.
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LUKA 3:6 dhe çdo mish do të shohë 
shpëtimin e Perëndisë”.

ROMAKËVE 1:16  Në fakt unë nuk 
kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse ai 
është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cilitdo 
që beson, më parë Judeun e pastaj Grekun.

17 Sepse drejtësia e Perëndisë është zbuluar në 
të nga besimi në besim siç është shkruar: “I 
drejti do të jetojë me anë të besimit”.

FILIPIANËVE 3:9 që të njoh atë dhe 
fuqinë e ringjalljes së tij dhe pjesëmarrjen në 
mundimet e tij, duke u bërë vetë i ngjashëm 
me të në vdekjen e tij,

HEBRENJVE 2:12  Edhe më: “Do të 
shpresoj në të”. Dhe përsëri: “Ja unë, dhe 
fëmijët që m›i dha Perëndia”.

Shiko: Psalmet 22:22,25; Psalmet 35:18; Psalmet 71:15-18; Psalmet 
119:13; Luka 2:30-32; Luka 4:16-22; Gjoni 1:17; Gjoni 3:16,17; 

Veprat e Apostujve 20:20,21; Romakëve 3:22-26; Romakëve 10:9,10; 
1 Timoteut 1:15.

F11 Vuajtja e Mesias.

PSALMET 40:14 U turpërofshin dhe u 
pështjellofshin ata që duan të shkatërrojnë 
jetën time. Rënçin poshtë të mbuluar nga 
turpi ata që gëzohen me fatkeqësitë e mia.

GJONI 18:6 Sapo ai u tha atyre: “Unë 
jam”, ata u zmbrapsën dhe ranë për dhe.

F03 Mesia do të refuzohet.
F07 Akuza dhe gjykimi i Mesias.
F12 Mesia do të përjetojnë rezistencë.
     
PSALMET 41:5 Armiqtë e mi ndjellin të 

keqen, duke thënë: “Kur do të vdesë dhe 
kur do të zhduket emri i tij?”.

6 Në rast se dikush prej tyre vjen të më 
shikojë, gënjen, ndërsa zemra e tij mbledh 
paudhësi; pastaj del jashtë dhe e përhap 
rreth e rrotull.

7 Të gjithë ata që më urrejnë, pëshpëritin 
bashkë kundër meje; kundër meje kurdisin 
të keqen,

8 duke thënë: “Një e keqe e tmerrshme e ka 
zënë dhe ai nuk do të ngrihet kurrë më nga 
vendi ku dergjet”.

9 Madje edhe miku im i ngushtë, tek i cili 
kisha besim dhe që hante bukën time, ka 
ngritur kundër meje thembrën e tij.

MATEU 26:20 Dhe, kur u ngrys, ai u ul në 
tryezë bashkë me të dymbëdhjetët;

21 dhe, ndërsa po hanin, tha: “Në të vërtetë unë 
po ju them se një nga ju do të më tradhtojë”.

22 Ata u pikëlluan shumë dhe secili prej tyrefilloi 
të thotë: “Mos jam unë; Zot?”.

23 Dhe ai duke u përgjigjur, tha: “Ai që ka ngjyer 
bashkë me mua dorën në çanak, ai do të më 
tradhtojë.

24 Sikurse është shkruar për të, Biri i njeriut pa 
tjetër shkon; por mjerë ai njeri me anë të të 
cilit Biri i njeriut tradhtohet! Për të do të ishte 
më mirë të mos kishte lindur kurrë”.

25 Dhe Juda, ai që do ta tradhtonte, e pyeti dhe tha: 
“Rabbi, mos jam unë ai?”. Ai i tha: “Ti po thua!”.

LUKA 11:53 Po ndërsa ai u fliste atyre 
këto gjëra, skribët dhe farisenjtë filluan të 
zemërohen shumë kundër tij dhe ta sulmojnë 
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atë me shumë pyetje,
54 për t›i ngritur kurthe, për ta zënë në gabim e për 

të mundur ta akuzojnë për ndonjë fjalë të tij.

LUKA 20:20 Ata e përgjonin me kujdes 
dhe i dërguan disa spiunë të cilët, duke u 
paraqitur si njerëz të drejtë, ta zinin në gabim 
në ndonjë ligjëratë dhe pastaj t›ia dorëzonin 
pushtetit dhe autoritetit të guvernatorit.

LUKA 22:47 Ndërsa ai ende po fliste, ja 
një turmë; dhe ai që quhej Judë, një nga të 
dymbëdhjetët, i printe dhe iu afrua Jezusit për 
ta puthur.

48 Dhe Jezusi i tha: “Judë, ti po e tradhton Birin 
e njeriut me një puthje?”.

GJONI 13:18 Nuk po flas për ju të gjithë; 
unë i njoh ata që kam zgjedhur, por duhet të 
përmbushet ky Shkrim: “Ai që ha bukën me 
mua, ka ngritur thembrën kundër meje”.

19 Po ju them që tani, para se të ndodhë, që, kur 
të ketë ndodhur, të besoni se unë jam Krishti.

GJONI 17:12 Kur isha me ata në botë, unë i 
kam ruajtur në emrin tënd; unë i kam ruajtur 
ata që ti më ke dhënë dhe askush nga ata nuk 
ka humbur, përveç birit të humbjes, që të 
përmbushej Shkrimi.

Shiko: Psalmet 12:2; Psalmet 22:6-8; Psalmet 102:8.

F11 Vuajtja e Mesias.

PSALMET 42:7 Një hon thërret një hon 
tjetër në zhurmën e ujërave të tua; të gjitha 
dallgët e tua dhe valët e tua kanë kaluar 
përmbi mua.

ISAIA 53:5 Por ai u tejshpua për shkak të 
shkeljeve tona, u shtyp për paudhësitë tona; 
ndëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi 
të, dhe për shkak të vurratave të tij ne jemi 
shëruar.

ISAIA 53:10 Por i pëlqeu Zotit ta rrihte 
dhe ta bënte të vuante. Duke ofruar jetën 
e tij si flijim për mëkatin, ai do të shikojë 
pasardhës, do të zgjasë ditët e tij, dhe vullneti 
i Zotit do të ketë mbarësi në duart e tij.

MATEU 27:46 Rreth orës nëntë, Jezusi briti 
me zë të lartë duke thënë: “Eli, Eli, lama 
sabaktani?”. Domethënë: “Perëndia im, 
Perëndia im, përse më ke braktisur?”.

LUKA 22:44 Dhe ai, duke qenë në agoni, 
lutej edhe më fort; dhe djersa e tij po i bëhej si 
gjak i mpiksur që bie për tokë.

HEBRENJVE 5:7 Edhe pse ishte Bir, mësoi të 
jetë i bindur nga ato që pësoi,

Shiko: Psalmet 22:1-10; Psalmet 88:7,15-17; Jona 2:3; Nahumi 1:6; 
Marku 15:34.

B21 Mesia eshte drita.

PSALMET 43:3 Dërgo dritën tënde dhe të 
vërtetën tënde; këto le të më udhëheqin 
dhe të më çojnë në malin tënd të shenjtë 
dhe në vendin e banesës sate.

ISAIA 9:2 aaa see Populli që ecte në terr 
pa një dritë të madhe; mbi ata që banonin në 
vendin e hijes së vdekjes doli një dritë.

ISAIA 49:6 Ai thotë: “Éshtë tepër pak 
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që ti të jesh shërbëtori im për të lartuar 
përsëri fiset e Jakobit dhe për të kthyer ata që 
kanë shpëtuar nga Izraeli. Të kam vendosur 
si dritën e kombeve, me qëllim që të jesh 
Shpëtimi im deri në skajet e tokës”.

GJONI 1:4 Në atë ishte jeta, dhe jeta 
ishte drita e njerëzve.

GJONI 1:14 Dhe Fjala u bë mish dhe 
banoi ndër ne; dhe ne soditëm lavdinë e tij, si 
lavdia e të vetëmlindurit prej Atit, plot hir e të 
vërtetë.

GJONI 1:17 Sepse Ligji u dha nëpërmjet 
Moisiut, por hiri dhe e vërteta erdhën 
nëpërmjet Jezu Krishtit.

GJONI 8:12 Dhe Jezusi u foli atyre përsëri 
duke thënë: “Unë jam drita e botës; kush më 
ndjek nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë 
dritën e jetës”.

GJONI 9:5 Derisa jam në botë, unë jam 
drita e botës”.

GJONI 12:35 Atëherë Jezusi u tha atyre: 
“Drita është me ju edhe për pak kohë; ecni 
gjersa keni dritë, që të mos ju zërë errësira; 
kush ecën në errësirë nuk di se ku shkon”.

36 “Gjersa keni dritë, besoni në dritë, që të 
bëheni bij të dritës”. Këto gjëra tha Jezusi; 
pastaj u largua dhe u fsheh prej tyre.

GJONI 12:46 Unë kam ardhur si drita për 
botën, që kushdo që beson në mua të mos 
mbetet në errësirë.

GJONI 14:6 Jezusi i tha: “Unë jam udha, 
e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati 

përveçse nëpërmjet meje.

GJONI 16:13 Por, kur të vijë ai, Fryma e 
së vërtetës, ai do t›ju prijë në çdo të vërtetë, 
sepse ai nuk do të flasë nga vetja, por do të 
thotë gjitha ato gjëra që ka dëgjuar dhe do t›ju 
kumtojë gjërat që do vijnë.

1 GJONIT 1:5 por, po të ecim në dritë, 
sikurse ai është në dritë, kemi bashkësi njeri 
me tjetrin, dhe gjaku i Jezu Krishtit, Birit të 
tij, na pastron nga çdo mëkat.

Shiko: Psalmet 36:9; Isaia 60:1,3,19,20; Gjoni 15:26; Gjoni 2:7-10.

B12 Përsosja e Mesias.
B18 Shenjtëria, bukuria dhe lavdia eMesias.
B23 Hiri i Perëndisë dhe Mesias.

PSALMET 45:1 Më burojnë nga zemra 
fjalë shumë të ëmbla; unë i këndoj mbretit 
poemën time. Gjuha ime do të jetë si pena 
e një shkruesi të shpejtë.

2 Ti je shumë i bukur ndër të gjithë bijtë e 
njerëzve; buzët e tua janë plot nur, prandaj 
Perëndia të ka bekuar në përjetësi.

LUKA 2:40 Ndërkaq fëmija rritej dhe 
forcohej në frymë, duke qenë plot dituri; dhe 
hiri i Perëndisë ishte mbi të.

LUKA 2:52 Dhe Jezusi rritej në dituri, 
në shtat dhe në hir përpara Perëndisë dhe 
njerëzve.

LUKA 4:21 Atëherë ai nisi të thotë: “Sot 
ky Shkrim u përmbush në veshët tuaja”.

22 Dhe të gjithë jepnin dëshmi dhe 
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mrekulloheshin për fjalët e hirit që dilnin nga 
goja e tij, dhe thoshnin: “Po ky, a nuk është 
biri i Jozefit?”.

GJONI 1:14 Dhe Fjala u bë mish dhe 
banoi ndër ne; dhe ne soditëm lavdinë e tij, si 
lavdia e të vetëmlindurit prej Atit, plot hir e të 
vërtetë.

GJONI 1:16 Dhe ne të gjithë morëm, prej 
mbushullisë së tij, hir mbi hir.

17 Sepse Ligji u dha nëpërmjet Moisiut, por hiri 
dhe e vërteta erdhën nëpërmjet Jezu Krishtit.

VEPRAT E APOSTUJVE 15:11 Po ne 
besojmë se do të shpëtohemi me anë të hirit të 
Zotit Jezu Krishtit, dhe në të njëjtën mënyrë 
edhe ata”.

ROMAKËVE 3:24  por janë shfajësuar 
falas me anë të hirit të tij, nëpërmjet 
shpengimit që është në Krishtin Jezus.

ROMAKËVE 5:15  Mirëpo hiri nuk 
është si shkelja; nëse në fakt për shkak të 
shkeljes së një njeriu të vetëm vdiqën shumë, 
shumë më tepër hiri i Perëndisë dhe dhurata 
me anë të hirit e një njeriu, Jezu Krishtit, i 
teproi për shumë të tjerë.

1 E KORINTASVE 15:10 Por me hirin e 
Perëndisë jam ai që jam; dhe hiri i tij ndaj 
meje nuk qe i kotë, madje jam munduar më 
shumë se gjithë të tjerët, jo unë, por hiri i 
Perëndisë që është me mua.

2 E KORINTASVE 1:15 Dhe me këtë siguri 
unë doja të vija te ju më përpara që të kishit 
një vepër të mirë të dytë,

2 E KORINTASVE 12:9 Por ai më tha: “Hiri 
im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në 
dobësi”. Prandaj me kënaqësi të madhe do 
të krenohem më tepër për dobësitë e mia, që 
fuqia e Krishtit të rrijë tek unë.

EFESIANËVE 2:8 jo nga vepra, që të mos 
mburret askush.

TITI 2:11 dhe na mëson të mohojmë 
pabesinë dhe lakmitë e botës, sepse ne rrojmë 
me urtësi, me drejtësi dhe me perëndishmëri 
në këtë jetë,

HEBRENJVE 2:9 Sepse i duhej atij, për të cilin 
dhe nëpërmjet të cilit janë të gjitha, duke çuar 
shumë bij në lavdi, ta bënte të përsosur me 
anë të vuajtjeve realizuesin e shpëtimit të tyre.

JAKOBIT 4:6 Afrohuni te Perëndia dhe ai 
do t›ju afrohet juve; pastroni duart tuaja, o 
mëkatarë; dhe pastroni zemrat o njerëz me dy 
mendje!

ZBULESA 22:21 Hiri i Zotit Jezu Krisht qoftë 
me ju të gjithë. Amen.

Shiko: Kantiku i Kantikëve 2:3; Kantiku i Kantikëve 5:10-16; Isaia 
63:9; Zakaria 9:16; Mateu 17:2; Romakëve 5:17,21; Romakëve 

6:1,14,15; Romakëve 11:5,6; Romakëve 12:3,6; Romakëve 16:20; 1 e 
Korintasve 3:4; 2 e Korintasve 4:15; 2 e Korintasve 8:9; 2 e Korintasve 

9:8; 2 e Korintasve 13:14; Galatasve 1:6; Galatasve 5:4; Efesianëve 
1:7; Efesianëve 2:5,7; Efesianëve 4:7; Filipianëve 1:29; Kolosianëve 

1:15-18; 1 Timoteut 1:14; 2 Timoteut 2:6; Titi 3:7; Hebrenjve 
1:3; Hebrenjve 4:16; Hebrenjve 7:26; Hebrenjve 10:29; Hebrenjve 
12:15,28; Hebrenjve 13:9; 1 Pjetrit 1:10,13; 1 Pjetrit 2:19,20; 1 

Pjetrit 5:10,12; 2 Pjetrit 3:18; Zbulesa 1:13-18.
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B14 Mesia bën të ditur lavdinë e Perëndisë.
B17 Butësia dhe dobësia eMesias.
E09 Drejtësia e Mesisë.

PSALMET 45:3 Ngjeshe shpatën në brezin 
tënd, o trim, i rrethuar nga shkëlqimi yt 
dhe nga madhështia jote,

4 dhe në madhështinë tënde shko përpara 
mbi qerren fitimtare për çështjen e 
së vërtetës, të shpirtmadhësisë dhe të 
drejtësisë, dhe dora jote e djathtë do të të 
tregojë vepra të tmerrshme.

SOFONIA 2:3 Kërkoni Zotin ju të gjithë, 
të përulurit e dheut, që zbatoni ligjin e tij. 
Kërkoni drejtësinë, kërkoni përulësinë. 
Ndofta do të jeni të mbrojtur në ditën e 
zemërimit të Zotit.

MATEU 11:29 Merrni mbi vete zgjedhën 
time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam 
zemërbutë dhe i përulur nga zemra; dhe ju do 
të gjeni prehje për shpirtrat tuaj.

MATEU 21:5 “I thoni bijës së Sionit: Ja po 
të vjen mbreti yt, zemërbutë, hipur mbi një 
gomare, madje një pulishtë, pjellë e një kafshe 
barrë”.

GJONI 17:17 Shenjtëroji në të vërtetën 
tënde; fjala jote është e vërteta.

2 E KORINTASVE 10:1 Personalisht unë, 
Pali, po ju këshi-lloj me anë të zemërbutësisë 
dhe të mirësisë së Krishtit; unë, që kur 
ndodhem vetë midis jush jam i përunjur, 
ndërsa kur jam larg jush tregohem i 
guximshëm ndaj jush.

GALATASVE 5:22 Por fryti i Frymës 

është: dashuria, gëzimi, paqja, durimi, 
mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, 
vetëkontrolli.

EFESIANËVE 4:2 duke u përpjekur të ruani 
unitetin e Frymës në lidhjen e paqes.

KOLOSIANËVE 3:12 duke duruar njeri 
tjetrin dhe duke falur njeri tjetrin, nëqoftëse 
dikush ankohet kundër një tjetri; dhe sikundër 
Krishti ju ka falur, ashtu bëni edhe ju.

1 TIMOTEUT 6:11 Lufto luftën e drejtë 
të besimit, rrok jetën e përjetshme, në të cilën 
u thirre dhe për të cilën ke bërë rrëfimin e 
mirë të besimit përpara shumë dëshmitarëve.

HEBRENJVE 4:12  Dhe nuk ka asnjë 
krijesë që të jetë e fshehur para tij, por të 
gjitha janë lakuriq dhe të zbuluara para syve të 
Atij, të cilit ne do t›i japim llogari.

ZBULESA 1:16 Dhe kur e pashë, rashë para 
këmbëve të tij si i vdekur. Dhe ai vuri dorën e 
tij të djathtë mbi mua, duke më thënë: “Mos 
u tremb! Unë jam i pari dhe i fundit,

ZBULESA 19:11 Dhe pashë qiellin e hapur, 
dhe ja, një kalë i bardhë, dhe ai që e kalëronte 
quhet Besniku dhe i Vërteti; dhe ai gjykon 
dhe lufton me drejtësi.

12 Dhe sytë e tij ishin si flakë zjarri dhe mbi kryet 
e tij ishin shumë kurora; edhe kishte një emër 
të shkruar, që askush nuk e di përveç atij;

13 Dhe ishte i veshur me një rrobe të ngjyer në 
gjak; dhe emri i tij quhet: “Fjala e Perëndisë”.

14 Dhe ushtritë që janë në qiell e ndiqnin mbi 
kuaj të bardhë, të veshur me rroba liri të hollë, 
të bardhë dhe të pastër.

15 Dhe nga goja e tij dilte një shpatë e mprehtë 
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për të goditur me të kombet; dhe ai do të 
qeverisë me skeptër prej hekuri dhe ai vet 
do të shkelë vozën e verës së mërisë dhe të 
zemërimit të Perëndisë së plotfuqishëm.

ZBULESA 19:21 dhe të tjerët u vranë me 
shpatë, që dilte nga goja e atij që kalëronte 
kalin, dhe të gjitha shpendët u ngopën me 
mishrat e tyre.

Shiko: Numrat 12:3; Psalmet 18:35; Isaia 49:2,3; Isaia 63:1-6; 1 
e Korintasve 4:21; 2 e Korintasve 6:4-7; Galatasve 6:1; 2 Timoteut 

2:25; Titi 3:2; Jakobit 1:21; 1 Pjetrit 3:15.

B16 Fuqia dhe forca e Mesisë.

PSALMET 45:5 Shigjetat e tua janë të 
mprehta; popujt do të bien poshtë teje; 
ato do të hyjnë në zemërën e armiqve të 
mbretit.

MATEU 28:19 Shkoni, pra, dhe bëni 
dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar 
në emër të Atit e të Birit e të Frymës së 
Shenjtë,

VEPRAT E APOSTUJVE 4:4 Por shumë 
nga ata që ua kishin dëgjuar fjalën besuan; 
dhe numri i burrave u bë rreth pesë mijë.

2 E KORINTASVE 10:3 Sepse, edhe pse 
ecim në mish, nuk luftojmë sipas mishit,

4 sepse armët e luftës sonë nuk janë prej 
mishi, por të fuqishme në Perëndinë për të 
shkatërruar fortesat,

5 që të hedhim poshtë mendimet dhe çdo lartësi 
që ngrihet kundër njohjes së Perëndisë dhe t›ia 
nënshtrojmë çdo mendim dëgjesës së Krishtit,

HEBRENJVE 4:12  Dhe nuk ka asnjë 
krijesë që të jetë e fshehur para tij, por të 
gjitha janë lakuriq dhe të zbuluara para syve të 
Atij, të cilit ne do t›i japim llogari.

13 Duke pasur, pra, një kryeprift të madh që ka 
përshkuar qiejt, Jezusin, Birin e Perëndisë, le 
të mbajmë fort rrëfimin tonë të besimit.

Shiko: #1; Psalmet 22:27,28; Psalmet 66:3,4; Veprat e Apostujve 5:14; 
Veprat e Apostujve 6:7.

B05 Mesia është i mbushur me Frymën e 
Shenjtë.

E08 Drejtësia e Mesias.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H04 Froni i Mesisë.
     
PSALMET 45:6 Froni yt, o Perëndi, 

vazhdon në përjetësi; skeptri i mbretërisë 
sate është një skeptër drejtësie.

7 Ti e do drejtësinë dhe urren mbrapshtinë; 
prandaj Perëndia, Perëndia yt, të ka 
vajosur me vaj gëzimi përmbi shokët e tu.

MATEU 3:15 Dhe Jezusi, duke iu përgjigjur, 
u tha: “Lejo të bëhet për tani, sepse në këtë 
mënyrë përmbushim çdo drejtësi”. Atëherë ai 
e lejoi.

LUKA 1:32 Ai do të jetë i madh dhe do të 
quhet Biri i Shumë të Lartit; dhe Zoti Perëndi 
do t›i japë fronin e Davidit, atit të tij;

33 dhe do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit 
përjetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë 
kurrë të sosur”.

GJONI 1:1 Në fillim ishte Fjala dhe Fjala 
ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi.
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VEPRAT E APOSTUJVE 10:37 Ju e dini 
se ç›ka ndodhur në mbarë Judenë, duke filluar 
nga Galilea, pas pagëzimit që predikoi Gjoni:

38 se si Perëndia vajosi me Frymën e Shenjtë dhe 
me fuqi Jezusin prej Nazareti, i cili e përshkoi 
vendin duke bërë mirë dhe duke shëruar të 
gjithë ata që ishin të pushtuar nga djalli, sepse 
Perëndia ishte me të.

HEBRENJVE 1:8 E ke dashur drejtësinë dhe 
e ke urryer paudhësinë; prandaj Perëndia, 
Perëndia yt, të vajosi me vaj gëzimi përmbi 
shokët e tu”.

9 Edhe: “Ti, o Perëndi, në krye themelove tokën 
dhe qiejt janë vepër e duarve të tu.

HEBRENJVE 7:26  Sepse ligji vë 
kryepriftërinj njerëz që kanë dobësi, por fjala 
e betimit, që vjen pas ligjit, vë Birin që është i 
përkryer në jetë të jetës.

Shiko: #1; Psalmet 33:5; Psalmet 89:29,36,37; Psalmet 93:2; Psalmet 
145:13.

D04 Puna e Mesisë si Mbret.
E16 Mesia do të bekojë popullin e tij.

PSALMET 45:9 Midis zonjave të nderit 
që të rrethojnë ka bija mbretërish; në 
të djathtën tënde është mbretëresha, e 
zbukuruar me ar Ofiri.

13 Tërë shkëlqim është brenda e bija e 
mbretit; rrobat e saj janë të qëndisura me 
ar.

14 Atë do ta çojnë te mbreti me rroba të 
qëndisura, të shoqëruar nga  
virgjëresha shoqe të saj, që do të të 
paraqiten ty.

15 Ato do t›i çojnë me gëzim dhe hare dhe do 
të hyjnë në pallatin e mbretit.

KANTIKU I KANTIKËVE 1:4   Tërhiqmë 
te ti! Ne do të rendim pas teje! Mbreti më çoi 
në dhomat e tij. Ne do të kënaqemi dhe do të 
gëzohemi te ti; ne do ta kujtojmë dashurinë 
tënde më shumë se verën. Kanë të drejtë që të 
duan.

KANTIKU I KANTIKËVE 2:10 I dashuri 
im më ka folur dhe më ka thënë: “Çohu, 
mikja ime, e bukura ime, dhe eja!

KANTIKU I KANTIKËVE 6:2 I dashuri 
im zbriti në kopshtin e tij, në lehet e balsamit 
për të kullotur kopenë në kopshtet dhe për të 
mbledhur zambakë.

3 Unë jam e të dashurit tim dhe i dashuri im 
është imi; ai e kullot kopenë midis zambakëve.

ISAIA 61:10 Unë do të gëzohem shumë tek 
Zoti, shpirti im do të kremtojë Perëndinë tim, 
sepse më ka veshur me rrobat e shpëtimit, më 
ka mbuluar me mantelin e drejtësisë, ashtu si 
një dhëndër që vë një diademë, si një nuse që 
zbukurohet me xhevahiret e saj.

GJONI 17:24 O Atë, unë dua që atje ku 
jam unë, të jenë me mua edhe ata që më ke 
dhënë, që ta shohin lavdinë time që ti më ke 
dhënë, sepse ti më ke dashur para themelimit 
të botës.

2 E KORINTASVE 11:2 Jam xheloz për 
ju me xhelozinë e Perëndisë, sepse ju fejova 
me një burrë, që t›ju nxjerr para Krishtit si 
virgjëreshë të dlirë.
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1 THESALONIKASVE 4:17 Ngushëlloni, pra, 
njëri-tjetrin me këto fjalë.

2 THESALONIKASVE 1:10       Edhe 
për këtë ne vazhdimisht po lutemi për ju, që 
Perëndia ynë t›ju bëjë të denjë për këtë thirrje 
dhe të përmbushë me fuqinë çdo qëllim të 
mirë dhe veprën e besimit,

1 GJONIT 3:2 Kush bën mëkat, bën edhe 
shkelje të ligjit; dhe mëkati është shkelje e 
ligjit.

ZBULESA 3:5 Kush ka veshë, le të dëgjojë 
atë që Fryma u thotë kishave”.

ZBULESA 7:15 Ata nuk do të kenë më uri, as 
nuk do të kenë etje, as nuk do t›i godasë më 
dielli, as kurrfarë vape,

16 sepse Qengji, që është në mes të fronit, do t›i 
kullosë dhe do t›i çojë te burimet e gjalla të 
ujërave; dhe Perëndia do të thaijë çdo lot nga 
sytë e tyre”.

17 Edhe kur ai hapi vulën e shtatë, në qiell u bë 
heshtje për rreth gjysmë orë.

ZBULESA 19:7 Le të gëzohemi dhe të 
ngazëllohemi dhe le t›i japim atij lavdi, sepse 
erdhi dasma e Qengjit dhe nusja e tij është 
përgatitur!

8 Dhe i është dhënë të vishet me li të hollë, të 
pastër dhe të shkëlqyeshëm, sepse liri i hollë 
janë veprat e drejta të shenjtorëve”.

Shiko: Isaia 35:10; Isaia 51:11; Isaia 55:12,13; Isaia 60:19,20; 
Efesianëve 2:4-6.

D04 Puna e Mesisë si Mbret.
E25 esia do të besohet dhe lavdërohet.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 45:16 Bijtë e tu do të zënë vendin 
e etërve të tu; ti do t›i bësh princa për tërë 
tokën.

17 Unë do të shpall kujtimin e emrit tënd për 
të gjitha brezat; prandaj popujt do të të 
kremtojnë në përjetësim, përjetë.

MATEU 19:28 Jezusi u tha atyre: “Në të 
vërtetë po ju them, në krijimin e ri, kur 
Biri i njeriut të ulet në fronin e lavdisë së 
vet, edhe ju që më keni ndjekur do të uleni 
mbi dymbëdhjetë frone për të gjykuar të 
dymbëdhjetë fiset e Izraelit.

29 Dhe kushdo që ka lënë, për hir të emrit tim, 
shtëpi, vëllezër, motra, atë, nënë, grua, bij 
ose ara, do të marrë njëqindfish dhe do të 
trashëgojë jetë të përjetshme.

MATEU 26:13 Në të vërtetë unë po ju them 
se kudo që do të predikohet ky ungjill, në 
gjithë botën, do të tregohet edhe çfarë bëri kjo 
grua, në përkujtim të saj”.

MATEU 28:19 Shkoni, pra, dhe bëni 
dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar 
në emër të Atit e të Birit e të Frymës së 
Shenjtë,

1 PJETRIT 2:9 Shumë të dashur, unë ju 
këshilloj, si të huaj dhe shtegtarë, të hiqni 
dorë nga lakmitë e mishit, që luftojnë kundër 
shpirtit.

ZBULESA 5:9 dhe na bëre mbretër dhe 
priftër për Perëndinë tonë, dhe do të 
mbretërojmë mbi dhe”.
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10 Pastaj pashë, dhe dëgjova zërin e shumë 
engjëjve përqark fronit, qenieve të gjalla dhe 
pleqve; dhe numri i tyre ishte dhjetë mijëra 
dhjetë mijërash dhe mijëra mijërash,

Shiko: #1; #2; #4.

E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

E18 Perëndia do të banojë në mes të 
popullit të tij.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H05 Lavdia dhe fuqia e ardhur nga Mesia.

PSALMET 46:4 Éshtë një lumë brigjet 
e të cilit mbushin me gëzim qytetin e 
Perëndisë, vendin e shenjtë ku banon 
shumë i Larti.

5 Perëndia është në mes të tij, ai nuk do të 
luajë nga vendi; Perëndia do ta ndihmojë 
në dritat e para të mëngjesit.

6 Kombet do të ziejnë, mbretëritë do të 
tronditen; ai dërgoi jashtë zërin e tij, toka 
u shkri.

7 Zoti i ushtrive është me ne; Perëndia i 
Jakobit është streha jonë. (Sela)

8 Ejani dhe admironi veprat e Zotit, që ka 
bërë mrekulli mbi tokë.

9 Ai bën që të pushojnë luftërat deri në 
skajet e tokës; ai prish harqet dhe thyen 
shtizat, dhe djeg qerret me zjarr.

10 Ndaluni dhe pranoni që jam Perëndi; 
do të ngrihem lart midis kombeve, do të 
ngrihem lart mbi tokë.

11 Zoti i ushtrive është me ne; Perëndia i 
Jakobit është streha jonë. (Sela)

ISAIA 2:4 Ai do të sigurojë drejtësi 
midis kombeve dhe do të qortojë shumë 

popuj. Do t›i farkëtojnë shpatat e tyre duke i 
kthyer në plugje dhe heshtat e tyre në drapinj; 
një komb nuk ka për të ngritur shpatën 
kundër një kombi tjetër dhe nuk do të 
mësojnë më luftën.

MIKEA 4:3 Ai do të jetë gjyqtari midis 
shumë popujve dhe do të jetë arbitri midis 
shumë kombeve të fuqishme dhe të largëta. 
Me shpatat e tyre do të farkëtojnë plore dhe 
me ushtat e tyre drapërinj; një komb nuk do 
ta ngrerë më shpatën kundër tjetrit dhe nuk 
do të stërviten për luftë.

4 Do të ulet secili nën hardhinë e vet dhe nën 
fikun e vet, dhe askush nuk do t›i trembë më, 
sepse goja e Zotit të ushtrive foli.

ZAKARIA 2:10 Lësho klithma gëzimi, 
gëzohu, o bijë e Sionit, sepse ja, unë do të vij, 
të banoj midis teje”, thotë Zoti.

GJONI 3:14 Dhe ashtu si Moisiu e ngriti 
lart gjarprin në shkretëtirë, kështu duhet të 
ngrihet lart Biri i njeriut,

GJONI 12:32 Dhe unë, kur të jem ngritur 
lart nga toka, do t›i tërheq të gjithë tek unë”.

GJONI 17:1 Jezusi tha këto gjëra, pastaj i 
ngriti sytë drejt qiellit dhe tha: “O Atë, ora ka 
ardhur, përlëvdo Birin tënd, që edhe Biri yt të 
të përlëvdojë,

2 sepse ti i ke dhënë pushtet mbi çdo mish, që 
t›u japë jetë të përjetshme të gjithë atyre që ti 
ia ke dhënë.

3 Dhe kjo është jeta e përjetshme, të të njohin 
ty, të vetmin Perëndi të vërtetë, dhe Jezu 
Krishtin që ti ke dërguar.

4 Unë të kam përlëvduar mbi tokë; unë e kam 
kryer veprën që më ke dhënë të bëj.
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5 Tani, pra, më përlëvdo, o Atë, pranë teje, me 
lavdinë që unë e kisha pranë teje para se të 
bëhej bota.

VEPRAT E APOSTUJVE 5:31 Perëndia 
e lartësoi me të djathtën e vet dhe e bëri princ 
dhe shpëtimtar për t›i dhënë Izraelit pendimin 
dhe faljen e mëkateve.

ZBULESA 15:3 dhe këndonin këngën 
e Moisiut, shërbëtorit të Perëndisë, dhe 
këngënn e Qengjit, duke thënë: “Të mëdha 
dhe të mrekullueshme janë veprat e tua, o 
Zot, Perëndi i plotfuqishëm; të drejta dhe të 
vërteta janë udhët e tua, o Mbret i kombeve.

4 Kush nuk do të të druajë, o Zot, dhe nuk 
do të lëvdojë emrin tënd? Sepse vetëm ti je i 
Shenjtë; sepse të gjitha kombet do të vijnë dhe 
do të adhurojnë përpara teje, sepse gjykimet e 
tua u shfaqën”.

Shiko: #2, #5; Psalmet 66:7; Psalmet 83:2-4; Isaia 5:16; Isaia 8:9; 
Jeremía 16:19; Habakuku 2:20; Gjoni 8:28; Veprat e Apostujve 2:33; 

Filipianëve 2:9.

D04 Puna e Mesisë si Mbret.
G02 Ngjitja e Mesisë është parashikuar.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
   
PSALMET 47:1 Duartrokisni, o popuj; 

kremtojeni Perëndinë me britma triumfi.
2 Sepse Zoti, Shumë i Larti, është i 

tmerrshëm, një mbret i madh mbi gjithë 
dheun.

3 Ai do të na nënshtrojë popujt dhe kombet 
do t›i vërë nën këmbët tona.

4 Ai do të zgjedhë për ne trashëgiminë tonë, 
lavdinë e Jakobit që ai e do. (Sela)

5 Perëndia është ngritur në mes brohoritjesh 
gëzimi, Zoti me tingujt e borive.

6 Këndojini lavde Perëndisë tonë, këndojini 
lavde! Këndojini lavde mbretit tonë, 
këndojini lavde!

7 Sepse Perëndia është mbreti i gjithë dheut, 
këndojini lavde me zotësi.

8 Perëndia mbretëron mbi kombet; Perëndia 
ulet mbi fronin e tij të shenjtë.

9 Princat e popujve, populli i Perëndisë të 
Abrahamit, janë mbledhur bashkë; sepse 
Perëndisë i përkasin mburojat e tokës; atë 
e lëvdojnë me të madhe.

LUKA 24:50 Pastaj iu priu jashtë deri në 
Betani dhe, si i ngriti lart duart, i bekoi.

51 Dhe ndodhi që, ndërsa ai po i bekonte, u nda 
prej tyre dhe e morën lart në qiell.

52 Dhe ata, pasi e adhuruan, u kthyen në 
Jeruzalem me gëzim të madh.

53 Dhe rrinin vazhdimisht në tempull duke 
lavdëruar dhe bekuar Perëndinë. Amen!

VEPRAT E APOSTUJVE 1:6 Kështu 
ata që ishin mbledhur bashkë e pyetën, duke 
thënë: “Zot, a do ta rivendosësh në këtë kohë 
mbretërinë e Izraelit?”.
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7 Por ai u tha atyre: “Nuk ju takon juve të dini 
kohët dhe momentet e përshtatshme, që ka 
përcaktuar Ati me autoritetin e vet.

8 Ju do të merrni fuqi kur Fryma e Shenjtë do 
të vijë mbi ju dhe do të bëheni dëshmitarët 
e mi në Jeruzalem dhe në gjithë Judenë, në 
Samari dhe deri në skajin e dheut”.

9 Mbasi i tha këto gjëra, ndërsa ata po e 
vështronin, u ngrit lart; dhe një re e përfshiu 
dhe ua hoqi prej syve të tyre.

10 Dhe, si ata po i mbanin sytë e ngulitur në 
qiell, ndërsa ai po largohej, ja dy burra në 
rroba të bardha iu paraqitën atyre,

11 dhe thanë: “Burra Galileas, pse qëndroni 
e shikoni drejt qiellit? Ky Jezus, që u është 
marrë në qiell nga mesi juaj, do të kthehet në 
të njëjtën mënyrë, me të cilën e keni parë të 
shkojë në qiell”.

EFESIANËVE 4:8 Tani kjo: “Ai u ngjit”, ç›do të 
thotë tjetër përveç se ai më parë edhe kishte 
zbritur në pjesët më të ulta të dheut?

9 Ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit përmbi 
të gjithë qiejt, për të përmbushur të gjitha 
gjërat.

10 Dhe ai vetë i dha disa si apostuj, të tjerë si 
profetë, të tjerë si ungjilltarë dhe të tjerë si 
barinj e mësues,

1 TIMOTEUT 3:16 Dhe Fryma e 
thotë shkoqur se në kohët e fundit disa do ta 
mohojnë besimin, duke u vënë veshin frymëve 
gënjeshtare dhe doktrinave të demonëve,

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

Shiko: #1; #2; #4; #5; Ligji i Përtërirë 33:29; Jozueu 21:44; Psalmet 
18:47; Psalmet 24:7-10; Psalmet 68:17,18,24,25,33; Zbulesa 20.

E14 Mesia do të mposhti vdekjen dhe 
errësirën.

G01 Ringjallja e Mesisë është parashikuar.

PSALMET 49:15 Por Perëndia im do ta 
shpengojë shpirtin tim nga pushteti i 
Sheolit, sepse ai do të më pranojë. (Sela)

GJONI 20:11 Por Maria kishte mbetur 
jashtë varrit, dhe po qante. Dhe, duke qarë, u 
përkul brenda varrit,

12 dhe pa dy engjëj, të veshur me të bardha, 
ndenjur njëri te kryet dhe tjetri te këmbët e 
vendit, ku qe trupi i Jezusit.

GJONI 20:15 Jezusi i tha: “O grua, pse po 
qan? Kë kërkon?”. Ajo, duke menduar se ishte 
kopshtari, i tha: “Zot, po e pate hequr ti, më 
trego ku e vure dhe unë do ta marr”.

16 Jezusi i tha: “Mari!”. Dhe ajo atëherë u kthye 
dhe i tha: “Rabboni!”, që do të thotë: Mësues.

17 Jezusi i tha: “Mos më prek, sepse ende nuk 
u ngjita te Ati im; por shko te vëllezërit e mi 
dhe u thuaj atyre se unë po ngjitem tek Ati 
im dhe Ati juaj, te Perëndia im dhe Perëndia 
juaj”.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:27 Sepse ti 
nuk do ta lësh shpirtin tim në Hades dhe nuk 
do të lejosh që i Shenjti yt të shohë kalbjen.

VEPRAT E APOSTUJVE 13:35 Për këtë ai 
thotë edhe në një psalm tjetër: “Ti nuk do të 
lejosh që i Shenjti yt të shohë kalbje”.

VEPRAT E APOSTUJVE 26:23 
domethënë: që Krishti duhej të vuante 
dhe që, duke qenë i pari i ringjallur prej së 
vdekuris, duhej t›i shpallte dritën popullit dhe 
johebrenjve”.
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Shiko: Psalmet 16:10; Psalmet 30:3; Psalmet 71:20; Psalmet 86:13; 
Jona 2:4-6.

H01 Kthimi i Mesias është parashikuar.
H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 50:2 Nga Sioni, përsosmëri e 
bukurisë, Perëndia shkëlqen.

3 Perëndia ynë do të vijë dhe nuk do të rijë 
në heshtje; do të paraprihet nga një zjarr 
shkatërrimtar dhe rreth tij do të ketë një 
furtunë të madhe.

4 Ai do të thërresë qiejtë nga lart dhe tokën 
për të gjykuar popullin e tij,

5 dhe do të thotë: “Mblidhni shenjtorët e 
mi, që kanë lidhur një besëlidhje me mua 
me anë të flijimit”.

6 Dhe qiejtë do të shpallin drejtësinë e tij, 
sepse vetë Perëndia është gjykatësi. (Sela)

PSALMET 97:6 Qiejtë shpallin drejtësinë e tij 
dhe tërë popujt shohin lavdinë e tij.

ISAIA 12:6 Bërtit dhe ngazëllohu nga 
gëzimi, o banore e Sionit, sepse i madh është i 
Shenjti i Izraelit në mes tuaj”.

ISAIA 33:22 Me qenë se Zoti është 
gjykatësi ynë, Zoti është ligjvënësi ynë, Zoti 
është mbreti ynë; ai do të na shpëtojë.

MATEU 24:31 Ai do t›i dërgojë engjëjt e 
vet me tinguj të fuqishëm borie; dhe ata do 
t›i mbledhin të zgjedhurit e tij nga të katër 
erërat, nga një skaj i qiellit te tjetri.

GJONI 12:48 Kush më hedh poshtë dhe 
nuk i pranon fjalët e mia, ka kush e gjykon; 

fjala që kam shpallur do të jetë ajo që do ta 
gjykojë në ditën e fundit.

VEPRAT E APOSTUJVE 17:31 Sepse ai 
ka caktuar një ditë në të cilën do të gjykojë 
me drejtësi botën me anë të atij njeriu të cilin 
ai e ka caktuar; dhe për këtë u ka dhënë të 
gjithëve një provë të sigurt, duke e ringjallur 
prej të vdekurit”.

ROMAKËVE 2:5 Por ti, për shkak të ashpërsisë 
sate dhe të zemrës së papenduar, po mbledh 
për veten tënde zemërim për ditën e 
zemërimit dhe të zbulesës së gjykimit të drejtë 
të Perëndisë,

ROMAKËVE 2:16       ditën në të cilën 
Perëndia do të gjykojë të fshehtat e njerëzve 
me anë të Jezu Krishtit, sipas ungjillit tim.

1 THESALONIKASVE 4:16 pastaj 
ne të gjallët, që do të kemi mbetur, do të 
rrëmbehemi bashkë me ata mbi retë, për të 
dalë përpara Zotit në ajër; dhe kështu do të 
jemi përherë bashkë me Zotin.

17 Ngushëlloni, pra, njëri-tjetrin me këto fjalë.

2 TIMOTEUT 4:1 prediko fjalën, ngul 
këmbë me kohë e pa kohë, kritiko dhe qorto, 
këshillo me çdo durim e doktrinë.

HEBRENJVE 12:22 dhe Jezusit, 
Ndërmjetësit të Besëlidhjes së re, dhe gjakut 
të spërkatjes, që flet më mirë se ai i Abelit.

23 Shikoni se mos refuzoni atë që flet, sepse 
në qoftë se nuk shpëtuan ata që refuzuan të 
dëgjojnë atë që fliste si orakull mbi dhe, aq më 
pak do të shpëtojmë ne, po të mos refuzojmë 
të dëgjojmë atë që flet prej qiellit,

24 zëri i të cilit e drodhi atëherë dheun, por tashti 
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bëri këtë premtim, duke thënë: “Unë edhe 
një herë do të tund jo vetëm dheun, por edhe 
qiellin”.

25 Dhe kjo fjalë “edhe një herë” tregon 
ndryshueshmërinë e gjërave, që tunden, si 
të bëra me dorë, që të mbeten ato që nuk 
tunden.

26 Prandaj, duke marrë mbretërinë të patundur, 
le ta ruajmë këtë hir me anë të të cilit i 
shërbejmë Perëndisë në një mënyrë të 
pëlqyeshme, me nderim e me frikë,

ZBULESA 15:4 Kush nuk do të të druajë, o 
Zot, dhe nuk do të lëvdojë emrin tënd? Sepse 
vetëm ti je i Shenjtë; sepse të gjitha kombet 
do të vijnë dhe do të adhurojnë përpara teje, 
sepse gjykimet e tua u shfaqën”.

ZBULESA 16:5 Dhe dëgjova engjëllin e 
ujërave duke thënë: “Ti je i drejtë, o Zot, që 
je që ishe dhe që do të vish, i Shenjti që gjykoi 
këto gjëra.

6 Ata kanë derdhur gjakun e shenjtorëve dhe 
të profetëve, dhe ti u dhe atyre të pijnë gjak, 
sepse është shpërblimi që ata meritojnë”.

7 Dhe dëgjova një tjetër që thoshte nga altari: 
“Po, o Zot, Perëndi i plotfuqishëm, gjykimet e 
tua janë të vërteta dhe të drejta”.

ZBULESA 19:2 sepse të vërteta dhe të drejta 
janë gjykimet e tij! Ai në fakt gjykoi laviren e 
madhe, që e prishi dheun me kurvërinë e saj, 
dhe mori hak për gjakun e shërbëtorëve të vet 
të derdhur prej dorës së saj”.

ZBULESA 22:20 Ai që dëshmon për këto gjëra, 
thotë: “Po, unë vij shpejt. Amen”. Po, eja, 
Zoti Jezus.

Shiko: #1; #6; Zanafilla 18:25; Psalmet 7:11; Psalmet 94:2; 1 e 
Korintasve 6:2,3; Jakobit 5:9; 1 Pjetrit 4:5; Zbulesa 11:15; Zbulesa 

16:7; Zbulesa 19:2; Zbulesa 20.

E23 Mesia do të shndërrojë popullin e tij.
E27 Të jap një zemër të re dhe një shpirt të ri.
I04 Oferta e paqes dhe falenderimi i 

sakrifices përfaqesojnë punën e 
Mesias.

PSALMET 51:17 Flijimet e Perëndisë janë 
frymë e thyer; o Perëndi, ti nuk e përçmon 
zemrën e thyer dhe të penduar.

ISAIA 57:15 Sepse kështu thotë i Larti 
dhe i Madhërishmi që banon përjetësinë dhe 
emri i të cilit është i “Shenjti”: “Unë banoj 
në vendin e lartë dhe të shenjtë dhe bashkë 
me atë që është i penduar dhe i përulur nga 
fryma, për të ngjallur frymën e të përulurve, 
për të ngjallur frymën e të penduarve.

MATEU 5:3 “Lum skamësit në frymë, 
sepse e tyre është mbretëria e qiejve.

MARKU 12:33 dhe ta duash me gjithë zemër, 
me gjithë mendje, me gjithë shpirt dhe me 
gjithë forcë, dhe ta duash të afërmin porsi 
vetvetja vlen më tepër se sa gjithë olokaustet 
dhe flijimet”.

LUKA 15:10 Po kështu po ju them: do të 
ketë gëzim në mes të engjëjve të Perëndisë për 
një mëkatar të vetëm që pendohet”.

LUKA 18:11 Fariseu rrinte në këmbë 
dhe lutej në vetvete kështu: “O Perëndi, 
të falënderoj që nuk jam si njerëzit e tjerë, 
grabitqarë, të padrejtë, kurorëshkelës, dhe as si 
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ai tagrambledhës.
12 Unë agjëroj dy herë në javë dhe paguaj të 

dhjetën e gjithçkaje që kam”.
13 Kurse tagrambledhësi rrinte larg dhe as që 

guxonte t›i çonte sytë drejt qiellit; por rrihte 
kraharorin e vet duke thënë: “O Perëndi, ji i 
mëshirshëm ndaj mua mëkatarit”.

14 Dhe unë po ju them se ky, dhe jo tjetri, u 
kthye në shtëpinë e vet i shfajësuar; sepse 
kushdo që lartohet do të ulet, dhe kush ulet, 
do të lartohet”.

ROMAKËVE 12:1  O vëllezër, po ju bëj 
thirrje, nëpërmjet dhembshurisë së Perëndisë, 
ta paraqisni trupin tuaj si fli të gjallë, të 
shenjtëruar, të pëlqyer te Perëndia, që është 
shërbesa juaj e mënçur.

1 PJETRIT 2:5 Sepse për ju që besoni ai është 
i çmuar, po për ata të pabindurit: “Guri, që 
u hoq mënjanë nga ndërtuesit, u bë guri i 
qoshes, gur pengese dhe shkëmb skandali që i 
bën të rrëzohen”.

Shiko: Psalmet 22:24; Psalmet 34:18; Psalmet 102:17; Psalmet 
147:3; Isaia 61:1-3; Isaia 66:2; Luka 15:2-7,21-32; Filipianëve 

4:18; Hebrenjve 3:16.

E26 Puna e shpengimit nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 53:6 Kush do të dërgojë nga 
Sioni shpëtimin e Izraelit? Kur Perëndia 
do të rivendosë fatin e popullit të tij në 
robëri, Jakobi do të ngazëllojë, Izraeli do 
të gëzohet.

ISAIA 59:20 “Një çlirues do të vijë në Sion 
dhe për ata të kthyerit nga rebelimi i tyre te 

Jakobi”, thotë Zoti.

MATEU 1:21 Dhe ajo do të lindë një djalë 
dhe ti do t›i vësh emrin Jezus, sepse ai do të 
shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre”.

LUKA 1:68 Bekuar qoftë Zoti, Perëndia i 
Izraelit, sepse e ka vizituar dhe e kreu çlirimin 
e popullit të vet;

LUKA 4:18 “Fryma e Zotit është mbi 
mua, sepse ai më vajosi për të ungjillizuar të 
varfërit; ai më dërgoi për të shëruar ata që e 
kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin 
e të burgosurve dhe kthimin e të parit të 
verbërve, për të çliruar përsëri të shtypurit,

19 dhe për të predikuar vitin e pranueshëm të 
Zotit”.

LUKA 21:28 Dhe kur këto të fillojnë të 
ndodhin, shikoni lart dhe ngrini kokat tuaja, 
sepse çlirimi juaj është afër”.

ROMAKËVE 11:26 dhe kështu mbarë 
Izraeli do të shpëtohet, sikurse është shkruar: 
“Nga Sioni do të vijë Çlirimtari, dhe do të 
largojë pabesinë nga Jakobi.

27 Dhe kjo do të jetë besëlidhja ime me ta, kur 
unë t›ju heq mëkatet e tyre”.

HEBRENJVE 9:12  aq më shumë gjaku 
i Krishtit, i cili me anë të Frymës së Shenjtë e 
dha veten e tij të papërlyer nga asnjë faj ndaj 
Perëndisë, do ta pastrojë ndërgjegjen tuaj nga 
veprat e vdekura për t›i shërbyer Perëndisë së 
gjallë!

Shiko: #1; # 2; #3; Psalmet 14:7; Psalmet 42:11; Psalmet 43:5; 
Psalmet 44:4; Psalmet 74:12; Psalmet 78:35; Psalmet 111:9; 

Habakuku 3:13; Luka 1:71; Luka 2:38; Efesianëve 1:7; Kolosianëve 
1:14.
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F05 Mesia do të tradhtohet
F11 Vuajtja e Mesias.

PSALMET 55:4 Zemra ime është e 
shqetësuar në trupin tim dhe tmerre që 
shkaktojnë vdekjen kanë rënë mbi mua.

5 Frika dhe të drithma më kanë sulmuar dhe 
tmerri më ka mposhtur.

 
12 Sepse nuk ka qenë një armiku im që tallej 

me mua, përndryshe do ta kisha duruar; 
nuk ka qenë një që më urrente ai që u ngrit 
kundër meje, ndryshe do t›i isha fshehur 
atij.

13 Por ke qenë ti, një njeri si unë, shoku im 
dhe miku im i ngushtë.

14 Bënim bashkë biseda të këndshme dhe 
shkonim bashkë në shtëpinë e Perëndisë.

MATEU 26:31 Atëherë Jezusi u tha atyre: 
“Këtë natë të gjithë ju do të skandalizoheni 
për shkakun tim, sepse është shkruar: “Do 
të godas bariun dhe delet e kopesë do të 
shpërndahen”.

32 Por, mbasi të jem ngjallur, do të shkoj përpara 
jush në Galile”.

33 Atëherë Pjetri duke u përgjigjur i tha: “Edhe 
sikur të gjithë të skandalizohen për shkakun 
tënd, unë nuk do të skandalizohem kurrë!”.

34 Jezusi i tha: “Në të vërtetë po të them se 
pikërisht këtë natë, para se të këndojë gjeli, ti 
do të më mohosh tri herë”.

35 Pjetri i tha: “Edhe sikur të duhej të vdisja 
bashkë me ty, nuk do të të mohoj kurrsesi”. 
Po atë thanë edhe të gjithë dishepujt.

36 Atëherë Jezusi shkoi bashkë me ta në një vend, 
që quhej Gjetsemani, dhe u tha dishepujve: 
“Uluni këtu, ndërsa unë po shkoi aty të 
lutem”.

37 Dhe mori me vete Pjetrin dhe të dy djemtë 

e Zebedeut, dhe filloi të ndjeje trishtim dhe 
ankth të madh.

38 Atëherë ai u tha atyre: “Shpirti im është 
thellësisht i trishtuar, deri në vdekje; qëndroni 
këtu dhe rrini zgjuar bashkë me mua”.

GJONI 13:21 Mbasi i tha këto fjalë, Jezusi, 
u trondit në frymë, dhe dëshmoi e tha: “Në të 
vërtetë, në të vërtetë po ju them se një nga ju 
do të më tradhtojë”.

GJONI 13:27 Dhe pas kafshatës, Satani hyri 
në të. Atëherë Jezusi i tha: “Ç›ke për të bërë, 
bëje shpejt!”.

GJONI 13:37 Pjetri i tha: “Zot, pse nuk të 
ndiqkam dot tani? Unë do të jap jetën time 
për ty!”.

38 Jezusi iu përgjigj: “Ti do ta japësh jetën tënde 
për mua? Në të vërtetë, në të vërtetë po të 
them: gjeli nuk do të këndojë, para se ti të më 
kesh mohuar tri herë!”.

Shiko: Psalmet 6:3; Psalmet 69:20,21; Psalmet 102:3-5; Marku 
14:33,34.

H05 Lavdia dhe fuqia e ardhur nga Mesia.
H08 Mesia do të ketë jetë të përjetshme.
     
PSALMET 61:6 Ti do t›i shtosh ditë të tjera 

jetës së mbretit; vitet e tij vazhdofshin për 
shumë breza.

7 Ai do të qëndrojë për gjithnjë në prani 
të Perëndisë; jepi urdhër mirësisë dhe së 
vërtetës ta ruajnë.

2 I SAMUELIT 7:16 Shtëpia jote dhe 
mbretëria jote do të bëhen të qendrueshme 
për gjithnjë para meje, dhe froni yt do të jetë i 
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qëndrueshëm për gjithnjë”.

LUKA 1:30 Dhe engjëlli i tha: “Mos ki 
frikë, Mari, sepse ke gjetur hir para Perëndisë.

31 Dhe ja, ti do të mbetesh shtatzënë dhe do të 
lindësh një djalë, dhe do t›ia vesh emrin Jezus.

32 Ai do të jetë i madh dhe do të quhet Biri i 
Shumë të Lartit; dhe Zoti Perëndi do t›i japë 
fronin e Davidit, atit të tij;

33 dhe do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit 
përjetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë 
kurrë të sosur”.

HEBRENJVE 9:24  sepse përndryshe 
ai duhet të pësonte shumë herë që kur se u 
krijua bota; por tani, vetëm një herë, në fund 
të shekujve Krishti u shfaq për të prishur 
mëkatin me anë të flijimit të vetvetes.

Shiko: #1; Psalmet 41:12; Hebrenjve 7:21-25.

F03 Mesia do të refuzohet.

PSALMET 62:3 Deri kur do të vërtiteni 
kundër një njeriu, për të kërkuar të gjithë 
së bashku ta vrisni, ashtu si bëhet me 
një mur që bën bark dhe një gardh që 
lëkundet?

4 Ata mendojnë vetëm ta rrëzojnë nga 
lartësia e tij, gjejnë kënaqësi në gënjeshtër, 
bekojnë me gojën e tyre, por në zemrat e 
tyre mallkojnë. (Sela)

PSALMET 2:1 Pse ziejnë kombet dhe pse 
popujt kurdisin gjëra të kota?

2 Mbretërit e dheut mblidhen dhe princat 
këshillohen bashkë kundër Zotit dhe të 
vajosurit të tij,

3 duke thënë: “Le t›i këputim prangat e tyre dhe 
t›i heqim qafe litarët e tyre”.

MATEU 26:3 Atëherë krerët e priftërinjve, 
skribët dhe pleqtë e popullit u mblodhën në 
pallatin e kryepriftit që quhej Kajafa.

4 Edhe bënin këshillë për ta zënë Jezusin me 
dredhi dhe ta vrasin;

MATEU 27:1 Kur erdhi mëngjesi, të gjithë 
krerët e priftërinjve dhe pleqtë e popullit 
bënin këshill kundër Jezusit për ta vrarë.

GJONI 11:49 Por një nga ata, Kajafa, që 
ishte kryeprifti i atij viti, u tha atyre: “Ju nuk 
kuptoni asgjë;

50 dhe as nuk e konceptoni se është e 
leverdishme për ne që të vdesë vetëm një 
njeri për popullin, dhe të mos humbasë gjithë 
kombi”.

51 Por këtë ai nuk e tha nga vetja; por, duke qenë 
kryeprift i atij viti, profetizoi se Jezusi duhej të 
vdiste për kombin,

VEPRAT E APOSTUJVE 4:25 dhe që me 
anë të Frymës së Shenjtë ke thënë, nëpërmjet 
gojës së Davidit, shërbëtorit tënd: “Përse u 
zemëruan kombet, dhe popujt kurdisin gjëra 
të kota?

26 Mbretërit e dheut ngritën krye dhe princat u 
mblodhën bashkë kundër Zotit dhe kundër 
Krishtit të tij”.

27 Sepse pikërisht kundër Birit tënd të shenjtë, 
që ti e vajose, u mblodhën Herodi dhe Ponc 
Pilati me johebrenjtë dhe me popullin e 
Izraelit,

28 për të bërë të gjitha ato që dora jote dhe 
këshilli yt kishin paracaktuar se do të 
ndodhnin.
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Shiko: Mateu 2:14-16.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 65:2 Te ti, që plotëson lutjen, do 
të vijë çdo krijesë.

PSALMET 22:27 Të gjitha skajet e tokës do 
ta mbajnë mend Zotin dhe do të kthehen 
tek ai; dhe të gjitha familjet e kombeve do të 
adhurojnë përpara teje.

PSALMET 86:9 Tërë kombet që ti ke krijuar 
do të vinë të bien përmbys para teje, o Zot, 
dhe do të përlëvdojnë emrin tënd.

ISAIA 66:23 Dhe do të ndodhë që nga një 
hënë e re në tjetrën dhe nga një e shtunë në 
tjetrën çdo mish do të vijë të bjerë në gjunë 
para meje, thotë Zoti.

LUKA 11:9 Prandaj po ju them: Lypni 
dhe do t›ju jepet; kërkoni dhe do të gjeni; 
trokitni dhe do t›ju hapet.

10 Sepse kushdo që lyp, merr, kush kërkon, gjen 
dhe do t›i hapet atij që troket.

GJONI 12:32 Dhe unë, kur të jem ngritur 
lart nga toka, do t›i tërheq të gjithë tek unë”.

1 GJONIT 5:14 Në se dikush sheh vëllanë e 
vet se kryen një mëkat që nuk çon në vdekje, 
le t›i lutet Perëndisë, dhe ai do t›i japë jetën, 
atyre që bëjnë mëkat që nuk çon në vdekje. 
Ka mëkat që çon në vdekje nuk them që ai të 
lutet për këtë.

15 Çdo paudhësi është mëkat; por ka mëkat që 
nuk çon në vdekje.

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

Shiko: #1; Psalmet 66:4; Psalmet 145:18,19; Isaia 49:6; Isaia 65:24; 
Jeremía 29:12,13.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 67:1 Perëndia pastë mëshirë për 
ne dhe na bekoftë; Perëndia e bëftë fytyrën 
e tij të shkëlqejë mbi ne, (Sela)

1 Perëndia pastë mëshirë për ne dhe na 
bekoftë; Perëndia e bëftë fytyrën e tij të 
shkëlqejë mbi ne, (Sela)

2 me qëllim që mbi tokë të njihet rruga jote 
dhe shpëtimi yt midis gjithë kombeve.

3 Popujt do të të kremtojnë, o Perëndi, të 
gjithë popujt do të të kremtojnë.

4 Kombet do të gëzohen dhe do të 
ngazëllojnë, sepse ti do t›i gjykosh drejt 
popujt dhe do t›i udhëheqësh kombet mbi 
tokë. (Sela)

5 Le të të lëvdojnë popujt, o Perëndi, le të të 
lëvdojnë tërë popujt.

6 Toka do të prodhojë frytin e vet; Perëndia, 
Perëndia ynë, do të na bekojë.

7 Perëndia do të na bekojë dhe tërë skajet e 
tokës do ta kenë frikë.

ISAIA 2:2 Në ditët e fundit do të vij 
që mali ku ndodhet shtëpia e Zotit do të 
vendoset në majën e maleve dhe do të ngrihet 
mbi disa kodra, dhe këtu do të vershojnë tërë 
kombet.

3 Shumë popuj do të vijnë duke thënë: “Ejani, 
të ngjitemi në malin e Zotit, në shtëpinë e 
Perëndisë të Jakobit; ai do të na mësojë rrugët 
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e tij dhe ne do të ecim në shtigjet e tij”. Sepse 
nga Sioni do të dalë ligji dhe nga Jeruzalemi 
fjala e Zotit.

4 Ai do të sigurojë drejtësi midis kombeve dhe 
do të qortojë shumë popuj. Do t›i farkëtojnë 
shpatat e tyre duke i kthyer në plugje dhe 
heshtat e tyre në drapinj; një komb nuk ka 
për të ngritur shpatën kundër një kombi tjetër 
dhe nuk do të mësojnë më luftën.

DANIELI 7:14 Atij iu dha sundimi, lavdia 
dhe mbretëria, me qëllim që gjithë popujt, 
kombet dhe gjuhët t›i shërbenin; sundimi i tij 
është një sundim i përjetshëm që nuk do të 
kalojë, dhe mbretëria e tij është një mbretëri 
që nuk do shkatërrohet kurrë”.

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

ZBULESA 15:4 Kush nuk do të të druajë, o 
Zot, dhe nuk do të lëvdojë emrin tënd? Sepse 
vetëm ti je i Shenjtë; sepse të gjitha kombet 
do të vijnë dhe do të adhurojnë përpara teje, 
sepse gjykimet e tua u shfaqën”.

Shiko: #1; #2; #4; #5; Jeremía 10:10.

H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 68:1 Perëndia u çoftë dhe u 
shpërndafshin armiqtë e tij, dhe ata që e 
urrejnë ikshin para tij.

2 Ti do t›i shpërndash ashtu si zhdavaritet 
tymi, ashtu si shkrihet dylli para zjarrit; 
kështu do të vdesin të pabesët përpara 
Perëndisë.

3 Por të drejtët do të gëzohen, do të 
ngazëllohen përpara Perëndisë dhe do të 
galdojnë me këngë gëzimi.

4 Këndojini Perëndisë, këndojini lavde emrit 
të tij; pregatitini rrugën atij që kalon me 
kalë në shkretëtirë; emri i tij është Zoti; 
ngazëlloni para tij.

2 THESALONIKASVE 1:8 Ata do të 
ndëshkohen me shkatërrim të përjetshëm, larg 
nga fytyra e Zotit dhe nga lavdia e fuqisë së 
tij,

9 kur ai të vijë, atë ditë, për të qenë i lavdëruar 
në shenjtorët e vet, për të qenë i admiruar në 
mes të atyre që kenë besuar, sepse dëshmia 
jonë tek ju u besua.

ZBULESA 18:20 Gëzohu përmbi të, o qiell, 
dhe ju apostuj të shenjtë dhe profetë, sepse 
Perëndia duke e gjykuar vuri në vend 
drejtësinë”.

ZBULESA 19:7 Le të gëzohemi dhe të 
ngazëllohemi dhe le t›i japim atij lavdi, sepse 
erdhi dasma e Qengjit dhe nusja e tij është 
përgatitur!

Shiko: #1; Eksodi 3:14; Isaia 12:4-6; 1 Thesalonikasve 5:16; 1 Pjetrit 
1:8; Zbulesa 6:16,17.
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G02 Ngjitja e Mesisë është parashikuar.
G04 Mesia do të derdhë Shpirtin e Tij.

PSALMET 68:18 Ti je ngjitur lart, ke 
burgosur robërinë, ke marrë dhurata nga 
njerëzit edhe nga rebelët, me qëllim që ti, o 
Zot Perëndi të mund të qëndrosh atje.

MARKU 16:19 Zoti Jezus, pra, mbasi u 
foli, u ngrit në qiell dhe u ul në të djathtë të 
Perëndisë.

LUKA 24:51 Dhe ndodhi që, ndërsa ai po 
i bekonte, u nda prej tyre dhe e morën lart në 
qiell.

GJONI 7:39 Por këtë ai e tha për Frymën, 
që do të merrnin ata që do të besonin në të; 
sepse Fryma e Shenjtë në fakt nuk ishte dhënë 
ende, sepse Jezusi ende nuk ishte përlëvduar.

VEPRAT E APOSTUJVE 1:2   deri në 
ditën në të cilën u muarr në qiell, pasi u kishte 
dhënë urdhërime nëpërmjet Frymës së Shenjtë 
apostujve që ai kishte zgjedhur.

VEPRAT E APOSTUJVE 1:8   Ju do të 
merrni fuqi kur Fryma e Shenjtë do të vijë 
mbi ju dhe do të bëheni dëshmitarët e mi në 
Jeruzalem dhe në gjithë Judenë, në Samari 
dhe deri në skajin e dheut”.

9 Mbasi i tha këto gjëra, ndërsa ata po e 
vështronin, u ngrit lart; dhe një re e përfshiu 
dhe ua hoqi prej syve të tyre.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:17 Dhe në 
ditët e fundit do të ndodhë, thotë Perëndia, 
që unë do të përhap nga Fryma ime mbi 
çdo mish; dhe bijtë tuaj e bijat tuaja do të 
profetizojnë, të rinjtë tuaj do të shohin vegime 

dhe të moshuarit tuaj do të shohin ëndrra.
18 Në ato ditë do të përhap nga Fryma im mbi 

shërbëtorët e mi dhe mbi shërbëtoret e mia, 
dhe do të profetizojnë.

ROMAKËVE 12:6  Dhe tani, duke 
pasur dhunti të ndryshme sipas hirit që na 
u dha, nëse kemi profecinë, të profetizojmë 
sipas masës së besimit;

7 nëse kemi shërbim, le t›i kushtohemi 
shërbimit; po kështu mësuesi të jepet pas 
mësimit;

EFESIANËVE 1:3 sikurse na zgjodhi në të 
përpara se të themelohej bota, që të jemi të 
shenjtë dhe të papërlyer përpara tij në dashuri,

EFESIANËVE 4:8 Tani kjo: “Ai u ngjit”, ç›do të 
thotë tjetër përveç se ai më parë edhe kishte 
zbritur në pjesët më të ulta të dheut?

9 Ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit përmbi të 
gjithë qiejt, për të përmbushur të gjitha gjërat.

HEBRENJVE 4:14        Sepse ne nuk 
kemi kryeprift që nuk mund t›i vijë keq për 
dobësitë tona, po një që u tundua në të gjitha 
ashtu si ne, por pa mëkatuar.

HEBRENJVE 6:20 Sepse ky 
Melkisedeku, mbret i Salemit dhe prift 
i Shumë të Lartit Perëndi, i doli përpara 
Abrahamit, kur po kthehej nga disfata e 
mbretërve dhe e bekoi;

HEBRENJVE 8:1 Sepse çdo kryeprift vihet për 
të ofruar dhurata dhe flijime, prandaj është 
e nevojshme që edhe ky të ketë diçka që të 
kushtojë.

Shiko: Psalmet 24:3,7-10; Psalmet 47:5; Psalmet 72:17-19; Psalmet 
104:3; Psalmet 110:1; 1 e Korintasve 12:4-10; 1 Pjetrit 3:22.
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F11 Vuajtja e Mesias.
F12 Mesia do të përjetojnë rezistencë.

PSALMET 69:4 Ata që më urrejnë pa shkak 
janë më të shumtë se flokët e mi; janë të 
fuqishëm ata që duan të më shkatërrojnë 
dhe që janë pa të drejtë armiq të mi; jam i 
detyruar të kthej atë që nuk kam vjedhur.

GJONI 15:25 Por kjo ndodhi që të 
përmbushet fjala e shkruar në ligjin e tyre: 
“Më kanë urryer pa shkak”.

GJONI 19:4 Pastaj Pilati doli përsëri dhe u 
tha atyre: “Ja, po jua nxjerr jashtë, që ta dini 
se nuk gjej në të asnjë faj”.

2 E KORINTASVE 5:21 Sepse ai bëri të jetë 
mëkat për ne ai që nuk njihte mëkat, që ne të 
bëhemi drejtësia e Perëndisë në të.

1 PJETRIT 2:22 Ai vet i barti mëkatet tona 
në trupin e tij mbi drurin e kryqit që ne, të 
vdekur për mëkate, të rrojmë për drejtësi; dhe 
me vurratat e tij ju u shëruat.

1 PJETRIT 2:24 Gjithashtu dhe ju, gra, 
nënshtrojuni burrave tuaj, që, edhe nëse disa 
nuk i binden fjalës, të fitohen pa fjalë, nga 
sjellja e grave të tyre,

1 PJETRIT 3:18 që dikur ishin rebelë, kur 
durimi i Perëndisë i priste në ditët e Noeut, 
ndërsa po ndërtohej arka, në të cilën, pak 
vetë, gjithsejt tetë, shpëtuan nëpërmjet ujit,

Shiko: Psalmet 35:19; Psalmet 109:3; Isaia 53:4-7; Mateu 26:59.

F11 Vuajtja e Mesias.

PSALMET 69:7 Për hir të dashurisë sate 
unë po heq një poshtërim dhe turpi më 
mbulon fytyrën.

8 Unë jam i bërë një i huaj për vëllezërit e mi 
dhe për bijtë e nënes sime.

9 Sepse zelli i shtëpisë sate më ka përpirë 
dhe fyerjet e rënda të atij që të fyen kanë 
rënë mbi mua.

MATEU 26:48 Tani ai që e tradhtonte u 
kishte dhënë atyre një shenjë, duke thënë: 
“Atë që unë do të puth, ai është; kapeni”.

49 Dhe menjëherë iu afrua Jezusit dhe i 
tha: “Tungjatjeta, Mësues!”. Dhe e puthi 
përzemërsisht.

50 Dhe Jezusi i tha: “Mik, çfarë ke ardhur të 
bësh?”. Atëherë ata iu afruan, vunë duart mbi 
Jezusin dhe e zunë.

MATEU 26:56 Por të gjitha këto ndodhën që 
të përmbushen Shkrimet e profetëve”. Atëherë 
të gjithë dishepujt e lanë dhe ikën.

MATEU 26:74 Atëherë ai nisi të mallkojë dhe 
të bëjë be, duke thënë: “Unë nuk e njoh atë 
njeri”. Dhe në atë çast këndoi gjeli.

GJONI 1:10 Ai (fjala) ishte në botë, dhe 
bota u krijua me anë të tij, por bota nuk e 
njohu.

11 Ai erdhi në shtëpinë e vet dhe të vetët nuk e 
pranuan,

GJONI 2:16 dhe shitësve të pëllumbave 
u tha: “Hiqni këto gjëra që këtej; mos e bëni 
shtëpinë e Atit tim shtëpi tregtie!”.

17 Kështu dishepujve të tij i kujtohej se ishte 
shkruar: “Zelli i shtëpisë sate më ka përpirë!”.
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GJONI 7:5 Në fakt as vëllezërit e tij nuk 
besonin në të.

GJONI 15:21 Të gjitha këto gjëra do t›jua 
bëjnë për shkak të emrit tim, sepse nuk e 
njohin atë që më ka dërguar.

22 Po të mos kisha ardhur dhe të mos u kisha 
folur atyre, nuk do të kishin faj; por tani ata 
nuk kanë asnjë shfajësim për mëkatin e tyre.

23 Kush më urren mua, urren edhe Atin tim.
24 Po të mos kisha bërë në mes tyre vepra që 

askush tjetër nuk ka bërë, nuk do të kishin 
faj; por tani, përkundrazi, e kanë parë, dhe më 
kanë urryer mua dhe Atin tim.

ROMAKËVE 15:8  Tani unë po ju 
them se Jezu Krishti u bë shërbëtor i të 
rrethprerëve për të vërtetën e Perëndisë, për të 
vërtetuar premtimet e dhëna etërve,

Shiko: Psalmet 22:6-8; Psalmet 31:11; Psalmet 119:139; Mateu 
26:70-74; Marku 11:15-17.

F13 Detajet e vuajtjes së Mesias.

PSALMET 69:19 Ti e njeh poshtërsinë time, 
turpin tim dhe çnderimin tim; armiqtë e 
mi janë të gjithë para teje.

20 Fyerja e rëndë më ka copëtuar zemrën dhe 
jam plot hidhërime; prita dikë që të më 
përdëllentë por më kot; prita dikë që të më 
ngushëllonte, por nuk u paraqit asnjë.

21 Më dhanë përkundrazi vrer në vend të 
ushqimit dhe për të ma shuar etjen më 
dhanë për të pirë uthull.

MATEU 27:34 i dhanë të pijë uthull të 
përzier me vrer; por ai, mbasi e provoi, nuk 
deshi ta pinte.

MATEU 27:39 Dhe ata që kalonin andej e 
fyenin duke tundur kokën,

40 dhe duke thënë: “Ti që e shkatërron tempullin 
dhe e rindërton për tri ditë, shpëto vetveten; 
në qoftë se je Biri i Perëndisë, zbrit nga 
kryqi!”.

41 Po ashtu, edhe krerët e priftërinjve, bashkë me 
skribët dhe me pleqtë, duke e tallur, i thonin:

42 “Ai i shpëtoi të tjerët dhe nuk mund të 
shpëtojë vetveten; në qoftë se është mbreti i 
Izraelit, le të zbresë tani nga kryqi dhe ne do 
të besojmë në të;

43 ai ka besuar në Perëndinë; le ta lirojë tani në 
qoftë se e do me të vërtetë, sepse ka thënë: 
“Unë jam Biri i Perëndisë””.

44 Po ashtu e fyenin edhe cubat që ishin 
kryqëzuar me të.

45 Që nga ora gjashtë deri në orën nëntë errësira 
e mbuloi gjithë vendin.

46 Rreth orës nëntë, Jezusi briti me zë të lartë 
duke thënë: “Eli, Eli, lama sabaktani?”. 
Domethënë: “Perëndia im, Perëndia im, përse 
më ke braktisur?”.
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47 Dhe disa nga të pranishmit, kur e dëgjuan, 
thanë: “Ky po thërret Elian”.

48 Dhe në atë çast një nga ata vrapoi, mori një 
sfungjer, e zhyti në uthull dhe, mbasi e vuri në 
majë të një kallami, ia dha për ta pirë.

MARKU 15:23 I dhanë të pijë verë të përzier 
me mirrë, por ai nuk e mori.

GJONI 19:28 Pas kësaj, Jezusi, duke 
ditur që tashmë çdo gjë ishte kryer, që të 
përmbushej Shkrimi, tha: “Kam etje!”.

29 Por aty ishte një enë plot me uthull. Pasi 
shtinë një sfungjer në uthull dhe e vunë në 
majë të një dege hisopi, ia afruan te goja.

30 Kur Jezusi e mori uthullën, tha: “U krye!”. 
Dhe duke ulur kryet, dha frymën.

HEBRENJVE 12:2  Ju akoma nuk keni 
qëndruar deri në gjak, duke luftuar kundër 
mëkatit,

1 PJETRIT 2:23 Sepse ju ishit si dele endacake 
por tani ju u kthyet te bariu dhe ruajtësi i 
shpirtrave tuaj.

24 Gjithashtu dhe ju, gra, nënshtrojuni burrave 
tuaj, që, edhe nëse disa nuk i binden fjalës, të 
fitohen pa fjalë, nga sjellja e grave të tyre,

Shiko: Psalmet 22:6,7; Isaia 53:3-5.

F13 Detajet e vuajtjes së Mesias.

PSALMET 69:26 sepse përndjekin atë që 
ti ke goditur dhe flasin me kënaqësi për 
dhembjen e atyre që ti ke plagosur.

MARKU 15:28 Kështu u përmbush Shkrimi 
që thotë: “Ai u përfshi ndër keqbërësit”.

29 Dhe ata që kalonin aty afër e fyenin, duke 
tundur kokën, dhe duke thënë: “Hej, ti që e 
shkatërron tempullin dhe e rindërton në tre ditë,

30 shpëto veten tënde dhe zbrit nga kryqi!”.
31 Po ashtu edhe krerët e priftërinjve me skribët, 

duke e tallur, i thoshnin njeri tjetrit: “Të tjerët 
i shpëtoi, por veten s›mund ta shpëtojë.

32 Krishti, mbreti i Izraelit, le të zbresë tani nga 
kryqi që ta shohim dhe ta besojmë”. Edhe ata 
që ishin kryqëzuar bashkë me të, e fyenin atë.

Shiko: Isaia 53:4,10; Zakaria 13:7.

G01 Ringjallja e Mesisë është parashikuar.

PSALMET 71:20 Ti, që më bëre të provoj 
shumë fatkeqësira, të rënda, do të më 
japësh përsëri jetën dhe do të më bësh të 
ngrihem lart nga humnerat e tokës.

LUKA 24:6 Ai nuk ështe këtu, por është 
ringjallur; kujtohuni si ju foli, kur ishte ende 
në Galile,

LUKA 24:34 Ata thoshnin: “Zoti u ringjall 
me të vërtetë dhe iu shfaq Simonit”.

ROMAKËVE 14:9  Sepse për këtë edhe vdiq Krishti 
dhe u ngjall e u kthye në jetë: që të zotërojë edhe 
mbi të vdekurit, edhe mbi të gjallët.
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VEPRAT E APOSTUJVE 2:27 Sepse ti 
nuk do ta lësh shpirtin tim në Hades dhe nuk 
do të lejosh që i Shenjti yt të shohë kalbjen.

Shiko: Psalmet 16:10; Psalmet 30:3; Psalmet 49:15; Psalmet 86:13; 
Jona 2:4-6; Veprat e Apostujve 13:35.

D04 Puna e Mesisë si Mbret.
E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 

johebrenjtë.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H05 Lavdia dhe fuqia e ardhur nga Mesia.

PSALMET 72:7 Në ditët e tij i drejti do të 
lulëzojë dhe ka për të patur shumë paqe 
deri sa të mos ketë më hënë.

8 Ai do të mbretërojë nga një det te tjetri dhe 
nga lumi deri në skajet e tokës.

9 Banorët e shkretëtirës do të përkulen para 
tij, dhe armiqtë e tij do të lëpijnë pluhurin.

10 Mbretërit e Tarshishit dhe të ishujve do t›i 
paguajnë haraçin, mbretërit e Shebas dhe 
ai i Sabas do t›i ofrojnë dhurata.

11 Po, gjithë mbretërit do ta adhurojnë dhe 
gjithë kombet do t›i shërbejnë.

12 Sepse ai do ta çlirojë nevojtarin që 
bërtet dhe të mjerin që nuk ka se kush ta 
ndihmojë.

13 Atij do t›i vijë keq për të dobëtin dhe 
për nevojtarin dhe do të shpëtojë jetën e 
nevojtarëve.

14 Ai do të çlirojë jetën e tyre nga shtypja dhe 
nga dhuna, dhe gjaku i tyre do të jetë i 
çmuar para syve të tij.

15 Dhe ai do të jetojë; dhe do t›i jepet ari i 
Shebas, do të bëhen vazhdimisht lutje për 
të dhe do të bekohet tërë ditën.

16 Do të ketë bollëk gruri mbi tokë, në majat 
e maleve; kallinjtë e tij do të valëviten si 

drurët e Libanit, dhe banorët e qyteteve do 
të lulëzojnë si bari i tokës.

17 Emri i tij do të vazhdojë përjetë, emri i 
tij do të përhapet deri sa të ketë diell; dhe 
tërë kombet do të bekohen në të dhe do ta 
shpallin të lumtur.

18 I bekuar qoftë Zoti Perëndia, Perëndia i 
Izraelit; vetëm ai bën mrekulli.

19 Qoftë i bekuar përjetë emri i tij i 
lavdishëm, dhe tërë toka qoftë e mbushur 
me lavdinë e tij. Amen, amen.

MATEU 2:11 Dhe, mbasi hynë në shtëpi, 
panë fëmijën me Marien, nënën e tij, dhe 
ranë përmbys dhe e adhuruan. Pastaj hapën 
thesaret e tyre dhe dhuruan: ar, temjan dhe 
mirrë.

MATEU 28:18 Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli 
atyre duke thënë: “Mua më është dhënë çdo 
pushtet në qiell e në tokë.

MARKU 16:15 Pastaj u tha atyre: “Dilni në 
mbarë botën dhe i predikoni ungjillin çdo 
krijese;

16 ai që beson dhe është pagëzuar, do të jetë i 
shpëtuar; por ai që nuk ka besuar, do të jetë i 
dënuar.

FILIPIANËVE 2:10  dhe çdo gjuhë të 
rrëfejë se Jezu Krishti është Zot, për lavdi të 
Perëndisë Atë.

HEBRENJVE 13:8  Ne kemi një altar 
prej të cilit nuk kanë të drejtë të hanë ata që i 
shërbejnë tabernakullit.

ZBULESA 1:18 Shkruaj, pra, gjërat që pe, ato 
që janë dhe ato që do të ndodhin pas atyre,
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ZBULESA 7:9 Dhe thërrisnin me zë 
të madh, duke thënë: “Shpëtimi është i 
Perëndisë tonë që është ulur mbi fron dhe i 
Qengjit”.

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

ZBULESA 17:14 Ata do të luftojnë kundër 
Qengjit dhe Qengji do t›i mundë, sepse ai 
është Zot i zotërve dhe Mbret i mbretërve; 
dhe ata që janë me të janë të thirrur, të 
zgjedhur dhe besnikë”.

Shiko: #1; #2; #5; Zanafilla 22:18; Psalmet 21:4.

H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.
     
PSALMET 75:7 Sepse Perëndia është ai që 

gjykon; ai ul njerin dhe ngre tjetrin.
8 Sepse Zoti ka në dorë një kupë vere që 

shkumon dhe plot me erëza, që ai e zbraz. 
Me siguri tërë të pabesët e dheut do ta 
kullojnë dhe do të pinë deri llumin.

LUKA 1:52 i përmbysi pushtetarët nga 
fronat e tyre dhe i ngriti të përulurit;

VEPRAT E APOSTUJVE 17:31 Sepse ai 
ka caktuar një ditë në të cilën do të gjykojë 
me drejtësi botën me anë të atij njeriu të cilin 
ai e ka caktuar; dhe për këtë u ka dhënë të 
gjithëve një provë të sigurt, duke e ringjallur 
prej të vdekurit”.

ROMAKËVE 2:16  ditën në të cilën 

Perëndia do të gjykojë të fshehtat e njerëzve 
me anë të Jezu Krishtit, sipas ungjillit tim.

2 TIMOTEUT 4:1 prediko fjalën, ngul 
këmbë me kohë e pa kohë, kritiko dhe qorto, 
këshillo me çdo durim e doktrinë.

ZBULESA 14:9 Një engjëll i tretë shkoi 
pas tyre duke thënë me zë të madh: “Nëse 
ndokush adhuron bishën dhe figurën e saj dhe 
merr damkën mbi ballin e vet ose mbi dorën e 
vet,

10 do të pijë edhe ai nga vera e zemërimit të 
Perëndisë, që është derdhur e papërzier në 
kupën e zemërimit të tij dhe do të mundohet 
me zjarr e squfur përpara engjëjve të shenjtë 
dhe përpara Qengjit.

11 Dhe tymi i mundimit të tyre ngjitet në shekuj 
të shekujve, dhe nuk do të kenë prehje ditë e 
natë ata që adhurojnë bishën dhe figurën e saj 
dhe kushdo që merr damkën e emrit të saj”.

ZBULESA 16:19 Dhe qyteti i madh u nda në 
tri pjesë dhe qytetet e kombeve ranë, Babilona 
e madhe u kujtua përpara Perëndisë, që 
t›i japë kupën e verës së zemërimit të tij të 
tërbuar.

Shiko: #1; #6; 1 i Samuelit 2:7,8; Isaia 51:17-22; Jeremía 25:15-17.
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B19 Misteri i Mesisë.

PSALMET 78:2 Do të hap gojën time për 
të thënë shëmbëlltyra, dhe kam për të 
paraqitur misteret e kohërave të lashta.

MATEU 13:10 Atëherë dishepujt iu 
afruan dhe i thanë: “Pse po u flet atyre me 
shëmbëlltyrë?”.

11 Dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre: “Sepse 
juve ju është dhënë mundësia të njihni të 
fshehtat e mbretërisë së qiejve, ndërsa atyre 
nuk u është dhënë.

12 Sepse atij që ka, do t›i jepet dhe do të ketë 
bollëk; ndërsa atij që nuk ka, do t›i merret 
edhe ajo që ka.

13 Prandaj unë u flas atyre me shëmbëll-tyrë, 
sepse duke parë nuk shohin, dhe duke dëgjuar 
nuk dëgjojnë as nuk kuptojnë.

MATEU 13:34 Jezusi ua tha turmave të gjitha 
këto gjëra në shëmbëlltyra; dhe u fliste atyre 
vetëm në shëmbëlltyra,

35 që të përmbushej ç›është e thënë nëpërmjet 
profetit: “Unë do të hap gojën time në 
shëmbëlltyra dhe do të zbuloj gjëra të 
fshehura që nga themelimi i botës”.

MARKU 4:11 Dhe ai u tha atyre: “Juve u 
është dhënë të njihni misterin e mbretërisë 
së Perëndisë; kurse atyre që janë përjashta të 
gjitha këto jepen me shëmbëlltyra,

GJONI 16:25 Jua kam thënë këto gjëra në 
shëmbëlltyra, por po vjen ora kur nuk do 
t›ju flas më me shëmbëlltyra, por do t›ju flas 
haptas për Atin.

1 E KORINTASVE 4:1 Kështu njeriu, pra, 
le të na mbajë për shërbëtorë të Krishtit dhe si 
administratorë të mistereve të Perëndisë.

Shiko: Psalmet 49:4; Osea 12:9; Mateu 21:45; Marku 3:23; Marku 
4:2,13,33; Marku 12:1; Luka 8:10; 1 e Korintasve 13:2; 1 e 

Korintasve 14:2.

B03 Mesia është biri i njeriut
H07 Mesia do të ulet në të djathtën e Perëndisë.

PSALMET 80:14 O Perëndi i ushtrive, të 
lutemi kthehu; shiko nga qielli, vështro 
dhe vizito këtë vresht

15 dhe drurët që mbolli e djathta jote dhe 
filizin që e ke forcuar për ty.

17 Dora jote qoftë mbi njeriun e të djathtë 
tënde, mbi njeriun që ti e ke bërë të fortë 
për ty.

ISAIA 11:1 Pastaj një degëz do të dalë nga 
trungu i Isaias dhe një filiz do të mbijë nga 
rrënjët e tij.

ZAKARIA 3:8 Dëgjo, pra, o Jozue, kryeprift, 
ti dhe shokët e tu që ulen përpara teje, sepse 
ata janë njerëz që japin paralajmërime. Ja, unë 
po të sjell këtu shërbëtorin tim, Filizin.

GJONI 15:1 “Unë jam hardhia e vërtetë 
dhe Ati im është vreshtari.

VEPRAT E APOSTUJVE 10:38 se si 
Perëndia vajosi me Frymën e Shenjtë dhe me 
fuqi Jezusin prej Nazareti, i cili e përshkoi 
vendin duke bërë mirë dhe duke shëruar të 
gjithë ata që ishin të pushtuar nga djalli, sepse 
Perëndia ishte me të.

VEPRAT E APOSTUJVE 15:15 Me këtë 
gjë pajtohen fjalët e profetëve, sikundër është 
shkruar:

16 Pas këtyre gjerave, unë do të kthehem dhe do 
ta rindërtoj tabernakullin e Davidit që është 
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rrëzuar, do t›i restauroj gërmadhat e tij dhe do 
ta ngre përsëri më këmbë,

17 që mbetja e njerëzve dhe të gjitha johebrenjtë 
mbi të cilat thirret emri im, të kërkojnë Zotin, 
thotë Zoti që i bën të gjitha këto”.

KOLOSIANËVE 1:15 sepse në të u 
krijuan të gjitha gjërat, ato që janë në qiejt 
dhe ato mbi dhe, gjërat që duken dhe ato që 
nuk duken: frone, zotërime, principata dhe 
pushtete; të gjitha gjërat janë krijuar me anë të 
tij dhe në lidhje me të.

16 Ai është përpara çdo gjëje dhe të gjitha gjërat 
qëndrojnë në të.

17 Ai vetë është kreu i trupit, pra i kishës; ai 
është fillimi, i parëlinduri nga të vdekurit, 
përderisa të ketë parësinë në çdo gjë,

18 sepse Atit i pëlqeu që në të të banojë e gjithë 
plotësia,

19 dhe, duke bërë paqen me anë të gjakut të 
kryqit të tij, duke fituar pas, me anë të tij, të 
gjitha gjërat, si ato që janë mbi dhe si dhe ato 
që janë në qiejt.

HEBRENJVE 1:1 së fundi, këto ditë na ka folur 
me anë të Birit, të cilin e bëri trashëgimtar të 
të gjitha gjërave, me anë të të cilit e krijoi dhe 
gjithësinë.

2 Ai, duke qenë shkëlqimi i lavdisë së tij dhe 
vula e qenies së tij dhe duke i mbajtur të 
gjitha me fjalën e fuqisë së tij, mbasi e bëri 
vetë pastrimin nga mëkatet tona, u ul në të 
djathtën e Madhërisë në vendet e larta,

3 edhe u bë aq më i lartë nga engjëjt, sa më 
të madhërueshëm se ata është emri që ai e 
trashëgoi.

Shiko: #2; Psalmet 7:7; Psalmet 80:8; Psalmet 90:13; Isaia 63:15,17; 
Jeremía 2:21; Jeremía 23:5,6; Ezekieli 17:22-24; Danieli 9:16-19; 

Zakaria 6:12; Marku 12:1-9.

E07 Oferta e shpëtimit nga Mesia.

PSALMET 85:9 Me siguri shpëtimi i tij 
është afër atyre që kanë frikë prej tij, sepse 
lavdia e tij mund të banojë në vendin tonë.

GJONI 1:14 Dhe Fjala u bë mish dhe 
banoi ndër ne; dhe ne soditëm lavdinë e tij, si 
lavdia e të vetëmlindurit prej Atit, plot hir e të 
vërtetë.

VEPRAT E APOSTUJVE 13:26 Vëllezër, 
bij të pasardhësve të Abrahamit, dhe ata 
prej jush që druajnë Perëndinë, juve ju është 
dërguar fjala e këtij shpëtimi.

Shiko: #2; Psalmet 24:4,5; Psalmet 50:23; Marku 12:32-34; Veprat e 
Apostujve 10:2-4; Veprat e Apostujve 13:14-16.

 

E08 Drejtësia e Mesias.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 85:10 Mirësia dhe e vërteta u 
takuan; drejtësia dhe paqja janë puthur 
njera me tjetrën.

11 E vërteta do të mbijë nga toka dhe 
drejtësia do të shikojë nga qielli.

12 Po, Zoti do të japë atë që është e mirë, dhe 
toka jonë do të prodhojë frytin e saj.

13 Drejtësia do të ecë para tij dhe do të 
përgatisë udhën për hapat e tij.

MATEU 3:15 Dhe Jezusi, duke iu përgjigjur, 
u tha: “Lejo të bëhet për tani, sepse në këtë 
mënyrë përmbushim çdo drejtësi”. Atëherë ai 
e lejoi.

MATEU 21:32 Sepse Gjoni erdhi tek ju në 
rrugën e drejtësisë, dhe iu nuk i besuat, ndërsa 
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tagrambledhësit dhe prostitutat i besuan; as 
mbasi i keni parë këto gjëra, nuk u penduat 
për t›i besuar”.

GJONI 14:6 Jezusi i tha: “Unë jam udha, 
e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati 
përveçse nëpërmjet meje.

ROMAKËVE 5:1 Të shfajësuar, pra, me anë të 
besimit, kemi paqe me Perëndinë nëpërmjet 
Jezu Krishtit, Zotit tonë,

2 E KORINTASVE 5:21 Sepse ai bëri të jetë 
mëkat për ne ai që nuk njihte mëkat, që ne të 
bëhemi drejtësia e Perëndisë në të.

FILIPIANËVE 1:10  të mbushur me fryte 
drejtësie që arrihen me anë të Jezu Krishtit, 
për lavdi e për lëvdim të Perëndisë.

11 Tani, vëllezër dua ta dini, se gjërat që më kanë 
ndodhur ndihmuan më shumë për përhapjen 
e ungjillit,

2 PJETRIT 3:13 Dhe kini parasysh se durimi 
i Zotit tonë është në shërbim të shpëtimit, 
sikurse ju ka shkruar edhe vëllai ynë i dashur 
Pal, sipas diturisë që iu dha;

1 GJONIT 2:6 E megjithatë po ju shkruaj 
një urdhërim të ri, që është i vërtetë në të dhe 
në ju, sepse errësira po shkon dhe tashmë po 
ndrit drita e vërtetë.

ZBULESA 19:11 Dhe pashë qiellin e hapur, 
dhe ja, një kalë i bardhë, dhe ai që e kalëronte 
quhet Besniku dhe i Vërteti; dhe ai gjykon 
dhe lufton me drejtësi.

Shiko: #1; #2; Gjoni 13:14-16,34; Romakëve 3:25,26; Efesianëve 
5:1,2; Filipianëve 2:5-8; Hebrenjve 12:1,2; 1 Pjetrit 2:18-24.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 86:9 Tërë kombet që ti ke 
krijuar do të vinë të bien përmbys para 
teje, o Zot, dhe do të përlëvdojnë emrin 
tënd.

ISAIA 66:23 Dhe do të ndodhë që nga një 
hënë e re në tjetrën dhe nga një e shtunë në 
tjetrën çdo mish do të vijë të bjerë në gjunë 
para meje, thotë Zoti.

ZAKARIA 14:9 Zoti do të jetë mbret mbi 
gjithë dheun; atë ditë do të jetë vetëm Zoti 
dhe vetëm emri i tij.

ROMAKËVE 11:25 Sepse nuk dua, 
o vëllezër, që ju të jeni të paditur këtë të 
fshehtë që të mos mbaheni me të madh në 
veten tuaj se i ka ndodhur një ngurtësim një 
pjese të Izraelit deri sa të ketë hyrë tërësia e 
johebrenjve,

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

ZBULESA 15:4 Kush nuk do të të druajë, o 
Zot, dhe nuk do të lëvdojë emrin tënd? Sepse 
vetëm ti je i Shenjtë; sepse të gjitha kombet 
do të vijnë dhe do të adhurojnë përpara teje, 
sepse gjykimet e tua u shfaqën”.

Shiko: #1; #4.
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E14 Mesia do të mposhti vdekjen dhe errësirën.

PSALMET 86:12 Unë do të të lëvdoj, o Zot, 
Perëndia im, me gjithë zemër, dhe do ta 
përlëvdoj emrin tënd përjetë.

13 Sepse e madhe është mirësia jote ndaj 
meje; ti ke shpëtuar shpirtin tim nga 
Sheoli.

1 THESALONIKASVE 1:10 Sepse ju 
vetë, vëllezër, e dini se ardhja jonë ndër ju nuk 
qe e kotë.

Shiko: Psalmet 16:10; Psalmet 56:13; Jona 2:3-6.

B22 Mirësia e Perëndisë dhe Mesias.
B23 Hiri i Perëndisë dhe Mesias.

PSALMET 86:15 Por ti, o Zot, je një 
Perëndi i mëshirshëm dhe i dhembshur që 
zemërohet ngadalë dhe që ka shumë mirësi 
dhe të vërtetë.

GJONI 1:17 Sepse Ligji u dha nëpërmjet 
Moisiut, por hiri dhe e vërteta erdhën 
nëpërmjet Jezu Krishtit.

ROMAKËVE 5:20  Por ligj i ndërhyri me 
qëllim që shkelja të teprohej; por aty ku mëkati 
është i tepruar, hiri është akoma më i tepërt,

21 me qëllim që ashtu si mëkati ka mbretëruar te 
vdekja, ashtu edhe hiri të mbretërojë me anë 
të drejtësisë në jetën e përjetshme nëpërmjet 
Jezu Krishtit, Zotit tonë.

EFESIANËVE 1:9 që, kur të plotësoheshin 
kohërat, t›i sillte në një krye të vetëm, në 
Krishtin, të gjitha gjërat, ato që janë në qiejt 

dhe ato që janë mbi dhe.

EFESIANËVE 2:4 edhe atëherë kur ishim të 
vdekur në faje, na dha jetë me Krishtin (ju 
jeni të shpëtuar me anë të hirit),

5 edhe na ringjalli me të, dhe me të na vuri të 
rrimë në vendet qiellore në Krishtin Jezus,

6 për të treguar në epokat që do të vijnë 
pasurinë e pamasë të hirit të tij, me anë të 
mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus.

7 Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit, 
nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, 
po është dhurata e Perëndisë,

Shiko: Psalmet 86:5; Psalmet 103:8; Psalmet 111:4; Psalmet 130:4,7; 
Psalmet 145:8; Joeli 2:13; Mikea 7:18.

F06 Mesia do të lihet vetëm.
F13 Detajet e vuajtjes së Mesias.

PSALMET 88:14 Pse më refuzon, o Zot, pse 
më fsheh fytyrën tënde?

15 Kam qenë i pikëlluar dhe duke vdekur 
qysh në rini; kam vuajtur nga tmerret e 
tua dhe e kam humbur.

16 Mbi mua ka kaluar zemërimi yt i zjarrtë; 
tmerret e tua më kanë asgjesuar,

17 më kanë rrethuar si ujërat gjatë gjithë ditës 
dhe të gjitha së bashku më kanë mbytur.

18 Ke larguar nga unë miqtë dhe të njohurit e 
mi; miku im më i ngushtë është errësira.

MATEU 26:37 Dhe mori me vete Pjetrin dhe 
të dy djemtë e Zebedeut, dhe filloi të ndjeje 
trishtim dhe ankth të madh.

38 Atëherë ai u tha atyre: “Shpirti im është 
thellësisht i trishtuar, deri në vdekje; qëndroni 
këtu dhe rrini zgjuar bashkë me mua”.

39 Dhe, si shkoi pak përpara, ra me fytyrë për 
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tokë dhe lutej duke thënë: “Ati im, në qoftë se 
është e mundur, largoje prej meje këtë kupë; 
megjithatë, jo si dua unë, por si do ti”.

40 Pastaj u kthye te dishepujt dhe i gjeti që 
flinin, dhe i tha Pjetrit: “Po si, nuk mundët të 
vigjëloni me mua të paktën për një orë?

MATEU 26:56 Por të gjitha këto ndodhën që 
të përmbushen Shkrimet e profetëve”. Atëherë 
të gjithë dishepujt e lanë dhe ikën.

MATEU 27:28 Dhe, pasi e zhveshën, i 
hodhën mbi trup një mantel të kuq.

29 Dhe i thurën një kurorë me ferra, ia vunë mbi 
krye dhe i dhanë një kallam në dorën e djathtë; 
dhe, duke u gjunjëzuar përpara tij, e përqeshnin 
duke thënë: “Tungjatjeta, o mbret i Judenjve!”.

30 Pastaj e pështynë, ia morën kallamin dhe me 
të i binin në kokë.

31 Dhe, mbasi e përqeshën, ia hoqën mantelin 
dhe e veshën me rrobat e tij; dhe e çuan për ta 
kryqëzuar.

MATEU 27:46 Rreth orës nëntë, Jezusi briti 
me zë të lartë duke thënë: “Eli, Eli, lama 
sabaktani?”. Domethënë: “Perëndia im, 
Perëndia im, përse më ke braktisur?”.

Shiko: Psalmet 22:11-21; Psalmet 31:11; Psalmet 38:10,11; Psalmet 
69:17-21; Psalmet 88:8; Psalmet 143:3,4; Isaia 53:4-6,8,10,11; Isaia 
63:3; Danieli 9:26; Zakaria 13:7; Mateu 27:39-44; Marku 14:33,34; 

Luka 22:44; Romakëve 8:32; Galatasve 3:13; 1 Pjetrit 2:24.

B01 Mesia është Biri i Perëndisë.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 89:3 Unë kam lidhur një 
besëlidhje me të zgjedhurin tim, i jam 
betuar Davidit, shërbëtorit tim, duke 

thënë:
4 Do t›i vendos pasardhësit e tu përjetë dhe 

do të ndërtoj fronin tënd për të gjitha 
brezat”. (Sela)

MATEU 12:18 “Ja shërbëtori im, që unë e 
zgjodha; i dashuri im, në të cilin shpirti im 
është i kënaqur. Unë do ta vë Frymën tim mbi 
të dhe ai do t›u shpall drejtësinë popujve.

19 Ai nuk do të zihet dhe as nuk do të bërtasë 
dhe askush nuk do t›ia dëgjojë zërin e tij 
nëpër sheshe.

20 Ai nuk do ta thërmojë kallamin e thyer dhe 
nuk do ta shuajë kandilin që bën tym, deri sa 
të mos e ketë bërë të triumfojë drejtësinë.

21 Dhe njerëzit do të shpresojnë në emrin e tij”.

LUKA 1:32 Ai do të jetë i madh dhe do të 
quhet Biri i Shumë të Lartit; dhe Zoti Perëndi 
do t›i japë fronin e Davidit, atit të tij;

33 dhe do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit 
përjetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë 
kurrë të sosur”.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:29 Vëllezër, 
mund të thuhet haptas për Davidin patriark 
që ai vdiq dhe u varros; dhe varri i tij është 
ndër ne deri ditën e sotme.

30 Ai, pra, duke qenë profet, e dinte se Perëndia 
i kishte premtuar me betim se nga fryti i belit 
të tij, sipas mishit, do të ngjallet Krishti për 
t›u ulur mbi fronin e tij;

Shiko: Psalmet 89:28-34; Jeremía 30:9; Ezekieli 34:23,24; Osea 3:5; 
Mateu 3:17; Hebrenjve 7:21.
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E26 Puna e shpengimit nga Mesia.

PSALMET 89:19 Ti i fole atëherë në vegim të 
dashurit tënd dhe the: “Ndihmova një të 
fuqishëm, përlëvdova një të zgjedhur nga 
populli.

LIGJI I PËRTËRIRË 18:18 unë do të 
nxjerr për ta një profet nga gjiri i vëllezërve 
të tyre dhe do të vë në gojën e tij fjalët e mia, 
dhe ai do t›u thotë atyre të gjitha ato që unë 
do t›i urdhëroj.

19 Dhe do të ndodhë që në se dikush nuk i 
dëgjon fjalët e mia që ai thotë në emrin tim, 
unë do t›i kërkoj llogari.

LUKA 1:32 Ai do të jetë i madh dhe do të 
quhet Biri i Shumë të Lartit; dhe Zoti Perëndi 
do t›i japë fronin e Davidit, atit të tij;

33 dhe do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit 
përjetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë 
kurrë të sosur”.

LUKA 7:16 Atëherë të gjithë u 
mrekulluan dhe lëvdonin Perëndinë duke 
thënë: “Midis nesh doli një profet i madh” 
dhe: “Perëndia e vizitoi popullin e vet”.

VEPRAT E APOSTUJVE 3:22 Vetë 
Moisiu, në fakt, u tha etërve: “Zoti, Perëndia 
juaj do të ngjallë për ju një profet si unë nga 
mesi i vëllezërve tuaj; dëgjojeni në të gjitha 
gjërat që ai do t›ju thotë!

FILIPIANËVE 2:6 por e zbrazi veten 
e tij, duke marrë trajtë shërbëtori, e u bë i 
ngjashëm me njerëzit;

7 dhe duke u gjetur nga pamja e jashtme posi 
njeri, e përuli vetveten duke u bërë i bindur 
deri në vdekje, deri në vdekje të kryqit.

8 Prandaj edhe Perëndia e lartësoi madhërisht 
dhe i dha një emër që është përmbi çdo emër,

9 që në emër të Jezusit të përkulet çdo gju i 
krijesave (ose gjërave) qiellore, tokësore dhe 
nëntokësore,

10 dhe çdo gjuhë të rrëfejë se Jezu Krishti është 
Zot, për lavdi të Perëndisë Atë.

11 Prandaj, të dashurit e mi, ashtu sikur keni qenë 
gjithnjë të bindur jo vetëm kur isha i pranishëm, 
por edhe më shumë tani që jam larg, punoni për 
shpëtimin tuaj me frikë e me dridhje,

ZBULESA 3:7 Unë njoh veprat e tua; ja, të 
vura përpara një dere të hapur që asnjëri nuk 
mund ta mbyllë; sepse ke pak forcë, dhe e 
ruajte fjalën time edhe nuk mohove emrin tim.

Shiko: Ligji i Përtërirë 33:29; Marku 1:24; Hebrenjve 2:9-17.

B05 Mesia është i mbushur me Frymën e 
Shenjtë.

D01 Vajosja e Mesisë.

PSALMET 89:20 Gjeta Davidin, shërbëtorin 
tim, dhe e vajosa me vajin tim të shenjtë.

21 Dora ime do ta përkrahë me vendosmëri 
dhe krahu im do ta forcojë.

LUKA 4:18 “Fryma e Zotit është mbi 
mua, sepse ai më vajosi për të ungjillizuar të 
varfërit; ai më dërgoi për të shëruar ata që e 
kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin 
e të burgosurve dhe kthimin e të parit të 
verbërve, për të çliruar përsëri të shtypurit,

GJONI 3:34 Sepse ai që Perëndia ka 
dërguar flet fjalët e Perëndisë, sepse Perëndia 
nuk e jep Frymën e tij me masë.
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GJONI 12:3 Atëherë Maria mori një liber 
vaj erëkëndshëm prej nardi të pastër shumë 
të kushtueshëm, vajosi me të këmbët e Jezusit 
dhe i fshiu këmbët e tij me flokët e saj; dhe 
shtëpia u mbush me erën e këtij vaji.

GJONI 12:7 Jezusi, pra, tha: “Lëre! Ajo e 
ka ruajtur për ditën e varrimit tim.

VEPRAT E APOSTUJVE 10:38 se si 
Perëndia vajosi me Frymën e Shenjtë dhe me 
fuqi Jezusin prej Nazareti, i cili e përshkoi 
vendin duke bërë mirë dhe duke shëruar të 
gjithë ata që ishin të pushtuar nga djalli, sepse 
Perëndia ishte me të.

HEBRENJVE 1:8 E ke dashur drejtësinë dhe 
e ke urryer paudhësinë; prandaj Perëndia, 
Perëndia yt, të vajosi me vaj gëzimi përmbi 
shokët e tu”.

9 Edhe: “Ti, o Perëndi, në krye themelove tokën 
dhe qiejt janë vepër e duarve të tu.

Shiko: #2; Psalmet 89:13; Isaia 41:10; Isaia 42:1; Zakaria 10:12; 
Mateu 26:12.

E13 Perëndia konfirmon shërbesën e 
Mesias.

   
PSALMET 89:22 Armiku nuk do ta shtypë 

dhe i ligu nuk do ta pikëllojë.

MATEU 4:1 Atëherë Fryma e çoi Jezusin 
në shkretëtirë, që djalli ta tundonte.

2 Dhe, mbasi agjëroi dyzet ditë e dyzet net, në 
fund e mori uria.

3 Atëherë tunduesi, pasi iu afrua, i tha: “Në 
qoftë se je Biri i Perëndisë, thuaj që këta gurë 

të bëhen bukë”.
4 Por ai, duke iu përgjigjur, tha: “Éshtë shkruar: 

“Njeriu nuk rron vetëm me bukë, por me çdo 
fjalë që del nga goja e Perëndisë””.

5 Atëherë djalli e çoi në qytetin e shenjtë dhe e 
vendosi në majë të tempullit

6 dhe i tha: “Nëse je Biri i Perëndisë, hidhu 
poshtë, sepse është shkruar: “Ai do t›u japë 
urdhër engjëjve të tij për ty; edhe ata do të 
mbajnë mbi duart e tyre që të mos ndeshësh 
me këmbën tënde ndonjë gur””.

7 Jezusi i tha: “Éshtë shkruar gjithashtu: “Mos e 
tundo Zotin, Perëndinë tënd””.

8 Djalli e çoi sërish mbi një mal shumë të lartë 
dhe i tregoi të gjitha mbretëritë e botës dhe 
lavdinë e tyre,

9 dhe i tha: “Unë do të t›i jap të gjitha këto, 
nëse ti bie përmbys para meje dhe më 
adhuron”.

10 Atëherë Jezusi i tha: “Shporru, Satan, sepse 
është shkruar: “Adhuro Zotin, Perëndinë 
tënde, dhe shërbeji vetëm atij””.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 89:23 Do të asgjesoj para tij 
armiqtë e tij dhe do të godas ata që e 
urrejnë.

GJONI 15:23 Kush më urren mua, urren 
edhe Atin tim.

LUKA 19:27 Veç kësaj, i sillni këtu armiqtë 
e mi, të cilët nuk donin që unë të mbretëroja 
mbi ta dhe i vritni përpara meje!””.

Shiko: #1; Psalmet 2:1-6; Psalmet 21:8,9; Psalmet 110:1; Psalmet 
132:8.
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E22 Detyra e Mesias do të jetë e bekuar.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 89:24 Besnikëria ime dhe mirësia 
ime do të jenë me të, dhe me emrin tim do 
të bëhet i fuqishëm.

GJONI 17:6 Unë ia kam dëftuar emrin 
tënd njerëzve që ti m›i ke dhënë nga bota; 
ishin të tutë dhe ti m›i ke dhënë; dhe ata e 
kanë zbatuar fjalën tënde.

GJONI 17:11 Tani unë nuk jam më në botë, 
por ata janë në botë, dhe unë po vij te ti. O 
Atë i shenjtë, i ruaj ata në emrin tënd, ata që 
më ke dhënë, që të jenë një sikurse ne!

GJONI 17:25 O atë i drejtë, bota nuk të 
ka njohur, por unë të kam njohur; dhe këta e 
kanë njohur se ti më ke dërguar.

Shiko: #1; Psalmet 89:16,17,28,33; Psalmet 91:14.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 89:25 Do ta shtrij dorën e tij 
mbi detin dhe dorën e djathtë të tij mbi 
lumenjtë.

EKSODI 23:21 Ki kujdes para tij dhe bindju 
zërit të tij; mos ngri krye kundër tij, sepse ai 
nuk do t›i falë shkeljet tuaja, sepse emri im 
gjendet në të.

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

Shiko: #1.

A05 Marrëdhënia e Mesisë me Atin e Tij.
B01 Mesia është Biri i Perëndisë.

PSALMET 89:26 Ai do të kërkojë ndihmën 
time, duke thënë: “Ti je Ati im, Perëndia 
im dhe Kështjella ime e shpëtimit”.

MATEU 11:27 Çdo gjë më është dhënë 
në dorë nga Ati im, dhe asnjëri nuk e njeh 
Birin, përveç Atit; dhe asnjëri nuk e njeh 
Atin, përveç Birit dhe atij të cilit Biri don t›ia 
zbulojë.

LUKA 23:46 Dhe Jezusi bërtiti me zë të 
lartë dhe tha: “O Atë, në duart e tua po e 
dorëzoj frymën tim!”. Dhe, si tha këto, dha 
fryma.

GJONI 14:7 Po të më kishit njohur, do të 
kishit njohur edhe Atin tim; qysh tani e njihni 
dhe e keni parë”.

GJONI 14:23 Jezusi u përgjigj dhe i tha: 
“Nëse ndokush më do, do ta zbatojë fjalën 
time; edhe Ati im do ta dojë dhe ne do të 
vijmë tek ai dhe do të bëjmë banesën tek ai.

GJONI 20:17 Jezusi i tha: “Mos më prek, 
sepse ende nuk u ngjita te Ati im; por shko 
te vëllezërit e mi dhe u thuaj atyre se unë po 
ngjitem tek Ati im dhe Ati juaj, te Perëndia 
im dhe Perëndia juaj”.

2 E KORINTASVE 6:18 dhe do të jem si një 
Atë për ju, dhe ju do të jeni për mua si bijtë e 
bijat, thotë Zoti i Plotfuqishëm”.
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HEBRENJVE 1:5 Dhe akoma, kur ta shtjerë të 
Parëlindurin në botë, thotë: “Le ta adhurojnë 
të gjithë engjëjt e Perëndisë”.

ZBULESA 3:21 Kush ka veshë, le të dëgjojë 
atë që u thotë Fryma kishave”.

Shiko: 2 i Samuelit 22:47; 1 i Kronikave 22:10; Psalmet 18:46; 
Psalmet 62:2,6,7; Psalmet 95:1; Mateu 10:32,33; Mateu 26:39,42; 

Gjoni 8:54; Gjoni 11:41; Galatasve 4:6.

A04 Mesia ekziston nga përjetësia.
B01 Mesia është Biri i Perëndisë.
E13 Perëndia konfirmon shërbesën e 

Mesias.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 89:27 Do ta bëj g jithashtu të 
parëlindurin tim, më të shkëlqyerin ndër 
mbretërit e dheut.

28 Do të përdor mirësi ndaj tij përjetë, 
dhe besëlidhja ime me të do të mbetet e 
qëndrueshme.

29 Do t›i bëj g jithashtu pasardhësit e tij të 
përjetshem dhe fronin e tij si ditët e qiejve.

VEPRAT E APOSTUJVE 13:32 Dhe ne po 
ju shpallim lajmin e mirë të premtimit që u qe 
bërë etërve,

33 duke ju thënë se Perëndia e ka përmbushur 
për ne, bij të tyre, duke ringjallur Jezusin, 
ashtu si dhe është shkruar në psalmin e dytë: 
“Ti je Biri im, sot më linde”.

34 Dhe mbasi e ka ringjallur prej të vdekurve për 
të mos e kthyer në kalbje, ai ka thënë kështu: 
“Unë do t›ju jap premtimet e sigurta të bëra 
Davidit”.

HEBRENJVE 1:5 Dhe akoma, kur ta shtjerë të 
Parëlindurin në botë, thotë: “Le ta adhurojnë 
të gjithë engjëjt e Perëndisë”.

6 Kurse për engjëjt thotë: “Engjëjt e vet ai i bën 
erëra, dhe shërbenjësit e tij flakë zjarri”;

7 ndërsa për të Birin thotë: “Froni yt, o 
Perëndi është në shekuj të shekujve; skeptri i 
mbretërisë sate është skeptër drejtësie.

8 E ke dashur drejtësinë dhe e ke urryer 
paudhësinë; prandaj Perëndia, Perëndia yt, të 
vajosi me vaj gëzimi përmbi shokët e tu”.

KOLOSIANËVE 1:15 sepse në të u 
krijuan të gjitha gjërat, ato që janë në qiejt 
dhe ato mbi dhe, gjërat që duken dhe ato që 
nuk duken: frone, zotërime, principata dhe 
pushtete; të gjitha gjërat janë krijuar me anë të 
tij dhe në lidhje me të.

16 Ai është përpara çdo gjëje dhe të gjitha gjërat 
qëndrojnë në të.

17 Ai vetë është kreu i trupit, pra i kishës; ai 
është fillimi, i parëlinduri nga të vdekurit, 
përderisa të ketë parësinë në çdo gjë,

18 sepse Atit i pëlqeu që në të të banojë e gjithë 
plotësia,

19 dhe, duke bërë paqen me anë të gjakut të 
kryqit të tij, duke fituar pas, me anë të tij, të 
gjitha gjërat, si ato që janë mbi dhe si dhe ato 
që janë në qiejt.

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

Shiko: #1; #2; #4; Romakëve 8:20.
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H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë. de 
Messias. 

PSALMET 89:35 Jam betuar një herë për 
shenjtërinë time dhe nuk do ta gënjej 
Davidin;

36 pasardhësit e tij do të jenë përjetë dhe 
froni i tij do të jetë si dielli para meje,

37 do të jenë të qëndrueshëm si hëna, dhe 
dëshmitari në qiell është besnik”. (Sela)

LUKA 1:32 Ai do të jetë i madh dhe do të 
quhet Biri i Shumë të Lartit; dhe Zoti Perëndi 
do t›i japë fronin e Davidit, atit të tij;

33 dhe do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit 
përjetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë 
kurrë të sosur”.

Shiko: Isaia 9:8; Zbulesa 1:5.

A04 Mesia ekziston nga përjetësia.

PSALMET 90:2 Para se të kishin lindur 
malet dhe para se ti të kishe formuar tokën 
dhe botën, madje nga mot dhe përjetë ti je 
Perëndia.

GJONI 1:1 Në fillim ishte Fjala dhe Fjala 
ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi.

Shiko: Fjalët e urta 8:22-26; Isaia 44:6; Hebrenjve 1:10-12; 
Hebrenjve 13:8; Zbulesa 1:8.

E03 Tundimi i Mesisë.

PSALMET 91:11 Sepse ai do të urdhëroi 
Engjëjt e tij të të ruajnë në të gjitha rrugët 
e tua.

12 Ata do të të mbajnë në duart e tyre, me 
qëllim që këmba jote të mos pengohet nga 
ndonjë gur.

LUKA 4:9 Pastaj e çoi në Jeruzalem, e 
vuri në majë të tempullit, në cep, dhe i tha: 
“Nëse je Biri i Perëndisë, hidhu poshtë që 
këtej;

10 sepse është shkruar: “Ai do t›u urdhërojë 
engjëjve të vet rreth teje të të ruajnë.

11 Dhe ata do të të mbajnë mbi duart e tyre që 
këmba jote të mos ndeshë me asnjë gur””.

12 Dhe Jezusi u përgjigj dhe i tha: “Éshtë thënë: 
“Mos e tundo Zotin, Perëndinë tënd””.

Shiko: Mateu 4:6; Hebrenjve 1:14.

H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 
tij.

PSALMET 91:13 Ti do të ecësh mbi luanin 
dhe gjarpërin helmues, do të shkelësh 
luanin e vogël dhe kuçedrën.

 
MARKU 16:18 do t›i kapin me dorë 

gjarpërinjtë, edhe nëse do të pijnë diçka që 
shkakton vdekjen, nuk do t›u bëjë asnjë të 
keqe; do t›i vënë duart mbi të sëmurët dhe 
këta do të shërohen”.

VEPRAT E APOSTUJVE 28:3 Dhe, 
ndërsa Pali mblidhte ca shkarpa dhe i vinte 
mbi zjarr, nga të nxehtit doli një nepërkë dhe 
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iu ngjit te dora.
4 Barbarët, kur panë gjarprin që i varej nga 

dora, i thanë njëri-tjetrit: “Me siguri ky njeri 
është një vrasës, sepse, edhe pse shpëtoi nga 
deti, drejtësia hyjnore nuk e lë të rrojë”.

5 Por Pali, si e shkundi gjarprin në zjarr, nuk 
pësoi ndonjë të keqe.

2 TIMOTEUT 4:17 Edhe Zoti do të më 
shpëtojë nga çdo vepër e keqe dhe do të më 
ruajë për mbretërinë e tij qiellore. Lavdi atij 
në shekuj të shekujve. Amen.

Shiko: Isaia 1:6-8; Isaia 35:9; Isaia 65:25; Danieli 6:21; Zbulesa 5:5.

F01 Vdekja e Mesisë është parashikuar.
G01 Ringjallja e Mesisë është parashikuar.
G03 Lartësimi i Mesias është parashikuar.

PSALMET 91:14 Duke qenë se ai ka vënë 
mbi mua dashurinë e tij, unë do ta çliroj 
dhe do ta çoj lart në vend të sigurt, sepse ai 
njeh emrin tim.

15 Ai do të më kërkojë dhe unë do t›i 
përgjigjem; do të jem me të në fatkeqësi; 
do ta çliroj dhe do ta përlëvdoj.

16 Do ta ngop me jetë të gjatë dhe do t›i 
tregoj shpëtimin tim.

 
GJONI 12:28 O Atë, përlëvdo emrin 

tënd!” Atëherë një zë erdhi nga qielli: “E kam 
përlëvduar dhe do ta përlëvdoj akoma!”.

GJONI 13:32 Në qoftë se Perëndia është 
përlëvduar në të, Perëndia do ta përlëvdojë 
edhe në vetvete dhe do ta përlëvdojë 
menjëherë.

GJONI 14:23 Jezusi u përgjigj dhe i tha: 
“Nëse ndokush më do, do ta zbatojë fjalën 
time; edhe Ati im do ta dojë dhe ne do të 
vijmë tek ai dhe do të bëjmë banesën tek ai.

GJONI 16:14 Ai do të më përlëvdojë, sepse 
do të marrë prej meje dhe do t›jua kumtojë.

GJONI 16:27 Ati vetë në fakt ju do, sepse 
ju më deshët mua dhe keni besuar se unë dola 
nga Perëndia.

GJONI 21:19 I tha këto fjalë për të bërë 
të ditur se me ç›vdekje ai do ta përlëvdonte 
Perëndinë. Dhe, si i tha këto, i tha: 
“Ndiqmë”.

HEBRENJVE 5:7 Edhe pse ishte Bir, mësoi të 
jetë i bindur nga ato që pësoi,

8 dhe, si u bë i përkryer, u bë vepronjësi i 
shpëtimit të amshuar për të gjithë ata që që i 
binden,

Shiko: Romakëve 8:28; Psalmet 18:3,4; Psalmet 16:10; Psalmet 21:4; 
Psalmet 61:5,6.

A04 Mesia ekziston nga përjetësia.
D04 Puna e Mesisë si Mbret.

PSALMET 93:1 Zoti mbretëron; ai është 
veshur me madhështi; Zoti është mbuluar 
me mantel, është ngjeshur me forca. Po, 
bota është e qëndrueshme nuk do të tundet 
kurrë.

2 Froni yt është nga përjetësia i 
qëndrueshëm; ti je i tillë nga përjetësia.

FJALËT E URTA 8:22 Zoti më zotëroi në 
fillim të rrugës së tij, përpara veprave të tij më 
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të lashta.
23 U vendosa nga amshimi, që në krye, para se 

toka të ekzistonte.

HEBRENJVE 1:2 Ai, duke qenë shkëlqimi i 
lavdisë së tij dhe vula e qenies së tij dhe duke 
i mbajtur të gjitha me fjalën e fuqisë së tij, 
mbasi e bëri vetë pastrimin nga mëkatet tona, 
u ul në të djathtën e Madhërisë në vendet e 
larta,

3 edhe u bë aq më i lartë nga engjëjt, sa më 
të madhërueshëm se ata është emri që ai e 
trashëgoi.

ZBULESA 19:6 Dhe dëgjova një si zë i një 
turme të madhe, dhe si zë shumë ujërash dhe 
si zë bubullimash të forta, që thoshte: “Aleluja, 
sepse filloi të mbretërojë Zoti, Perëndia ynë, i 
Plotfuqishmi!.

7 Le të gëzohemi dhe të ngazëllohemi dhe le t›i 
japim atij lavdi, sepse erdhi dasma e Qengjit 
dhe nusja e tij është përgatitur!

Shiko: #1; #2; Mikea 5:2; Hebrenjve 1:10-12; Hebrenjve 13:8; 
Zbulesa 1:8,17,18.

A08 Emrat dhe titujt e Mesias.
H05 Lavdia dhe fuqia e ardhur nga Mesia.

PSALMET 95:1 Ejani, t›i këndojmë me 
gëzim Zotit; t›i dërgojmë britma gëzimi 
kalasë së shpëtimit tonë.

2 Le të shkojmë në prani të tij me lavde, ta 
kremtojmë me këngë.

3 Sepse Zoti është një Perëndi i madh dhe 
një Mbret i madh mbi gjithë perënditë.

2 I SAMUELIT 22:2 Zoti është fortesa 
ime, kalaja ime dhe çlirimtari im,

2 I SAMUELIT 22:32 Në fakt kush është 
Perëndi përveç Zotit? Dhe kush është Kalaja 
përveç Perëndisë tonë?

2 I SAMUELIT 22:47 Rroftë Zoti! Qoftë 
e bekuar Fortesa ime! U lartësoftë në qiell 
Perëndia, Fortesa e shpëtimit tim!

2 I SAMUELIT 23:3 Perëndia i Izraelit 
ka folur, Kalaja e Izraelit më ka thënë: “Ai 
që mbretëron me drejtësi mbi njerëzit, ai që 
mbretëron në frikën e Perëndisë,

1 E KORINTASVE 10:4 dhe të gjithë 
pinë të njëjtën pije frymërore, sepse pinin 
prej shkëmbi frymëror që i ndiqte; edhe ky 
shkëmb ishte Krishti.

Shiko: #1; #4; Ligji i Përtërirë 32:4,15,18; Psalmet 18:1,2,31,46; 
Psalmet 19:14; Psalmet 31:2,3; Psalmet 62:2,6,7; Psalmet 71:3; 
Psalmet 73:26; Psalmet 78:35; Psalmet 89:26; Psalmet 92:15; 

Psalmet 94:22; Psalmet 144:1; Isaia 26:4; Isaia 30:29; Isaia 44:8.
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B06 Mesia është Bariu i mirë.
E26 Puna e shpengimit nga Mesia.

PSALMET 95:7 Sepse ai është Perëndia ynë 
dhe ne jemi populli i kullotës së tij dhe 
kopeja për të cilën ai kujdeset. Sot, po të 
jetë se dëgjoni zërin e tij,

8 mos e fortësoni zemrën tuaj si në Meriba, 
si ditën e Masas në shkretëtirë,

9 ku etërit tuaj më tunduan dhe më vunë në 
provë, edhe pse i kishin parë veprat e mia.

10 Për dyzet vjet e pata neveri atë brez dhe 
thashë: “Janë një popull me zemër të 
përdalë dhe nuk i njohin rrugët e mia.

11 Prandaj u betova në zemërimin tim: Nuk 
do të hyjnë në prehjen time”.

MATEU 11:28 Ejani tek unë, o ju të gjithë të 
munduar dhe të rënduar, dhe unë do t›ju jap 
çlodhje.

29 Merrni mbi vete zgjedhën time dhe mësoni 
nga unë, sepse unë jam zemërbutë dhe i 
përulur nga zemra; dhe ju do të gjeni prehje 
për shpirtrat tuaj.

GJONI 10:14 Unë jam bariu i mirë, dhe i 
njoh delet e mia dhe ato më njohin mua,

15 ashtu siç më njeh Ati mua dhe unë e njoh 
Atin dhe lë jetën time për delet.

16 Unë kam edhe dele të tjera që nuk janë të 
kësaj vathe; duhet t›i mbledh edhe ato, dhe 
ato do ta dëgjojnë zërin tim, dhe do të jetë një 
tufë e vetme dhe një Bari i vetëm.

HEBRENJVE 3:7 mos i ngurtësoni zemrat 
tuaja si në provokim, në ditën e tundimit në 
shkretëtirë,

8 ku etërit tuaj më tunduan duke më vënë në 
sprovë, ndonëse i kishin parë veprat e mia 
dyzet vjet.

9 Prandaj u indinjova me atë brez dhe thashë: 
Gabojnë gjithnjë me zemër dhe nuk i njohën 
udhët e mia;

10 kështu u betova në mërinë time: Nuk do të 
hyjnë në prehjen time”.

11 Kini kujdes, vëllezër, se mos ndonjë nga ju ka 
zemër të ligë, mosbesimi, që të largohet nga 
Perëndia i gjallë,

12 por nxitni njeri tjetrin çdo ditë, derisa thuhet: 
“Sot”, që të mos ngurtësohet ndonjë nga ju 
prej mashtrimit të mëkatit.

13 Sepse ne jemi bërë pjestarë të Krishtit, në 
qoftë se do ta ruajmë të palëkundur deri në 
fund fillimin e besimit,

14 kur thuhet: “Sot, në qoftë se e dëgjoni 
zërin e tij, mos jini zemërgur si në ditën e 
kryengritjes”.

15 Kush janë ata që, mbasi e dëgjuan, e 
provokuan? A thua jo të gjithë ata që dolën 
nga Egjipti me anë të Moisiut?

16 Dhe kush qenë ata me të cilët u zemërua për 
dyzet vjet? A s›qenë vallë ata që mëkatuan, 
kufomat e të cilëve ranë nëpër shkretëtirë?

17 Dhe për cilët bëri be se nuk do të hynin 
në prehjen e tij, veç se për ata që qenë të 
pabindur?

18 Ne shohim se ata nuk mundën të hyjnë për 
shkak të mosbesimit.

19 Prandaj, përderisa mbetet akoma një premtim 
për të hyrë në prehjen e tij, le të kemi frikë se 
mos ndonjë nga ju të mbetet jashtë.

HEBRENJVE 4:1 Në fakt neve si edhe atyre 
u ishte shpallur lajmi i mirë, por fjala e 
predikimit nuk u dha dobi fare, sepse nuk qe 
e bashkuar me besimin tek ata që e dëgjuan.

2 Sepse ne që besuam hyjmë në prehje, siç tha 
ai: “Kështu u përbetova në mërinë time: nuk 
do të hyjnë në prehjen time”, ndonëse veprat 
e tij u mbaruan që kur se u krijua bota.
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3 Sepse diku ai ka thënë kështu për të shtatën 
ditë: “Dhe Perëndia u preh të shtatën ditë nga 
të gjitha veprat e tij”;

4 dhe po aty: “Nuk do të hyjnë në prehjen 
time”.

5 Mbasi, pra, mbetet që disa të hyjnë në të, 
ndërsa ata që u ungjillzuan më përpara nuk 
hyjnë për shkak të mosbesimit të tyre,

6 ai cakton përsëri një ditë: “Sot”, duke thënë, 
mbas kaq kohe, me gojën e Davidit: “Sot, 
në qoftë se e dëgjoni zërin e tij, mos u bëni 
zemërgur”.

7 Sepse, në qoftë se Jozueu do t›u kishte dhënë 
prehje, Perëndia nuk do të kishte folur për një 
ditë tjetër.

8 Mbetet, pra, një pushim i së shtunës për 
popullin e Perëndisë.

9 Sepse kush ka hyrë në prehjen e tij, ka bërë 
pushim edhe ai nga veprat e veta, ashtu si 
Perëndia nga të tijat.

10 Le të përpiqemi, pra, të hyjmë në atë prehje, 
që askush të mos bjerë në atë shëmbull të 
mosbindjes.

11 Sepse fjala e Perëndisë është e gjallë dhe 
vepruese, më e mprehtë se çdo shpatë me dy 
tehe dhe depërton deri në ndarjen e shpirtit 
dhe të frymës, të nyjeve dhe të palcave, dhe 
është në gjendje të gjykojë mendimet dhe 
dëshirat e zemrës.

1 PJETRIT 2:25 kur të shohin sjelljen tuaj të 
dlirë dhe me frikë.

JUDA 1:5 Ai i ruajti me pranga të 
përjetshme në errësirë për gjyqin e ditës së 
madhe, edhe engjëjt që nuk e ruajtën gjendjen 
e tyre të parë, po e lanë banimin e tyre,

Shiko: Zanafilla 2:2,3; Eksodi 17:2-7; Numrat 14:11-30; 
Ligji i Përtërirë 1:34,35; Ligji i Përtërirë 2:14-16; Psalmet 

78:17,18,40,41,56; Veprat e Apostujve 20:28; 1 e Korintasve 10:9; 
Hebrenjve 11:16; Hebrenjve 12:25; Zbulesa 14:13.

E15 Mesia do të sjellë lajmin e gëzuar.

PSALMET 96:1 Këndojini Zotit një këngë 
të re, këndojini Zotit, o banorë të të gjithë 
tokës!

2 Këndojini Zotit, bekoni emin e tij; 
lajmëroni çdo ditë shpëtimin e tij.

3 Shpallni lavdinë e tij midis kombeve dhe 
mekullitë e tij midis tërë popujve.

MATEU 28:19 Shkoni, pra, dhe bëni 
dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar 
në emër të Atit e të Birit e të Frymës së 
Shenjtë,

LUKA 24:47 dhe që në emër të tij të 
predikohet pendimi dhe falja e mëkateve ndër 
të gjithë popujt, duke filluar nga Jeruzalemi.

EFESIANËVE 1:3 sikurse na zgjodhi në të 
përpara se të themelohej bota, që të jemi të 
shenjtë dhe të papërlyer përpara tij në dashuri,

ZBULESA 5:13 Dhe të katër qeniet e gjalla 
thoshnin: “Amen!”. Dhe të njëzet e katër pleq 
ranë përmbys dhe adhuruan atë që rron në 
shekuj të shekujve.

ZBULESA 14:6 Pastaj pashë një engjëll tjetër 
që fluturonte në mes të qiellit dhe që kishte 
ungjillin e përjetshëm, që t›ua predikojë 
banorëve të dheut dhe çdo kombi, dhe fisi, 
dhe gjuhe, dhe populli,

7 dhe thoshte me zë të madh: “Druani 
Perëndinë dhe i jepni lavdi, sepse ora e gjyqit 
të tij erdhi; adhuroni atë që bëri qiellin, 
dheun, detin dhe burimet e ujërave”.
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H01 Kthimi i Mesias është parashikuar.
H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 96:7 Jepini Zotit, o familje të 
popujve, jepini Zotit lavdi dhe forcë.

8 Jepini Zotit lavdinë që i takon emrit të tij, 
çojini oferta dhe ejani në oborret e tij.

9 Bini përmbys përpara Zotit në shkëlqimin 
e shenjtërisë së tij, dridhuni para tij, o 
banorë të të gjithë tokës.

10 U thoni gjithë kombeve: “Zoti mbretëron; 
bota është vendosur mirë dhe nuk do të 
luajë nga vendi; ai do t›i gjykojë popujt me 
drejtësi”.

11 Le të gëzohen qiejtë dhe të gëzohet toka; le 
të zhurmojë deti dhe gjithçka gjindet në të.

12 Le të ngazëllohet fusha dhe gjithçka 
gjindet në të. Atëherë tërë drurët e pyllit 
do të lëshojnë britma gëzimi përpara Zotit,

13 sepse ai vjen, vjen për të gjykuar tokën. Ai 
do ta gjykojë botën me drejtësi dhe popujt 
në besnikërinë e tij.

GALATASVE 1:16 as nuk u ngjita në 
Jeruzalem tek ata që ishin apostuj përpara 
meje, por shkova në Arabi dhe u ktheva 
përsëri në Damask.

1 THESALONIKASVE 4:16 pastaj 
ne të gjallët, që do të kemi mbetur, do të 
rrëmbehemi bashkë me ata mbi retë, për të 
dalë përpara Zotit në ajër; dhe kështu do të 
jemi përherë bashkë me Zotin.

17 Ngushëlloni, pra, njëri-tjetrin me këto fjalë.
18 Sa për kohët dhe për stinët, vëllezër, nuk keni 

nevojë që t›ju shkruaj,

2 THESALONIKASVE 1:10 Edhe 
për këtë ne vazhdimisht po lutemi për ju, që 

Perëndia ynë t›ju bëjë të denjë për këtë thirrje 
dhe të përmbushë me fuqinë çdo qëllim të 
mirë dhe veprën e besimit,

2 TIMOTEUT 4:8 Përpiqu të vish 
shpejt tek unë,

TITI 2:13 i cili e dha veten për ne, për 
të na shpenguar nga çdo paudhësi dhe për 
të pastruar për vete një popull të veçantë, të 
zellshëm në vepra të mira.

2 PJETRIT 3:12 Prandaj, shumë të dashur, 
duke i pritur këto gjëra, përpiquni të jeni 
përpara tij të papërlyer dhe të paqortueshëm, 
në paqe.

ZBULESA 11:18 Atëherë u hap tempulli i 
Perëndisë në qiell dhe u duk arka e besëlidhjes 
së tij, dhe ndodhnin vetëtima, dhe zëra, dhe 
bubullima, dhe tërmet, dhe një rebesh i fortë 
breshëri.

ZBULESA 19:11 Dhe pashë qiellin e hapur, 
dhe ja, një kalë i bardhë, dhe ai që e kalëronte 
quhet Besniku dhe i Vërteti; dhe ai gjykon 
dhe lufton me drejtësi.

Shiko: #1; #2; #6.
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H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 97:1 Zoti mbretëron; le të 
gëzohet toka dhe le të ngazëllohen ishujt e 
mëdhenj.

2 Re dhe terr e mbështjellin; drejtësia dhe e 
drejta janë në themel të fronit të tij.

3 Një zjarr i shkon përpara dhe i zhduk 
armiqtë e tij rreth e qark.

4 Vetëtimat e tij ndriçojnë botën, toka i 
shikon dhe dridhet.

5 Malet shkrihen si dylli përpara Zotit, 
përpara Zotit të të gjithë tokës.

6 Qiejtë shpallin drejtësinë e tij dhe tërë 
popujt shohin lavdinë e tij.

2 THESALONIKASVE 1:8 Ata do të 
ndëshkohen me shkatërrim të përjetshëm, larg 
nga fytyra e Zotit dhe nga lavdia e fuqisë së 
tij,

HEBRENJVE 12:29 Mos harroni 
mikpritjen, sepse disa duke e praktikuar e 
priten pa ditur engjëj!

2 PJETRIT 3:10 duke pritur dhe shpejtuar 
ardhjen e ditës së Perëndisë, për shkak të 
së cilës qiejt marrin flakë do të treten, dhe 
elementët të konsumuar nga nxehtësia do të 
shkrihen?

11 Por ne, sipas premtimit të tij, presim qiej të 
rinj dhe toka të re, në të cilët banon drejtësia.

12 Prandaj, shumë të dashur, duke i pritur këto 
gjëra, përpiquni të jeni përpara tij të papërlyer 
dhe të paqortueshëm, në paqe.

ZBULESA 1:7 “Unë jam Alfa dhe Omega, 
fillimi dhe mbarimi”, thotë Zoti “që është dhe 
që ishte dhe që vjen, i Plotfuqishmi”.

ZBULESA 5:13 Dhe të katër qeniet e gjalla 
thoshnin: “Amen!”. Dhe të njëzet e katër pleq 
ranë përmbys dhe adhuruan atë që rron në 
shekuj të shekujve.

ZBULESA 6:16 sepse erdhi dita e madhe 
e zemërimit së tij; dhe kush mund të 
qëndrojë?”.

17 Pas këtyre gjërave, pashë katër engjëj të cilët 
rrinin në këmbë në të katër këndet e dheut 
dhe mbanin të katër erërat e dheut, që të mos 
frynte erë mbi dhe, as mbi det, as mbi ndonjë 
dru.

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

ZBULESA 19:2 sepse të vërteta dhe të drejta 
janë gjykimet e tij! Ai në fakt gjykoi laviren e 
madhe, që e prishi dheun me kurvërinë e saj, 
dhe mori hak për gjakun e shërbëtorëve të vet 
të derdhur prej dorës së saj”.

Shiko: #1; #6; #7.

E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

PSALMET 98:1 Këndojini Zotit një himn 
të ri sepse ka bërë mrekulli; dora e tij e 
djathtë dhe krahu i tij i shenjtë i kanë 
siguruar shpëtimin.

2 Zoti ka bërë të njohur shpëtimin e tij 
dhe ka shprehur drejtësinë e tij përpara 
kombeve.

3 Ai ka mbajtur mend mirësinë e tij dhe 
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besnikërinë e tij për shtëpinë e Izraelit; të 
tëra skajet e tokës kanë parë shpëtimin e 
Perëndisë tonë.

ISAIA 52:10 Zoti ka zhveshur krahun e tij 
të shenjtë para syve të të gjitha kombeve; të 
gjitha skajet e tokës do të shohin shpëtimin e 
Perëndisë tonë.

ISAIA 52:15 kështu ai do të spërkasë 
shumë kombe; mbretërit do të mbyllin gojën 
para tij, sepse do të shohin çfarë nuk u ishte 
treguar kurrë atyre dhe do të kuptojnë ato që 
nuk kishin dëgjuar.

MATEU 28:18 Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli 
atyre duke thënë: “Mua më është dhënë çdo 
pushtet në qiell e në tokë.

19 Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë 
popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e të 
Birit e të Frymës së Shenjtë,

MARKU 16:15 Pastaj u tha atyre: “Dilni në 
mbarë botën dhe i predikoni ungjillin çdo 
krijese;

LUKA 1:70 ashtu si ai e kishte deklaruar 
nëpërmjet gojës së profetëve të tij të shenjtë që 
nga kohët e lashta, që ne të shpëtojmë

71 prej armiqve tanë dhe prej dorës së gjithë atyre 
që na urrejnë,

72 për të treguar mëshirë tek etërit tanë e për t›u 
kujtuar për besëlidhjen e tij të shenjtë,

73 betimin që i bëri Abrahamit, atit tonë,
74 për të na lejuar që, pasi të çlirohemi nga duart 

e armiqve tanë, të mund t›i shërbejmë pa 
frikë,

75 në shenjtëri e në drejtësi përpara atij, të gjitha 
ditët e jetës sonë.

LUKA 2:30 sepse sytë e mi e panë 
shpëtimin tënd

31 që ti e përgatite përpara gjithë popujve:
32 dritën për të ndriçuar kombet dhe lavdinë e 

popullit tënd, Izraelit”.

ROMAKËVE 10:18 Por unë them: Mos 
nuk dëgjuan? Madje, “Zëri i tyre mori mbarë 
dheun dhe fjalët e tyre shkuan deri në skajet 
më të largëta të tokës”.

ROMAKËVE 15:8  Tani unë po ju 
them se Jezu Krishti u bë shërbëtor i të 
rrethprerëve për të vërtetën e Perëndisë, për të 
vërtetuar premtimet e dhëna etërve,

9 dhe i pranoi johebrenjtë për mëshirë të vet, që 
ta lëvdojnë Perëndinë sikurse është shkruar: 
“Për këtë do të të përlëvdoj ndër kombe, dhe 
do t›i këndoj lavdërime emrit tënd!”.

Shiko: Levitiku 26:14-45; Psalmet 106:45; Isaia 45:21-23; Isaia 
49:6; Mikea 7:20; Luka 3:6.

B13 Autoriteti i Mesias
H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 98:4 Dërgojini britma gëzimi 
Zotit, o banorë të të gjithë tokës, 
shpërtheni në këngë gëzimi, ngazëlloni 
dhe këndoni lavde.

5 Këndojini lavde Zotit me qeste, me qesten 
dhe me zërin e këngës.

6 Dërgoni britma gëzimi me boritë dhe me 
zërin e bririt përpara Zotit, Mbretit.

7 Le të zhurmojë deti dhe gjithçka ndodhet 
në të, bota dhe banorët e saj.

8 Lumenjtë le të rrahin duart dhe malet le të 
ngazëllohen tok nga gëzimi përpara Zotit,
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9 sepse ai vjen të gjykojë tokën; ai do të 
gjykojë botën me drejtësi dhe popujt me 
paanësi.

MATEU 24:30 Dhe atëherë do të duket në 
qiell shenja e Birit të njeriut; dhe të gjitha 
kombet e dheut do të mbajnë zi dhe do ta 
shohin Birin e njeriut duke ardhur mbi retë e 
qiellit me fuqi dhe lavdi të madhe.

MATEU 26:64 Jezusi i tha: “Ti po thua! 
Madje unë po ju them se në të ardhmen ju 
do ta shihni Birin e njeriut duke ndënjur në 
të djathtën e Pushtetit, dhe duke ardhur mbi 
retë e qiellit”.

ZBULESA 1:7 “Unë jam Alfa dhe Omega, 
fillimi dhe mbarimi”, thotë Zoti “që është dhe 
që ishte dhe që vjen, i Plotfuqishmi”.

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

ZBULESA 14:14 Pastaj pashë një re të bardhë, 
dhe ja, mbi re po rrinte i ulur një i ngjashëm 
me një Bir njeriu, i cili kishte mbi krye një 
kurorë të artë dhe në dorë një drapër të 
mprehtë.

15 Një engjëll tjetër doli nga tempulli, duke i 
thirrur me zë të madh atij që ulej mbi re: “Vër 
dorë mbi drapërin tënd dhe korr, sepse ora 
e të korrurit ka ardhur dhe të korrat e dheut 
janë pjekur”.

16 Atëherë ai që ulej mbi re e lëshoi drapërin e tij 
mbi tokë dhe dheu u korr.

Shiko: #5; #6; Veprat e Apostujve 1:9-11.

B18 Shenjtëria, bukuria dhe lavdia eMesias.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 99:1 Zoti mbretëron, popujt le 
të dridhen. Ai është ulur mbi Kerubinët, 
toka le të dridhet.

2 Zoti është i madh në Sion dhe i 
shkëlqyeshëm mbi të gjithë popujt.

3 Ata do të kremtojnë emrin tënd të madh 
dhe të tmerrshëm. Ai është i shenjtë.

4 Mbreti është i fuqishëm dhe e do 
drejtësinë. Ti e ke vendosur të drejtën dhe 
e ushtrove Jakobin në gjykim dhe drejtësi.

5 Përlëvdoni Zotin, Perëndinë tonë, dhe bini 
përmbys përpara stolit të këmbëve të tij. Ai 
është i shenjtë.

ISAIA 14:32 Çfarë përgjigje do t›u jepet 
lajmëtarëve të këtij kombi? “Që Zoti ka 
themeluar Sionin dhe që në të gjejnë strehë të 
mjerët e popullit të tij”.

MATEU 28:18 Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli 
atyre duke thënë: “Mua më është dhënë çdo 
pushtet në qiell e në tokë.

HEBRENJVE 12:22 dhe Jezusit, 
Ndërmjetësit të Besëlidhjes së re, dhe gjakut 
të spërkatjes, që flet më mirë se ai i Abelit.

23 Shikoni se mos refuzoni atë që flet, sepse 
në qoftë se nuk shpëtuan ata që refuzuan të 
dëgjojnë atë që fliste si orakull mbi dhe, aq më 
pak do të shpëtojmë ne, po të mos refuzojmë 
të dëgjojmë atë që flet prej qiellit,

24 zëri i të cilit e drodhi atëherë dheun, por tashti 
bëri këtë premtim, duke thënë: “Unë edhe 
një herë do të tund jo vetëm dheun, por edhe 
qiellin”.

1 GJONIT 3:3 Dhe ju e dini se ai u shfaq 
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për të hequr mëkatet tona; dhe në të nuk ka 
mëkat.

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

ZBULESA 14:1 Pastaj pashë Qengjin që rrinte 
në këmbë në mal të Sionit, dhe bashkë me të 
ishin njëqind e dyzet e katër mijë njerëz, që e 
kishin të shkruar mbi ballin e tyre emrin e tij 
dhe emrin e Atit të tij.

ZBULESA 19:11 Dhe pashë qiellin e hapur, 
dhe ja, një kalë i bardhë, dhe ai që e kalëronte 
quhet Besniku dhe i Vërteti; dhe ai gjykon 
dhe lufton me drejtësi.

ZBULESA 19:16 Dhe mbi rroben e vet dhe 
mbi kofshën ishte shkruar një emër: MBRETI 
I MBRETÉRVE dhe ZOTI I ZOTÉRVE.

 
Shiko: #1; #2.

F11 Vuajtja e Mesias.

PSALMET 102:1 O Zot, dëgjo lutjen time 
dhe britma ime arriftë tek ty.

1 O Zot, dëgjo lutjen time dhe britma ime 
arriftë tek ty.

2 Mos ma fshih fytyrën tënde ditën e 
fatkeqësisë sime. Zgjate ndaj meje veshin 
tënd; kur unë të kërkoj, nxito të më 
përgjigjesh.

3 Sepse ditët e mia davariten si tymi dhe 
kockat e mia digjen si urë zjarri.

4 Zemra ime është goditur dhe thahet si 

bari, dhe unë harroj madje të ha ushqim.
5 Duke vajtuar vazhdimisht, lëkura ime po 

u ngjitet kockave të mia.
6 I ngjaj pelikanit të shketëtirës dhe jam 

bërë si bufi i vendeve të shkretuara.
7 Jam pa gjumë dhe si harabeli i vetmuar 

mbi çati.
8 Armiqtë e mi tallen me mua tërë ditën; ata 

që më përqeshin flasin kundër meje.
9 Sepse e ha hirin si buka dhe përzjej lotët 

me atë që pi.
10 Po, për shkak të indinjatës sate dhe të 

zemërimit tënd, më ngrite dhe më hodhe 
larg.

11 Ditët e mia janë si hija që zgjatet, dhe unë 
po thahem si bari.

MARKU 14:33 Mori, pra, me vete Pjetrin, 
Jakobin dhe Gjonin, dhe filloi ta zërë frika 
dhe ankthi;

34 dhe u tha atyre: “Shpirti im është thellësisht 
i trishtuar, deri në vdekje; qëndroni këtu dhe 
rrini zgjuar”.

LUKA 22:44 Dhe ai, duke qenë në agoni, 
lutej edhe më fort; dhe djersa e tij po i bëhej si 
gjak i mpiksur që bie për tokë.

HEBRENJVE 5:7 Edhe pse ishte Bir, mësoi të 
jetë i bindur nga ato që pësoi,
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E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H05 Lavdia dhe fuqia e ardhur nga Mesia.

PSALMET 102:13  Ti do të ngrihesh 
dhe do të të vijë keq për Sionin, sepse 
erdhi koha të tregosh dhembshuri ndaj tij; 
dhe koha e caktuar erdhi.

14 Sepse shërbëtorët e tu i duan edhe gurët e 
tij dhe u vjen keq për pluhurin e tij.

15 Po, kombet do të kenë frikë nga emri i 
Zotit dhe gjithë mbretërit e dheut nga 
lavdia jote,

16 kur Zoti do të rindërtojë Sionin dhe do të 
duket në lavdinë e tij.

17 Ai do të dëgjojë lutjen e njerëzve të 
braktisur dhe nuk do ta përbuzë lutjen e 
tyre.

18 Kjo do të shkruhet për brezin e 
ardhshmëm, dhe populli që do të krijohet 
do të lëvdojë Zotin,

19 sepse ai shikon nga lartësia e shenjtërores 
së tij; nga qielli Zoti këqyr dheun,

20 për të dëgjuar vajtimin e robërve, për të 
çliruar të dënuarit me vdekje;

21 me qëllim që në Sion të shpallin emrin e 
Zotit dhe në Jeruzalem lavdinë e tij,

22 kur popujt dhe mbretëritë do të mblidhen 
bashkë për t›i shërbyer Zotit.

ZAKARIA 2:10 Lësho klithma gëzimi, 
gëzohu, o bijë e Sionit, sepse ja, unë do të vij, 
të banoj midis teje”, thotë Zoti.

11 Atë ditë shumë kombe do të bashkohen me 
Zotin dhe do të bëhen populli im, dhe unë do 
të banoj midis teje; atëherë do të pranosh që 
Zoti i ushtrive më ka dërguar te ti.

12 Dhe Zoti do të marrë në zotërim Judën si 
trashëgimi të tij në tokën e shenjtë dhe do të 

zgjedhë akoma Jeruzalemin.

LUKA 2:32 dritën për të ndriçuar kombet 
dhe lavdinë e popullit tënd, Izraelit”.

VEPRAT E APOSTUJVE 13:46 Atëherë 
Pali dhe Barnaba, duke folur lirisht, thanë: 
“Ishte e nevojshme që fjala e Perëndisë t›ju 
shpallej ju më së pari; por, ngaqë ju e hidhni 
poshtë dhe nuk e çmoni veten të denjë për 
jetën e përjetshme, ja, ne po u drejtohemi 
johebrenjve.

47 Sepse kështu na ka urdhëruar Zoti: “Unë 
të vura si dritë të johebrenjve, që ti ta çosh 
shpëtimin deri në skajin e dheut””.

48 Johebrenjtë, kur dëgjuan, u gëzuan dhe 
lëvdonin fjalën e Zotit; dhe të gjithë sa ishin 
të paracaktuar për jetën e pasosur besuan.

ROMAKËVE 11:25 Sepse nuk dua, 
o vëllezër, që ju të jeni të paditur këtë të 
fshehtë që të mos mbaheni me të madh në 
veten tuaj se i ka ndodhur një ngurtësim një 
pjese të Izraelit deri sa të ketë hyrë tërësia e 
johebrenjve,

26 dhe kështu mbarë Izraeli do të shpëtohet, 
sikurse është shkruar: “Nga Sioni do të vijë 
Çlirimtari, dhe do të largojë pabesinë nga 
Jakobi.

27 Dhe kjo do të jetë besëlidhja ime me ta, kur 
unë t›ju heq mëkatet e tyre”.

ZBULESA 21:24 Dhe kombet e të shpëtuarve 
do të ecin në dritën e tij; dhe mbretërit e 
dheut do të sjellin lavdinë dhe nderin e tyre 
në të.

Shiko: #1; #2; #3; #4; Psalmet 51:18; Veprat e Apostujve 10:45; 
Veprat e Apostujve 11:1,18; Veprat e Apostujve 13:42.
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A06 Mesia është Krijuesi.

PSALMET 102:25  Së lashti ti ke 
vendosur tokën dhe qiejtë janë vepër e 
duarve të tua;

26 ata do të zhduken, por ti do të mbetesh; 
do të konsumohen të gjithë si një rrobe; ti 
do t›i ndërrosh si një rrobe dhe ata do të 
ndryshohen.

27 Por ti je gjithnjë po ai dhe vitet e tua nuk 
do të kenë kurrë fund.

LUKA 21:33 Qielli dhe toka do të kalojnë, 
por fjalët e mia nuk do të kalojnë”.

HEBRENJVE 1:1 së fundi, këto ditë na ka folur 
me anë të Birit, të cilin e bëri trashëgimtar të 
të gjitha gjërave, me anë të të cilit e krijoi dhe 
gjithësinë.

2 Ai, duke qenë shkëlqimi i lavdisë së tij dhe 
vula e qenies së tij dhe duke i mbajtur të 
gjitha me fjalën e fuqisë së tij, mbasi e bëri 
vetë pastrimin nga mëkatet tona, u ul në të 
djathtën e Madhërisë në vendet e larta,

HEBRENJVE 1:10  Ata do të prishen, 
por ti mbetesh; edhe të gjithë do të vjetrohen 
si rrobë,

11 dhe ti do t›i mbështjellësh si një mantel edhe 
do të ndërrohen; por ti je po ai, dhe vitet e tua 
nuk do të shteren kurrë”.

12 Dhe cilit nga engjëjt i tha ndonjë herë: “Rri 
në të djathtën time, gjersa t›i vë armiqtë e tu 
shtroje të këmbëve të tua”?

HEBRENJVE 13:8 Ne kemi një altar 
prej të cilit nuk kanë të drejtë të hanë ata që i 
shërbejnë tabernakullit.

Shiko: 2 Pjetrit 3:7-12; Zbulesa 20:11; Zbulesa 21:1.

E21 Mesia do të falë mëkatin.

PSALMET 103:3 Ai fal të gjitha paudhësitë e 
tua dhe shëron të gjitha sëmundjet e tua,

12 Sa larg është lindja nga perëndimi, aq 
shumë ai ka larguar nga ne fajet tona.

PSALMET 147:3 Ai shëron ata që e kanë 
zemrën të thyer dhe lidh plagët e tyre.

ISAIA 33:24 Asnjë banor i qytetit nuk 
do të thotë: “Unë jam i sëmurë”. Populli 
që banon aty do të përfitojë faljen për 
paudhësinë e tij.

ISAIA 43:25 Unë, pikërisht unë, jam ai që 
për hir të vetuetes fshij shkeljet e tua dhe nuk 
do t›i mbaj mend mëkatet e tua.

ISAIA 53:5 Por ai u tejshpua për shkak të 
shkeljeve tona, u shtyp për paudhësitë tona; 
ndëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi 
të, dhe për shkak të vurratave të tij ne jemi 
shëruar.

MARKU 2:5 Jezusi, kur pa besimin e tyre, 
i tha të paralizuarit: “O bir, mëkatet e tua të 
janë falur!”.

MARKU 2:10 Dhe tani, që ta dini se Biri i 
njeriut ka pushtet të falë mëkatët mbi dhe,

11 unë po të them (i tha të paralizuarit): Çohu, 
merre vigun tënd dhe shko në shtëpinë 
tënde!””.

JAKOBIT 5:15 Elia ishte një njeri me të 
njëtat pasionet tona, dhe u lut intensivisht që 
të mos binte shi, edhe nuk ra shi mbi dhe për 
tre vjet e gjashtë muaj.
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1 GJONIT 1:7 Po t›i rrëfejmë mëkatet tona, 
ai është besnik dhe i drejtë që të na falë 
mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi.

E11 Mesia do të japë jetë të përjetshme.
E26 Puna e shpengimit nga Mesia.

PSALMET 103:4 shpengon jetën tënde nga 
shkatërrimi dhe të kurorëzon me mirësi 
dhe dhembshuri;

1 E KORINTASVE 9:25 Dhe kushdo që 
merr pjesë në garë kontrollon veten në të 
gjitha; dhe ata e bëjnë këtë për të marrë një 
kurorë që prishet, kurse ne për një kurorë që 
nuk prishet.

2 E KORINTASVE 1:10 i cili na ka çliruar 
dhe na çliron nga një vdekje kaq e madhe, dhe 
tek i cili ne shpresojmë se do të na çlirojë edhe 
më,

GALATASVE 3:13 që bekimi i 
Abrahamit t›u vijë johebrenjve me anë të Jezu 
Krishtit, që ne të marrim premtimin e Frymës 
me anë të besimit.

2 TIMOTEUT 4:8 Përpiqu të vish 
shpejt tek unë,

JAKOBIT 1:12 Por secili tundohet i 
udhëhequr dhe i mashtruar nga lakminë e vet.

1 PJETRIT 5:4 Përuluni, pra, nën dorën e 
fuqishme të Perëndisë, që ai t›ju lartësojë ne 
kohën e duhur,

ZBULESA 2:10 Kush ka veshë, le të dëgjojë 
atë që Fryma u thotë kishave: kush fiton nuk 
do të preket nga vdekja e dytë”.

ZBULESA 5:9 dhe na bëre mbretër dhe 
priftër për Perëndinë tonë, dhe do të 
mbretërojmë mbi dhe”.

E27 Të jap një zemër të re dhe një shpirt të 
ri.

PSALMET 103:5 ai ngop me të mira gojën 
tënde dhe të bën të ri si shqiponja.

2 E KORINTASVE 4:16 Prandaj nuk na 
lëshon zemra; por, edhe pse njeriu ynë i 
jashtëm shkon në shkatërrim, ai i brendshëm 
përtërihet nga dita në ditë.

1 TIMOTEUT 6:17 të bëjnë të mira, të 
bëhen të pasur në vepra të mira, të jenë bujarë 
dhe të gatshëm për të dhënë,
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B15 Mesia do të jetë i mëshirshëm.

PSALMET 103:13  Ashtu si një baba 
është i mëshirshëm me bijtë e tij, kështu 
është i mëshirshëm Zoti me ata që kanë 
frikë prej tij.

VEPRAT E APOSTUJVE 13:26 Vëllezër, 
bij të pasardhësve të Abrahamit, dhe ata 
prej jush që druajnë Perëndinë, juve ju është 
dërguar fjala e këtij shpëtimi.

Shiko: Isaia 63:15; Jeremía 31:9,20; Malakia 3:16,17.

B22 Mirësia e Perëndisë dhe Mesias.

PSALMET 103:11  Sepse sa të lartë 
janë qiejtë mbi tokën, aq e madhe është 
mirësia e tij ndaj atyre që kanë frikë prej 
tij.

17 Por mirësia e Zotit vazhdon nga përjetësia 
në përjetësi për ata që kanë frikë prej tij, 
dhe drejtësia e tij për bijtë e bijve,

ISAIA 54:8 Në një shpërthim zemërimi 
të kam fshehur për një çast fytyrën time, 
por me një dashuri të përjetshme do të kem 
dhembshuri për ty, thotë Zoti, Çliruesi yt.

JEREMÍA 31:3 Shumë kohë më parë Zoti 
m›u shfaq duke thënë: “Po, të kam dashur 
me një dashuri të përjetshme; prandaj të kam 
tërhequr me dashamirësi.

OSEA 2:20 Do të fejohesh me mua në 
besnikëri, dhe ti do të njohësh Zotin.

ROMAKËVE 2:4     Apo i përçmon 
pasuritë e mirësisë së tij, të durimit dhe 
zemërgjerësisë së tij, duke mos njohur që 
mirësia e Perëndisë të prin në pendim?

ROMAKËVE 11:22 Shih, pra, mirësinë 
dhe rreptësinë e Perëndisë: rreptësinë mbi ata 
që u rrëzuan, dhe mirësinë ndaj teje, në qoftë 
se ti do të ngulmosh në mirësi, përndryshe 
edhe ti do të këputesh.

2 E KORINTASVE 6:6 me pastërti, me 
njohuri, me durim, me mirësi, me Frymën e 
Shenjtë, me dashuri jo të shtirur,

2 E KORINTASVE 10:1 Personalisht unë, 
Pali, po ju këshi-lloj me anë të zemërbutësisë 
dhe të mirësisë së Krishtit; unë, që kur 
ndodhem vetë midis jush jam i përunjur, 
ndërsa kur jam larg jush tregohem i 
guximshëm ndaj jush.

GALATASVE 5:22 Por fryti i Frymës 
është: dashuria, gëzimi, paqja, durimi, 
mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, 
vetëkontrolli.

EFESIANËVE 2:7 Ju në fakt, jeni të shpëtuar me 
anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk 
vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë,

KOLOSIANËVE 3:12 duke duruar njeri 
tjetrin dhe duke falur njeri tjetrin, nëqoftëse 
dikush ankohet kundër një tjetri; dhe 
sikundër Krishti ju ka falur, ashtu bëni edhe 
ju.

TITI 3:4   ai na shpëtoi jo me anë 
të veprave të drejta që ne bëmë, por sipas 
mëshirës së tij, me anë të larjes së rilindjes dhe 
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të ripërtëritjes së Frymës së Shenjtë,
5 të cilën e derdhi me mbushëlli mbi ne, me anë 

të Jezu Krishtit, shpëtimtarit tonë,

Shiko: Numrat 14:19; 2 i Samuelit 7:15; 2 i Samuelit 22:51; 1 i 
Kronikave 16:34,41; 1 i Kronikave 17:13; 2 i Kronikave 20:21; 
Nehemia 1:5; Nehemia 13:22; Psalmet 5:7; 6:4; 13:5; 18:50; 

21:7; 25:6,7,10; 26:3; 31:7,16,21; 32:10; 33:5,18,22; 36:5,7,10; 
42:7; 44:26; 51:1; 52:2,7; 57:3,10; 59:10,16,17; 61:7; 62:12; 

63:3; 66:20; 69:13,16; 77:8; 85:7,10; 86:5,13,15; 88:11; 
89:2,14,24,28,33,49; 90:14; 92:2; 94:18; 98:3; 100:5; 101:1; 

103:4,8,11; 106:1,7,45; 107:1,8,15,21,31,43; 108:4; 109:21,26; 
115:1; 117:1; 118:1-4,29; 119:41,64,76,88,90,124,149,159; 

130:7; 136:(26 x); 138:2,8; 143:8,12; 144:2; 145:8; 147:11; Fjalët 
e urta 3:3; Fjalët e urta 16:6; Isaia 16:5; Isaia 54:10; Isaia 63:7; 

Jeremía 3:12; Jeremía 16:5; Jeremía 32:18; Jeremía 33:11; Vajtimet 
3:22,32; Joeli 2:13; Jona 4:2; Mikea 7:18,20; Zakaria 7:9; Gjoni 

3:16; Efesianëve 2:3-5.

E25 esia do të besohet dhe lavdërohet.

PSALMET 103:22 Bekoni Zotin, ju, 
të gjitha veprat e tij, në të tëra vendet e 
sundimit të tij. Shpirti im, beko Zotin!

ZBULESA 5:12 Edhe dëgjova çdo krijesë që 
është në qiell, mbi dhe, nën dhe dhe ato që 
janë në det dhe gjitha gjërat sa janë në to, 
që thoshnin: “Atij që rri ulur mbi fron dhe 
Qengjit i qofshin bekimi, nderi, lavdia dhe 
forca në shekuj të shekujve”.

13 Dhe të katër qeniet e gjalla thoshnin: 
“Amen!”. Dhe të njëzet e katër pleq ranë 
përmbys dhe adhuruan atë që rron në shekuj 
të shekujve.

14 Pastaj pashë kur Qengji hapi të parën nga 
të shtatë vulat, dhe dëgjova një nga të katër 
qeniet e gjalla që thoshte si me zë bubullime: 
“Eja e shiko”.

E26 Puna e shpengimit nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 107:1 Kremtoni Zotin, sepse ai 
është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon 
përjetë.

2 Kështu thonë të shpenguarit prej Zotit që 
ai i ka çliruar nga dora e kundërshtarit,

3 add dhe që ka mbledhur nga vende të 
ndryshme, nga lindja dhe perëndimi, nga 
veriu dhe nga jugu.

PSALMET 107:4-16

JEREMÍA 23:6 Në ditët e tij Juda do të 
shpëtohet dhe Izraeli do të qëndrojë në siguri. 
Ky do të jetë emri me të cilin do të thirret: 
“Zoti drejtësia jonë”.

LUKA 1:68 Bekuar qoftë Zoti, Perëndia i 
Izraelit, sepse e ka vizituar dhe e kreu çlirimin 
e popullit të vet;

LUKA 1:74 për të na lejuar që, pasi të 
çlirohemi nga duart e armiqve tanë, të mund 
t›i shërbejmë pa frikë,

LUKA 24:21 Por ne kishim shpresë se ai 
do të ishte ky që do ta çlironte Izraelin; por, 
megjithkëtë, sot është e treta ditë që kur 
ndodhën këto gjëra.

GALATASVE 3:13  që bekimi i 
Abrahamit t›u vijë johebrenjve me anë të Jezu 
Krishtit, që ne të marrim premtimin e Frymës 
me anë të besimit.

1 THESALONIKASVE 1:10 Sepse ju 
vetë, vëllezër, e dini se ardhja jonë ndër ju nuk 
qe e kotë.
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TITI 2:14 Mësoju këto gjëra, këshillo 
dhe qorto me çdo pushtet! Askush mos të 
përçmoftë.

Shiko: #1; #2; #3; Psalmet 31:5; Isaia 43:1; 2 e Korintasve 1:10; 1 
Pjetrit 1:18; Juda 1:5.

B07 Plotfuqishmëria e Mesias.

PSALMET 107:25  Sepse ai urdhëron 
dhe shkakton një erë furtune, që i ngre 
përpjetë valët e detit.

26 Ata ngjiten deri në qiell dhe bien në 
humnera; shpirti i tyre ligështohet nga 
ankthi.

27 Atyre u merren këmbët dhe lëkunden si të 
dehur, dhe nuk dinë më ç›të bëjnë.

28 Por në fatkeqësitë e tyre i këlthasin Zotit, 
dhe ai i shpëton nga ankthet e tyre.

29 Ai e fashit furtunën në një murmurim dhe 
valët e saj pushojnë.

MATEU 8:24 Dhe ja, që u ngrit në det një 
stuhi aq e madhe, sa valët po e mbulonin 
barkën, por ai flinte.

25 Dhe dishepujt e tij iu afruan dhe e zgjuan 
duke i thënë: “O Zot, na shpëto, ne po 
mbarojmë!”

26 Por ai u tha atyre: “Pse keni frikë, o njerëz 
besimpakë?”. Dhe, pasi u ngrit, qortoi erërat 
dhe detin, dhe u bë bunacë e madhe.

Shiko: Jona 1:4; Marku 4:39-41; Luka 8:23-25.

F07 Akuza dhe gjykimi i Mesias.

PSALMET 109:1 O Perëndi i lëvdimit tim, 
mos hesht,

2 sepse njerëz të pabesë dhe të pandershëm 
kanë hapur gojën e tyre kundër meje 
dhe kanë folur kundër meje me një gjuhë 
gënjeshtare;

3 më kanë sulmuar me fjalë urrejtjeje dhe 
më kanë luftuar pa shkak.

4 Në këmbim të dashurisë sime më 
akuzojnë, por unë i drejtohem lutjes.

5 Ata më kanë larë të mirën me të keqen dhe 
dashurinë time me urrejtje.

MATEU 26:59 Tani krerët e priftërinjve, 
pleqtë dhe gjithë sinedri kërkonin ndonjë 
dëshmi të rreme kundër Jezusit, për ta vrarë,

60 por nuk gjetën asnjë; ndonëse u paraqitën 
shumë dëshmitarë të rremë, nuk e gjetën. Por 
në fund u paraqitën dy dëshmitarë të rremë,

61 të cilët thanë: “Ky ka thënë: “Unë mund 
ta shkatërroj tempullin e Perëndisë dhe ta 
rindërtoj për tri ditë””.

62 Atëherë kryeprifti u çua dhe i tha: “Nuk po 
përgjigjesh fare për çka po dëshmojnë këta 
kundër teje?”.

GJONI 10:32 Jezusi u përgjigj atyre: “Ju 
tregova shumë vepra të mira nga Ati im; për 
cilën nga këto më vrisni me gurë?”.

GJONI 15:25 Por kjo ndodhi që të 
përmbushet fjala e shkruar në ligjin e tyre: 
“Më kanë urryer pa shkak”.

Shiko: Psalmet 22:12; Psalmet 31:13; Psalmet 35:7,12; Psalmet 
38:20; Psalmet 64:3,4; Psalmet 69:5; Psalmet 88:17,18; Psalmet 

140:3.
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F05 Mesia do të tradhtohet

PSALMET 109:8 Qofshin të pakta ditët e tij 
dhe një tjetër zëntë vendin e tij.

GJONI 17:12 Kur isha me ata në botë, unë i 
kam ruajtur në emrin tënd; unë i kam ruajtur 
ata që ti më ke dhënë dhe askush nga ata nuk 
ka humbur, përveç birit të humbjes, që të 
përmbushej Shkrimi.

VEPRAT E APOSTUJVE 1:20 Në fakt, 
në librin e Psalmeve, është shkruar: “Shtëpia 
e tij u bëftë e shkretë dhe askush mos banoftë 
në të!”, dhe: “Tjetërkush e zëntë detyrën e 
tij!”.

Shiko: Mateu 25:41; Luka 9:54-56; 13:27; 1 e Korintasve 16:22; 
Galatasve 1:8; Zbulesa 6:10-17; Zbulesa 19:1-6.

F11 Vuajtja e Mesias.

PSALMET 109:25 Jam bërë një faqezi 
për ta; kur më shohin, tundin kokën.

MATEU 27:39 Dhe ata që kalonin andej e 
fyenin duke tundur kokën,

40 dhe duke thënë: “Ti që e shkatërron tempullin 
dhe e rindërton për tri ditë, shpëto vetveten; 
në qoftë se je Biri i Perëndisë, zbrit nga 
kryqi!”.

ROMAKËVE 15:3  sepse edhe Krishti 
nuk i pëlqeu vetes së tij, por sikurse është 
shkruar: “Sharjet e atyre që të shanin ty, ranë 
mbi mua”.

HEBRENJVE 12:2  Ju akoma nuk keni 
qëndruar deri në gjak, duke luftuar kundër 

mëkatit,

Shiko: Psalmet 22:6,7; Psalmet 69:9-12,19-21; Hebrenjve 13:13.

B13 Autoriteti i Mesias
E14 Mesia do të mposhti vdekjen dhe 

errësirën.
H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H07 Mesia do të ulet në të djathtën e 

Perëndisë.
 
PSALMET 110:1 Zoti i thotë Zotërisë time: 

“Ulu në të djathtën time deri sa t›i bëj 
armiqtë e tu stol të këmbëve të tua”.

2 Zoti do ta shtrijë nga Sioni skeptrin e 
fuqisë sate. Ai sundon në mes të armiqve të 
tu.

MATEU 22:41 Tani, kur u mblodhën 
farisenjtë, Jezusi i pyeti:

42 “Ç›u duket juve për Krishtin? Biri i kujt 
është?”. Ata i thanë: “I Davidit”.

43 Ai u tha atyre: “Si pra Davidi, në Frymë, e 
quan Zot, duke thënë:

44 “Zoti i ka thënë Zotit tim: Ulu në të djathtën 
time, deri sa unë t›i vë armiqtë e tu si stol të 
këmbëve të tua”?

45 Në qoftë se Davidi e quan Zot, si mund të 
jetë biri i tij?”.

46 Por asnjë nuk ishte në gjendje t›i përgjigjej; 
dhe, që nga ajo ditë, askush nuk guxoi ta 
pyesë më.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:33 Ai, pra, 
duke qenë i ngritur në të djathtë të Perëndisë 
dhe duke marrë nga Ati premtimin e Frymës 
së Shenjtë, ka përhapur atë që ju tani shihni 
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dhe dëgjoni.
34 Sepse Davidi nuk është ngritur në qiell, madje 

ai vetë thotë: “Zoti i ka thënë Zotit tim: Ulu 
në të djathtën time,

35 derisa unë t›i vë armiqtë e tu si stol të 
këmbëve të tua!”.

1 E KORINTASVE 15:24 Pastaj do të 
vijë fundi, kur ai t›ia dorëzojë mbretërinë 
Perëndisë Atë, pasi të ketë asgjësuar çfarëdo 
sundimi, çdo pushtet e fuqi.

25 Sepse duhet që ai të mbretërojë, derisa t›i vërë 
të gjithë armiqtë e tij nën këmbët e veta.

26 Armiku i fundit që do të shkatërrohet është 
vdekja.

27 Sepse Perëndia i vuri të gjitha nën këmbët e 
tij. Por, kur thotë se çdo gjë i është nënshtruar, 
është e qartë se përjashtohet ai që ia ka 
nënshtruar çdo gjë.

28 Dhe kur t›i ketë nënshtruar të gjitha, atëherë 
Biri vetë do t›i nënshtrohet Atij që i nënshtroi 
të gjitha, që Perëndia të jetë gjithçka në të 
gjithë.

EFESIANËVE 1:20  përmbi çdo 
principatë, pushtet, fuqi, zotërim dhe çdo 
emër që përmendet jo vetëm në këtë epokë, 
por edhe në atë të ardhme,

21 dhe vuri çdo gjë nën këmbët e tij, edhe ia dha 
për krye përmbi çdo gjë kishës,

22 e cila është trupi i tij, plotësia i atij që mbush 
çdo gjë në të gjithë.

23 Ai ju dha jetë edhe juve, që ishit të vdekur në 
faje dhe në mëkate,

HEBRENJVE 1:1 së fundi, këto ditë na ka folur 
me anë të Birit, të cilin e bëri trashëgimtar të 
të gjitha gjërave, me anë të të cilit e krijoi dhe 
gjithësinë.

2 Ai, duke qenë shkëlqimi i lavdisë së tij dhe 
vula e qenies së tij dhe duke i mbajtur të 
gjitha me fjalën e fuqisë së tij, mbasi e bëri 
vetë pastrimin nga mëkatet tona, u ul në të 
djathtën e Madhërisë në vendet e larta,

3 edhe u bë aq më i lartë nga engjëjt, sa më 
të madhërueshëm se ata është emri që ai e 
trashëgoi.

HEBRENJVE 1:13 A nuk janë ata të 
gjithë frymëra shërbenjës, që dërgohen për të 
shërbyer për të mirën e atyre që kanë për të 
trashëguar shpëtimin?

HEBRENJVE 10:13 Por edhe Fryma e 
Shenjtë na e dëshmon; sepse, mbasi pat thënë 
më parë:

14 “Kjo është Besëlidhja që unë do të bëj me ata 
pas atyre ditëve, thotë Perëndia, unë do t›i 
shtie ligjet e mia në zemrat e tyre dhe do t›i 
shkruaj në mendjet e tyre”,

Shiko: #1; Marku 12:35-37; Marku 16:19; Luka 20:41-44; Veprat e 
Apostujve 2:34-37; Hebrenjve 12:2; 1 Pjetrit 3:22.
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B07 Plotfuqishmëria e Mesias.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 110:3 Populli yt do të afrohet 
vullnetarisht ditën e pushtetit tënd; në 
madhështinë e shenjtërisë, nga gjiri i 
agimit, ti do të kesh vesën e rinisë sate.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:41 Dhe 
ata që e pranuan fjalën e tij me gëzim, u 
pagëzuan; atë ditë u shtuan rreth tre mijë veta.

VEPRAT E APOSTUJVE 19:20 Kështu 
fjala e Perëndisë shtohej dhe forcohej.

VEPRAT E APOSTUJVE 21:20 Dhe ata, 
kur dëgjuan këtë, përlëvduan Perëndinë dhe i 
thanë Palit: “Vëlla, ti po sheh sa mijëra Judenj 
ka që kanë besuar; dhe të gjithë i përbahen me 
zell ligjit.

EFESIANËVE 1:4 duke na paracaktuar që të 
birësohemi në veten e tij me anë të Jezu 
Krishtit, sipas pëlqimit të vullnetit të vet,

FILIPIANËVE 2:13  Bëni çdo gjë pa u 
ankuar dhe pa kundërshtime,

HEBRENJVE 13:21 Ta dini se vëllai 
Timoteu u lirua nga burgu. Nëse mbërrin së 
shpejti, unë do të vij te ju bashkë me të.

ZBULESA 7:9 Dhe thërrisnin me zë 
të madh, duke thënë: “Shpëtimi është i 
Perëndisë tonë që është ulur mbi fron dhe i 
Qengjit”.

Shiko: #1; #2; #4; Veprat e Apostujve 1:8; Veprat e Apostujve 4:4,30-
35; 2 e Korintasve 8:3; 2 e Korintasve 13:4; 1 Thesalonikasve 4:7; 

Titi 2:14.

D03 Puna e Mesisë si Prift.

PSALMET 110:4 Zoti është betuar dhe nuk 
do të pendohet: “Ti je prift përjetë sipas 
urdhërit të Melkisedekut”.

HEBRENJVE 5:5 dhe ashtu si thuhet diku 
gjetiu: “Ti je prift përjetë, sipas rendit të 
Melkisedekut”.

6 I cili, në ditët e mishit të tij, me klithma të 
larta dhe me lot, i ofroi lutje dhe urata atij që 
mund ta shpëtonte nga vdekja, dhe u dëgjua 
për shkak të frikës së tij nga Perëndia.

HEBRENJVE 6:20  Sepse ky 
Melkisedeku, mbret i Salemit dhe prift 
i Shumë të Lartit Perëndi, i doli përpara 
Abrahamit, kur po kthehej nga disfata e 
mbretërve dhe e bekoi;

HEBRENJVE 7:21 Për më tepër ata 
qenë bërë priftërinj në numër të madh, sepse 
vdekja nuk i linte të qëndronin për gjithnjë,

22 kurse ai, mbasi qëndron për jetë të jetës, ka 
priftëri të patjetërsueshme,

HEBRENJVE 7:28 shërbenjës i 
shenjtërores dhe të tabernakullit të vërtetë, të 
cilin e ngriti Perëndia e jo njeriu.

Shiko: Zanafilla 14:18; Zakaria 6:13; Hebrenjve 5:7-10; Hebrenjve 
7:1-28; Hebrenjve 10:1-11.

PSALMET



156

H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 110:5 Zoti është në të djathtën 
tënde. Ai ka për të zhdukur disa mbretër 
ditën e zemërimit të tij.

6 Ai do të g jykojë kombet, do t›i mbushë me 
kufoma dhe do të zhdukë qeveritarët e 
pjesës më të madhe të tokës.

MARKU 16:19 Zoti Jezus, pra, mbasi u 
foli, u ngrit në qiell dhe u ul në të djathtë të 
Perëndisë.

GJONI 5:22 Sepse Ati nuk gjykon asnjë, 
por gjithë gjyqin ia dha Birit,

VEPRAT E APOSTUJVE 2:34 Sepse 
Davidi nuk është ngritur në qiell, madje ai 
vetë thotë: “Zoti i ka thënë Zotit tim: Ulu në 
të djathtën time,

35 derisa unë t›i vë armiqtë e tu si stol të 
këmbëve të tua!”.

36 Ta dijë, pra, me siguri, gjithë shtëpia e Izraelit 
se atë Jezus që ju e keni kryqëzuar, Perëndia e 
ka bërë Zot e Krisht”.

HEBRENJVE 10:12 Sepse, me një ofertë 
të vetme, ai i bëri të përsosur për gjithnjë ata 
që shenjtërohen.

13 Por edhe Fryma e Shenjtë na e dëshmon; 
sepse, mbasi pat thënë më parë:

14 “Kjo është Besëlidhja që unë do të bëj me ata 
pas atyre ditëve, thotë Perëndia, unë do t›i 
shtie ligjet e mia në zemrat e tyre dhe do t›i 
shkruaj në mendjet e tyre”,

Shiko: #1; #4; #6; Psalmet 16:8; Isaia 2:4; Isaia 42:1; Isaia 51:5; 
Veprat e Apostujve 7:56.

F11 Vuajtja e Mesias.
G03 Lartësimi i Mesias është parashikuar.

PSALMET 110:7 Rrugës do të pijë ujë nga 
përroi dhe si pasojë do të ngrerë kokën.

PSALMET 27:6 Dhe tani koka ime do të 
ngrihet mbi armiqtë e mi që më rrethojnë, 
dhe do të ofroj në banesën e tij flijime me 
britma gëzimi; do të këndoj dhe do të kremtoj 
lëvdimet e Zotit.

MATEU 20:22 Dhe Jezusi, duke u përgjigjur 
tha: “Ju nuk dini çfarë kërkoni; a mund 
ta pini ju kupën që unë do të pi dhe të 
pagëzoheni me pagëzimin me të cilin unë do 
të pagëzohem? Ata i thanë: “Po, mundemi”.

MATEU 26:42 U largua përsëri për herë të 
dytë dhe u lut duke thënë: “Ati im, në qoftë se 
nuk është e mundur që kjo kupë të largohet 
prej meje pa u pirë prej meje, u bëftë vullneti 
yt!”.

LUKA 24:26 Por a nuk duhej që Krishti të 
vuajë gjëra të tilla që të hyjë kështu në lavdinë 
e tij?”.

Shiko: Psalmet 3:3; Psalmet 102:9; Isaia 53:11,12; Gjoni 18:11; 
Filipianëve 2:7-11; Hebrenjve 2:9,10; 1 Pjetrit 1:11.

B15 Mesia do të jetë i mëshirshëm.
E09 Drejtësia e Mesisë.

PSALMET 112:4 Drita lind në terr për ata që 
janë të drejtë, për njeriun e dhemshur, të 
mëshirshëm dhe të drejtë.
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LUKA 6:36 Jini të mëshirshëm, pra, 
sikurse edhe Ati juaj është i mëshirshëm.

GJONI 12:46 Unë kam ardhur si drita për 
botën, që kushdo që beson në mua të mos 
mbetet në errësirë.

2 E KORINTASVE 8:8 Këtë nuk e them si 
urdhër, por që me anë të kujdesit të të tjerëve 
të vë në sprovë sinqeritetin e dashurisë suaj.

9 Sepse ju e njihni hirin e Zotit tonë Jezu 
Krisht, i cili, duke qenë i pasur, u bë i varfër 
për ju, që ju të bëheni të pasur me anë të 
varfërisë së tij.

1 GJONIT 2:29 Shumë të dashur, tani jemi bij 
të Perëndisë, por ende nuk është shfaqur ç›do 
të jemi; por dimë se, kur të shfaqet ai, do të 
jemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim se 
si është ai.

Shiko: Kolosianëve 1:12,13; Gjoni 3:7,10.

E17 Mesia do të ndërtojë një tempull për 
Zotin.

F03 Mesia do të refuzohet.
      
PSALMET 118:22  Guri, që ndërtuesit 

kishin hedhur, u bë guri i qoshes.
23 Kjo është vepër e Zotit, dhe është një gjë e 

mrekullueshme në sytë tona.
24 Kjo është dita që Zoti ka bërë; le të 

gëzohemi dhe të ngazëllojmë në të.

ISAIA 28:16 Prandaj kështu thotë Zoti, 
Zoti: “Ja, unë vendos si themel në Sion një 
gur, një gur të provuar, një kokë qosheje të 
çmuar, një themel të sigurt; ai që i beson atij 

nuk do të ngutet.

MATEU 21:42 Jezusi u tha atyre: “A nuk keni 
lexuar kurrë në Shkrimet: “Guri, që ndërtuesit 
e nxorën të papërdorshëm, u bë guri i 
qoshes. Kjo është vepër e Zotit, dhe është e 
mrekullueshme në sytë tonë”?

LUKA 20:17 Atëherë Jezusi, duke i shikuar 
në fytyrë, tha: “Ç›është, pra, ajo që është 
shkruar: “Guri që ndërtuesit e kanë hedhur 
poshtë u bë guri i qoshes”?

VEPRAT E APOSTUJVE 2:23 ai, pra, 
sipas këshillit të caktuar dhe të paranjohur të 
Perëndisë, ju dorëzua juve dhe ju e zutë dhe, 
me duart e të padrejtëve, e gozhduat në kryq 
dhe e vratë.

VEPRAT E APOSTUJVE 3:13 Perëndia e 
Abrahamit, e Isakut dhe e Jakobit, Perëndia e 
etërve tanë e ka përlëvduar Birin e tij Jezusin, 
të cilin ju ia dorëzuat Pilatit dhe e mohuat 
përpara tij, megjithëse ai kishte vendosur ta 
lironte.

VEPRAT E APOSTUJVE 4:10 le ta 
njihni të gjithë ju dhe mbarë populli i Izraelit 
se kjo u bë në emër të Jezu Krishtit Nazareas, 
që ju e kryqëzuat dhe që Perëndia e ringjalli 
prej së vdekuri; me anë të tij ky njeri del para 
jush i shëruar plotësisht.

11 Ky është guri që ju, ndërtuesit, e hodhët 
poshtë dhe që u bë guri i qoshes.

ROMAKËVE 9:33  ashtu siç është 
shkruar: “Ja, unë po vë në Sion një gur 
pengese dhe një shkëmb skandali, dhe kushdo 
që i beson atij nuk do të turpërohet”.
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EFESIANËVE 2:20  mbi të cilin gjithë 
ndërtesa, e lidhur mirë, rritet për të qenë një 
tempull i shenjtë në Zotin,

21 në të cilin edhe ju jeni bashkëndërtuar për të 
qenë një banesë e Perëndisë në Frymë.

22 Për këtë arsye unë, Pali, jam i burgosuri i Jezu 
Krishtit për ju johebrenjtë,

1 PJETRIT 2:6 Duke qenë të pabindur, ata 
pengohen në fjalë, dhe për këtë ata ishin të 
caktuar.

Shiko: Danieli 2:34; Zakaria 3:9; Zakaria 4:7; Zakaria 12:3; Mateu 
28:1-8; Marku 12:10,11; Veprat e Apostujve 5:31,32; 1 e Korintasve 

3:11; Efesianëve 1:19-22; 1 Pjetrit 2:4-8.

F02 Hyrja e Mesisë në Jerusalem është 
parashikuar.

PSALMET 118:26  I bekuar qoftë ai 
që vjen në emër të Zotit; ne ju bekojmë nga 
shtëpia e Zotit.

27 Zoti është Perëndia dhe ka bërë që mbi ne 
të shkëlqejë drita e tij; lidheni viktimën e 
flijimit në brirët e altarit.

MATEU 21:9 Turmat që vinin përpara dhe 
ato që e ndiqnin brohoritnin, duke thënë: 
“Hosana Birit të Davidit! Bekuar qoftë ai 
që vjen në emër të Zotit! Hosana në vendet 
shumë të larta!”.

10 Dhe kur hyri Jezusi në Jeruzalem, gjithë qyteti 
u ngrit në këmbë dhe tha: “Kush është ky?”.

11 Dhe turmat thonin: “Ky është Jezusi, profeti 
nga Nazareti i Galilesë.

MATEU 23:39 Sepse unë po ju them, se 
tash e tutje nuk do të më shihni më deri sa të 
thoni: “I bekuar qoftë ai që vjen në emër të 

Zotit!””.

LUKA 19:36 Dhe, ndërsa ai ecte kështu 
përpara, ata shtronin rrobat e tyre në rrugë.

37 Dhe kur ai iu afrua teposhtës së malit të 
Ullinjve, gjithë turma e dishepujve filloi me 
gëzim të lavdërojë Perëndinë me zë të lartë për 
të gjitha veprat e pushtetshme që kishin parë,

38 duke thënë: “Bekuar qoftë Mbreti që po vjen 
në emër të Zotit; paqe në qiell dhe lavdi në 
vendet shumë të larta”.

GJONI 12:13 mori degë palmash dhe i doli 
para, duke thirrur: “Hosana! Bekuar ai që vjen 
në emër të Zotit, mbreti i Izraelit!”.

EFESIANËVE 1:3 sikurse na zgjodhi në të 
përpara se të themelohej bota, që të jemi të 
shenjtë dhe të papërlyer përpara tij në dashuri,

Shiko: Marku 11:9,10.

E12 Mesia plotëson ligjin e Perëndisë.

PSALMET 119:97 Oh, sa shumë e 
dua ligjin tënd! Ai është përsiatja ime 
gjithë ditën.

98 Urdhërimet e tua më bëjnë më të urtë se 
armiqtë e mi, sepse janë gjithnjë me mua.

99 Kuptoj më shumë se të gjithë mësuesit e 
mi, sepse urdhërimet e tua janë përsiatja 
ime.

100 Kam më tepër zgjuarësi se pleqtë, sepse 
respektoj urdhërimet e tua.

101 Kam përmbajtur hapat e mia nga çdo 
shteg i keq, për të respektuar fjalën tënde.

102 Nuk jam larguar nga dekretet e tua, sepse 
ti vetë më ke mësuar.
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103 Sa të ëmbla janë fjalët e tua në gojën time! 
Janë më të ëmbla se mjalti në gojën time.

MATEU 11:25 Në atë kohë Jezusi nisi të 
thotë: “Unë të lavdëroj, o Atë, Zot i qiellit dhe 
i dheut, sepse ua fshehe këto gjëra të urtit dhe 
të mençurit, dhe ua zbulove fëmijëve të vegjël.

LUKA 2:46 Dhe ndodhi që, pas tri 
ditësh, e gjetën në tempull, të ulur në mes 
të dijetarëve, duke i dëgjuar dhe duke u bërë 
atyre pyetje.

47 Dhe të gjithë ata që e dëgjonin, habiteshin 
nga zgjuarësia e tij dhe nga përgjigjet e tij.

GJONI 3:2 Ky erdhi natën te Jezusi dhe 
i tha: “Mësues, ne e dimë se ti je një mësues i 
ardhur nga Perëndia, sepse askush nuk mund 
të bëjë shenjat që bën ti, në qoftë se Perëndia 
nuk është me të”.

GJONI 4:34 Jezusi u tha atyre: “Ushqimi 
im është të bëj vullnetin e atij që më dërgoi 
dhe të kryej veprën e tij.

GJONI 15:10 Po të zbatoni urdhërimet 
e mia, do të qëndroni në dashurinë time, 
sikurse unë i zbatova urdhërimet e Atit tim 
dhe qëndroj në dashurinë e tij.

ROMAKËVE 13:10 Dashuria nuk 
i bën keq të afërmit; dashuria, pra, është 
përmbushja e ligjit.

1 GJONIT 2:5 Vëllezër, nuk ju shkruaj një 
urdhërim të ri, por një urdhërim të vjetër, që e 
kishit nga fillimi: urdhërimi i vjetër është fjala 
që dëgjuat nga fillimi.

1 GJONIT 5:3 Cili është ai që e mund 

botën, veç se ai që beson se Jezusi është Biri i 
Perëndis?

Shiko: Ligji i Përtërirë 4:6-8; Jeremía 2:8; Jeremía 8:9; Joeli 2:23; 
Mateu 13:11; Mateu 15:6-9,14; Hebrenjve 5:12.

F13 Detajet e vuajtjes së Mesias.

PSALMET 129:3 Lëruesit kanë lëruar mbi 
kurrizin tim dhe kanë bërë aty brazda të 
gjata”.

ISAIA 50:6 I paraqita kurrizin tim atij 
që më rrihte dhe faqet e mia atij që më 
shkulte mjekrën; nuk ia fsheha fytyrën time 
poshtërimit dhe të pështyrave.

ISAIA 53:5 Por ai u tejshpua për shkak të 
shkeljeve tona, u shtyp për paudhësitë tona; 
ndëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi 
të, dhe për shkak të vurratave të tij ne jemi 
shëruar.

MATEU 20:19 Do t›ua dorëzojnë pastaj në 
duart e paganëve që ta tallin, ta fshikullojnë 
dhe ta kryqëzojnë; por ai ditën e tretë do të 
ringjallet”.

MATEU 27:26 Atëherë ai ua liroi atyre 
Barabën; dhe mbasi e fshikulloi Jezusin, ua 
dorëzoi, që të kryqëzohet.

Shiko: Isaia 51:23; Marku 10:34; Marku 15:15; Luka 18:33.
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D09 Mesia do të jetë Shpëtimtari.
E26 Puna e shpengimit nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 130:7 O Izrael, mbaj shpresa tek 
Zoti, sepse pranë tij ka dhemshuri dhe 
shpëtim të plotë.

8 Ai do ta çlirojë Izraelin nga të gjitha 
paudhësitë e tij.

PSALMET 103:3 Ai fal të gjitha paudhësitë e 
tua dhe shëron të gjitha sëmundjet e tua,

4 shpengon jetën tënde nga shkatërrimi dhe të 
kurorëzon me mirësi dhe dhembshuri;

MATEU 1:21 Dhe ajo do të lindë një djalë 
dhe ti do t›i vësh emrin Jezus, sepse ai do të 
shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre”.

LUKA 1:68 Bekuar qoftë Zoti, Perëndia i 
Izraelit, sepse e ka vizituar dhe e kreu çlirimin 
e popullit të vet;

ROMAKËVE 3:24  por janë shfajësuar 
falas me anë të hirit të tij, nëpërmjet 
shpengimit që është në Krishtin Jezus.

ROMAKËVE 6:14  Në fakt mëkati nuk 
do të ketë më pushtet mbi ju, sepse nuk jeni 
nën ligj, por nën hir.

ROMAKËVE 11:26 dhe kështu mbarë 
Izraeli do të shpëtohet, sikurse është shkruar: 
“Nga Sioni do të vijë Çlirimtari, dhe do të 
largojë pabesinë nga Jakobi.

EFESIANËVE 1:7 të cilin e bëri të teprojë ndaj 
nesh me gjithë urtësinë dhe mençurinë,

TITI 2:14 Mësoju këto gjëra, këshillo 

dhe qorto me çdo pushtet! Askush mos të 
përçmoftë.

HEBRENJVE 9:12  aq më shumë gjaku 
i Krishtit, i cili me anë të Frymës së Shenjtë e 
dha veten e tij të papërlyer nga asnjë faj ndaj 
Perëndisë, do ta pastrojë ndërgjegjen tuaj nga 
veprat e vdekura për t›i shërbyer Perëndisë së 
gjallë!

1 GJONIT 3:5 Djema, kurrkush mos ju 
mashtroftë: ai që zbaton drejtësinë është i 
drejtë, ashtu sikur është i drejtë ai.

6 Kush kryen mëkat është nga djalli, sepse djalli 
mëkaton nga fillimi; prandaj është shfaqur 
Biri i Perëndisë: për të shkatërruar veprat e 
djallit.

7 Kush lindi nga Perëndia nuk kryen mëkat, 
sepse fara e Perëndisë qëndron në të dhe nuk 
mund të mëkatojë sepse lindi nga Perëndia.

8 Prej kësaj njihen bijtë e Perëndisë dhe bijtë 
e djallit; kushdo që nuk praktikon drejtësinë 
nuk është nga Perëndia, dhe i tillë nuk është 
as ai që nuk do vëllanë e vet.

Shiko: #2; #3; Marku 15:31; Luka 2:38; Luka 21:28; Luka 24:21; 1 
e Korintasve 1:30; Efesianëve 1:14; Kolosianëve 1:14.

PSALMET



161

C01 Lindja e Mesias eshte profetizuar.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 132:11  Zoti iu betua 
Davidit në të vërtetë dhe nuk do të 
ndryshojë: “Unë do të vë mbi fronin tënd 
një fryt të të përbrendëshmëve të tua.

12 Në rast se bijtë e tu do të respektojnë 
besëlidhjen time dhe porositë e mia, që 
unë do t›u mësojë atyre, edhe bijtë e tyre 
do të ulen përjetë mbi fronin tënd”.

LUKA 1:30 Dhe engjëlli i tha: “Mos ki 
frikë, Mari, sepse ke gjetur hir para Perëndisë.

31 Dhe ja, ti do të mbetesh shtatzënë dhe do të 
lindësh një djalë, dhe do t›ia vesh emrin Jezus.

32 Ai do të jetë i madh dhe do të quhet Biri i 
Shumë të Lartit; dhe Zoti Perëndi do t›i japë 
fronin e Davidit, atit të tij;

33 dhe do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit 
përjetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë 
kurrë të sosur”.

LUKA 1:69 dhe na ngriti një shpëtim 
të pushtetshëm në shtëpinë e Davidit, 
shërbëtorit të vet,

70 ashtu si ai e kishte deklaruar nëpërmjet gojës 
së profetëve të tij të shenjtë që nga kohët e 
lashta, që ne të shpëtojmë

VEPRAT E APOSTUJVE 2:30 Ai, pra, 
duke qenë profet, e dinte se Perëndia i kishte 
premtuar me betim se nga fryti i belit të tij, 
sipas mishit, do të ngjallet Krishti për t›u ulur 
mbi fronin e tij;

Shiko: #1; #2; Psalmet 102:28; Isaia 59:21.

E16 Mesia do të bekojë popullin e tij.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 132:13  Duke qenë se Zoti 
e ka zgjedhur Sionin, ai e ka dashur atë 
për banesën e tij:

HEBRENJVE 12:22 dhe Jezusit, 
Ndërmjetësit të Besëlidhjes së re, dhe gjakut 
të spërkatjes, që flet më mirë se ai i Abelit.

23 Shikoni se mos refuzoni atë që flet, sepse 
në qoftë se nuk shpëtuan ata që refuzuan të 
dëgjojnë atë që fliste si orakull mbi dhe, aq më 
pak do të shpëtojmë ne, po të mos refuzojmë 
të dëgjojmë atë që flet prej qiellit,

24 zëri i të cilit e drodhi atëherë dheun, por tashti 
bëri këtë premtim, duke thënë: “Unë edhe 
një herë do të tund jo vetëm dheun, por edhe 
qiellin”.

Shiko: #1; Psalmet 68:16; Psalmet 78:68,69; Psalmet 87:2; Isaia 
14:32.

E16 Mesia do të bekojë popullin e tij.

PSALMET 132:14  Ky është vendi im 
i pushimit përjetë; këtu do të banoj, sepse 
e kam dashur.

MATEU 11:28 Ejani tek unë, o ju të gjithë të 
munduar dhe të rënduar, dhe unë do t›ju jap 
çlodhje.

29 Merrni mbi vete zgjedhën time dhe mësoni 
nga unë, sepse unë jam zemërbutë dhe i 
përulur nga zemra; dhe ju do të gjeni prehje 
për shpirtrat tuaj.

GJONI 14:23 Jezusi u përgjigj dhe i tha: 
“Nëse ndokush më do, do ta zbatojë fjalën 
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time; edhe Ati im do ta dojë dhe ne do të 
vijmë tek ai dhe do të bëjmë banesën tek ai.

HEBRENJVE 4:3 Sepse diku ai ka thënë kështu 
për të shtatën ditë: “Dhe Perëndia u preh të 
shtatën ditë nga të gjitha veprat e tij”;

Shiko: #1; #2; Psalmet 68:16; Psalmet 76:1,2; Psalmet 132:8,9; 
Psalmet 135:21; Isaia 57:15; Isaia 66:1; Ezekieli 38:8; 43:7,9; 2 e 

Korintasve 6:16; Hebrenjve 4:1-11.

E16 Mesia do të bekojë popullin e tij.

PSALMET 132:15  Do të bekoj fort 
zahiretë e tij, do t›i ngop me bukë të 
varfërit e tij;

MATEU 5:6 Lum ata që janë të uritur dhe 
të etur për drejtësi, sepse ata do të ngopen.

MATEU 6:32 Sepse janë paganët ata që 
kërkojnë të gjitha këto gjëra; Ati juaj qiellor, 
pra, e di mirë se ju keni nevojë për të gjitha 
këto gjëra.

33 Por para së gjithash kërkoni mbretërinë e 
Perëndisë dhe drejtësinë e tij dhe të gjitha këto 
gjëra do t›ju shtohen.

MARKU 8:6 Atëherë ai e urdhëroi turmën 
të ulet për tokë; dhe mori të shtatë bukët, 
falënderoi, i theu dhe ua dha dishepujve të 
vet që t›ia shpërndajnë turmës; dhe ata ia 
shpërndanë.

7 Kishin edhe disa peshq të vegjël; mbasi i bekoi, 
urdhëroi që edhe ata t›i shpërndahen turmës.

8 Kështu ata hëngrën dhe u ngopën; dhe dishepujt 
çuan shtatë kosha me copat që tepruan.

9 Ata që hëngrën ishin rreth katër mijë veta; 
pastaj i lejoi.

LUKA 1:53 i mbushi me të mira të 
uriturit dhe i ktheu duarbosh të pasurit.

GJONI 6:35 Dhe Jezusi u tha atyre: “Unë 
jam buka e jetës; kush vjen tek unë nuk do 
të ketë më kurrë uri dhe kush beson në mua, 
nuk do të ketë më kurrë etje.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:44 Por gjithë 
ata që besonin rrinin bashkë dhe çdo gjë e 
kishin të përbashkët.

45 Dhe i shisnin pronat e pasuritë dhe ua ndanin 
të gjithëve, sipas nevojës së çdonjërit.

46 Dhe ngulmonin me një mendje të vetme 
çdo ditë në tempull dhe, duke e thyer bukën 
nga shtëpia në shtëpi, merrnin ushqimin me 
gëzim dhe me thjeshtësi zemre,

Shiko: Psalmet 34:9,10; Isaia 33:16; Jeremía 31:14; Mateu 14:19-
21.

E16 Mesia do të bekojë popullin e tij.

PSALMET 132:16  do t›i vedh 
priftërinjtë e tij me shpëtim, do të 
ngazëllojnë shenjtorët e tij me britma gëzimi.

GALATASVE 3:27 Nuk ka as Jude, 
as Grek, nuk ka as skllav as të lirë, nuk ka as 
mashkull as femër, sepse të gjithë jeni një në 
Jezu Krishtin.

ZBULESA 1:6 Ja, ai vjen me retë dhe çdo sy 
do ta shohë, edhe ata që e tejshpuan; dhe të 
gjitha fiset e dheut do të vajtojnë për të. Po, 
amen.

Shiko: #1; #2; 2 i Kronikave 6:41; Psalmet 132:9; Isaia 61:10; 
Zbulesa 3:5; Zbulesa 4:4; Zbulesa 7:9-14; Zbulesa 20:6.
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D04 Puna e Mesisë si Mbret.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 132:17  Këtu do ta rris 
fuqinë e Davidit dhe do t›i jap një llambë 
të vajosurit tim.

18 Do t›i mbuloj me turp armiqtë e tij, por 
mbi të do të lulëzojë kurora e tij”.

LUKA 1:67 Dhe Zakaria, ati i tij, u 
mbush me Frymën e Shenjtë dhe profetizoi, 
duke thënë:

68 Bekuar qoftë Zoti, Perëndia i Izraelit, sepse 
e ka vizituar dhe e kreu çlirimin e popullit të 
vet;

69 dhe na ngriti një shpëtim të pushtetshëm në 
shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet,

70 ashtu si ai e kishte deklaruar nëpërmjet gojës 
së profetëve të tij të shenjtë që nga kohët e 
lashta, që ne të shpëtojmë

71 prej armiqve tanë dhe prej dorës së gjithë atyre 
që na urrejnë,

LUKA 2:25 Dhe ja, në Jeruzalem ishte një 
njeri që quhej Simeon; Ky njeri ishte i drejtë 
dhe i përshpirtshëm dhe priste ngushëllimin e 
Izraelit; dhe Fryma e Shenjtë ishte mbi të.

26 Dhe në mënyrë hyjnore atij i qe zbuluar nga 
Fryma e Shenjtë se nuk do të vdiste para se të 
kishte parë Krishtin e Zotit.

27 Ai pra, i shtyrë nga Fryma, erdhi në tempull; 
dhe, si prindërit i prunë fëmijën Jezus për të 
bërë me të ato që përshkruan ligji,

28 ai e mori në krah e bekoi Perëndinë duke 
thënë:

29 “Tani, o Zot, lejo që shërbëtori yt të vdesë në 
paqe, sipas fjalës sate,

30 sepse sytë e mi e panë shpëtimin tënd
31 që ti e përgatite përpara gjithë popujve:
32 dritën për të ndriçuar kombet dhe lavdinë e 

popullit tënd, Izraelit”.

LUKA 20:42 Vetë Davidi, në librin e 
Psalmeve, thotë: “Zoti i tha Zotit tim: Ulu në 
të djathtën time,

43 derisa unë t›i vë armiqtë e tu si stol të 
këmbëve të tua”.

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

Shiko: #1; #2; #5; Psalmet 21:8,9; Psalmet 109:29; Psalmet 148:14; 
Ezekieli 29:21.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 138:4 Tërë mbretërit e tokës do të 
të kremtojnë, o Zot, kur të dëgjojnë fjalët e 
gojës sate,

5 dhe do të këndojnë rrugët e Zotit, sepse e 
madhe është lavdia e Zotit.

ISAIA 49:22 Kështu thotë Zoti, Zoti: “Ja, 
unë do të ngre dorën time mbi kombet, do të 
ngre flamurin tim mbi popujt; atëherë do t›i 
sjellin bijtë e tu në krahë dhe vajzat e tua do 
t›i sjellin mbi supe.

23 Mbretërit do të jenë baballarët tuaj birësues 
dhe mbretëreshat e tyre do të jenë tajat tuaja; 
ata do të bien përmbys para teje me fytyrën 
përtokë dhe do të lëpijnë pluhurin e këmbëve 
të tua; kështu do të mësosh që unë jam Zoti 
dhe ata që shpresojnë tek unë nuk do të 
turpërohen.

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
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e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

Shiko: #1; #5.

B08 Gjithëdija e Mesias.

PSALMET 139:1 Ti më ke hetuar, o Zot, dhe 
më njeh.

2 Ti e di kur ulem dhe kur ngrihem, ti e 
kupton nga larg mendimin tim.

3 Ti e shqyrton me kujdes ecjen time dhe 
pushimin tim dhe i njeh thellë të gjitha 
rrugët e mia.

4 Sepse, edhe para se të jetë fjala mbi gojën 
time ti, o Zot, e di atë plotësisht.

MATEU 9:4 Por Jezusi, duke njohur 
mendimet e tyre, tha: “Pse mendoni gjëra të 
mbrapështa në zemrat tuaja?

MATEU 12:36 Por unë po ju them se ditën e 
gjyqit njërëzit do të japin llogari për çdo fjalë 
të kotë që kanë thënë.

37 Sepse në bazë të fjalëve të tua do të 
justifikohesh, dhe në bazë të fjalëve të tua do 
të dënohesh”.

LUKA 9:47 Atëherë Jezusi, duke ditur 
ç›mendime kishin në zemrat e tyre, mori një 
fëmijë të vogël dhe e afroi pranë vetes,

LUKA 10:22 Gjithçka më është dhënë në 
dorë nga Ati im; dhe askush nuk e di kush 
është Biri, përveç Atit, dhe kush është Ati, 
përveç Birit, dhe atij që Biri do t›ia zbulojë”.

GJONI 2:24 por Jezusit nuk u zinte besë 

atyre, sepse i njihte të gjithë,
25 dhe sepse nuk kishte nevojë që ndokush të 

jepte dëshmi për njeriun, sepse ai e dinte 
ç›kishte përbrenda njeriut.

GJONI 13:21 Mbasi i tha këto fjalë, Jezusi, 
u trondit në frymë, dhe dëshmoi e tha: “Në të 
vërtetë, në të vërtetë po ju them se një nga ju 
do të më tradhtojë”.

GJONI 16:30 Tani ne njohim se ti di 
gjithçka dhe s›ke nevojë që ndokush të të 
pyesë; prandaj ne besojmë se ke dalë nga 
Perëndia”.

GJONI 21:17 E pyeti për të tretën herë: 
“Simon nga Jona, a më do ti mua?”. Pjetri u 
trishtua pse e pyeti për të tretën herë: “A më 
do ti mua?”, dhe iu përgjigj: “Zot, ti di çdo 
gjë, ti di se unë të dua”. Jezusi i tha: “Kulloti 
delet e mia.

1 E KORINTASVE 4:5 Prandaj mos 
gjykoni asgjë para kohe derisa të vijë Zoti, 
që do të nxjerrë në dritë gjërat e fshehta të 
errësirës dhe do të shfaqë këshillat e zemrave; 
dhe atëherë secili do të ketë lavdërimin e vet 
nga Perëndia.

HEBRENJVE 4:13  Duke pasur, pra, 
një kryeprift të madh që ka përshkuar qiejt, 
Jezusin, Birin e Perëndisë, le të mbajmë fort 
rrëfimin tonë të besimit.

ZBULESA 3:8 Ja, unë do të dorëzoj disa nga 
sinagoga e Satanit, që e quajnë veten Judenj, 
dhe nuk janë, por gënjejnë; ja, unë do t›i bëj 
të vijnë dhe të bien përmbys përpara këmbëve 
të tua, dhe do të njohin se unë të kam dashur.
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Shiko: Psalmet 17:3; Psalmet 44:21; Psalmet 94:11; Psalmet 121:3-8; 
Psalmet 139:23; Fjalët e urta 5:21; Predikuesi 12:14; Isaia 29:15; 
Isaia 37:28; Jeremía 12:3; Jeremía 17:9,10; Jeremía 23:24; Danieli 

2:22; Malakia 3:16; Gjoni 4:16-19,28.

B09 Gjithëpranimi i Mesias.

PSALMET 139:7 Ku do të mund të shkoja 
larg Frymës sate, ose ku do të mund të ikja 
larg pranisë sate?

8 Në rast se ngjitem në qiell, ti je atje; në rast 
se shtrij shtratin tim në Sheol, ti je edhe 
aty.

9 Në rast se marr krahët e agimit dhe shkoj 
të banoj në skajin e detit,

10 edhe aty dora jote do të më udhëheqë dhe 
dora jote e djathtë do të më kapë.

MATEU 18:20 Sepse, kudo që dy a tre janë 
bashkuar në emrin tim, unë jam në mes të 
tyre”.

MATEU 28:20 dhe duke i mësuar të zbatojnë 
të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe 
ja, unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim 
të botës. Amen”.

GJONI 1:1 Në fillim ishte Fjala dhe Fjala 
ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi.

GJONI 14:20 Atë ditë do të mësoni se unë 
jam në Atin tim, dhe se ju jeni në mua dhe 
unë në ju.

KOLOSIANËVE 1:17 Ai vetë është 
kreu i trupit, pra i kishës; ai është fillimi, i 
parëlinduri nga të vdekurit, përderisa të ketë 
parësinë në çdo gjë,

Shiko: Jeremía 23:23,24; Mikea 5:2; Zbulesa 21:2,3,10,22,23.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 145:10         Tërë veprat 
e tua do të të kremtojnë, o Zot, dhe 
shenjtorët e tu do të të bekojnë.

11 Ata do të flasin për lavdinë e mbretërisë 
sate dhe do të tregojnë për fuqinë tënde,

12 për t›u bërë të njohura bijve të njerëzve 
mrekullitë e tua dhe shkëlqimin e 
madhërishëm të mbretërisë sate.

13 Mbretëria jote është një mbretëri përjet 
dhe sundimi yt vazhdon brez pas brezi.

EFESIANËVE 3:7 Mua, më të voglit nga 
të gjithë shenjtorët, m›u dha ky hir për 
të shpallur midis johebrenjve pasuritë e 
papërshkrueshme të Krishtit,

8 dhe për t›u manifestuar të gjithëve 
pjesëmarrjen e misterit, i cili nga epokat më të 
lashta qe fshehur në Perëndinë, i cili krijoi të 
gjitha gjërat nëpërmjet Jezu Krishtit;

1 TIMOTEUT 1:17 Po ta besoj këtë 
detyrë, o Timote bir, sipas profecive që u bënë më 
parë për ty, që sipas tyre të bësh luftimin e mirë,

HEBRENJVE 13:15 Dëgjoni të parët tuaj 
dhe nënshtrohuni atyre, sepse ata rrijnë zgjuar 
për shpirtërat tuaj, si ata që duhet të japin 
llogari; që ta bëjnë këtë me gëzim dhe jo me 
psheretima, sepse kjo nuk do t›ju sillte dobi.

ZBULESA 5:12 Edhe dëgjova çdo krijesë që 
është në qiell, mbi dhe, nën dhe dhe ato që 
janë në det dhe gjitha gjërat sa janë në to, 
që thoshnin: “Atij që rri ulur mbi fron dhe 
Qengjit i qofshin bekimi, nderi, lavdia dhe 
forca në shekuj të shekujve”.

13 Dhe të katër qeniet e gjalla thoshnin: 
“Amen!”. Dhe të njëzet e katër pleq ranë 
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përmbys dhe adhuruan atë që rron në shekuj 
të shekujve.

ZBULESA 7:9 Dhe thërrisnin me zë të madh, 
duke thënë: “Shpëtimi është i Perëndisë tonë që 
është ulur mbi fron dhe i Qengjit”.

10 Dhe të gjithë engjëjt rrinin në këmbë përqark 
fronit, dhe pleqve dhe katër qenieve e gjalla, 
dhe ranë përmbys mbi fytyrën e tyre përpara 
fronit dhe adhuruan Perëndinë,

11 duke thënë: “Amen! Bekimi, dhe lavdia, dhe 
dituria, dhe falendërimi, dhe nderimi, dhe 
fuqia dhe forca janë te Perëndia ynë në shekuj 
të shekujve. Amen!”.

12 Pastaj një nga pleqtë m›u drejtua, duke më 
thënë: “Cilët janë këta që janë veshur me 
rroba të bardha, dhe nga kanë ardhur?”.

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

16 duke thënë: “Ne të falënderojmë, o Zot, 
Perëndi i Plotfuqishmi, që je, që ishe dhe që 
do të vish, sepse more në dorë pushtetin tënd 
të madh, dhe mbretëron.

17 Kombet ishin zemëruar, por erdhi mëria jote, 
dhe erdhi koha që të gjykohen të vdekurit dhe 
t›u jepet paga shërbëtorëve të tu, profetëve, 
dhe shenjtorëve, dhe atyre që druajnë emrin 
tënd, të vegjëlve dhe të mëdhenjve, dhe të 
shkatërrosh ata që shkatërrojnë dheun”.

ZBULESA 12:10 Dhe ata e fituan atë me anë 
të gjakut të Qengjit, dhe me anë të fjalës së 
dëshmisë së tyre; dhe nuk e deshën jetën e 
tyre deri në vdekje.

ZBULESA 19:5 Dhe nga froni erdhi një zë, 
duke thënë: “Lëvdoni Perëndinë tonë, gjithë 

ju shërbëtorë të tij dhe ju që e druani, dhe të 
vegjlit dhe të mëdhenjtë”.

6 Dhe dëgjova një si zë i një turme të 
madhe, dhe si zë shumë ujërash dhe si zë 
bubullimash të forta, që thoshte: “Aleluja, 
sepse filloi të mbretërojë Zoti, Perëndia ynë, i 
Plotfuqishmi!.

Shiko: #1; #2; 1 e Korintasve 15:21-28.

E05 Mrekullitë e Mesias.

PSALMET 146:8 Zoti u hap sytë të verbërve, 
Zoti ngre ata që janë rrëzuar, Zoti i do të 
drejtët.

ISAIA 35:5 Atëherë do të hapen sytë e të 
verbërve dhe veshët e të shurdhëve;

MATEU 9:30 Dhe atyre iu hapën sytë. 
Pastaj Jezusi i urdhëroi rreptësisht duke thënë: 
“Ruhuni se mos e merr vesh njeri”.

MATEU 11:5 Të verbërit po shohin, të 
çalët po ecin, lebrozët janë pastruar dhe 
të shurdhërit po dëgjojnë; të vdekurit po 
ngjallen dhe ungjilli po u predikohet të 
varfërve.

LUKA 18:42 Dhe Jezusi i tha: “Rimerr 
dritën e syve, Besimi yt të shëroi”.

GJONI 9:10 I thanë pra: “Si të janë hapur 
sytë?”.

11 Ai u përgjigj dhe tha: “Një njeri, që quhet 
Jezus, ka bërë baltë, m›i leu sytë dhe më tha: 
“Shko te pellgu i Siloamit dhe lahu”. Dhe unë 
shkova atje, u lava dhe m›u kthye drita e syve”.
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VEPRAT E APOSTUJVE 26:18 që t›u 
çelësh sytë atyre dhe t›i kthesh nga errësira në 
dritë dhe nga pushteti i Satanit te Perëndia, 
që të marrin me anë të besimit në mua 
faljen e mëkateve dhe një trashëgim midis të 
shenjtëruarve”.

EFESIANËVE 1:18  dhe cila është 
madhështia e jashtëzakonshme e fuqisë së tij 
ndaj nesh, që besojmë sipas veprimit të forcës 
së fuqisë së tij,

1 PJETRIT 2:9 Shumë të dashur, unë ju 
këshilloj, si të huaj dhe shtegtarë, të hiqni 
dorë nga lakmitë e mishit, që luftojnë kundër 
shpirtit.

Shiko: Isaia 42:16,18.

E26 Puna e shpengimit nga Mesia.

PSALMET 147:3 Ai shëron ata që e kanë 
zemrën të thyer dhe lidh plagët e tyre.

6 Zoti larton njerëzit e përulur, por ul deri 
në tokë njerëzit e këqij.

MATEU 5:5 Lum ata që janë zemërbutë, 
sepse ata do ta trashëgojnë tokën.

LUKA 4:18 “Fryma e Zotit është mbi 
mua, sepse ai më vajosi për të ungjillizuar të 
varfërit; ai më dërgoi për të shëruar ata që e 
kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin 
e të burgosurve dhe kthimin e të parit të 
verbërve, për të çliruar përsëri të shtypurit,

Shiko: 1 Pjetrit 5:6.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 147:2 Zoti ndërton Jeruzalemin, 
dhe mbledh të humburit e Izraelit.

13 Sepse ai ka përforcuar shufrat e portave të 
tua dhe ka bekuar bijtë e tu në mes teje.

14 Ai e ruan paqen brenda kufijve të tu dhe të 
ngop me grurin më të mirë.

20 Ai nuk e ka bërë këtë me asnjë komb tjetër; 
dhe ato nuk i njohin dekretet e tij. Aleluja.

ISAIA 11:12 Ai do të ngrerë flamurin për 
kombet, do të mbledhë të dëbuarit e Izraelit 
dhe do të grumbullojë ata që u shpërndanë 
nga Juda në të katër anët e dheut.

ZAKARIA 8:3 Kështu thotë Zoti: “Unë do 
të kthehem në Sion dhe do të banoj në mes të 
Jeruzalemit. Jeruzalemin do ta quajnë Qytet të 
besnikërisë dhe malin e Zotit të ushtrive, mal 
të shenjtërisë”.

ROMAKËVE 3:1 Cila është, pra, përparësia e 
Judeut, ose cila është dobia e rrethprerjes?

2 E madhe në çdo mënyrë; para së gjithash 
sepse orakujt e Perëndisë iu besuan atyre.

ROMAKËVE 11:25 Sepse nuk dua, 
o vëllezër, që ju të jeni të paditur këtë të 
fshehtë që të mos mbaheni me të madh në 
veten tuaj se i ka ndodhur një ngurtësim një 
pjese të Izraelit deri sa të ketë hyrë tërësia e 
johebrenjve,

26 dhe kështu mbarë Izraeli do të shpëtohet, 
sikurse është shkruar: “Nga Sioni do të vijë 
Çlirimtari, dhe do të largojë pabesinë nga 
Jakobi.

27 Dhe kjo do të jetë besëlidhja ime me ta, kur 
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unë t›ju heq mëkatet e tyre”.

Shiko: #1; #2; #3; Psalmet 102:13-16; Mateu 16:18; Mateu 
19:13,14; Efesianëve 1:10; Efesianëve 2:17-19; Romakëve 11:25.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

PSALMET 149:1 Aleluja. Këndojini Zotit 
një këngë të re, këndoni lavdinë e tij në 
kuvendin e shenjtorëve.

2 Le të ngazëllohet Izraeli tek ai që e ka 
bërë, le të ngazëllohen bijtë e Sionit te 
Mbreti i tyre.

3 Le të lëvdojnë emrin e tij me valle, të 
këndojnë lavdet e tij me dajre dhe me 
qeste,

4 sepse Zoti kënaqet me popullin e tij; ai i 
kurorëzon me shpëtim njerëzit e përulur.

5 Le të ngazëllohen shenjtorët në lavdi, le të 
këndojnë nga gëzimi mbi shtretërit e tyre.

MATEU 21:5 “I thoni bijës së Sionit: Ja po 
të vjen mbreti yt, zemërbutë, hipur mbi një 
gomare, madje një pulishtë, pjellë e një kafshe 
barrë”.

LUKA 19:38 duke thënë: “Bekuar qoftë 
Mbreti që po vjen në emër të Zotit; paqe në 
qiell dhe lavdi në vendet shumë të larta”.

HEBRENJVE 2:12  Edhe më: “Do të 
shpresoj në të”. Dhe përsëri: “Ja unë, dhe 
fëmijët që m›i dha Perëndia”.

1 PJETRIT 1:8 Për këtë shpëtim kërkuan dhe 
hetuan profetët që profetizuan nga hirin për 
ju,

1 PJETRIT 3:4 ashtu si Sara, që i bindej 

Abrahamit duke e quajtur “zot”; bija të saj ju 
jeni, në qoftë se bëni mirë dhe nuk trembeni 
nga ndonjë frikë.

ZBULESA 5:9 dhe na bëre mbretër dhe 
priftër për Perëndinë tonë, dhe do të 
mbretërojmë mbi dhe”.

10 Pastaj pashë, dhe dëgjova zërin e shumë 
engjëjve përqark fronit, qenieve të gjalla dhe 
pleqve; dhe numri i tyre ishte dhjetë mijëra 
dhjetë mijërash dhe mijëra mijërash,

ZBULESA 19:6 Dhe dëgjova një si zë i një 
turme të madhe, dhe si zë shumë ujërash dhe 
si zë bubullimash të forta, që thoshte: “Aleluja, 
sepse filloi të mbretërojë Zoti, Perëndia ynë, i 
Plotfuqishmi!.

Shiko: #1; #2; Ligji i Përtërirë 7:6,7; 1 i Samuelit 12:22; Psalmet 
22:22,25; Psalmet 33:2,3; Psalmet 96:1; Psalmet 98:1; Psalmet 

100:1-3; Psalmet 111:1; Psalmet 116:18; Psalmet 135:3,4; Psalmet 
144:9; Psalmet 150:4; Isaia 42:10; Isaia 54:5; Isaia 62:4,5; 1 Pjetrit 

5:5.

H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.

PSALMET 149:6 Le të kenë në gojën e tyre 
lavdet e Perëndisë dhe në dorën e tyre një 
shpatë që pret nga të dy anët;

7 për t›u hakmarrë me kombet dhe për t›u 
dhënë ndëshkime popujve,

8 për t›i lidhur mbretërit e tyre me zinxhirë 
dhe fisnikët e tyre me pranga hekuri,

9 për të zbatuar mbi ta gjykimin e shkruar. 
Ky është nderi që u rezervohet mbarë 
shenjtorëve të tij. Aleluja.

ZAKARIA 14:17 Dhe do të ndodhë që, në 
qoftë se ndonjë familje e dheut nuk do të 
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shkojë në Jeruzalem për të adhuruar Mbretin, 
Zotin e ushtrive, kurrfarë shiu nuk do të bjerë 
mbi to.

18 Në qoftë se familja e Egjiptit nuk do të dalë 
dhe nuk do të vijë, as mbi të nuk do të bjerë 
shi, por do të bjerë e njëjta plagë me të cilën 
Zoti do të godasë kombet që nuk do të dalin 
të kremtojnë festën e Kasolleve.

19 Ky do të jetë ndëshkimi i Egjiptit, dhe 
ndëshkimi i të gjitha kombeve që nuk do të 
dalin të kremtojnë festën e Kasolleve.

1 E KORINTASVE 6:2 A nuk e dini ju se 
shenjtorët do të gjykojnë botën? Dhe nëse 
bota do të gjykohet nga ju, a thua nuk jeni të 
zotët të gjykoni gjërat më të vogla?

3 A nuk e dini ju se ne do të gjykojmë engjëj? 
Dhe aq më tepër mund të gjykojmë gjërat e 
kësaj jete!

HEBRENJVE 4:12             Dhe nuk ka 
asnjë krijesë që të jetë e fshehur para tij, por të 
gjitha janë lakuriq dhe të zbuluara para syve të 
Atij, të cilit ne do t›i japim llogari.

ZBULESA 1:16 Dhe kur e pashë, rashë para 
këmbëve të tij si i vdekur. Dhe ai vuri dorën e 
tij të djathtë mbi mua, duke më thënë: “Mos 
u tremb! Unë jam i pari dhe i fundit,

ZBULESA 3:21 Kush ka veshë, le të dëgjojë 
atë që u thotë Fryma kishave”.

Shiko: #1; #6; Psalmet 96:14; Psalmet 145:3-5; Psalmet 148:14; 
Danieli 7:18,22; Luka 2:14; Zbulesa 19:11-21.
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G04 Mesia do të derdhë Shpirtin e Tij.

FJALËT E URTA 1:23 Ejani në vete nga 
qortimi im; ja, unë do të derdh mbi ju 
Frymën time dhe do t›ju bëj të njohura 
fjalët e mia.

JOELI 2:28 Mbas kësaj do të ndodhë që 
unë do të përhap Frymën tim mbi çdo mish; 
bijtë tuaj dhe bijat tuaja do të profetizojnë, 
pleqtë tuaj do të shohin ëndrra, të rinjtë tuaj 
do të kenë vegime.

ZAKARIA 12:10 Do të derdh mbi shtëpinë 
e Davidit dhe mbi banorët e Jeruzalemit 
Frymën e hirit dhe të përgjërimit; dhe ata 
do të vështrojnë drejt meje, drejt atij që 
kanë therur; do të pikëllohen për të, ashtu 
si pikëllohesh për një bir të vetëm, dhe 
do të hidhërohen shumë për të, ashtu si 
hidhërohesh fort për një të parëlindur.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:4    Kështu 
të gjithë u mbushën me Frymën e Shenjtë 
dhe filluan të flasin në gjuhë të tjera, ashtu si 
Fryma e Shenjtë ua jepte të shpreheshin.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:38 Atëherë 
Pjetri u tha atyre: “Pendohuni dhe secili nga 
ju le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit 
për faljen e mëkateve, dhe ju do të merrni 
dhuratën e Frymës së Shenjtë.

Shiko: Isaia 32:15.

A04 Mesia ekziston nga përjetësia.
D01 Vajosja e Mesisë.

FJALËT E URTA 8:22 Zoti më zotëroi në 
fillim të rrugës së tij, përpara veprave të tij 
më të lashta.

23 U vendosa nga amshimi, që në krye, para 
se toka të ekzistonte.

24 Më prodhuan kur nuk kishte ende 
humnera, kur nuk kishte burime me ujë të 
bollshëm.

25 Më prodhuan para se themelet e maleve të 
ishin përforcuar, para kodrinave,

26 kur nuk kishte sajuar ende as tokën, as 
fushat dhe as plisat e para të dheut.

27 Kur ai fiksonte qiejtë, unë isha aty; kur 
bënte një rreth mbi sipërfaqen e humnerës,

28 kur i bënte të qëndrueshëm qiejtë e epërm, 
kur përforconte burimet e humnerës,

29 kur i caktonte detit caqet e tij në mënyrë që 
ujërat të mos kalonin përtej urdhërit të tij, 
kur vendoste themelet e dheut,

GJONI 1:1 Në fillim ishte Fjala dhe Fjala 
ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi.

2 Ai (fjala) ishte në fillim me Perëndinë.
3 Të gjitha gjërat u bënë me anë të tij (fjala), 

dhe pa atë nuk u bë asnjë nga ato që u bënë.
4 Në atë ishte jeta, dhe jeta ishte drita e 

njerëzve.

GJONI 17:5 Tani, pra, më përlëvdo, o Atë, 
pranë teje, me lavdinë që unë e kisha pranë 
teje para se të bëhej bota.

GJONI 17:24 O Atë, unë dua që atje ku 
jam unë, të jenë me mua edhe ata që më ke 
dhënë, që ta shohin lavdinë time që ti më ke 
dhënë, sepse ti më ke dashur para themelimit 
të botës.
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KOLOSIANËVE 1:15 sepse në të u 
krijuan të gjitha gjërat, ato që janë në qiejt 
dhe ato mbi dhe, gjërat që duken dhe ato që 
nuk duken: frone, zotërime, principata dhe 
pushtete; të gjitha gjërat janë krijuar me anë të 
tij dhe në lidhje me të.

16 Ai është përpara çdo gjëje dhe të gjitha gjërat 
qëndrojnë në të.

17 Ai vetë është kreu i trupit, pra i kishës; ai 
është fillimi, i parëlinduri nga të vdekurit, 
përderisa të ketë parësinë në çdo gjë,

18 sepse Atit i pëlqeu që në të të banojë e gjithë 
plotësia,

19 dhe, duke bërë paqen me anë të gjakut të 
kryqit të tij, duke fituar pas, me anë të tij, të 
gjitha gjërat, si ato që janë mbi dhe si dhe ato 
që janë në qiejt.

HEBRENJVE 1:1 së fundi, këto ditë na ka folur 
me anë të Birit, të cilin e bëri trashëgimtar të 
të gjitha gjërave, me anë të të cilit e krijoi dhe 
gjithësinë.

2 Ai, duke qenë shkëlqimi i lavdisë së tij dhe 
vula e qenies së tij dhe duke i mbajtur të 
gjitha me fjalën e fuqisë së tij, mbasi e bëri 
vetë pastrimin nga mëkatet tona, u ul në të 
djathtën e Madhërisë në vendet e larta,

3 edhe u bë aq më i lartë nga engjëjt, sa më 
të madhërueshëm se ata është emri që ai e 
trashëgoi.

4 Sepse cilit nga engjëjt i tha ndonjë herë: “Ti je 
Biri im, sot më je lindur”? Edhe përsëri: “Unë 
do t›i jem Atë, dhe ai do të më jetë Bir”?

5 Dhe akoma, kur ta shtjerë të Parëlindurin në 
botë, thotë: “Le ta adhurojnë të gjithë engjëjt 
e Perëndisë”.

Shiko: Zanafilla 1:26; Psalmet 2:6; Mikea 5:2; Efesianëve 1:10,11; 
Gjoni 1:1,2.

A05 Marrëdhënia e Mesisë me Atin e Tij.

FJALËT E URTA 8:29 kur i caktonte 
detit caqet e tij në mënyrë që ujërat të mos 
kalonin përtej urdhërit të tij, kur vendoste 
themelet e dheut,

30 unë isha pranë tij si një arkitekt, isha çdo 
ditë kënaqësia e tij, duke u gëzuar çdo çast 
para tij;

31 kënaqesha në pjesën e banueshme të botës 
dhe gjeja ëndjen time me bijtë e njerëzve.

MATEU 3:16 Dhe Jezusi, sapo u pagëzua, 
doli nga uji; dhe ja, qiejt iu hapën, dhe ai 
pa Frymën e Perëndisë duke zbritur si një 
pëllumb e duke ardhur mbi të;

17 dhe ja një zë nga qielli që tha: “Ky është Biri 
im i dashur, në të cilin jam kënaqur”.

GJONI 1:1 Në fillim ishte Fjala dhe Fjala 
ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi.

2 Ai (fjala) ishte në fillim me Perëndinë.
3 Të gjitha gjërat u bënë me anë të tij (fjala), 

dhe pa atë nuk u bë asnjë nga ato që u bënë.

GJONI 1:18 Askush s›e pa Perëndinë 
kurrë; i vetëmlinduri Bir, që është në gjirin e 
t›Et, është ai që e ka bërë të njohur.

GJONI 4:34 Jezusi u tha atyre: “Ushqimi 
im është të bëj vullnetin e atij që më dërgoi 
dhe të kryej veprën e tij.

GJONI 5:19 Atëherë Jezusi u përgjgj dhe 
u tha atyre: “Në të vërtetë, në të vërtetë po 
ju them se Biri nuk mund të bëjë asgjë prej 
vetvetes, përveç asaj që sheh se bën Ati; gjërat 
në fakt që bën Ati, i bën po ashtu dhe Biri.

20 Sepse Ati e do Birin dhe i dëfton gjithçka që 
bën vetë; dhe do t›i dëftojë vepra më të mëdha 
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se këto, që të mrekulloheni.

Shiko: Psalmet 40:6-8; Isaia 42:1; Mateu 17:5; Gjoni 12:28; Gjoni 
13:1; Gjoni 16:28; 2 e Korintasve 8:9.

B01 Mesia është Biri i Perëndisë.

FJALËT E URTA 30:4 Kush u ngjit 
në qiell dhe zbriti prej tij? Kush e ka 
mbledhur erën në duart e tij? Kush i ka 
mbyllur ujërat në rroben e tij? Kush i ka 
vendosur të g jithë kufijtë e tokës? Cili është 
emri i tij dhe emri i të birit, po qe se ti e 
di?

ISAIA 9:6 aaa see Sepse na ka lindur një 
fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet 
e tij do të mbështetet perandoria dhe do të 
quhet Këshilltar i admirueshëm, Perëndi i 
fuqishëm, Atë i përjetshëm, Princ i paqes.

JEREMÍA 23:6 Në ditët e tij Juda do të 
shpëtohet dhe Izraeli do të qëndrojë në siguri. 
Ky do të jetë emri me të cilin do të thirret: 
“Zoti drejtësia jonë”.

GJONI 1:1 Në fillim ishte Fjala dhe Fjala 
ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi.

GJONI 1:18 Askush s›e pa Perëndinë 
kurrë; i vetëmlinduri Bir, që është në gjirin e 
t›Et, është ai që e ka bërë të njohur.

GJONI 3:13 Askush nuk u ngjit në qiell, 
përveç atij që zbriti nga qielli, pra, Birit të 
njeriut që është në qiell.

EFESIANËVE 4:9 Ai që zbriti është po ai që 
edhe u ngjit përmbi të gjithë qiejt, për të 

përmbushur të gjitha gjërat.
10 Dhe ai vetë i dha disa si apostuj, të tjerë si 

profetë, të tjerë si ungjilltarë dhe të tjerë si 
barinj e mësues,

Shiko: Ligji i Përtërirë 30:3; Gjyqtarët 13:18; Jobi 38:4; Psalmet 2:7; 
Jeremía 7:14; Mateu 1:21-23; Gjoni 6:46; Romakëve 10:6,7.
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B18 Shenjtëria, bukuria dhe lavdia eMesias.

KANTIKU I KANTIKËVE 5:16 Goja e tij 
është vetë ëmbëlsia; po, ai është tërheqës 
në çdo pikpamje. Ky është i dashuri im, ky 
është miku im, o bija të Jeruzalemit.

PSALMET 45:1 Më burojnë nga zemra fjalë 
shumë të ëmbla; unë i këndoj mbretit poemën 
time. Gjuha ime do të jetë si pena e një 
shkruesi të shpejtë.

GJONI 3:29 Ai që e ka nusen është 
dhëndri, por miku i dhëndrit, që është i 
pranishëm dhe e dëgjon, gëzohet shumë për 
zërin e dhëndrit; prandaj ky gëzimi im është i 
plotësuar!

GALATASVE 2:20   Unë nuk e hedh 
poshtë hirin e Perëndisë sepse, në qoftë se 
drejtësia vjen me anë të ligjit, atëherë Krishti 
ka vdekur më kot.

1 GJONIT 4:16 Në dashuri nuk ka frikë, 
madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë 
frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, 
dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në 
dashuri.

Shiko: Kantiku i Kantikëve 1:2; Kantiku i Kantikëve 2:16; Kantiku i 
Kantikëve 6:3; Mateu 11:19; Mateu 26:50; Luka 7:34; Jakobit 2:23.
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E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

ISAIA 2:2 Në ditët e fundit do të vij 
që mali ku ndodhet shtëpia e Zotit do 
të vendoset në majën e maleve dhe do të 
ngrihet mbi disa kodra, dhe këtu do të 
vershojnë tërë kombet.

3 Shumë popuj do të vijnë duke thënë: 
“Ejani, të ngjitemi në malin e Zotit, në 
shtëpinë e Perëndisë të Jakobit; ai do të 
na mësojë rrugët e tij dhe ne do të ecim në 
shtigjet e tij”. Sepse nga Sioni do të dalë 
ligji dhe nga Jeruzalemi fjala e Zotit.

PSALMET 22:27 Të gjitha skajet e tokës do 
ta mbajnë mend Zotin dhe do të kthehen 
tek ai; dhe të gjitha familjet e kombeve do të 
adhurojnë përpara teje.

28 Sepse Zotit i përket mbretëria dhe ai sundon 
mbi kombet.

ISAIA 49:22 Kështu thotë Zoti, Zoti: “Ja, 
unë do të ngre dorën time mbi kombet, do të 
ngre flamurin tim mbi popujt; atëherë do t›i 
sjellin bijtë e tu në krahë dhe vajzat e tua do 
t›i sjellin mbi supe.

23 Mbretërit do të jenë baballarët tuaj birësues 
dhe mbretëreshat e tyre do të jenë tajat tuaja; 
ata do të bien përmbys para teje me fytyrën 
përtokë dhe do të lëpijnë pluhurin e këmbëve 
të tua; kështu do të mësosh që unë jam Zoti 
dhe ata që shpresojnë tek unë nuk do të 
turpërohen.

JEREMÍA 3:17 Atëherë Jeruzalemi do të 
quhet “Froni i Zotit”; tërë kombet do të 
mblidhen pranë tij në emër të Zotit, në 
Jeruzalem, dhe nuk do të ecin më sipas 

kryeneçësisë së zemrës së tyre të keqe.

ZAKARIA 8:20 Kështu thotë Zoti i ushtrive: 
“Do të vijnë akoma popuj dhe banorë të 
shumë qyteteve;

21 banorët e një qyteti do të shkojnë tek ata të 
tjetrit, duke thënë: “Le të shkojmë menjëherë 
t›i përgjërohemi fytyrës së Zotit dhe të 
kërkojmë Zotin e ushtrive. Edhe unë do të 
shkoj”.

22 Po, shumë popuj dhe kombe të fuqishëm 
do të vijnë të kërkojnë Zotin e ushtrive në 
Jeruzalem dhe t›i përgjërohen fytyrës së Zotit”.

23 Kështu thotë Zoti i ushtrive: “Në ato ditë 
dhjetë burra nga të gjitha gjuhët e kombeve 
do të zënë një Jude nga cepi i rrobës dhe do të 
thonë: “Ne duam të vijmë me ju sepse kemi 
dëgjuar se Perëndia është me ju””.

GJONI 6:45 Në profetët është shkruar: “Të 
gjithë do të jenë të mësuar nga Perëndia”. Çdo 
njeri, pra, që ka dëgjuar dhe mësuar nga Ati, 
vjen tek unë.

VEPRAT E APOSTUJVE 1:8        Ju 
do të merrni fuqi kur Fryma e Shenjtë do të 
vijë mbi ju dhe do të bëheni dëshmitarët e mi 
në Jeruzalem dhe në gjithë Judenë, në Samari 
dhe deri në skajin e dheut”.

ROMAKËVE 15:18 Sepse nuk do të 
guxoja të flas për ndonjë nga ato gjëra të cilat 
Krishti nuk i bëri nëpërmjet meje, për t›i sjell 
në dëgjes johebrenjtë me fjalë dhe me vepër,

1 GJONIT 2:27 Në qoftë se e dini se ai është 
i drejtë, ta dini se kushdo që praktikon 
drejtësinë ka lindur prej tij.

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
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pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

ZBULESA 12:10 Dhe ata e fituan atë me anë 
të gjakut të Qengjit, dhe me anë të fjalës së 
dëshmisë së tyre; dhe nuk e deshën jetën e 
tyre deri në vdekje.

ZBULESA 15:4 Kush nuk do të të druajë, o 
Zot, dhe nuk do të lëvdojë emrin tënd? Sepse 
vetëm ti je i Shenjtë; sepse të gjitha kombet 
do të vijnë dhe do të adhurojnë përpara teje, 
sepse gjykimet e tua u shfaqën”.

ZBULESA 17:14 Ata do të luftojnë kundër 
Qengjit dhe Qengji do t›i mundë, sepse ai 
është Zot i zotërve dhe Mbret i mbretërve; 
dhe ata që janë me të janë të thirrur, të 
zgjedhur dhe besnikë”.

ZBULESA 21:10 Dhe më çoi në Frymë mbi 
një mal të madh dhe të lartë, dhe më tregoi 
qytetin e madh, Jeruzalemin e shenjtë, që 
zbriste nga qielli, nga Perëndia,

Shiko: Psalmet 2:8; Psalmet 72:8,11,17-19; Psalmet 86:9; Psalmet 
89:15-17; Psalmet 110:2; Isaia 2:2,3; Isaia 11:10; Isaia 27:15; Isaia 

30:29; Isaia 49:6,7; Isaia 50:4,5; Isaia 51:4,5; Isaia 54:13; Isaia 
55:5; Isaia 60:3-14; Jeremía 16:19; Jeremía 31:6; Jeremía 50:4,5; 

Danieli 2:44,45; Danieli 7:14,18,22,27; Osea 2:23; Amosi 9:11,12; 
Mikea 4:1-3; Sofonia 3:9,10; Zakaria 2:11; Zakaria 8:3; Zakaria 
14:9; Malakia 1:11; Malakia 3:12; Veprat e Apostujve 13:46-48; 

Romakëve 10:18; Zbulesa 20.

H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

ISAIA 2:4 Ai do të sigurojë drejtësi 
midis kombeve dhe do të qortojë shumë 
popuj. Do t›i farkëtojnë shpatat e tyre 
duke i kthyer në plugje dhe heshtat e tyre 
në drapinj; një komb nuk ka për të ngritur 
shpatën kundër një kombi tjetër dhe nuk 
do të mësojnë më luftën.

ISAIA 60:18 Nuk do të dëgjohet të 
flitet më për dhunë në vendin tënd, as për 
shkatërrime dhe rrënoja brenda kufijve të tu; 
por do t›i quash muret e tua “Shpëtim” dhe 
portat e tua “Lavdërim”.

ZAKARIA 9:10 Unë do t›i zhduk qerret nga 
Efraimi dhe kuajt nga Jeruzalemi; harqet e 
luftës do të asgjësohen. Ai do t›u flasë për 
paqe kombeve; sundimi i tij do të shtrihet 
nga deti në det, dhe nga Lumi deri në skaj të 
dheut.

GJONI 5:22 Sepse Ati nuk gjykon asnjë, 
por gjithë gjyqin ia dha Birit,

23 që të gjithë ta nderojnë Birin ashtu siç 
nderojnë Atin; kush nuk e nderon Birin, nuk 
nderon Atin që e ka dërguar.

VEPRAT E APOSTUJVE 17:31 Sepse ai 
ka caktuar një ditë në të cilën do të gjykojë 
me drejtësi botën me anë të atij njeriu të cilin 
ai e ka caktuar; dhe për këtë u ka dhënë të 
gjithëve një provë të sigurt, duke e ringjallur 
prej të vdekurit”.

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
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adhuruan Perëndinë,

ZBULESA 19:11 Dhe pashë qiellin e hapur, 
dhe ja, një kalë i bardhë, dhe ai që e kalëronte 
quhet Besniku dhe i Vërteti; dhe ai gjykon 
dhe lufton me drejtësi.

Shiko: 1 i Samuelit 2:10; Psalmet 46:9; Psalmet 72:3-7; Psalmet 
82:8; Psalmet 96:13; Psalmet 110:6; Isaia 9:7; Isaia 11:3-9; Isaia 

60:17; Osea 2:19; Joeli 3:10; Mikea 4:3; Zbulesa 20.

B21 Mesia eshte drita.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

ISAIA 2:5 O shtëpi e Jakobit, ejani 
dhe të ecim në dritën e Zotit!

ISAIA 30:26 Drita e hënës do të jetë si 
drita e diellit, dhe drita e diellit do të jetë 
shtatë herë më e fortë, si drita e shtatë ditëve, 
ditën kur Zoti do të lidhë plagën e popullit të 
tij dhe do të shërojë plagën e shkaktuar nga 
goditjet e tij.

ISAIA 49:6 Ai thotë: “Éshtë tepër pak 
që ti të jesh shërbëtori im për të lartuar 
përsëri fiset e Jakobit dhe për të kthyer ata që 
kanë shpëtuar nga Izraeli. Të kam vendosur 
si dritën e kombeve, me qëllim që të jesh 
Shpëtimi im deri në skajet e tokës”.

LUKA 1:79 për të ndriçuar ata që 
dergjeshin në errësirë dhe në hijen e vdekjes, 
për të udhëhequr hapat tona në udhën e 
paqes”.

GJONI 8:12 Dhe Jezusi u foli atyre përsëri 
duke thënë: “Unë jam drita e botës; kush më 
ndjek nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë 

dritën e jetës”.

GJONI 12:35 Atëherë Jezusi u tha atyre: 
“Drita është me ju edhe për pak kohë; ecni 
gjersa keni dritë, që të mos ju zërë errësira; 
kush ecën në errësirë nuk di se ku shkon”.

36 “Gjersa keni dritë, besoni në dritë, që të 
bëheni bij të dritës”. Këto gjëra tha Jezusi; 
pastaj u largua dhe u fsheh prej tyre.

ROMAKËVE 13:12 Nata u thye dhe 
dita u afrua; le të flakim, pra, veprat e errësirës 
dhe të veshim armët e dritës.

EFESIANËVE 5:8 sepse fryti i Frymës konsiston 
në gjithçka që është mirësi, drejtësi dhe të 
vërtetë,

9 duke provuar çfarë është e pranueshme për 
Perëndinë.

1 THESALONIKASVE 5:5 Le të mos flemë, 
pra, si të tjerët, por të rrimë zgjuar dhe të jemi 
të esëll.

6 Sepse ata që flejnë, flejnë natën, dhe ata që 
dehen, dehen natën.

1 GJONIT 1:7 Po t›i rrëfejmë mëkatet tona, 
ai është besnik dhe i drejtë që të na falë 
mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi.

ZBULESA 21:23 Dhe qyteti nuk ka nevojë për 
diell, as për hënë që të ndriçojnë në të, sepse 
lavdia e Perëndisë e ndriçon atë, dhe llamba e 
tij është Qengji.

24 Dhe kombet e të shpëtuarve do të ecin në 
dritën e tij; dhe mbretërit e dheut do të sjellin 
lavdinë dhe nderin e tyre në të.

Shiko: Psalmet 18:29; Psalmet 89:15; Isaia 2:3; Isaia 42:6,16; Isaia 
50:10; Isaia 51:4; Isaia 60:1,3,19,20; Zakaria 14:6,7.
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A07 Ai do të jetë Mesia i Izraelit.
B14 Mesia bën të ditur lavdinë e Perëndisë.
E16 Mesia do të bekojë popullin e tij.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H11 Mesia do të lartësohet.
     
ISAIA 4:2 Po atë ditë filizi i Zotit do 

të jetë g jithë shkëlqim dhe lavdi, dhe fryti 
i tokës do të jetë krenaria dhe zbukurimi i 
të shpëtuarve të Izraelit.

JEREMÍA 23:5 “Ja, ditët po vijnë”, thotë 
Zoti, “në të cilat do të shkaktoj që të dalë nga 
Davidi një filiz i drejtë, që do të mbretërojë si 
mbret, do të ketë mbarësi dhe do të ushtrojë 
gjykimin dhe drejtësinë në vend.

6 Në ditët e tij Juda do të shpëtohet dhe Izraeli 
do të qëndrojë në siguri. Ky do të jetë emri 
me të cilin do të thirret: “Zoti drejtësia jonë”.

JOELI 3:18 Atë ditë do të ndodhë që 
malet të pikojnë musht, qumështi do të 
rrjedhë nga kodrat dhe uji do të rrjedhë në 
të gjitha rrëketë e Judës. Nga shtëpia e Zotit 
do të dalë një burim, që do të ujitë luginën e 
Sitimit.

ZAKARIA 6:12 Pastaj foli atij, duke thënë: 
Kështu thotë Zoti i ushtrive: Ja, burri emri i 
të cilit është Filizë, do të filizoj në vendin e tij 
dhe do të ndërtojë tempullin e Zotit.

13 Po, ai do të ndërtojë tempullin e Zotit, do 
të mbulohet me lavdi dhe do të ulet e do të 
mbretërojë mbi fronin e tij, do të jetë prift 
mbi fronin e tij, dhe midis të dyve do të jetë 
një këshillë paqeje.

LUKA 1:30 Dhe engjëlli i tha: “Mos ki 
frikë, Mari, sepse ke gjetur hir para Perëndisë.

31 Dhe ja, ti do të mbetesh shtatzënë dhe do të 

lindësh një djalë, dhe do t›ia vesh emrin Jezus.
32 Ai do të jetë i madh dhe do të quhet Biri i 

Shumë të Lartit; dhe Zoti Perëndi do t›i japë 
fronin e Davidit, atit të tij;

33 dhe do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit 
përjetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë 
kurrë të sosur”.

GJONI 15:5 Unë jam hardhia, ju jeni 
shermendet; kush qëndron në mua dhe unë 
në të, jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund 
të bëni asgjë.

GALATASVE 5:22 Por fryti i Frymës 
është: dashuria, gëzimi, paqja, durimi, 
mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, 
vetëkontrolli.

ZBULESA 22:2 Në mes të sheshit të qytetit, 
këtej e andej lumit, ishte druri i jetës që jep 
dymbëdhjetë fruta, dhe që nxjerr frutin e saj 
në çdo muaj; dhe gjethet e drurit janë për 
shërim të kombeve.

Shiko: #1; #2; #3; Mateu 24:22; Gjoni 1:14; Gjoni 15:2-4,8,16; 2 e 
Korintasve 4:6; Kolosianëve 1:10; 2 Pjetrit 1:16; Zbulesa 7:9-14.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të tij.

ISAIA 4:3 Dhe ka për të ndodhur që 
ata që do të kenë mbetur në Sion dhe ai që 
do të mbijetojë në Jeruzalem do të quhet i 
shenjtë, domethënë kushdo që në Jeruzalem 
figuron i shkruar ndër të gjallët.

JOELI 3:16 Zoti do të vrumbullojë nga 
Sioni dhe do të bëjë që t›i dëgjohet zëri nga 
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Jeruzalemi, aq sa qiejt dhe toka do të dridhen. 
Por Zoti do të jetë një strehë për popullin e tij 
dhe një fortesë për bijtë e Izraelit.

17 “Atëherë ju do të pranoni që unë jam Zoti, 
Perëndia juaj, që banon në Sion, mali im i 
shenjtë. Kështu Jeruzalemi do të jetë i shenjtë 
dhe të huajt nuk do të kalojnë më andej”.

ZAKARIA 14:20 Atë ditë mbi zilkat e kuajve 
do të skalitet: “SHENJTÉRIM ZOTIT”. 
Tenxheret në shtëpinë e Zotit do të jenë si 
legenët e vegjël përpara altarit.

21 Po, çdo tenxhere në Jeruzalem dhe në Judë  
do t›i shenjtërohet Zotit të ushtrive; të gjithë 
ata që do të ofrojnë flijime do të vijnë t›i 
marrin për të gatuar mishrat. Atë ditë në 
shtëpinë e Zotit nuk do të ketë më asnjë 
tregtar.

ROMAKËVE 11:16 Edhe po të jenë 
pemët e para të shenjta, edhe e tëra është e 
shenjtë; dhe po të jetë rrënja e shenjtë, edhe 
degët janë të shenjta.

ROMAKËVE 11:26 dhe kështu mbarë 
Izraeli do të shpëtohet, sikurse është shkruar: 
“Nga Sioni do të vijë Çlirimtari, dhe do të 
largojë pabesinë nga Jakobi.

27 Dhe kjo do të jetë besëlidhja ime me ta, kur 
unë t›ju heq mëkatet e tyre”.

EFESIANËVE 1:4 duke na paracaktuar që të 
birësohemi në veten e tij me anë të Jezu 
Krishtit, sipas pëlqimit të vullnetit të vet,

EFESIANËVE 5:26  që ta nxjerrë atë 
përpara vetes të lavdishme, pa njolla a rrudha 
a ndonjë gjë të ti-llë, por që të jetë e shenjtë 
dhe e paqortueshme.

27 Kështu burrat duhet t›i duan gratë e veta porsi 

trupat e tyre; kush do gruan e vet do vetveten.

HEBRENJVE 12:14 se mos ndodhet 
ndonjë kurvar ose profan, si Esau, i cili për 
një gjellë shiti të drejtën e tij të parëbirnisë.

HEBRENJVE 12:22 dhe Jezusit, 
Ndërmjetësit të Besëlidhjes së re, dhe gjakut 
të spërkatjes, që flet më mirë se ai i Abelit.

ZBULESA 3:5 Kush ka veshë, le të dëgjojë 
atë që Fryma u thotë kishave”.

ZBULESA 13:8 Dhe do ta adhurojnë të gjithë 
banorët e dheut, emrat e të cilëve nuk janë 
shkruar në librin e jetës së Qengjit, që ishte 
vrarë që nga krijimi i botës.

ZBULESA 17:8 Bisha, që pe, ishte, edhe nuk 
është, dhe do të ngjitet nga humnera dhe do të 
vejë në përhumbje; dhe banorët e dheut, emrat 
e të cilëve nuk janë shkruar në librin e jetës që 
nga krijimi i botës, do të çuditen kur të shohin 
bishën që ishte, dhe nuk është, ndonëse është.

ZBULESA 20:15 Dhe, nëse ndokush nuk u gjet 
i shkruar në librin e jetës, u flak në liqenin e 
zjarrit.

ZBULESA 21:27 Edhe nuk do të hyjë asgjë 
e papastër dhe askush që kryen neveri e 
gënjeshtër, por vetëm ata që janë të shkruar në 
librin e jetës të Qengjit.

ZBULESA 22:15 Jashtë janë qentë, magjistarët, 
kurvarët, vrasësit, idhujtarët dhe kushdo që do 
dhe zbaton gënjeshtrën.

Shiko: #1; #2; Eksodi 32:32,33; Ligji i Përtërirë 12:7,12; Ezekieli 
13:9; Ezekieli 43:12; Ezekieli 44:9; Zakaria 1:17; Mateu 21:12,13; 
Luka 10:20; Gjoni 17:17; Veprat e Apostujve 13:48; 1 e Korintasve 
3:16; 1 e Korintasve 6:9-11; Efesianëve 2:19-22; Filipianëve 4:3; 
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Kolosianëve 3:12; 1 Pjetrit 2:9; Zbulesa 18:11-15.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

ISAIA 4:4 Kur Zoti të ketë larë 
shëmtirat e bijave të Sionit dhe të ketë 
zhdukur gjakun nga mesi i Jeruzalemit 
me frymën e drejtësisë dhe me frymën e 
shfarosjes,

5 atëherë Zoti do të krijojë mbi çdo banesë 
të malit Sion dhe në kuvendet e tij një re 
tymi gjatë ditës dhe një shkëlqim zjarri 
flakërues gjatë natës, sepse mbi tërë 
lavdinë do të ketë një mbrojtje.

6 Dhe do të ketë një çadër që do të shërbejë 
për të bërë hije kundër të nxehtit të 
ditës, si dhe për të shërbyer si strehë dhe 
mbrojtje kundër furtunës dhe shiut.

PSALMET 87:2 Zoti i do portat e Sionit më 
tepër se të gjitha banesat e Jakobit.

3 Gjëra të lavdishme thuhen për ty, o qytet i 
Perëndisë. (Sela)

ISAIA 31:5 Ashtu si zogjtë fluturojnë mbi 
të vegjëlit e tyre, kështu Zoti i ushtrive do të 
mbrojë Jeruzalemin, do ta mbrojë dhe do ta 
çlirojë, do ta kursejë dhe do ta shpëtojë”.

ISAIA 33:20 Sodit Sionin, qytetin e 
madhështive tona! Sytë e tu do të shohin 
Jeruzalemin, vendbanim i qetë, çadër që nuk 
do të lëvizet më nga vendi, hunjtë e së cilës 
nuk do të shkulen dhe asnjë nga litarët e saj 
nuk do të hiqet.

EZEKIELI 36:25 Do të lëshoj pastaj ujë të 
pastër mbi ju dhe do të jeni të pastër; do t›ju 

pastroj nga të gjitha ndyrësirat tuaja dhe nga 
të gjithë idhujt tuaj.

26 Do t›ju jap një zemër të re dhe do të shtie 
brenda jush një shpirt të ri; do të heq nga 
mishi juaj zemrën prej guri dhe do t›ju jap 
zemër prej mishi.

27 Do të vë brenda jush Shpirtin tim dhe do të 
bëj që ju të ecni sipas statuteve të mia, dhe ju 
do të respektoni dhe do të zbatoni në praktikë 
dekretet e mia.

28 Do të banoni në vendin që u dhashë etërve 
tuaj; ju do të jeni populli im dhe unë do të 
jem Perëndia juaj.

29 Do t›ju çliroj nga të gjitha ndyrësirat tuaja; 
do të thërres grurin, do të bëj që të ketë me 
bollëk dhe nuk do dërgoj më urinë kundër 
jush.

ZAKARIA 12:8 Atë ditë Zoti do t›i mbrojë 
banorët e Jeruzalemit; atë ditë më i dobëti 
ndër ta do të jetë si Davidi, dhe shtëpia e 
Davidit do të jetë si Perëndia, si Engjëlli i 
Zotit përpara tyre.

ZAKARIA 13:1 Atë ditë do të hapet një burim 
për shtëpinë e Davidit dhe për banorët e 
Jeruzalemit, për mëkatin dhe për papastërtinë.

2 Atë ditë do të ndodhë”, thotë Zoti i ushtrive, 
“që unë do të shfaros nga vendi emrat e 
idhujve, që nuk do të kujtohen më; do të 
zhduk gjithashtu profetët nga vendi dhe 
frymën e papastër.

MATEU 3:11 Unë po ju pagëzoj me ujë, 
për pendim; por ai që vjen pas meje është 
më i fortë se unë, dhe unë nuk jam i denjë as 
të mbaj sandalet e tij; ai do t›ju pagëzojë me 
Frymën e Shenjtë dhe me zjarrin.

12 Ai mban në dorë terploten dhe do ta pastrojë 
plotësisht lëmin e tij; grurin e tij do ta 
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mbledhë në hambar, por bykun do ta djegë 
me zjarr të pashueshëm”.

GJONI 16:8 Dhe kur të ketë ardhur, ai do 
ta bindë botën për mëkat, për drejtësi dhe për 
gjykim.

9 Për mëkat, sepse nuk besojnë në mua;
10 për drejtësi, sepse unë po shkoj tek Ati dhe 

nuk do të më shihni më;
11 për gjykim, sepse princi i kësaj bote është 

gjykuar.

1 E KORINTASVE 6:11 Dhe të tillë ishit 
disa nga ju; por u latë, por u shenjtëruat, por 
u shfajësuat në emër të Zotit Jezus dhe me anë 
të Frymës së Perëndisë tonë.

ZBULESA 1:5 Atij që na deshi dhe na lau 
nga mëkatet tona në gjakun e tij, dhe na bëri 
mbretër dhe priftër për Perëndinë dhe Atin e 
tij, atij i qoftë lavdi dhe pushtet në shekuj të 
shekujve. Amen.

ZBULESA 7:14 Prandaj edhe janë përpara 
fronit të Perëndisë dhe i shërbenin atij ditë e 
natë në tempullin e tij; dhe ai që rri ulur mbi 
fron do të banojë në mes tyre.

ZBULESA 14:1 Pastaj pashë Qengjin që rrinte 
në këmbë në mal të Sionit, dhe bashkë me të 
ishin njëqind e dyzet e katër mijë njerëz, që e 
kishin të shkruar mbi ballin e tyre emrin e tij 
dhe emrin e Atit të tij.

Shiko: #1; #2; #5; Eksodi 13:21,22; Psalmet 27:5; Psalmet 78:14; 
Psalmet 91:1; Fjalët e urta 18:10; Isaia 25:4; Isaia 26:20; Isaia 
37:35; Jeremía 16:19; Ezekieli 11:16; Ezekieli 16:6-9; Ezekieli 
22:15,18-22; Ezekieli 24:7-14; Joeli 3:16-21; Zakaria 2:5-10; 

Mateu 18:20; Mateu 23:37; Mateu 28:20; Zbulesa 7:15,16; Zbulesa 
11:15; Zbulesa 20.

A08 Emrat dhe titujt e Mesias.
F03 Mesia do të refuzohet.

ISAIA 5:1 Dua të këndoj për të 
dashurin tim një kantik të mikut tim 
lidhur me vreshtin e tij. I dashuri im kishte 
një vresht mbi një kodrinë shumë pjellore.

2 E rrethoi me një gardh, hoqi gurët, mbolli 
hardhi të cilësisë më të mirë, ndërtoi në 
mes një kullë dhe bëri një trokull. Ai 
priste që të prodhonte rrush të mirë, kurse 
prodhoi rrush të egër.

PSALMET 80:14 O Perëndi i ushtrive, të 
lutemi kthehu; shiko nga qielli, vështro dhe 
vizito këtë vresht

15 dhe drurët që mbolli e djathta jote dhe filizin 
që e ke forcuar për ty.

JEREMÍA 2:21 Megjithatë të kisha mbjellë 
si një vresht fisnik i tërë i cilësisë më të lartë; 
si ke ndryshuar, pra, ndaj meje në degë të 
degjeneruara vreshti të huaj?

MATEU 21:33 “Dëgjoni një shëmbëlltyrë 
tjetër: Ishte një pronar shtëpie, i cili mbolli 
një vresht, e rrethoi me gardh, gërmoi një 
vend ku të shtrydhte rrushin, ndërtoi një kullë 
dhe, mbasi ua besoi disa vreshtarëve, u nis në 
një vend të huaj.

34 Dhe kur erdhi koha e të vjelave, ai dërgoi 
shërbëtorët e vet te vreshtarët, për të marrë 
frutat e tij,

35 por vreshtarët i kapën shërbëtorët e tij, njërin 
e rrahën, një tjetër e vranë dhe një tjetër e 
vranë me gurë.

36 Përsëri, ai dërgoi shërbëtorë të tjerë, më shumë 
se të parët, dhe këta vreshtarët i trajtuan në të 
njëjtën mënyrë.

37 Më në fund ai i dërgoi atyre birin e vet duke 
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thënë: “Për djalin tim do të kenë respekt!”.
38 Por vreshtarët, kur e panë të birin, i thanë njeri 

tjetrit: “Ky është trashëgimtari; ejani, ta vrasim 
dhe marrim si pronë trashëgiminë e tij”.

39 Dhe e kapën, e nxorën jashtë nga vreshti dhe e 
vranë.

GJONI 3:29 Ai që e ka nusen është 
dhëndri, por miku i dhëndrit, që është i 
pranishëm dhe e dëgjon, gëzohet shumë për 
zërin e dhëndrit; prandaj ky gëzimi im është i 
plotësuar!

GJONI 15:1 “Unë jam hardhia e vërtetë 
dhe Ati im është vreshtari.

Shiko: Ligji i Përtërirë 32:32,33; Psalmet 80:7; Kantiku i Kantikëve 
2:8,16; Kantiku i Kantikëve 5:2,16; Kantiku i Kantikëve 6:3; Isaia 
5:7; Isaia 27:2,3; Osea 10:1; Marku 12:1-9; Luka 13:7; Gjoni 2:1-

11; Romakëve 9:4,5.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

ISAIA 6:1 Në vitin e vdekjes së 
mbretit Uziah, unë pashë Zotin të ulur 
mbi një fron të ngritur dhe të lartë, dhe 
cepat e mantelit të tij mbushnin tempullin.

2 Mbi të ishin serafinët; secili prej tyre kishte 
gjashtë krahë: me dy mbulonte fytyrën, me 
dy të tjerë këmbët dhe me dy fluturonte.

3 Njeri i bërtiste tjetrit dhe i thoshte: “I Shenjtë, 
i shenjtë, i shenjtë është Zoti i ushtrive. Tërë 
toka është plot me lavdinë e tij”.

4 Shtalkat e portës u tronditën nga zëri i atij që 
bërtiste, ndërsa tempulli po mbushej me tym.

MATEU 25:31 “Dhe kur të vijë Biri i njeriut në 
lavdinë e tij, bashkë me të gjithë engjëjt e shenjtë, 
atëherë do të ulet mbi fronin e lavdisë së vet.

ZBULESA 4:11 Pastaj pashë në dorën e 
djathtë të atij që rrinte ulur mbi fron, një libër 
të shkruar përbrenda dhe përjashta, të vulosur 
me shtatë vula.

ZBULESA 15:3 dhe këndonin këngën 
e Moisiut, shërbëtorit të Perëndisë, dhe 
këngënn e Qengjit, duke thënë: “Të mëdha 
dhe të mrekullueshme janë veprat e tua, o 
Zot, Perëndi i plotfuqishëm; të drejta dhe të 
vërteta janë udhët e tua, o Mbret i kombeve.

4 Kush nuk do të të druajë, o Zot, dhe nuk 
do të lëvdojë emrin tënd? Sepse vetëm ti je i 
Shenjtë; sepse të gjitha kombet do të vijnë dhe 
do të adhurojnë përpara teje, sepse gjykimet e 
tua u shfaqën”.

Shiko: #1; Eksodi 24:10,11; Numrat 12:8; 1 i Mbretërve 8:10,11; 
Psalmet 24:7-10; Ezekieli 1:25-28; Danieli 7:9; Gjoni 1:18; 1 

Timoteut 6:16; Zbulesa 4:1-11; Zbulesa 5:1,7; Zbulesa 6:16; Zbulesa 
7:11,12.

F14 Mesia nuk do të besohet.

ISAIA 6:9 Atëherë ai tha: “Shko dhe 
i thuaj këtij populli: Dëgjoni, pra, por pa 
kuptuar, shikoni, pra, por pa dalluar.

10 Bëje të pandieshme zemrën e këtij populli, 
ngurtëso veshët e tij dhe mbyll sytë e tij që 
të mos shikojë me sytë e tij, të mos dëgjojë 
me veshët e tij dhe të mos kuptojë me 
zemrën e tij, dhe kështudo të kthehet dhe 
të jet shëruar”.

GJONI 12:39 Prandaj ata nuk mund të 
besonin, sepse Isaia gjithashtu tha:

40 “Ai i ka verbuar sytë e tyre dhe i ka ngurtësuar 
zemrat e tyre, që të mos shohin me sy dhe të 
mos kuptojnë me zemër, të mos kthehen dhe 
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unë të mos i shëroj”.
41 Këto gjëra tha Isaia, kur e pa lavdinë e tij dhe 

foli për të.

VEPRAT E APOSTUJVE 28:24 Disa 
bindeshin nga ato që u thoshte, por të tjerë 
nuk besonin.

25 Dhe, duke qenë në mospajtim njëri me 
tjetrin, u larguan, pasi Pali u tha pikërisht 
këto fjalë: “Mirë u foli Fryma e Shenjtë me 
anë të profetit Isaia etërve tanë,

26 duke thënë: “Shko tek ai popull dhe i thuaj: 
“Do të dëgjoni, por nuk do të merrni vesh, do 
të vështroni, por nuk do të shikoni;

27 në fakt zemra e këtij populli u bë e ngurtë, dhe 
i janë rënduar veshët dhe kanë mbyllur sytë, që 
të mos shohin me sy dhe të mos dëgjojnë me 
veshë dhe të mos kuptojnë me zemër dhe të 
mos kthehen dhe unë të mos i shëroj.

Shiko: Ligji i Përtërirë 2:30; Isaia 6:5; Isaia 29:10,13; Isaia 30:8-11; 
Isaia 63:17; Ezekieli 3:6-11; Osea 1:9; Mateu 13:14,15; Marku 

4:12; Luka 8:10; Veprat e Apostujve 28:26,27; Romakëve 11:8; 2 e 
Korintasve 2:16.

B03 Mesia është biri i njeriut
C04 Jeta e Mesias, deri në shfaqen e tij të parë.
     
ISAIA 7:14 Prandaj vet Zoti do t›ju 

japë një shenjë: Ja, e virgjëra do të mbetet 
me barrë dhe do të lindë një fëmijë të cilin 
do ta quajë Emanuel.

15 Ai do të hajë ajkë dhe mjaltë deri sa të 
mësojë të hedhë poshtë të keqen dhe të 
zgjedhë të mirën.

16 Por para se fëmija të mësojë të hedhë 
poshtë të keqen dhe të zgjedhë të mirën, 
vendi të cilin ti e druan për shkak të dy 
mbretërve të tij do të braktiset.

MATEU 1:20 Por, ndërsa bluante me vete 
këto çështje, ja që iu shfaq në ëndërr një 
engjell i Zotit dhe i tha: “Jozef, bir i Davidit, 
mos ki frikë ta marrësh me vete Marinë si 
gruan tënde, sepse ç›është ngjizur në të është 
vepër e Frymës së Shenjtë.

21 Dhe ajo do të lindë një djalë dhe ti do t›i vësh 
emrin Jezus, sepse ai do të shpëtojë popullin e 
tij nga mëkatet e tyre”.

22 E gjithë kjo ndodhi që të përmbushej fjala e 
Zotit, e thënë me anë të profetit që thotë:

23 “Ja, virgjëresha do të mbetet shtatzënë dhe 
do të lindë një djalë, të cilit do t›i venë emrin 
Emanuel, që do të thotë: “Zoti me ne””.

MATEU 16:15 Ai u tha atyre: “Po ju, kush 
thoni se jam unë?”.

16 Dhe Simon Pjetri duke u përgjigjur tha: “Ti je 
Krishti, Biri i Perëndisë të gjallë”.

MATEU 18:20 Sepse, kudo që dy a tre janë 
bashkuar në emrin tim, unë jam në mes të tyre”.

MATEU 28:20 dhe duke i mësuar të zbatojnë 
të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe 
ja, unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim 
të botës. Amen”.

LUKA 1:30 Dhe engjëlli i tha: “Mos ki 
frikë, Mari, sepse ke gjetur hir para Perëndisë.

31 Dhe ja, ti do të mbetesh shtatzënë dhe do të 
lindësh një djalë, dhe do t›ia vesh emrin Jezus.

32 Ai do të jetë i madh dhe do të quhet Biri i 
Shumë të Lartit; dhe Zoti Perëndi do t›i japë 
fronin e Davidit, atit të tij;

33 dhe do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit 
përjetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë 
kurrë të sosur”.

34 Dhe Maria i tha engjëllit: “Si do të ndodhë 
kjo, përderisa unë nuk njoh burrë?”.
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35 Dhe engjëlli duke u përgjigjur, i tha: “Fryma 
e Shenjtë do të vijë mbi ty dhe pushteti i 
Shumë të Lartit do të të mbulojë me hijen e 
vet; prandaj i shenjti që do të lindë prej teje 
do të quhet Bir i Perëndisë.

GJONI 1:15 Gjoni dëshmoi për të dhe 
thirri duke thënë: “Ky është ai, për të cilin 
thashë: “Ai që vjen pas meje më ka paraprirë, 
sepse ishte përpara meje””.

GJONI 14:15 “Nëse më doni, zbatoni 
urdhërimet e mia.

16 Dhe unë do t›i lutem Atit dhe ai do t›ju japë 
një Ngushëllues tjetër, që do të qëndrojë 
përgjithmonë me ju,

17 Frymën e së Vërtetës, që bota nuk mund ta 
marrë, sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh; por ju e 
njihni, sepse qëndron me ju dhe do të jetë në ju.

ZBULESA 21:3 Dhe dëgjova një zë të madh 
nga qielli që thoshte: “Ja tabernakulli i 
Perëndisë me njerëzit! Dhe ai do të banojë me 
ta; edhe ata do të jenë populli i tij dhe vetë 
Perëndia do të jetë bashkë me ta, Perëndi e tyre.

Shiko: Zanafilla 3:15; Isaia 9:6; Luka 2:40-52; Gjoni 1:1,2,14; 1 
Timoteut 3:16.

E25 esia do të besohet dhe lavdërohet.
F03 Mesia do të refuzohet.

ISAIA 8:13 Zotin e ushtrive, atë duhet 
të shenjtëroni. Ai të jetë frika juaj, tmerri 
juaj”.

14 Ai do të jetë një shenjtërore, por edhe një 
gur pengese, një shkëmb pengimi për të 
dy shtëpitë e Izraelit, një lak dhe një kurth 
për banorët e Jeruzalemit.

15 Midis tyre shumë persona do të pengohen, 
do të bien, do të bëhen copë, do të mbeten 
në lak dhe do të kapen.

MATEU 11:6 Lum ai që nuk do të 
skandalizohet nga unë!”.

MATEU 13:57 Dhe skandalizoheshin me 
të. Por Jezusi u tha atyre: “Asnjë profet nuk 
përçmohet, veçse në vendlindjen e vet dhe në 
shtëpinë e vet”.

LUKA 2:34 Pastaj Simeoni i bekoi dhe 
i tha Marisë, nënës së tij: “Ja, ky është vënë 
për rënien dhe për ngritjen e shumë vetave në 
Izrael dhe për të qenë shenjë kundërshtimesh,

LUKA 20:17 Atëherë Jezusi, duke i shikuar 
në fytyrë, tha: “Ç›është, pra, ajo që është 
shkruar: “Guri që ndërtuesit e kanë hedhur 
poshtë u bë guri i qoshes”?

18 Kushdo që do të bjerë mbi këtë gur do të 
bëhet copë-copë, dhe ai mbi të cilin do të 
bjerë guri, do të dërrmohet”.

LUKA 21:35 Sepse do të vijë si një lak mbi të 
gjithë ata që banojnë mbi faqen e mbarë dheut.

ROMAKËVE 9:31  ndërsa Izraeli, që kërkonte 
ligjin e drejtësisë, nuk arriti në ligjin e drejtësisë.

32 Përse? Sepse e kërkonte jo me anë të besimit, 
por me anë të veprave të ligjit; sepse ata u 
penguan në gurin e pengesës,

33 ashtu siç është shkruar: “Ja, unë po vë në Sion 
një gur pengese dhe një shkëmb skandali, dhe 
kushdo që i beson atij nuk do të turpërohet”.

1 PJETRIT 2:7 Por ju jeni fis i zgjedhur, 
priftëri mbretërore, një komb i shenjtë, një 
popull i fituar, që të shpallni mrekullitë e 
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atij që ju thirri nga terri në dritën e tij të 
mrekullueshme;

Shiko: Ezekieli 11:16; Mateu 15:14; Mateu 21:43-45; 1 e Korintasve 
1:23,24.

E02 Vendi i shërbesës së Mesias.

ISAIA 9:1 aaa see Por errësira nuk do 
të zgjasë gjithnjë mbi atë që tani është në 
ankth. Ashtu si në të kaluarën ai mbuloi 
me turp vendin e Zabulonit dhe vendin 
e Neftalit, kështu në të ardhmen do ta 
mbulojë

MATEU 2:22 por, kur dëgjoi se Arkelau 
mbretëronte në Judë në vend të Herodit, atit 
të tij, pati frikë të shkojë atje. Dhe, mbasi 
u udhëzua nga Perëndia në ëndërr, iku në 
krahinën e Galilesë,

23 dhe, mbasi arriti atje, zuri vend në një qytet që 
quhej Nazaret, që të përmbushej ajo që ishte 
thënë nga profetët: “Ai do të quhet Nazareas”.

MATEU 4:12 Jezusi, mbasi dëgjoi se Gjonin 
e kishin futur në burg, u tërhoq në Galile.

13 Pastaj la Nazaretin dhe shkoi të banojë në 
Kapernaum, qytet bregdetar, në kufijtë të 
Zabulonit dhe të Neftalit,

14 që të përmbushej ç›ishte thënë nëpërmjet 
profetit Isaia kur tha:

15 “Toka e Zabulonit, toka e Neftalit, mbi 
bregun e detit, krahina përtej Jordanit, 
Galileja e paganëve,

GJONI 1:45 Filipi gjeti Natanaelin dhe i 
tha: “E gjetëm atë, për të cilin shkroi Moisiu 
në ligj dhe profetët: Jezusin nga Nazareti, të 
birin e Jozefit!”.

46 Dhe Natanaeli i tha: “A mund të dalë diçka e 
mirë nga Nazareti?”. Filipi i tha: “Eja e shih!”.

B21 Mesia eshte drita.
E15 Mesia do të sjellë lajmin e gëzuar.

ISAIA 9:2 aaa see Populli që ecte në terr 
pa një dritë të madhe; mbi ata që banonin në 
vendin e hijes së vdekjes doli një dritë.

3 aaa see Ti e ke rritur kombin, ke shtuar 
gëzimin e tyre; ata gëzohen para teje ashtu 
si gëzohet dikush në korrje dhe ashtu si 
gëzohet kur ndahet plaçka e luftës.

4 aaa see Sepse ti ke thyer zgjedhën që rëndonte 
mbi të, shkopin mbi kurrizin e tij dhe shufrën 
e atij që e shtypte, si në ditën e Madianit.

MATEU 4:16 populli që dergjej në errësirë 
ka parë një dritë të madhe, dhe përmbi ata që 
dergjeshin në krahinë dhe në hijen e vdekjes, 
doli drita”.

LUKA 1:76 Dhe ti, o fëmijë i vogël, do 
të quhesh profet nga Shumë i Larti, sepse ti 
do të shkosh përpara fytyrës së Zotit për të 
përgatitur udhët e tij,

77 për t›i dhënë popullit të tij njohjen e 
shpëtimit, në faljen e mëkateve të tyre;

78 për hir të thellësisë së mëshirës së Perëndisë 
sonë, për të cilën agimi nga lart na ka vizituar,

79 për të ndriçuar ata që dergjeshin në errësirë 
dhe në hijen e vdekjes, për të udhëhequr 
hapat tona në udhën e paqes”.

GJONI 1:1 Në fillim ishte Fjala dhe Fjala 
ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi.

2 Ai (fjala) ishte në fillim me Perëndinë.
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3 Të gjitha gjërat u bënë me anë të tij (fjala), 
dhe pa atë nuk u bë asnjë nga ato që u bënë.

4 Në atë ishte jeta, dhe jeta ishte drita e njerëzve.
5 Dhe drita shkëlqen në errësirë dhe errësira 

nuk e kuptoi.

GJONI 8:12 Dhe Jezusi u foli atyre përsëri 
duke thënë: “Unë jam drita e botës; kush më 
ndjek nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë 
dritën e jetës”.

GJONI 12:35 Atëherë Jezusi u tha atyre: 
“Drita është me ju edhe për pak kohë; ecni 
gjersa keni dritë, që të mos ju zërë errësira; 
kush ecën në errësirë nuk di se ku shkon”.

36 “Gjersa keni dritë, besoni në dritë, që të 
bëheni bij të dritës”. Këto gjëra tha Jezusi; 
pastaj u largua dhe u fsheh prej tyre.

46 Unë kam ardhur si drita për botën, që kushdo 
që beson në mua të mos mbetet në errësirë.

EFESIANËVE 5:8 sepse fryti i Frymës konsiston në 
gjithçka që është mirësi, drejtësi dhe të vërtetë,

Shiko: Isaia 50:10; Isaia 60:1-3,19; Luka 2:32; 1 Pjetrit 2:9; Gjoni 
1:5-7.

A08 Emrat dhe titujt e Mesias.
B03 Mesia është biri i njeriut
C01 Lindja e Mesias eshte profetizuar.
H04 Froni i Mesisë.
H10 Profecia e Mbretërisë së përjetshme të 

paqes.

ISAIA 9:6 aaa see Sepse na ka lindur 
një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi 
supet e tij do të mbështetet perandoria 
dhe do të quhet Këshilltar i admirueshëm, 

Perëndi i fuqishëm, Atë i përjetshëm, 
Princ i paqes.

7 aaa see Nuk do të ketë të sosur rritja e 
perandorisë së tij dhe paqja mbi fronin 
e Davidit dhe në mbretërinë e tij, për 
ta vendosur pa u tundur dhe për ta 
përforcuar me anë të mënçurisë dhe të 
drejtësisë, tani dhe përjetë. Këtë ka për të 
bërë zelli i Zotit të ushtrive.

MATEU 1:23 “Ja, virgjëresha do të mbetet 
shtatzënë dhe do të lindë një djalë, të cilit do 
t›i venë emrin Emanuel, që do të thotë: “Zoti 
me ne””.

MATEU 9:15 Dhe Jezusi u tha atyre: 
“A mund të mbajnë zi dasmorët, ndërsa 
dhëndërri është midis tyre? Por do të vijë koha 
kur do t›ua marrin dhëndërrin dhe atëherë ata 
do të agjërojnë.

MATEU 28:18 Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli 
atyre duke thënë: “Mua më është dhënë çdo 
pushtet në qiell e në tokë.

MARKU 10:33 “Ja, ne po ngjitemi në 
Jeruzalem dhe Biri i njeriut do t›u dorëzohet 
krerëve të priftërinjve dhe skribëve; dhe ata do 
ta dënojnë me vdekje dhe do ta dorëzojnë në 
duar të paganëve,

LUKA 1:32 Ai do të jetë i madh dhe do të 
quhet Biri i Shumë të Lartit; dhe Zoti Perëndi 
do t›i japë fronin e Davidit, atit të tij;

33 dhe do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit 
përjetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë 
kurrë të sosur”.

LUKA 1:35 Dhe engjëlli duke u 
përgjigjur, i tha: “Fryma e Shenjtë do të vijë 

ISAIA



186

mbi ty dhe pushteti i Shumë të Lartit do të 
të mbulojë me hijen e vet; prandaj i shenjti 
që do të lindë prej teje do të quhet Bir i 
Perëndisë.

LUKA 2:10 Por engjëlli u tha atyre: “Mos 
druani, sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të 
madh për të gjithë popullin;

11 sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një 
Shpëtimtar, që është Krishti, Zoti.

GJONI 1:1 Në fillim ishte Fjala dhe Fjala 
ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi.

GJONI 1:18 Askush s›e pa Perëndinë 
kurrë; i vetëmlinduri Bir, që është në gjirin e 
t›Et, është ai që e ka bërë të njohur.

GJONI 1:29 Të nesërmen, Gjoni e pa 
Jezusin që po vinte drejt tij dhe tha: “Ja, 
Qengji i Perëndisë, që heq mëkatin e botës!

GJONI 4:25 Gruaja i tha: “Unë e di se do 
të vijë Mesia, që e quajnë Krisht; kur të ketë 
ardhur, ai do të na kumtojë çdo gjë”.

26 Jezusi i tha: “Unë jam, ai që po të flet!”.

GJONI 10:11 Unë jam bariu i mirë; bariu i 
mirë jep jetën e vet për delet.

VEPRAT E APOSTUJVE 4:26 Mbretërit 
e dheut ngritën krye dhe princat u mblodhën 
bashkë kundër Zotit dhe kundër Krishtit të 
tij”.

1 E KORINTASVE 15:45 Kështu edhe është 
shkruar: “Njeriu i parë, Adami, u bë shpirt i 
gjallë; por Adami i fundit është Frymë që jep 
jetë.

2 E KORINTASVE 4:4 të cilëve perëndia 
i këtij shekulli ua verboi mendjet e atyre që 
nuk besojnë, që drita e ungjillit të lavdisë së 
Krishtit, që është shëmbëllimi i Perëndisë, të 
mos ndriçojë tek ata.

EFESIANËVE 1:20  përmbi çdo 
principatë, pushtet, fuqi, zotërim dhe çdo 
emër që përmendet jo vetëm në këtë epokë, 
por edhe në atë të ardhme,

21 dhe vuri çdo gjë nën këmbët e tij, edhe ia dha 
për krye përmbi çdo gjë kishës,

22 e cila është trupi i tij, plotësia i atij që mbush 
çdo gjë në të gjithë.

EFESIANËVE 2:14  duke e prishur 
armiqësinë në mishin e tij, ligjin e 
urdhërimeve të përftuar nga porosi, për të 
krijuar në vetvete nga dy një njeri të ri, duke 
bërë paqen,

FILIPIANËVE 2:7    dhe duke u gjetur 
nga pamja e jashtme posi njeri, e përuli 
vetveten duke u bërë i bindur deri në vdekje, 
deri në vdekje të kryqit.

2 THESALONIKASVE 3:16 Të falat 
me shëndet janë nga dora ime, nga mua, Pali; 
dhe kjo është një shenjë në çdo letër prej 
meje; unë shkruaj kështu.

1 TIMOTEUT 2:5    i cili e dha veten si 
çmim për të gjithë, për dëshmim në kohën e 
caktuar,

2 TIMOTEUT 4:8    Përpiqu të vish 
shpejt tek unë,

HEBRENJVE 1:3 edhe u bë aq më i lartë nga 
engjëjt, sa më të madhërueshëm se ata është 
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emri që ai e trashëgoi.

HEBRENJVE 4:14  Sepse ne nuk 
kemi kryeprift që nuk mund t›i vijë keq për 
dobësitë tona, po një që u tundua në të gjitha 
ashtu si ne, por pa mëkatuar.

HEBRENJVE 5:6     I cili, në ditët e 
mishit të tij, me klithma të larta dhe me lot, i 
ofroi lutje dhe urata atij që mund ta shpëtonte 
nga vdekja, dhe u dëgjua për shkak të frikës së 
tij nga Perëndia.

HEBRENJVE 12:2  Ju akoma nuk keni 
qëndruar deri në gjak, duke luftuar kundër 
mëkatit,

1 PJETRIT 2:6 Duke qenë të pabindur, ata 
pengohen në fjalë, dhe për këtë ata ishin të 
caktuar.

ZBULESA 1:5 Atij që na deshi dhe na lau 
nga mëkatet tona në gjakun e tij, dhe na bëri 
mbretër dhe priftër për Perëndinë dhe Atin e 
tij, atij i qoftë lavdi dhe pushtet në shekuj të 
shekujve. Amen.

ZBULESA 1:8 Unë, Gjoni, që jam edhe 
vëllai juaj dhe pjestar bashkë me ju në 
pikëllimin, në mbretërinë dhe në durimin 
e Jezu Krishtit, isha në ishullin që quhet 
Patmos, për fjalën e Perëndisë dhe për 
dëshminë e Jezu Krishtit.

ZBULESA 19:11 Dhe pashë qiellin e hapur, 
dhe ja, një kalë i bardhë, dhe ai që e kalëronte 
quhet Besniku dhe i Vërteti; dhe ai gjykon 
dhe lufton me drejtësi.

ZBULESA 19:16 Dhe mbi rroben e vet dhe 

mbi kofshën ishte shkruar një emër: MBRETI 
I MBRETÉRVE dhe ZOTI I ZOTÉRVE.

ZBULESA 22:16 “Unë, Jezusi, dërgova 
engjëllin tim për t›ju dëshmuar për këto gjëra 
nëpër kisha. Unë jam Rrënja dhe pasardhja e 
Davidit, ylli i ndritshëm i mëngjesit”.

Shiko: Gjyqtarët 13:18; 1 i Samuelit 7:16; Psalmet 2:8; Psalmet 72:8-
11; Psalmet 89:35-37; Isaia 7:14; Jeremía 33:15-17; Danieli 2:44; 
Danieli 7:14,27; Gjoni 18:37; 1 e Korintasve 15:24-28; Efesianëve 

1:20-22.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

ISAIA 10:20 Atë ditë do të ndodhë që 
pjesa që mbetet e Izraelit dhe ata që kanë 
shpëtuar nga shtëpia e Jakobit nuk do të 
mbështeten më mbi atë që i godiste, por do 
të mbështeten në të vërtetë mbi Zotin, të 
Shenjtin e Izraelit.

21 Një mbetje, mbetja e Jakobit, do t›i 
kthehet Zotit të fuqishëm.

22 Sepse, edhe sikur populli yt, o Izrael, të 
ishte si rëra e detit, vetëm një mbetje e tij 
do të kthehet; shfarosja e dekretuar do ta 
bëjë drejtësinë të vërshojë.

PSALMET 53:6 Kush do të dërgojë nga 
Sioni shpëtimin e Izraelit? Kur Perëndia do 
të rivendosë fatin e popullit të tij në robëri, 
Jakobi do të ngazëllojë, Izraeli do të gëzohet.

ISAIA 1:9 Në qoftë se Zoti i ushtrive 
nuk do të na kishte lënë një mbetje të vogël, 
do të ishim si Sodoma, do t›i ngjisnim 
Gomorrës.
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ISAIA 12:6 Bërtit dhe ngazëllohu nga 
gëzimi, o banore e Sionit, sepse i madh është i 
Shenjti i Izraelit në mes tuaj”.

OSEA 1:9 Atëherë Zoti i tha Oseas: 
“Vëri emrin Lo-ami, sepse ju nuk jeni populli 
im dhe unë nuk jam Perëndia juaj.

10 Megjithatë numri i bijve të Izraelit do të jetë 
si rëra e detit, që nuk mund të matet as të 
llogaritet. Dhe do të ndodhë që në vend që t›u 
thuhet atyre: “Ju nuk jeni populli im”, do t›u 
thuhet atyre: “Jeni bijtë e Perëndisë së gjallë”.

ZAKARIA 10:9 Do t›i shpërndaj midis 
popujve dhe në vende të largëta do të më 
kujtojnë; do të jetojnë bashkë me bijtë e tyre 
dhe do të kthehen.

ROMAKËVE 9:25  Ashtu si thotë ai 
te Osea: “Unë do ta quaj popullin tim atë 
që s›ka qenë populli im dhe të dashur atë të 
mosdashurin.

26 Dhe do të ndodhë që atje ku u është thënë 
atyre: “Ju nuk jeni populli im”, atje do të 
quheni bij të Perëndisë së gjallë”.

27 Por Isaia thërret për Izraelin: “Edhe sikur të 
ishte numri i bijve të Izraelit si rëra e detit, 
vetëm mbetja e tij do të shpëtohet”.

28 Në fakt ai do ta realizojë vendimin e tij me 
drejtësi, sepse Zoti do ta realizojë dhe do ta 
përshpejtojë vendimin e tij mbi tokë.

29 Dhe ashtu si profetizoi Isaia: “Në qoftë se 
Perëndia i ushtrive nuk do të na kishte lënë 
farë, do të ishim bërë si Sodoma dhe do t›i 
kishim ngjarë Gomorës”.

ROMAKËVE 11:5  Kështu, pra, edhe 
në kohën e tanishme ka mbetur një mbetje 
pas zgjedhjes së hirit.

ROMAKËVE 11:25 Sepse nuk dua, 
o vëllezër, që ju të jeni të paditur këtë të 
fshehtë që të mos mbaheni me të madh në 
veten tuaj se i ka ndodhur një ngurtësim një 
pjese të Izraelit deri sa të ketë hyrë tërësia e 
johebrenjve,

26 dhe kështu mbarë Izraeli do të shpëtohet, 
sikurse është shkruar: “Nga Sioni do të vijë 
Çlirimtari, dhe do të largojë pabesinë nga 
Jakobi.

27 Dhe kjo do të jetë besëlidhja ime me ta, kur 
unë t›ju heq mëkatet e tyre”.

2 E KORINTASVE 3:14 Por mendjet e tyre 
u errën; sepse, në leximin e besëlidhjes së 
vjetër, po ky vel mbetet pa u hequr, sepse veli 
anullohet në Krishtin.

15 Por deri më sot, kur lexohet Moisiu, një vel 
mbetet mbi zemrat e tyre.

16 Por kur Izraeli të kthehet te Zoti, veli do të 
hiqet.

Shiko: #1; #2; #3; #4.

A03 Mesia është i zbritur nga Davidi.
B04 Atributet hyjnore të Mesisë.
B05 Mesia është i mbushur me Frymën e 

Shenjtë.
C01 Lindja e Mesias eshte profetizuar.

ISAIA 11:1 Pastaj një degëz do të dalë 
nga trungu i Isaias dhe një filiz do të mbijë 
nga rrënjët e tij.

2 Fryma e Zotit do të pushojë mbi të; fryma 
e diturisë dhe e zgjuarësisë, fryma e 
këshillës dhe e fuqisë, fryma e njohurisë 
dhe e frikës të Zotit.

3 I dashuri i tij do të qëndrojë në frikën nga 
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Zoti, nuk do të g jykojë nga pamja, nuk do 
të japë vendime sipas fjalëve që thuhen,

MATEU 3:16 Dhe Jezusi, sapo u pagëzua, 
doli nga uji; dhe ja, qiejt iu hapën, dhe ai 
pa Frymën e Perëndisë duke zbritur si një 
pëllumb e duke ardhur mbi të;

17 dhe ja një zë nga qielli që tha: “Ky është Biri 
im i dashur, në të cilin jam kënaqur”.

LUKA 2:52 Dhe Jezusi rritej në dituri, 
në shtat dhe në hir përpara Perëndisë dhe 
njerëzve.

GJONI 3:34 Sepse ai që Perëndia ka 
dërguar flet fjalët e Perëndisë, sepse Perëndia 
nuk e jep Frymën e tij me masë.

35 Ati e do Birin dhe i ka dhënë në dorë çdo gjë.
36 Kush beson në Birin ka jetë të përjetshme, 

kurse kush nuk i bindet Birit nuk do të shohë 
jetë, por zemërimi i Perëndisë qëndron mbi 
të”.

GJONI 16:13 Por, kur të vijë ai, Fryma e 
së vërtetës, ai do t›ju prijë në çdo të vërtetë, 
sepse ai nuk do të flasë nga vetja, por do të 
thotë gjitha ato gjëra që ka dëgjuar dhe do t›ju 
kumtojë gjërat që do vijnë.

VEPRAT E APOSTUJVE 10:37 Ju e dini 
se ç›ka ndodhur në mbarë Judenë, duke filluar 
nga Galilea, pas pagëzimit që predikoi Gjoni:

38 se si Perëndia vajosi me Frymën e Shenjtë dhe 
me fuqi Jezusin prej Nazareti, i cili e përshkoi 
vendin duke bërë mirë dhe duke shëruar të 
gjithë ata që ishin të pushtuar nga djalli, sepse 
Perëndia ishte me të.

VEPRAT E APOSTUJVE 13:21 Më pas 
ata kërkuan një mbret; dhe Perëndia u dha 

atyre Saulin, birin e Kisit, një burrë nga fisi i 
Beniaminit, për dyzet vjet.

22 Pastaj Perëndia e hoqi dhe u ngjalli atyre si 
mbret Davidin, për të cilin dha dëshmi duke 
thënë: “Kam gjetur Davidin, birin e Jeseut, 
njeri sipas zemrës sime, i cili do të zbatojë të 
gjitha vullnetet e mia”.

23 Prej farës së këtij Perëndia, sipas premtimit të 
vet, i ka ngjallur Izraelit Shpëtimtarin Jezus.

1 E KORINTASVE 1:30 Por prej tij ju jeni 
në Krishtin Jezus, i cili nga Perëndia u bë për 
ne dituri, drejtësi, shenjtërim dhe shpengim,

ZBULESA 4:5 Dhe përpara fronit ishte si një 
det i qelqtë që i ngjante kristalit, dhe në mes 
të fronit dhe përreth fronit katër kafshë, që 
ishin plot me sy përpara dhe prapa.

ZBULESA 5:6 Ai erdhi dhe mori librin nga 
dora e djathtë e atij që rrinte mbi fron.

Shiko: Isaia 42:1; Isaia 59:21; Isaia 61:1; Mateu 12:25; Mateu 
13:54; Luka 2:40,52; Luka 3:21,22; Gjoni 1:32,33; Efesianëve 

1:17,18; 2 Timoteut 1:7; Zbulesa 3:1.

H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

ISAIA 11:4 por do t›i gjykojë të varfërit 
me drejtësi dhe do të marrë vendime të 
drejta për njerëzit e përulur të vendit. Do 
ta godasë vendin me shufrën e gojës së tij 
dhe me frymën e buzëve të tij do ta bëjë të 
vdesë të pabesin.

5 Drejtësia do të jetë brezi i ijëve të tij dhe 
besnikëria brezi i anëve të tij.

JEREMÍA 23:5 “Ja, ditët po vijnë”, thotë 
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Zoti, “në të cilat do të shkaktoj që të dalë nga 
Davidi një filiz i drejtë, që do të mbretërojë si 
mbret, do të ketë mbarësi dhe do të ushtrojë 
gjykimin dhe drejtësinë në vend.

6 Në ditët e tij Juda do të shpëtohet dhe Izraeli 
do të qëndrojë në siguri. Ky do të jetë emri 
me të cilin do të thirret: “Zoti drejtësia jonë”.

2 E KORINTASVE 6:7 me fjalën e së 
vërtetës, me fuqinë e Perëndisë, me armët e 
drejtësisë në të djathtë dhe në të majtë,

EFESIANËVE 6:14  dhe duke mbathur 
këmbët me gatishmërinë e ungjillit të paqes,

2 THESALONIKASVE 2:8 Ardhja e atij 
të paudhi do të bëhet me anë të veprimit 
të Satanit, bashkë me çudira, shenja dhe 
mrrekullish të rreme,

ZBULESA 1:16 Dhe kur e pashë, rashë para 
këmbëve të tij si i vdekur. Dhe ai vuri dorën e 
tij të djathtë mbi mua, duke më thënë: “Mos 
u tremb! Unë jam i pari dhe i fundit,

ZBULESA 19:11 Dhe pashë qiellin e hapur, 
dhe ja, një kalë i bardhë, dhe ai që e kalëronte 
quhet Besniku dhe i Vërteti; dhe ai gjykon 
dhe lufton me drejtësi.

ZBULESA 19:15 Dhe nga goja e tij dilte 
një shpatë e mprehtë për të goditur me të 
kombet; dhe ai do të qeverisë me skeptër prej 
hekuri dhe ai vet do të shkelë vozën e verës 
së mërisë dhe të zemërimit të Perëndisë së 
plotfuqishëm.

ZBULESA 20:11 Pastaj pashë një fron të madh 
të bardhë dhe atë që ulej mbi të, nga prania 
e të cilit iku dheu dhe qielli, dhe nuk u gjet 

vënd për ata.
12 Dhe pashë të vdekurit, të mëdhenj e të vegjël, 

që rrinin në këmbë përpara Perëndisë, edhe 
librat u hapën; dhe u hap një libër tjetër, që 
është libri i jetës; dhe të vdekurit u gjykuan 
në bazë të gjërave të shkruara në libra, sipas 
veprave të tyre.

Shiko: #1; #2; #5; 1 Pjetrit 4:1; Zbulesa 1:13.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H10 Profecia e Mbretërisë së përjetshme të 

paqes.
     
ISAIA 11:6 Ujku do të banojë bashkë 

me qengjin dhe leopardi do të rrijë me 
kecin; viçi, luani i vogël dhe bagëtia e 
majmur do të rrinë bashkë dhe do të 
udhëhiqen nga një fëmijë.

7 Lopa do të kullosë bashkë me arushen, të 
vegjëlit e tyre do të rrinë bashkë, dhe luani 
do të ushqehet me kashtë si kau.

8 Foshnja e gjirit do të lozë mbi vrimën e 
gjarpërit dhe fëmija e zvjerdhur do të vërë 
dorën e tij në çerdhen e nëpërkës.

9 Nuk do të bëhet asnjë e keqe, asnjë 
shkatërrim mbi tërë malin tim të shenjtë, 
sepse vendi do të mbushet me njohurinë e 
Zotit, ashtu si ujërat mbulojnë detin.

HABAKUKU 2:14      Sepse dheu do të 
mbushet me diturinë e lavdisë të Zotit, ashtu 
si ujërat mbushin detin.

ZAKARIA 14:8 Atë ditë do të ndodhë që nga 
Jeruzalemi do të burojnë ujëra të freskëta: 
gjysma e tyre do të shkojë drejt detit lindor 
dhe gjysma drejt detit perëndimor; kështu do 
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të jetë si në verë ashtu edhe në dimër.
9 Zoti do të jetë mbret mbi gjithë dheun; atë 

ditë do të jetë vetëm Zoti dhe vetëm emri i tij.

MATEU 5:44 Por unë po ju them: “Duani 
armiqtë tuaj, bekoni ata që ju mallkojnë, u 
bëni të mirë atyre që ju urrejnë, dhe lutuni 
për ata që ju keqtrajtojnë dhe ju përndjekin,

45 për të qenë bij të Atit tuaj, që është në qiej, 
sepse ai bën të lindë diellin e tij mbi të mirët 
dhe mbi të këqijtë, dhe bën të bjerë shi mbi të 
drejtët dhe të padrejtët.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:44 Por gjithë 
ata që besonin rrinin bashkë dhe çdo gjë e 
kishin të përbashkët.

45 Dhe i shisnin pronat e pasuritë dhe ua ndanin 
të gjithëve, sipas nevojës së çdonjërit.

46 Dhe ngulmonin me një mendje të vetme 
çdo ditë në tempull dhe, duke e thyer bukën 
nga shtëpia në shtëpi, merrnin ushqimin me 
gëzim dhe me thjeshtësi zemre,

47 duke lavdëruar Perëndinë dhe duke gëzuar 
simpatinë e gjithë popullit. Dhe Zoti i shtonte 
kishës çdo ditë ata që ishin shpëtuar.

ROMAKËVE 14:17 sepse mbretëria e 
Perëndisë nuk është të ngrënët dhe të pirët, 
por drejtësia, paqja dhe gëzimi në Frymën e 
Shenjtë.

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

Shiko: #1; #5; #6; #7; Jobi 5:23; 1 e Korintasve 6:9-11; 1 
Thesalonikasve 5:15; Zbulesa 5:9,10; Zbulesa 20:2-6.

E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
     
ISAIA 11:10 Atë ditë do të ndodhë që 

rrënja e Isaias do të ngrihet si një flamur 
për popujt; kombet do ta kërkojnë dhe 
vendi i prehjes së tij do të jetë i lavdishëm.

11 Po atë ditë do të ndodhë që Zoti do të 
shtrijë dorën e tij për herë të dytë për të 
shpenguar mbetjen e popullit të tij që 
shpëtoi nga Asiria dhe nga Egjipti, nga 
Pathrosi dhe Etiopia, nga Elami, nga 
Shinari, nga Hamathi dhe nga ishujt e 
detit.

12 Ai do të ngrerë flamurin për kombet, do 
të mbledhë të dëbuarit e Izraelit dhe do të 
grumbullojë ata që u shpërndanë nga Juda 
në të katër anët e dheut.

KANTIKU I KANTIKËVE 5:10 I dashuri 
im është i bardhë dhe i kuq, ai dallon ndër 
dhjetë mijë veta.

ISAIA 59:19 Kështu do të kenë frikë nga 
emri i Zotit ata nga perëndimi prej lavdisë së 
tij ata nga lindja; kur kundërshtari do të vijë si 
një lum i furishëm, Fryma e Zotit do të lartojë 
kundër tij një flamur.

GJONI 11:51 Por këtë ai nuk e tha nga 
vetja; por, duke qenë kryeprift i atij viti, 
profetizoi se Jezusi duhej të vdiste për 
kombin,

52 dhe jo vetëm për kombin, por edhe për t›i 
mbledhur në një, bijtë e Perëndisë që ishin të 
shpërndarë.

ROMAKËVE 11:15 Sepse, në qoftë se 
refuzimi i tyre është pajtim për botën, ç›do 
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të jetë ripranimi i tyre, përveç se kalimi prej 
vdekjes në jetë?

ROMAKËVE 11:22 Shih, pra, mirësinë 
dhe rreptësinë e Perëndisë: rreptësinë mbi ata 
që u rrëzuan, dhe mirësinë ndaj teje, në qoftë 
se ti do të ngulmosh në mirësi, përndryshe 
edhe ti do të këputesh.

23 Kështu edhe ata, nëse nuk do të qëndrojnë 
në mosbesim, do të shartohen; sepse Perëndia 
është i fuqishëm t›i shartojë përsëri.

24 Sepse, në qoftë se ti u këpute nga ulliri i egër 
prej natyre dhe u shartove kundër natyrës në 
ulli të butë, aq më tepër këto, që janë degë 
prej natyre, do të shartohen në ullirin e vet.

25 Sepse nuk dua, o vëllezër, që ju të jeni të 
paditur këtë të fshehtë që të mos mbaheni 
me të madh në veten tuaj se i ka ndodhur një 
ngurtësim një pjese të Izraelit deri sa të ketë 
hyrë tërësia e johebrenjve,

26 dhe kështu mbarë Izraeli do të shpëtohet, 
sikurse është shkruar: “Nga Sioni do të vijë 
Çlirimtari, dhe do të largojë pabesinë nga 
Jakobi.

ROMAKËVE 15:9  dhe i pranoi 
johebrenjtë për mëshirë të vet, që ta lëvdojnë 
Perëndinë sikurse është shkruar: “Për këtë do 
të të përlëvdoj ndër kombe, dhe do t›i këndoj 
lavdërime emrit tënd!”.

10 Dhe përsëri ai thotë: “Gëzohuni, o njerëz, me 
popullin e tij”.

11 Dhe përsëri: “Lavdëroni Zotin, të gjithë 
njerëzit; dhe le ta lëvdojnë të gjithë popujt”.

12 Dhe përsëri Isaia thotë: “Do të mbijë një filiz 
nga rrënja e Jeseut dhe ai që ngrihet për të 
sunduar njerëzit; kombet do të shpresojnë në 
të!”.

2 E KORINTASVE 3:16 Por kur Izraeli të 

kthehet te Zoti, veli do të hiqet.

HEBRENJVE 4:9 Sepse kush ka hyrë në prehjen 
e tij, ka bërë pushim edhe ai nga veprat e veta, 
ashtu si Perëndia nga të tijat.

ZBULESA 5:9 dhe na bëre mbretër dhe 
priftër për Perëndinë tonë, dhe do të 
mbretërojmë mbi dhe”.

10 Pastaj pashë, dhe dëgjova zërin e shumë 
engjëjve përqark fronit, qenieve të gjalla dhe 
pleqve; dhe numri i tyre ishte dhjetë mijëra 
dhjetë mijërash dhe mijëra mijërash,

ZBULESA 22:16 “Unë, Jezusi, dërgova 
engjëllin tim për t›ju dëshmuar për këto gjëra 
nëpër kisha. Unë jam Rrënja dhe pasardhja e 
Davidit, ylli i ndritshëm i mëngjesit”.

Shiko: #1; #2; #3; #4; #5.

B14 Mesia bën të ditur lavdinë e Perëndisë
E18 Perëndia do të banojë në mes të 

popullit të tij.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

ISAIA 12:1 Atë ditë do të thuash: “Unë 
të kremtoj, o Zot. Edhe pse ishe i zemëruar 
me mua, zemërimi yt me mua u qetësua 
dhe më ka ngushëlluar.

2 Ja, Perëndia është shpëtimi im; unë do të 
kem besim dhe nuk do të kem frikë, sepse 
Zoti, po, Zoti është forca ime dhe kantiku 
im, dhe ka qenë shpëtimi im”.

3 Ju do të merrni me gëzim ujin nga burimet 
e shpëtimit.

4 Atë ditë do të thoni: “Kremtoni Zotin, 
thërrisni emrin e tij, i bëni të njohura 
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veprat e tij midis popujve, shpallni që emri 
i tij është i lartësuar.

5 Këndojini lavde Zotit, sepse ka bërë gjëra 
të madhërishme; kjo të dihet mbi gjithë 
tokën.

6 Bërtit dhe ngazëllohu nga gëzimi, o 
banore e Sionit, sepse i madh është i 
Shenjti i Izraelit në mes tuaj”.

PSALMET 132:13  Duke qenë se Zoti 
e ka zgjedhur Sionin, ai e ka dashur atë për 
banesën e tij:

14 Ky është vendi im i pushimit përjetë; këtu do 
të banoj, sepse e kam dashur.

ISAIA 66:13 Ashtu si një nënë e gëzon 
fëmijën e saj, kështu unë do t›ju gëzoj dhe do 
të ngushëlloheni në Jeruzalem.

JEREMÍA 23:6 Në ditët e tij Juda do të 
shpëtohet dhe Izraeli do të qëndrojë në siguri. 
Ky do të jetë emri me të cilin do të thirret: 
“Zoti drejtësia jonë”.

SOFONIA 3:15 Zoti i ka revokuar gjykimet 
e tij kundër teje, ka dëbuar armikun tënd. 
Mbreti i Izraelit, Zoti, ndodhet midis teje, 
nuk do të kesh më frikë nga asgjë.

16 Atë ditë do të thonë në Jeruzalem: “Mos ki 
frikë, o Sion, duart e tua mos u dobësofshin!

17 Zoti, Perëndia yt, në mes teje është i fuqishmi 
që shpëton. Ai do të mbushet me gëzim për 
ty, në dashurinë e tij do qëndrojë në heshtje, 
do të gëzohet për ty me britma gëzimi.

ZAKARIA 2:5 Sepse unë”, thotë Zoti, “do të 
jem për të një mur zjarri rreth e qark dhe do 
të jem lavdia e tij në mes të tij”.

GJONI 4:14 por kush pi nga uji që do t›i 

jap unë nuk do të ketë më kurrë etje përjetë; 
por uji që unë do t›i jap do të bëhet në të një 
burim uji që gufon në jetë të përjetshme”.

GJONI 7:37 Ditën e fundit, në ditën e 
madhe të festës, Jezusi u çua në këmbë dhe 
thirri duke thënë: “Nëse dikush ka etje, le të 
vijë tek unë e të pijë.

38 Ai që beson në mua, siç ka thënë Shkrimi, 
nga brendësia e tij do të burojnë lumenj uji të 
gjallë”.

39 Por këtë ai e tha për Frymën, që do të merrnin 
ata që do të besonin në të; sepse Fryma e 
Shenjtë në fakt nuk ishte dhënë ende, sepse 
Jezusi ende nuk ishte përlëvduar.

ZBULESA 7:17 Edhe kur ai hapi vulën e 
shtatë, në qiell u bë heshtje për rreth gjysmë 
orë.

ZBULESA 15:4 Kush nuk do të të druajë, o 
Zot, dhe nuk do të lëvdojë emrin tënd? Sepse 
vetëm ti je i Shenjtë; sepse të gjitha kombet 
do të vijnë dhe do të adhurojnë përpara teje, 
sepse gjykimet e tua u shfaqën”.

ZBULESA 21:6 Edhe më tha: “U bë! Unë jam 
Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi! Atij që 
ka etje unë do t›i jap si dhuratë nga burimi i 
ujit të jetës.

ZBULESA 22:1 Dhe më tregoi lumin e pastër 
të ujit të jetës, te kthjellët si kristali, që dilte 
nga froni i Perëndisë dhe i Qengjit.

ZBULESA 22:17 Dhe Fryma dhe nusja thonë: 
“Eja!”. Dhe ai që dëgjon le të thotë: “Eja!”. 
Dhe ai që ka etje, le të vijë; dhe ai që do, le të 
marrë si dhuratë ujin e jetës.
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Shiko: #1; #2; #3; #4.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

ISAIA 14:1 Me qenë se Zotit do t›i vijë 
keq për Jakobin, ai do të zgjedhë përsëri 
Izraelin dhe do t›i rivendosë në tokën e 
tyre; të huajtë do të bashkohen me ta dhe 
do të lidhen me shtëpinë e Jakobit.

2 Popujt do t›i marrin dhe do t›i çojnë 
përsëri në vendin e tyre dhe shtëpia e 
Izraelit do t›i zotërojë në vendin e Zotit si 
robër dhe robinja; do të zënë robër ata që 
i kishin zënë robër dhe do të mbretërojnë 
mbi shtypësit e tyre.

3 Kështu që ditën në të cilën Zoti do t›i japë 
prehje lodhjes sate, shqetësimit tënd nga 
skllavëria e rëndë së cilës i ishe nënshtruar,

PSALMET 102:13  Ti do të ngrihesh 
dhe do të të vijë keq për Sionin, sepse erdhi 
koha të tregosh dhembshuri ndaj tij; dhe koha 
e caktuar erdhi.

ISAIA 61:5 Të huajtë do të vijnë të 
kullosin kopetë tuaja, bijtë e të huajit do të 
jenë bujq tuaj dhe vreshtarë tuaj.

EZEKIELI 28:24 Dhe nuk do të ketë më për 
shtëpinë e Izraelit asnjë gjemb apo ferrë që 
midis gjithë fqinjve të tij që e përçmojnë. 
Atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti, 
Zoti”.

ZAKARIA 1:17 Bërtit akoma dhe thuaj: 
“Kështu thotë Zoti i ushtrive: Qytetet e mia 

do të jenë plot e përplot me pasuri; Zoti do të 
ngushëllojë akoma Sionin dhe do të zgjedhë 
akoma Jeruzalemin””.

LUKA 1:72 për të treguar mëshirë tek 
etërit tanë e për t›u kujtuar për besëlidhjen e 
tij të shenjtë,

73 betimin që i bëri Abrahamit, atit tonë,
74 për të na lejuar që, pasi të çlirohemi nga duart 

e armiqve tanë, të mund t›i shërbejmë pa 
frikë,

LUKA 2:32 dritën për të ndriçuar kombet 
dhe lavdinë e popullit tënd, Izraelit”.

ROMAKËVE 15:27 Kjo u pëlqeu atyre 
me të vërtetë, sepse u janë debitorë; sepse, në 
qoftë se johebrenjtë, pra, janë bërë pjestarë 
bashkë me ta për të mirat frymërore, kanë 
detyrë t›u shërbejnë atyre edhe me të mira 
materiale.

ZBULESA 15:4 Kush nuk do të të druajë, o 
Zot, dhe nuk do të lëvdojë emrin tënd? Sepse 
vetëm ti je i Shenjtë; sepse të gjitha kombet 
do të vijnë dhe do të adhurojnë përpara teje, 
sepse gjykimet e tua u shfaqën”.

Shiko: #2; #3; #4; Isaia 14:4-18; Veprat e Apostujve 15:14-17; 
Efesianëve 2:12-19.
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A03 Mesia është i zbritur nga Davidi.
E09 Drejtësia e Mesisë.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

ISAIA 16:5 Atëherë një fron do të 
jetë i qëndrueshëm në dhembshuri dhe 
mbi të do të ulet në besnikëri, në çadrën 
e Davidit, një që do të g jykojë, do ta 
ushtrojë g jykimin dhe do të jetë i gatshëm 
të sigurojë drejtësinë”.

LUKA 1:33 dhe do të mbretërojë mbi 
shtëpinë e Jakobit përjetë, dhe mbretëria e tij 
nuk do të ketë kurrë të sosur”.

LUKA 1:69 dhe na ngriti një shpëtim 
të pushtetshëm në shtëpinë e Davidit, 
shërbëtorit të vet,

70 ashtu si ai e kishte deklaruar nëpërmjet gojës 
së profetëve të tij të shenjtë që nga kohët e 
lashta, që ne të shpëtojmë

GJONI 12:48 Kush më hedh poshtë dhe 
nuk i pranon fjalët e mia, ka kush e gjykon; 
fjala që kam shpallur do të jetë ajo që do ta 
gjykojë në ditën e fundit.

VEPRAT E APOSTUJVE 15:16 Pas 
këtyre gjerave, unë do të kthehem dhe do ta 
rindërtoj tabernakullin e Davidit që është 
rrëzuar, do t›i restauroj gërmadhat e tij dhe do 
ta ngre përsëri më këmbë,

17 që mbetja e njerëzve dhe të gjitha johebrenjtë 
mbi të cilat thirret emri im, të kërkojnë Zotin, 
thotë Zoti që i bën të gjitha këto”.

Shiko: #1; Psalmet 89:14.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

ISAIA 17:7 Atë ditë njeriu do ta kthejë 
shikimin e tij në drejtim të Krijuesit të tij 
dhe sytë e tij do të shikojnë të Shenjtin e 
Izraelit.

ISAIA 10:20 Atë ditë do të ndodhë që pjesa 
që mbetet e Izraelit dhe ata që kanë shpëtuar 
nga shtëpia e Jakobit nuk do të mbështeten 
më mbi atë që i godiste, por do të mbështeten 
në të vërtetë mbi Zotin, të Shenjtin e Izraelit.

21 Një mbetje, mbetja e Jakobit, do t›i kthehet 
Zotit të fuqishëm.

22 Sepse, edhe sikur populli yt, o Izrael, të ishte 
si rëra e detit, vetëm një mbetje e tij do të 
kthehet; shfarosja e dekretuar do ta bëjë 
drejtësinë të vërshojë.

OSEA 3:5 Pastaj bijtë e Izraelit do të 
kthehen dhe do të kërkojnë Zotin, Perëndinë 
e tyre, dhe Davidin, mbretin e tyre, dhe do 
të kthehen duke u dridhur tek Zoti dhe te 
mirësia e tij në mbarim të ditëve.

MIKEA 7:7 Por unë do të shikoj te Zoti, 
do të shpresoj te Perëndia i shpëtimit tim; 
Perëndia im do të më dëgjojë.

8 Mos u gëzo me mua, o armikja ime! Në rast 
se kam rënë, do të ngrihem përsëri; në rast se 
ulem në terr, Zoti do të jetë drita ime.

VEPRAT E APOSTUJVE 15:16 Pas 
këtyre gjerave, unë do të kthehem dhe do ta 
rindërtoj tabernakullin e Davidit që është 
rrëzuar, do t›i restauroj gërmadhat e tij dhe do 
ta ngre përsëri më këmbë,

17 që mbetja e njerëzve dhe të gjitha johebrenjtë 
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mbi të cilat thirret emri im, të kërkojnë Zotin, 
thotë Zoti që i bën të gjitha këto”.

1 GJONIT 3:2 Kush bën mëkat, bën edhe 
shkelje të ligjit; dhe mëkati është shkelje e 
ligjit.

ZBULESA 1:7 “Unë jam Alfa dhe Omega, 
fillimi dhe mbarimi”, thotë Zoti “që është dhe 
që ishte dhe që vjen, i Plotfuqishmi”.

E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
 
ISAIA 19:23 Atë ditë do të ketë një 

rrugë nga Egjipti në Asiri; Asirët do të 
shkojnë në Egjipt, dhe Egjiptasit në Asiri, 
dhe Egjiptasit do të shërbejnë bashkë me 
Asirët.

24 Atë ditë Izraeli, i treti me Egjiptin dhe 
me Asirinë, do të jetë një bekim në mes të 
rruzullit.

25 Zoti i ushtrive do t›i bekojë, duke thënë: 
“I bekuar qoftë Egjipti populli im, 
Asiria vepër e duarve të mia dhe Izraeli 
trashëgimia ime!”.

ISAIA 66:12 Sepse kështu thotë Zoti: “Ja, 
unë do të bëj që paqja t›i arrijë si një lumë dhe 
pasuria e kombeve si një përrua që vërshon, 
dhe ju do të pini qumësht, do t›ju mbajnë në 
ijët e tij dhe do t›ju përkëdhelin mbi gjunjët e 
tij.

ZAKARIA 2:11 Atë ditë shumë kombe do të 
bashkohen me Zotin dhe do të bëhen populli 

im, dhe unë do të banoj midis teje; atëherë do 
të pranosh që Zoti i ushtrive më ka dërguar te 
ti.

ZAKARIA 10:11 Ai do të kalojë nëpër detin e 
vështirësisë, por do t›i godasë valët e detit dhe 
të gjitha thellësitë e lumenjve do të thahen. 
Krenaria e Asirisë do të shembet dhe skeptri i 
Egjiptit do të hiqet.

ZAKARIA 14:18 Në qoftë se familja e Egjiptit 
nuk do të dalë dhe nuk do të vijë, as mbi të 
nuk do të bjerë shi, por do të bjerë e njëjta 
plagë me të cilën Zoti do të godasë kombet 
që nuk do të dalin të kremtojnë festën e 
Kasolleve.

LUKA 2:32 dritën për të ndriçuar kombet 
dhe lavdinë e popullit tënd, Izraelit”.

ROMAKËVE 3:29  A është vallë 
Perëndia vetëm Perëndia i Judenjve? A nuk 
është edhe i johebrenjve? Sigurisht, është edhe 
Perëndia i johebrenjve.

ROMAKËVE 9:24  mbi ne, që edhe na 
thirri, jo vetëm nga Judenjtë, por edhe nga 
johebrenjtë?

25 Ashtu si thotë ai te Osea: “Unë do ta quaj 
popullin tim atë që s›ka qenë populli im dhe 
të dashur atë të mosdashurin.

ROMAKËVE 10:11 sepse Shkrimi 
thotë: “Kushdo që beson në të, nuk do të 
turpërohet”.

12 Sepse nuk ka dallim në mes Judeut dhe 
Grekut, sepse një i vetëm është Perëndia i 
të gjithëve, i pasur ndaj të gjithë atyre që e 
thërrasin.

13 Në fakt: “Kushdo që do ta thërrasë emrin e 
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Zotit do të shpëtohet”.

EFESIANËVE 2:18  Ju, pra, nuk jeni 
më të huaj, as bujtës, por bashkëqytetarë 
të shenjtorëve dhe pjestarë të familjes së 
Perëndisë,

19 të ndërtuar mbi themelin e apostujve dhe të 
profetëve, duke qënë Jezu Krishti vetë guri i 
qoshes,

20 mbi të cilin gjithë ndërtesa, e lidhur mirë, 
rritet për të qenë një tempull i shenjtë në 
Zotin,

21 në të cilin edhe ju jeni bashkëndërtuar për të 
qenë një banesë e Perëndisë në Frymë.

22 Për këtë arsye unë, Pali, jam i burgosuri i Jezu 
Krishtit për ju johebrenjtë,

Shiko: #1; #4; #5; Ligji i Përtërirë 32:43; Isaia 19:16-22; Isaia 49:6; 
Romakëve 15:9; Efesianëve 3:6-8; 1 Pjetrit 2:10.

B07 Plotfuqishmëria e Mesias.

ISAIA 22:22 Do të vë mbi supin e tij 
çelësin e shtëpisë së Davidit; kështu ai do të 
hapë dhe askush nuk do të mund ta mbyllë, 
do ta mbyllë dhe askush nuk do ta mund ta 
hapë.

MATEU 16:18 Dhe unë po të them 
gjithashtu se ti je Pjetri, dhe mbi këtë shkëmb 
unë do të ndërtoj kishën time dhe dyert e 
ferrit nuk do ta mundin atë.

19 Dhe unë do të të jap çelësat e mbretërisë së 
qiejve; gjithçka që të kesh lidhur mbi tokë, do 
të jetë lidhur në qiej, dhe gjithçka që të kesh 
zgjidhur mbi tokë, do të jetë zgjidhur në qiej”.

MATEU 18:18 Në të vërtetë ju them se gjitha 
gjërat që do të keni lidhur mbi tokë do të jenë 

lidhur edhe në qiell; dhe gjitha gjërat që keni 
zgjidhur mbi tokë do të jenë zgjidhur edhe në 
qiell.

19 Po ju them gjithashtu se, në qoftë se dy prej 
jush bien në ujdi mbi tokë të kërkojnë çfarëdo 
gjëje, kjo do t›u jepet atyre nga Ati im që është 
në qiej.

ZBULESA 1:18 Shkruaj, pra, gjërat që pe, ato 
që janë dhe ato që do të ndodhin pas atyre,

ZBULESA 3:7 Unë njoh veprat e tua; ja, 
të vura përpara një dere të hapur që asnjëri 
nuk mund ta mbyllë; sepse ke pak forcë, dhe 
e ruajte fjalën time edhe nuk mohove emrin 
tim.

E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

ISAIA 24:13 Sepse në mes të dheut, 
midis popujve, do të ndodhë ashtu si kur 
shkunden ullinjtë, ashtu si kur mblidhen 
vilet e pavjela pas vjeljes.

14 Ata do të ngrenë zërin, do të lëshojnë 
klithma gëzimi, për madhështinë e Zotit 
do të brohorasin nga deti:

15 “Lëvdoni, pra, Zotin në krahinat e agimit, 
emrin e Zotit, Perëndinë e Izraelit në 
ishujt e detit!”.

16 Nga skaji i tokës dëgjojmë këngë: “Lavdi të 
drejtit!”. Por unë them: “Mjerë unë! Mjerë 
unë! Vaj medet! Të pabesët veprojnë me 
pabesi, po, të pabesët veprojnë me pabesi 
të madhe.
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ISAIA 12:5 Këndojini lavde Zotit, sepse 
ka bërë gjëra të madhërishme; kjo të dihet 
mbi gjithë tokën.

6 Bërtit dhe ngazëllohu nga gëzimi, o banore e 
Sionit, sepse i madh është i Shenjti i Izraelit 
në mes tuaj”.

ISAIA 42:10 I këndoni Zotit një kantik 
të ri, lëvdimin e tij nga skajet e tokës, o ju që 
zbrisni në det, dhe atë që ai përmban, ishujt 
dhe banorët e tyre.

11 Shkretëtira dhe qytetet e tij të lartojnë zërin e 
tyre, bashkë me fshatrat në të cilat banojnë ata 
të Kedarit. Le të ngazëllojnë banorët e Selas, le 
të lëshojnë britma nga maja e maleve.

12 Le t›i japin lavdi Zotit, le ta shpallin lëvdimin 
e tij në ishuj.

VEPRAT E APOSTUJVE 13:47 Sepse 
kështu na ka urdhëruar Zoti: “Unë të vura si 
dritë të johebrenjve, që ti ta çosh shpëtimin 
deri në skajin e dheut””.

1 PJETRIT 1:7 duke arritur përmbushjen e 
besimit tuaj, shpëtimin e shpirtrave.

1 PJETRIT 4:12 Në qoftë se ju fyejnë për 
emrin e Krishtit, lum ju, sepse Fryma e lavdisë 
dhe Fryma e Perëndisë prehet mbi ju; nga ana 
e tyre ai blasfemohet, kurse nga ana juaj ai 
përlëvdohet.

13 Por asnjë nga ju le të mos vuajë si vrasës ose 
vjedhës ose keqbërës, o sepse përzihet në 
punët e të tjerëve.

14 por, nëse dikush vuan si i krishterë, le të mos 
ketë turp, por le të përlëvdojë Perëndinë për 
këtë.

ZBULESA 15:2 Dhe pashë një si det të qelqtë, 
të përzier me zjarr dhe në këmbë mbi detin e 

qelqtë, ata që kishin mundur bishën, figurën e 
saj, dhe damkën e saj edhe numrin e emrit të 
saj. Ata kishin qestet e Perëndisë,

3 dhe këndonin këngën e Moisiut, shërbëtorit 
të Perëndisë, dhe këngënn e Qengjit, duke 
thënë: “Të mëdha dhe të mrekullueshme janë 
veprat e tua, o Zot, Perëndi i plotfuqishëm; të 
drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o Mbret 
i kombeve.

4 Kush nuk do të të druajë, o Zot, dhe nuk 
do të lëvdojë emrin tënd? Sepse vetëm ti je i 
Shenjtë; sepse të gjitha kombet do të vijnë dhe 
do të adhurojnë përpara teje, sepse gjykimet e 
tua u shfaqën”.

Shiko: #1; #2; #3; #4.

H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

ISAIA 24:18 Dhe ka për të ndodhur që 
ai që do të ikë përballë britmës së tmerrit 
do të bjerë në gropë, dhe kush do të dalë 
nga gropa do të kapet nga laku. Sepse nga 
lart do të hapen ujëvara dhe themelet e 
dheut do të tronditen.

19 Toka do të çahet e tëra; toka do të kriset 
tërësisht, toka do të dridhet me forcë.

20 Toka do të lëkundet si një i dehur, do të 
tronditet si një kasolle. Mëkati i saj rëndon 
mbi të, do të rrëzohet dhe nuk do të 
ngrihet më.

21 Atë ditë do të ndodhë që Zoti do të dënojë 
ushtrinë që është atje lart, dhe poshtë mbi 
tokë mbretërit e dheut;

22 do të mblidhen bashkë si të burgosur në 
një burg të nëndheshëm; do të mbyllen 
në një burg dhe pas shumë ditësh do të 
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ndëshkohen.
23 Hënën do ta mbulojë rrëmuja dhe 

diellin turpi, sepse Zoti i ushtrive do të 
mbretërojë mbi malin e Sionit dhe në 
Jeruzalem, dhe lavdia e tij përpara pleqve.

ZAKARIA 14:4 Atë ditë këmbët e tij do të 
ndalen sipër malit të Ullinjve që ndodhet 
përballë Jeruzalemit, në lindje, dhe mali i 
Ullinjve do të çahet në mes, nga lindja në 
perëndim, duke krijuar kështu një luginë të 
madhe; gjysma e malit do të tërhiqet drejt 
veriut dhe gjysma tjetër drejt jugut.

MATEU 24:29 “Tani, fill pas pikëllimit të 
atyre ditëve, dielli do të erret dhe hëna nuk do 
të japë dritën e vet, yjet do të bien nga qielli 
dhe fuqitë e qiejve do të tronditen.

HEBRENJVE 12:22 dhe Jezusit, 
Ndërmjetësit të Besëlidhjes së re, dhe gjakut 
të spërkatjes, që flet më mirë se ai i Abelit.

23 Shikoni se mos refuzoni atë që flet, sepse 
në qoftë se nuk shpëtuan ata që refuzuan të 
dëgjojnë atë që fliste si orakull mbi dhe, aq më 
pak do të shpëtojmë ne, po të mos refuzojmë 
të dëgjojmë atë që flet prej qiellit,

24 zëri i të cilit e drodhi atëherë dheun, por tashti 
bëri këtë premtim, duke thënë: “Unë edhe 
një herë do të tund jo vetëm dheun, por edhe 
qiellin”.

ZBULESA 6:12 dhe yjet e qiellit ranë mbi 
dheun, ashtu si fiku hedh fiqtë e paarrirë kur e 
tund një erë e madhe.

ZBULESA 6:14 Dhe mbretërit e dheut, dhe të 
mëdhenjtë, dhe të pasurit, dhe komandantët, 
dhe të fuqishmit, dhe çdo skllav e çdo i lirë, 
u fshehën nëpër shpella dhe nëpër krepat e 

maleve,
15 dhe u thoshnin maleve dhe shkëmbinjve: 

“Bini mbi ne dhe na fshihni nga fytyra e atij 
që rri mbi fron dhe nga zemërimi i Qengjit,

16 sepse erdhi dita e madhe e zemërimit së tij; 
dhe kush mund të qëndrojë?”.

17 Pas këtyre gjërave, pashë katër engjëj të cilët 
rrinin në këmbë në të katër këndet e dheut 
dhe mbanin të katër erërat e dheut, që të mos 
frynte erë mbi dhe, as mbi det, as mbi ndonjë 
dru.

Shiko: #1; #2; #5; #6; Psalmet 149:6-9; Isaia 4:1,2; Isaia 5:30; Isaia 
13:9-11; Marku 13:24-37; Luka 21:25-36; Zbulesa 18:9.

D09 Mesia do të jetë Shpëtimtari.
E11 Mesia do të japë jetë të përjetshme.
H01 Kthimi i Mesias është parashikuar.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H05 Lavdia dhe fuqia e ardhur nga Mesia.

ISAIA 25:6 Zoti i ushtrive do t›u 
përgatisë tërë popujve mbi këtë mal një 
banket me gjellë të shijshme, me verëra 
të vjetra, me gjellë të shijshme me shumë 
palcë dhe me verëra të vjetra dhe të 
zgjedhura.

7 Do të shkatërrojë mbi këtë mal mbulesën 
që mbulonte tërë popujt, po kështu edhe 
mbulesën e shtrirë mbi të gjitha kombet.

8 Do të shkatërrojë përgjithnjë vdekjen; 
Zoti, Zoti, do t›i thajë lotët nga çdo fytyrë, 
do të heqë nga tërë dheu turpin e popullit 
të tij, sepse Zoti ka folur.

9 Atë ditë do të thuhet: “Ja, ky është 
Perëndia ynë: tek ai kemi shpresuar dhe 
ai do të na shpëtojë. Ky është Zoti tek i 
cili kemi shpresuar; të ngazëllojmë dhe të 
gëzohemi në shpëtimin e tij!”.
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10 Me qenë se dora e Zotit do të shtrihet mbi 
këtë mal, ndërsa Moabi do të shkelet nën 
të ashtu si shkelet kashta mbi plehun.

11 Ai do të zgjasë duart e tij në mes teje, ashtu 
si i shtrin notari për të notuar, dhe do të 
ulë krenarinë e tij bashkë me trillimet e 
kurdisura nga duart e tij.

12 Fortesën e mureve të tua të larta, ai do ta 
shkatërrojë, do ta shembë, do ta hedhë për 
tokë deri poshtë në pluhur.

JEREMÍA 33:10 Kështu thotë Zoti: “Në këtë 
vend për të cilin ju thoni: “Éshtë një shkreti, 
që nuk ka më as njerëz as kafshë”, në qytetet e 
Judës dhe nëpër rrugët e Jeruzalemit që janë të 
shkreta, që nuk ka më as njerëz as kafshë, do 
të dëgjohen akoma

11 britma gëzimi dhe britma hareje, zëri i 
dhëndrit dhe zëri i nuses, zëri i atyre që thonë: 
“Kremtoni Zotin e ushtrive, sepse Zoti është 
i mirë, sepse mirësia e tij zgjat përjetë”, dhe të 
atyre që sjellin oferta falënderimi në shtëpinë 
e Zotit. Sepse unë do të bëj që të kthehen të 
mërguarit në vend dhe do t›i vendos përsëri si 
më parë”, thotë Zoti.

MATEU 8:11 Unë po ju them se shumë do 
të vijnë nga lindja dhe nga perëndimi dhe do 
të ulen në tryezë me Abrahamin, me Isaakun 
dhe me Jakobin, në mbretërinë e qiejve,

MATEU 26:29 Dhe unë po ju them, se që 
tani e tutje unë nuk do të pi më nga ky fryt i 
hardhisë, deri në atë ditë kur, bashkë me ju, 
do ta pi të re në mbretërinë e Atit tim”.

MATEU 28:5 por engjëlli, duke iu drejtuar 
grave, u tha atyre: “Mos kini frikë, sepse unë e 
di se ju kërkoni Jezusin, që u kryqëzua.

6 Ai nuk është këtu, sepse u ringjall, sikurse 

kishte thënë; ejani, shikoni vendin ku qe vënë 
Zoti.

1 E KORINTASVE 15:26 Armiku i fundit që 
do të shkatërrohet është vdekja.

1 E KORINTASVE 15:54 Edhe ky trup që 
prishet, kur të veshë mosprishjen, edhe ky i 
vdekshëm kur të veshë pavdekësinë, atëherë 
do të realizohet fjala që është shkruar: “Vdekja 
u përpi në fitore”.

55 O vdekje, ku është gjëmba jote? O ferr, ku 
është fitorja jote?

56 Edhe gjëmba e vdekjes është mëkati; dhe fuqia 
e mëkatit është ligji.

57 Por ta falënderojmë Perëndinë që na jep 
fitoren me anë të Zotit tonë Jezu Krisht.

2 E KORINTASVE 3:13 dhe jo si Moisiu, i 
cili vinte një vel mbi fytyrën e vet, që bijtë e 
Izraelit të mos vështronin me sy fundin e asaj 
që duhej të anullohej.

14 Por mendjet e tyre u errën; sepse, në leximin 
e besëlidhjes së vjetër, po ky vel mbetet pa u 
hequr, sepse veli anullohet në Krishtin.

15 Por deri më sot, kur lexohet Moisiu, një vel 
mbetet mbi zemrat e tyre.

16 Por kur Izraeli të kthehet te Zoti, veli do të 
hiqet.

17 Sepse Zoti është Fryma, dhe atje ku është 
Fryma e Zotit, atje është liria.

18 Dhe ne të gjithë, duke soditur fytyrëzbuluar 
lavdinë e Zotit si në pasqyrë, transformohemi 
në të njëjtën shëmbëllim nga lavdia në lavdi, 
posi prej Frymës së Zotit.

2 TIMOTEUT 1:10 për të cilin unë 
u caktova predikues, apostull dhe mësues i 
johebrenjve.
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HEBRENJVE 2:14  edhe të çlironte 
të gjithë ata që nga frika e vdekjes i ishin 
nënshtruar robërisë për tërë jetën.

15 Sepse ai nuk kujdeset për engjëjt, por 
ndihmon pasardhjen e Abrahamit.

ZBULESA 7:15 Ata nuk do të kenë më uri, as 
nuk do të kenë etje, as nuk do t›i godasë më 
dielli, as kurrfarë vape,

16 sepse Qengji, që është në mes të fronit, do t›i 
kullosë dhe do t›i çojë te burimet e gjalla të 
ujërave; dhe Perëndia do të thaijë çdo lot nga 
sytë e tyre”.

17 Edhe kur ai hapi vulën e shtatë, në qiell u bë 
heshtje për rreth gjysmë orë.

ZBULESA 19:7 Le të gëzohemi dhe të 
ngazëllohemi dhe le t›i japim atij lavdi, sepse 
erdhi dasma e Qengjit dhe nusja e tij është 
përgatitur!

8 Dhe i është dhënë të vishet me li të hollë, të 
pastër dhe të shkëlqyeshëm, sepse liri i hollë 
janë veprat e drejta të shenjtorëve”.

9 Dhe më tha: “Shkruaj: Lum ata që janë ftuar 
në gostinë e dasmës së Qengjit”. Dhe më tha: 
“Këto janë fjalët e vërteta të Perëndisë”.

ZBULESA 21:3 Dhe dëgjova një zë të madh 
nga qielli që thoshte: “Ja tabernakulli i 
Perëndisë me njerëzit! Dhe ai do të banojë me 
ta; edhe ata do të jenë populli i tij dhe vetë 
Perëndia do të jetë bashkë me ta, Perëndi e 
tyre.

4 Dhe Perëndia do të thaijë çdo lot nga sytë 
e tyre; dhe vdekja nuk do të jetë më; as 
brengë, as klithma, as mundim, sepse gjërat e 
mëparshme shkuan”.

Shiko: #1; #2; #5; Isaia 61:10,11; Jeremía 25:10; Joeli 2:16; Mateu 
22:1-14; Mateu 25:1-13; Mateu 27:51,52; Gjoni 3:29; Gjoni 

11:25,26; Efesianëve 3:5,6; Hebrenjve 12:22-26; Zbulesa 1:7,17,18; 

Zbulesa 20:14.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

ISAIA 26:1 Atë ditë do të këndohet kjo 
këngë në vendin e Judës: “Ne kemi një 
qytet të fortë; Perëndia ka vënë shpëtimin 
për mure dhe për bastione.

2 Hapni portat dhe le të hyjë kombi i drejtë, 
që ruan besnikërinë”.

3 Mëndjes që pushon te ti, ti i ruan një paqe 
të përsosur, sepse kjo ka besim te ti.

4 Kini besim te Zoti përjetë, sepse Zoti, po, 
Zoti është shkëmbi i përjetshëm.

ISAIA 9:6 aaa see Sepse na ka lindur një 
fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet 
e tij do të mbështetet perandoria dhe do të 
quhet Këshilltar i admirueshëm, Perëndi i 
fuqishëm, Atë i përjetshëm, Princ i paqes.

7 aaa see Nuk do të ketë të sosur rritja e 
perandorisë së tij dhe paqja mbi fronin 
e Davidit dhe në mbretërinë e tij, për ta 
vendosur pa u tundur dhe për ta përforcuar 
me anë të mënçurisë dhe të drejtësisë, tani 
dhe përjetë. Këtë ka për të bërë zelli i Zotit të 
ushtrive.

ISAIA 57:19 Unë krijoj frytin e buzëve. 
Paqe, paqe atij që është larg dhe atij që është 
afër”, thotë Zoti. “Unë do ta shëroj”.

20 Por të pabesët janë si deti i trazuar, që nuk 
mund të qetësohet dhe ujërat e të cilit vjellin 
llucë dhe baltë.

21 “Nuk ka paqe për të pabesët”, thotë Perëndia 
im.

GJONI 14:27 Unë po ju lë paqen, po ju 
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jap paqen time: unë po jua jap, po jo si e jep 
bota; zemra juaj mos u trondittë dhe mos u 
frikësoftë.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:47 duke 
lavdëruar Perëndinë dhe duke gëzuar 
simpatinë e gjithë popullit. Dhe Zoti i shtonte 
kishës çdo ditë ata që ishin shpëtuar.

ROMAKËVE 5:1 Të shfajësuar, pra, me anë të 
besimit, kemi paqe me Perëndinë nëpërmjet 
Jezu Krishtit, Zotit tonë,

EFESIANËVE 2:14  duke e prishur 
armiqësinë në mishin e tij, ligjin e 
urdhërimeve të përftuar nga porosi, për të 
krijuar në vetvete nga dy një njeri të ri, duke 
bërë paqen,

15 dhe për t›i pajtuar të dy me Perëndinë në një 
trup të vetëm me anë të kryqit, mbasi vrau 
armiqësinë në vetvete.

16 Dhe ai erdhi për t›ju shpallur paqen, juve që 
ishit larg dhe atyre që ishin afër,

Shiko: #1; #2; #4; #7; Ligji i Përtërirë 32:4,15; 1 i Samuelit 2:2; 
Psalmet 18:1; Psalmet 106:5; Isaia 50:10; Jeremía 17:7,8; Filipianëve 

4:7; 1 Pjetrit 2:9.

H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.

ISAIA 26:19 Të vdekurit e tu do të 
rijetojnë, bashkë me kufomën time, do të 
ringjallen. Zgjohuni dhe gëzohuni, o ju që 
banoni në pluhur! Sepse vesa jote është si 
vesa e një drite që shkëlqen dhe toka do të 
nxjerrë në dritë të vdekurit.

20 Shko, o populli im, hyr në dhomat e tua, 
mbylli portat e tua prapa teje; fshihu për 
një çast, deri sa të kalojë zemërimi.

21 Sepse ja, Zoti del nga banesa e tij për 
të ndëshkuar paudhësinë e banorëve të 
tokës; toka do të nxjerrë në shesh gjakun 
e derdhur dhe nuk do të t›i fshehë më të 
vrarët e saj.

PSALMET 71:20 Ti, që më bëre të provoj 
shumë fatkeqësira, të rënda, do të më japësh 
përsëri jetën dhe do të më bësh të ngrihem 
lart nga humnerat e tokës.

ISAIA 25:8 Do të shkatërrojë përgjithnjë 
vdekjen; Zoti, Zoti, do t›i thajë lotët nga 
çdo fytyrë, do të heqë nga tërë dheu turpin e 
popullit të tij, sepse Zoti ka folur.

DANIELI 12:2 Shumë nga ata që flenë në 
pluhurin e tokës do të zgjohen, disa në një 
jetë të përjetshme, të tjerë në turpin dhe në 
poshtërsi të përjetshme.

GJONI 5:28 Mos u mrrekulloni për këtë, 
sepse po vjen ora kur të gjithë ata që janë në 
varre do ta dëgjojnë zërin e tij

29 dhe do të dalin prej tyre; ata që kanë bërë të 
mira, në ringjallje të jetës, dhe ata që kanë 
bërë të liga, në ringjalljen e dënimit.

GJONI 11:25 Jezusi i tha: “Unë jam 
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ringjallja dhe jeta; ai që beson në mua, edhe 
sikur të duhej të vdesë do të jetojë.

26 Dhe ai që jeton e beson në mua, nuk do të 
vdesë kurrë përjetë. A e beson këtë?”.

VEPRAT E APOSTUJVE 24:15 duke 
pasur shpresë në Perëndinë, të cilën edhe këta e 
kanë, se do të ketë një ringjallje të të vdekurve, 
qoftë të të drejtëve, qoftë të të padrejtëve.

1 THESALONIKASVE 4:14 Dhe këtë 
po jua themi me fjalën e Zotit: ne të gjallët, 
që do të mbetemi deri në ardhjen e Zotit, nuk 
do të jemi përpara atyre që kanë fjetur,

15 sepse Zoti vetë, me një urdhër, me zë 
kryeengjëlli dhe me borinë e Perëndisë, do të 
zbresë nga qielli dhe ata që vdiqën në Krishtin 
do të ringjallen të parët;

ZBULESA 20:5 Por të vdekurit e tjerë nuk u 
kthyen në jetë deri sa të mbusheshin një mijë 
vjet. Kjo është ringjallja e parë.

6 I lum dhe i shenjtë është ai që ka pjesë në 
ringjalljen e parë. Mbi ata vdekja e dytë 
nuk ka pushtet, por ata do të jenë priftërinj 
të Perëndisë dhe të Krishtit dhe do të 
mbretërojnë me të një mijë vjet.

ZBULESA 20:12 Dhe pashë të vdekurit, të 
mëdhenj e të vegjël, që rrinin në këmbë 
përpara Perëndisë, edhe librat u hapën; dhe u 
hap një libër tjetër, që është libri i jetës; dhe 
të vdekurit u gjykuan në bazë të gjërave të 
shkruara në libra, sipas veprave të tyre.

13 Dhe deti i dorëzoi të vdekurit që ishin në të, 
dhe vdekja dhe Hadesi dorëzuan të vdekurit 
që ishin në ta; dhe ata u gjykuan secili sipas 
veprave të veta.

Shiko: #5; #6; Ezekieli 37:1-14.

H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

ISAIA 27:1 Atë ditë Zoti do të 
ndëshkojë me shpatën e tij të ashpër, të 
madhe dhe të fortë Leviathanin, gjarpërin 
e shkathët, gjarpërin Leviathani dredha-
dredha, dhe do të vrasë përbindëshin që 
është në det.

2 Atë ditë do të thuhet: “Vreshti që jep verë 
të kuqërremtë, këndoni për të.

3 Unë, Zoti, e ruaj, e vadis çdo çast, e ruaj 
natën e ditën me qëllim që askush të mos e 
dëmtojë.

6 Në ditët që do të vijnë Jakobi do të lëshojë 
rrënjë, Izraeli do të lulëzojë dhe do të 
lëshojë lastarë dhe do të mbushë faqen e 
dheut me fryte.

12 Po atë ditë do të ndodhë që Zoti do të shijë 
grurin nga rrjedha e lumit deri te përroi 
i Egjiptit, dhe ju do të mblidheni një nga 
një, o bij të Izraelit.

13 Atë ditë do të ndodhë që të bjerë buria e 
madhe, dhe ata që kanë humbur në vendin 
e Asirisë dhe ata që janë shpërndarë në 
vendin e Egjiptit do të vijnë dhe do të 
adhurojnë Zotin mbi malin e shenjtë, në 
Jeruzalem.

ISAIA 4:2 Po atë ditë filizi i Zotit do 
të jetë gjithë shkëlqim dhe lavdi, dhe fryti i 
tokës do të jetë krenaria dhe zbukurimi i të 
shpëtuarve të Izraelit.

LUKA 3:8 Bëni, pra, fryte të denja 
pendimi dhe mos filloni të thoni brenda jush: 
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“Ne kemi Abrahamin për Atë”, sepse unë po 
ju them se Perëndia mund t›i nxjerrë fëmijë 
Abrahamit edhe nga këta gurë.

GJONI 10:27 Delet e mia e dëgjojnë zërin 
tim, unë i njoh dhe ato më ndjekin;

28 dhe unë u jap atyre jetën e përjetshme dhe 
nuk do të humbasin kurrë, e askush nuk do t›i 
rrëmbejë nga dora ime.

29 Ati im, që m›i dha, është më i madh se të 
gjithë; dhe askush nuk mund t›i rrëmbejë nga 
dora e Atit tim.

30 Unë dhe Ati jemi një”.

GJONI 15:5 Unë jam hardhia, ju jeni 
shermendet; kush qëndron në mua dhe unë 
në të, jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund 
të bëni asgjë.

GJONI 15:8 Në këtë është përlëvduar Ati 
im, që të jepni shumë fryt, dhe kështu do të 
jeni dishepujt e mi.

GJONI 15:16 Nuk më keni zgjedhur ju 
mua, por unë ju kam zgjedhur juve; dhe ju 
caktova të shkoni dhe të jepni fryt, dhe fryti 
juaj të jetë i qëndrueshëm, që, çfarëdo gjë që 
t›i kërkoni Atit në emrin tim, ai t›jua japë.

ZBULESA 20:2 Ai e kapi dragoin, gjarpërin e 
lashtë, që është djalli dhe Satani, dhe e lidhi 
për një mijë vjet,

ZBULESA 20:7 Dhe kur të kryhen të një mijë 
vjetët, Satani do të zgjidhet nga burgu i tij,

ZBULESA 20:10 Atëherë djallin që i kishte 
mashtruar, do ta hedhin në liqenin e zjarrit e të 
squfurit, ku janë bisha dhe profeti i rremë; dhe do 
të mundohen ditë e natë në shekuj të shekujve.

ZBULESA 22:2 Në mes të sheshit të qytetit, 
këtej e andej lumit, ishte druri i jetës që jep 
dymbëdhjetë fruta, dhe që nxjerr frutin e saj 
në çdo muaj; dhe gjethet e drurit janë për 
shërim të kombeve.

Shiko: #1; #2; #3; Isaia 5:1-7; Isaia 26:1; Isaia 46:4; Mateu 21:28-
46; Kolosianëve 1:5,6.

E01 Lloj i shërbesës së Mesias.
     
ISAIA 28:15 Ju thoni: “Kemi 

përfunduar një besëlidhje me vdekjen, 
kemi bërë një aleancë me Sheolin; kur 
rebeshi përmbytës do të kalojë, nuk do të 
arrijë deri te ne, sepse gënjeshtrën e kemi 
bërë strehën tonë dhe jemi fshehur prapa 
falsitetit”.

16 Prandaj kështu thotë Zoti, Zoti: “Ja, unë 
vendos si themel në Sion një gur, një gur 
të provuar, një kokë qosheje të çmuar, një 
themel të sigurt; ai që i beson atij nuk do 
të ngutet.

PSALMET 118:22  Guri, që ndërtuesit 
kishin hedhur, u bë guri i qoshes.

MATEU 21:42 Jezusi u tha atyre: “A nuk keni 
lexuar kurrë në Shkrimet: “Guri, që ndërtuesit 
e nxorën të papërdorshëm, u bë guri i 
qoshes. Kjo është vepër e Zotit, dhe është e 
mrekullueshme në sytë tonë”?

VEPRAT E APOSTUJVE 4:11 Ky është 
guri që ju, ndërtuesit, e hodhët poshtë dhe që 
u bë guri i qoshes.

12 Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse 
nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është 
dhënë njerëzve dhe me anë të të cilit duhet të 
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shpëtohemi”.

ROMAKËVE 9:31  ndërsa Izraeli, që 
kërkonte ligjin e drejtësisë, nuk arriti në ligjin 
e drejtësisë.

32 Përse? Sepse e kërkonte jo me anë të besimit, 
por me anë të veprave të ligjit; sepse ata u 
penguan në gurin e pengesës,

33 ashtu siç është shkruar: “Ja, unë po vë në Sion 
një gur pengese dhe një shkëmb skandali, dhe 
kushdo që i beson atij nuk do të turpërohet”.

1 E KORINTASVE 3:11 sepse askush nuk 
mund të hedhë themel tjetër përveç atij që 
është hedhur, i cili është Jezu Krishti.

EFESIANËVE 2:17  sepse përmes tij që 
të dy kemi hyrje tek Ati nëpër një Frymë të 
vetme.

18 Ju, pra, nuk jeni më të huaj, as bujtës, por 
bashkëqytetarë të shenjtorëve dhe pjestarë të 
familjes së Perëndisë,

19 të ndërtuar mbi themelin e apostujve dhe të 
profetëve, duke qënë Jezu Krishti vetë guri i 
qoshes,

20 mbi të cilin gjithë ndërtesa, e lidhur mirë, 
rritet për të qenë një tempull i shenjtë në 
Zotin,

21 në të cilin edhe ju jeni bashkëndërtuar për të 
qenë një banesë e Perëndisë në Frymë.

22 Për këtë arsye unë, Pali, jam i burgosuri i Jezu 
Krishtit për ju johebrenjtë,

1 PJETRIT 2:4 Sepse në Shkrimet lexohet: 
“Ja, unë po vë në Sion një gur çipi, të 
zgjedhur, dhe ai që beson në të nuk do të 
turpërohet aspak”.

5 Sepse për ju që besoni ai është i çmuar, po për 
ata të pabindurit: “Guri, që u hoq mënjanë 
nga ndërtuesit, u bë guri i qoshes, gur pengese 

dhe shkëmb skandali që i bën të rrëzohen”.
6 Duke qenë të pabindur, ata pengohen në fjalë, 

dhe për këtë ata ishin të caktuar.
7 Por ju jeni fis i zgjedhur, priftëri mbretërore, 

një komb i shenjtë, një popull i fituar, që të 
shpallni mrekullitë e atij që ju thirri nga terri 
në dritën e tij të mrekullueshme;

8 ju, që dikur nuk ishit një popull, kurse 
tani jeni populli i Perëndisë; ju, dikur të 
pamëshiruar, por tani të mëshiruar.

Shiko: Zanafilla 49:24; Isaia 8:14; Osea 2:19-21; Zakaria 3:9; 
Marku 12:10; Luka 20:17,18.

F03 Mesia do të refuzohet.

ISAIA 29:10 Në fakt Zoti ka shpërndarë 
mbi ju një frymë topitjeje; ka mbyllur sytë 
tuaja, profetët, ka mbuluar me vel krerët 
tuaj, shikuesit.

13 Prandaj Zoti thotë: “Me qenë se ky popull 
më afrohet mua vetëm me gojën dhe më 
nderon me buzët e tij, ndërsa zemra e tij 
më rri larg dhe frika e tij ndaj meje është 
vetëm një urdhërim i mësuar nga njerëzit,

14 prandaj, ja, unë do të vazhdoj të bëj 
mrekulli në mes të këtij populli, po, 
mrekulli dhe çudi: dituria e njerëzve të 
tij të urtë do të shuhet dhe zgjuarësia e të 
mënçurve të tij do të zhduket”.

PSALMET 69:22 U bëftë tryeza e tyre një lak 
para tyre, dhe begatia e tyre një kurth.

EZEKIELI 33:32 Ja, ti je për ta si një këngë 
dashurie e dikujt që ka një zë të bukur dhe di 
t›i bjerë mirë një vegle; ata dëgjojnë fjalët e 
tua, por nuk i vënë në praktikë.
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33 Dhe ja kur të ndodhë ajo gjë (dhe ja që po 
ndodh) do të pranojnë që në mes tyre ka 
pasur një profet”.

MATEU 15:7 Hipokritë, mirë profetizoi 
Isaia për ju kur tha:

8 Ky popull po më afrohet me gojë dhe më 
nderon me buzët; por zemra e tyre rri larg 
meje.

9 Dhe më kot më nderojnë, duke i mësuar 
doktrina që janë urdhërime nga njerëzit””.

MARKU 4:11 Dhe ai u tha atyre: “Juve u 
është dhënë të njihni misterin e mbretërisë 
së Perëndisë; kurse atyre që janë përjashta të 
gjitha këto jepen me shëmbëlltyra,

12 që: “Duke parë, të shohin, por të mos vën re; edhe 
duke dëgjuar, të dëgjojnë, por të mos kuptojnë, se 
mos pendohen dhe mëkatet u falen””.

MARKU 7:6 Por ai duke u përgjigjur u tha 
atyre: “Mirë profetizoi Isaia për ju, hipokritë, 
siç është shkruar: “Ky popull me buzë më 
nderon, por zemra e tyre rri larg meje.

7 Por kot më bëjnë një kult, duke mësuar 
doktrina, të cilat janë porosi nga njerëzit”.

8 Duke lënë pas dore, pra, urdhërimin e 
Perëndisë, ju i përmbaheni traditës së njerëzve: 
larje brokash dhe kupash; dhe bëni shumë 
gjëra të tjera të ngjashme”.

VEPRAT E APOSTUJVE 28:26 duke 
thënë: “Shko tek ai popull dhe i thuaj: “Do 
të dëgjoni, por nuk do të merrni vesh, do të 
vështroni, por nuk do të shikoni;

27 në fakt zemra e këtij populli u bë e ngurtë, dhe 
i janë rënduar veshët dhe kanë mbyllur sytë, që 
të mos shohin me sy dhe të mos dëgjojnë me 
veshë dhe të mos kuptojnë me zemër dhe të 
mos kthehen dhe unë të mos i shëroj.

ROMAKËVE 11:7  E çfarë, atëherë? 
Izraeli nuk e mori atë që kërkonte, kurse të 
zgjedhurit e morën, dhe të tjerët u verbuan,

8 siç është shkruar: “Perëndia u dha atyre frymë 
hutimi, sy që të mos shohin dhe veshë që të 
mos dëgjojnë deri në ditën e sotme”.

9 Dhe Davidi thotë: “Tryeza e tyre iu bëftë lak, 
një kurth, një pengesë dhe një shpagim.

10 Sytë e tyre u errësofshin që të mos shohin, dhe 
kurrizin e tyre kërruse përgjithnjë”.

Shiko: Isaia 6:9,10; Isaia 30:10; Isaia 35:5; Isaia 44:18; Jeremía 
12:2; Ezekieli 33:31; Mikea 3:6; Mateu 15:2-6; Marku 7:1,2; 2 e 

Korintasve 4:4; 2 Thesalonikasve 2:9-12.

E05 Mrekullitë e Mesias.

ISAIA 29:18 Të shurdhët do të kuptojnë 
atë ditë fjalët e librit dhe, të çliruar nga 
errësira dhe terri, sytë e të verbërve kanë 
për të parë.

MATEU 11:5 Të verbërit po shohin, të 
çalët po ecin, lebrozët janë pastruar dhe 
të shurdhërit po dëgjojnë; të vdekurit po 
ngjallen dhe ungjilli po u predikohet të 
varfërve.

MATEU 13:14 Kështu ndër ta përmbushet 
profecia e Isaias, që thotë: “Ju do të dëgjoni, 
por nuk do të kuptoni, do të vështroni, por 
nuk do të shikoni.

15 Sepse zemra e këtij populli është bërë e 
pandjeshme, ata janë bërë të rëndë nga veshët 
dhe kanë mbyllur sytë, që nuk shohin me sy 
dhe nuk dëgjojnë me vesh, dhe nuk gjykojnë 
me zemër dhe nuk kthehen, dhe unë t›i 
shëroj.

16 Por lum sytë tuaj që shohin dhe veshët tuaj që 
dëgjojnë.
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LUKA 4:18 “Fryma e Zotit është mbi 
mua, sepse ai më vajosi për të ungjillizuar të 
varfërit; ai më dërgoi për të shëruar ata që e 
kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin 
e të burgosurve dhe kthimin e të parit të 
verbërve, për të çliruar përsëri të shtypurit,

19 dhe për të predikuar vitin e pranueshëm të 
Zotit”.

LUKA 7:22 Dhe Jezusi duke u përgjegjur 
u tha atyre: “Shkoni dhe i thoni Gjonit ç›keni 
parë e dëgjuar: të verbërit fitojnë përsëri të 
parit, të çalët ecin, lebrozët po pastrohen, 
të shurdhërit po dëgjojnë, të vdekurit po 
ringjallen, dhe ungjilli u shpallet të varfërve.

VEPRAT E APOSTUJVE 26:18 që t›u 
çelësh sytë atyre dhe t›i kthesh nga errësira në 
dritë dhe nga pushteti i Satanit te Perëndia, 
që të marrin me anë të besimit në mua 
faljen e mëkateve dhe një trashëgim midis të 
shenjtëruarve”.

2 E KORINTASVE 3:14 Por mendjet e tyre 
u errën; sepse, në leximin e besëlidhjes së 
vjetër, po ky vel mbetet pa u hequr, sepse veli 
anullohet në Krishtin.

15 Por deri më sot, kur lexohet Moisiu, një vel 
mbetet mbi zemrat e tyre.

16 Por kur Izraeli të kthehet te Zoti, veli do të 
hiqet.

17 Sepse Zoti është Fryma, dhe atje ku është 
Fryma e Zotit, atje është liria.

18 Dhe ne të gjithë, duke soditur fytyrëzbuluar 
lavdinë e Zotit si në pasqyrë, transformohemi 
në të njëjtën shëmbëllim nga lavdia në lavdi, 
posi prej Frymës së Zotit.

EFESIANËVE 1:17  dhe t›u ndriçojë sytë 
e mendjes suaj, që të dini cila është shpresa e 

thirrjes së tij dhe cilat janë pasuritë e lavdisë së 
trashëgimisë së tij në shenjtorët,

18 dhe cila është madhështia e jashtëzakonshme 
e fuqisë së tij ndaj nesh, që besojmë sipas 
veprimit të forcës së fuqisë së tij,

JAKOBIT 1:21 Sepse nëse dikush është 
dëgjues i fjalës dhe jo bërës, ai i përngjan një 
njeriu që e shikon fytyrën e tij natyrale në një 
pasqyrë;

ZBULESA 3:18 Unë të gjithë ata që i dua i 
qortoj dhe i ndëshkoj; prandaj ji i zellshëm 
dhe pendohu.

Shiko: Ligji i Përtërirë 29:4; Psalmet 12:5; Isaia 29:10-12,16; Isaia 
42:16-19; Marku 7:37; 2 e Korintasve 4:2-6; 1 Pjetrit 2:9.

B17 Butësia dhe dobësia eMesias.
B24 Perëndia dhe Mesia i japin gëzim dhe 

ngazëllim të drejtit dhe besimtarit.

ISAIA 29:19 Të përulurit do të mund 
të gëzojnë akoma te Zoti dhe të varfërit e 
njerëzimit do të ngazëllohen tek i Shenjti i 
Izraelit.

LEVITIKU 23:40 Ditën e parë do të mblidhni 
frutat e drurëve madhështorë: degë palme, 
degë me gjethe të dendura dhe shelgje 
përrenjsh, dhe do të gëzoheni përpara Zotit, 
Perëndisë tuaj, shtatë ditë me radhë.

LIGJI I PËRTËRIRË 16:11 Dhe do të 
gëzosh përpara Zotit, Perëndisë tënd, ti, biri 
yt dhe bija jote, shërbëtori yt dhe shërbëtorja 
jote, Leviti që ndodhet brenda portave të tua, 
dhe i huaji, jetimi dhe e veja që ndodhen në 
mes teje, në vendin që Zoti, Perëndia yt, ka 
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zgjedhur për të ruajtur emrin e tij.

PSALMET 5:11 Por le të gëzohen tërë ata që 
kanë strehë te ti, le të nxjerrin klithma gëzimi 
përjetë, sepse ti i mbron; le të ngazëllohen ata 
që duan emrin tënd,

PSALMET 32:11 Gëzohuni tek Zoti dhe 
ngazëlloni, o njerëz të drejtë; lëshoni britma 
gëzimi, ju të gjithë, o njerëz me zemër të 
drejtë.

PSALMET 64:10 I drejti do të gëzohet tek Zoti 
dhe do të kërkojë strehë tek ai, dhe të gjihë të 
drejtët nga zemra do të përlëvdohen.

PSALMET 68:3 Por të drejtët do të gëzohen, 
do të ngazëllohen përpara Perëndisë dhe do të 
galdojnë me këngë gëzimi.

PSALMET 107:30 Kur ato qetësohen, 
ata gëzohen, dhe ai i çon në portin e dëshiruar 
prej tyre.

PSALMET 118:24  Kjo është dita 
që Zoti ka bërë; le të gëzohemi dhe të 
ngazëllojmë në të.

PSALMET 149:2 Le të ngazëllohet Izraeli tek ai 
që e ka bërë, le të ngazëllohen bijtë e Sionit te 
Mbreti i tyre.

KANTIKU I KANTIKËVE 1:4    Tërhiqmë 
te ti! Ne do të rendim pas teje! Mbreti më çoi 
në dhomat e tij. Ne do të kënaqemi dhe do të 
gëzohemi te ti; ne do ta kujtojmë dashurinë 
tënde më shumë se verën. Kanë të drejtë që të 
duan.

ISAIA 9:3 aaa see Ti e ke rritur kombin, 

ke shtuar gëzimin e tyre; ata gëzohen para teje 
ashtu si gëzohet dikush në korrje dhe ashtu si 
gëzohet kur ndahet plaçka e luftës.

ISAIA 25:9 Atë ditë do të thuhet: “Ja, 
ky është Perëndia ynë: tek ai kemi shpresuar 
dhe ai do të na shpëtojë. Ky është Zoti tek 
i cili kemi shpresuar; të ngazëllojmë dhe të 
gëzohemi në shpëtimin e tij!”.

JEREMÍA 31:12 Ata do të vijnë dhe do të 
këndojnë me gëzim në lartësitë e Sionit, do të 
vërshojnë drejt të mirave të Zotit, drejt grurit, 
verës dhe vajit, dhe drejt atyre që kanë lindur 
në kope dhe në grigjë; jeta e tyre do të jetë si 
një kopsht i vaditur dhe nuk do të vuajnë më.

13 Atëherë virgjëresha do të gëzohet në valle 
dhe të rinjtë bashkë me pleqtë, sepse do 
ta shndërroj zinë e tyre në gëzim, do t›i 
ngushëlloj dhe do t›i gëzoj mbas dhembjes së 
tyre.

HABAKUKU 3:18 unë do të 
ngazëllohem tek Zoti dhe do të gëzohem te 
Perëndia i shpëtimit tim.

ZAKARIA 2:10 Lësho klithma gëzimi, 
gëzohu, o bijë e Sionit, sepse ja, unë do të vij, 
të banoj midis teje”, thotë Zoti.

MATEU 5:3 “Lum skamësit në frymë, 
sepse e tyre është mbretëria e qiejve.

MATEU 5:5 Lum ata që janë zemërbutë, 
sepse ata do ta trashëgojnë tokën.

MATEU 11:29 Merrni mbi vete zgjedhën 
time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam 
zemërbutë dhe i përulur nga zemra; dhe ju do 
të gjeni prehje për shpirtrat tuaj.
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LUKA 1:14 Dhe ai do të jetë për ty shkak 
gëzimi dhe hareje, dhe shumë vetë do të 
gëzohen për lindjen e tij.

LUKA 2:10 Por engjëlli u tha atyre: “Mos 
druani, sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të 
madh për të gjithë popullin;

GJONI 3:29 Ai që e ka nusen është 
dhëndri, por miku i dhëndrit, që është i 
pranishëm dhe e dëgjon, gëzohet shumë për 
zërin e dhëndrit; prandaj ky gëzimi im është i 
plotësuar!

GJONI 16:22 Kështu edhe ju tani jeni në 
dhembje, por unë do t›ju shoh përsëri dhe 
zemra juaj do të gëzohet, dhe askush nuk do 
t›ua heqë gëzimin tuaj.

GJONI 20:20 Dhe, si i tha këto, u tregoi 
atyre duart e veta dhe brinjën. Dishepujt pra, 
kur e panë Zotin, u gëzuan.

VEPRAT E APOSTUJVE 5:41 Kështu 
ata u larguan nga sinedri, duke u gëzuar sepse 
qenë çmuar të denjë të fyhen për emrin e 
Jezusit.

VEPRAT E APOSTUJVE 13:48 
Johebrenjtë, kur dëgjuan, u gëzuan dhe 
lëvdonin fjalën e Zotit; dhe të gjithë sa ishin 
të paracaktuar për jetën e pasosur besuan.

VEPRAT E APOSTUJVE 13:52 Dhe 
dishepujt ishin mbushur me gëzim dhe me 
Frymën e Shenjtë.

FILIPIANËVE 2:17  Po ashtu edhe ju 
gëzohuni dhe ngazëllohuni me mua.

18 Por shpresoj, në Zotin Jezus, t›ju dërgoj së 

shpejti Timoteun, që edhe unë duke njohur 
kushtet tuaja të inkurajohem,

FILIPIANËVE 4:4 Zemërbutësia juaj le 
të njihet nga të gjithë njerëzit; Zoti është afër.

1 THESALONIKASVE 3:9 duke u lutur shumë, 
natë e ditë, që të shohim fytyrën tuaj dhe të 
plotësojmë gjërat që ende i mungojnë besimit 
tuaj?

1 PJETRIT 4:13 Por asnjë nga ju le të mos 
vuajë si vrasës ose vjedhës ose keqbërës, o 
sepse përzihet në punët e të tjerëve.

1 GJONIT 1:4 Po të themi se kemi bashkësi 
me Të, dhe ecim në errësirë, ne gënjejmë dhe 
nuk e vëmë në praktik të vërtetën;

Shiko: Numrat 10:10; Ligji i Përtërirë 12:7,12,18; Ligji i Përtërirë 
14:26; Ligji i Përtërirë 16:14; Ligji i Përtërirë 26:11; Ligji i Përtërirë 
27:7; 1 i Samuelit 2:1; 1 i Mbretërve 1:39,40; 1 i Kronikave 15:16; 
2 i Kronikave 29:30; 2 i Kronikave 30:23,26; Nehemia 8:9,11,16; 

Nehemia 12:43,44; Ester 9:22; Psalmet 2:11; Psalmet 9:2,14; Psalmet 
13:5; Psalmet 14:7; Psalmet 16:9,11; Psalmet 28:7; Psalmet 31:7; 
Psalmet 32:7; Psalmet 33:1,3,21; Psalmet 34:2; Psalmet 35:9,27; 
Psalmet 40:16; Psalmet 43:4; Psalmet 45:8,15; Psalmet 48:11; 

Psalmet 51:8,12,14; Psalmet 53:6; Psalmet 59:16; Psalmet 63:5,7,11; 
Psalmet 66:6; Psalmet 67:4; Psalmet 69:32; Psalmet 70:4; Psalmet 

81:1; Psalmet 89:16; Psalmet 90:14,15; Psalmet 92:4; Psalmet 95:1; 
Psalmet 96:11,12; Psalmet 97:1,8,11,12; Psalmet 98:4; Psalmet 

100:2; Psalmet 104:34; Psalmet 105:3,43; Psalmet 106:5; Psalmet 
107:42; Psalmet 119:14,62,74,111; Psalmet 122:1; Psalmet 126:3; 
Psalmet 149:5; Fjalët e urta 10:28; Fjalët e urta 15:15; Isaia 9:3; 

Isaia 12:3,6; Isaia 24:14; Isaia 30:29; Isaia 35:1,2,10; Isaia 41:16; 
Isaia 44:23; Isaia 51:5,13; Isaia 54:1; Isaia 55:12; Isaia 56:7; Isaia 
60:15; Isaia 61:3,7,10; Isaia 62:5; Isaia 65:18,19; Isaia 66:2,10,14; 

Jeremía 15:16; Jeremía 33:9,11; Jeremía 49:25; Joeli 2:21,23; 
Sofonia 3:14,17; Zakaria 8:19; Zakaria 9:9; Zakaria 10:7; Mateu 
2:10; Mateu 5:12; Mateu 13:44; Luka 1:47,58; Luka 6:23; Luka 
10:17,20; Luka 15:7,23,32; Luka 19:6,37; Luka 24:41,52; Gjoni 

4:36; Gjoni 8:56; Gjoni 14:28; Gjoni 15:11; Gjoni 16:20,24; 
Gjoni 17:13; Veprat e Apostujve 2:26,28,46,47; Veprat e Apostujve 
8:8,39; Veprat e Apostujve 11:23; Veprat e Apostujve 14:17; Veprat 
e Apostujve 15:3,31; Veprat e Apostujve 16:34; Veprat e Apostujve 

20:24; Romakëve 12:12,15; Romakëve 14:17; Romakëve 15:10,13; 
1 e Korintasve 12:26; 2 e Korintasve 1:24; 2 e Korintasve 2:3; 2 
e Korintasve 7:4; 2 e Korintasve 8:2; Galatasve 5:22; Filipianëve 
1:4,18,25; Filipianëve 2:2,29; Filipianëve 3:1; Filipianëve 4:1; 

Kolosianëve 1:11; 1 Thesalonikasve 1:6; 1 Thesalonikasve 2:20; 1 
Thesalonikasve 3:9; 2 Timoteut 1:4; Hebrenjve 10:34; 1 Pjetrit 1:6,8; 

Gjoni 1:12,4; Zbulesa 14:3; Zbulesa 19:7.
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H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

ISAIA 29:22 Prandaj kështu i thotë 
shtëpisë së Jakobit Zoti që shpengoi 
Abrahamin: “Tani e tutje Jakobi nuk do 
të turpërohet më dhe fytyra e tij nuk do të 
zverdhet më;

23 por kur do të shohë bijtë e tij, veprën 
e duarve të mia në mes të tij, ata do të 
shenjtërojnë emrin tim, do të shenjtërojnë 
të Shenjtin e Jakobit dhe do të kenë frikë 
nga Perëndia i Izraelit.

24 Ata që kanë frymë të përdalë do të arrijnë 
të kenë gjykim dhe murmuruesit do të 
mësojnë doktrinën e shëndoshë”.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:37 Kur ata i 
dëgjuan këto gjëra, u pikëlluan në zemër dhe 
pyetën Pjetrin dhe apostujt: “Vëllezër, ç›duhet 
të bëjmë?”.

EFESIANËVE 2:1    Prandaj kujtohuni 
se dikur ju johebrenj në mish, të quajtur të 
parrethprerë nga ata që e quajnë veten të 
rrethprerë, sepse të tillë u bënë në mish, nga 
dora e njeriut,

1 TIMOTEUT 1:13 kështu hiri i 
Zotit tonë teproi pa masë me besimin dhe 
dashurinë, që është në Jezu Krishtin.

Shiko: #1; #2; #4; Isaia 5:16; Isaia 8:13; Mateu 5:9; Luka 15:17-19; 
Gjoni 6:45; 2 e Korintasve 4:2-6; Galatasve 5:22,23; 1 Pjetrit 2:9.

D09 Mesia do të jetë Shpëtimtari.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

ISAIA 30:18 Prandaj Zoti do të presë për 
t›ju dhënë hir, pastaj ai do të lartësohet, 
sepse i erdhi keq për ju, sepse Zoti është 
një Perëndi i drejtësisë. Lum të gjithë ata 
që kanë shpresë tek ai!

19 O popull i Sionit që banon në Jeruzalem, 
ti nuk do të qash më. Ai do të të bëj nder 
me siguri; duke dëgjuar zërin e britmës 
sate; sapo të të dëgjojë, do të përgjigjet.

20 Edhe sikur Zoti t›ju japë bukën e ankthit 
dhe ujin e shtypjes, megjithatë ata që të 
mësojnë nuk do të duhet të fshihen, dhe 
sytë e ty do të shohin mësuesit e tu.

ISAIA 30:21-25 
ISAIA 30:26 Drita e hënës do të jetë si 

drita e diellit, dhe drita e diellit do të jetë 
shtatë herë më e fortë, si drita e shtatë 
ditëve, ditën kur Zoti do të lidhë plagën 
e popullit të tij dhe do të shërojë plagën e 
shkaktuar nga goditjet e tij.

ISAIA 30:27-28 
ISAIA 30:29 Atëherë do t›ia merrni një 

këngë si natën kur kremtoni një festë; dhe 
do të keni gëzim në zemër, ashtu si ai që 
shkon me zërin e fyellit në malin e Zotit, 
në kështjellën e Izraelit.

ISAIA 30:30-33

ROMAKËVE 11:25 Sepse nuk dua, 
o vëllezër, që ju të jeni të paditur këtë të 
fshehtë që të mos mbaheni me të madh në 
veten tuaj se i ka ndodhur një ngurtësim një 
pjese të Izraelit deri sa të ketë hyrë tërësia e 
johebrenjve,

26 dhe kështu mbarë Izraeli do të shpëtohet, 
sikurse është shkruar: “Nga Sioni do të vijë 
Çlirimtari, dhe do të largojë pabesinë nga 
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Jakobi.
27 Dhe kjo do të jetë besëlidhja ime me ta, kur 

unë t›ju heq mëkatet e tyre”.

HEBRENJVE 8:10  sepse unë do të jem 
i mëshirshëm për paudhësitë e tyre dhe nuk 
do të kujtoj më mëkatet e tyre dhe keqbërjet e 
tyre”.

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

Shiko: #1; #2; #5.

E08 Drejtësia e Mesias.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

ISAIA 32:1 Ja, një mbret do të 
mbretërojë me drejtësi dhe princat do të 
qeverisin me paanësi.

2 Secili prej tyre do të jetë si një mbrojtje 
nga era dhe një strehë kundër uraganit, si 
rrëke uji në një vend të thatë, si hija e një 
shkëmbi të madh në një tokë të zhuritur.

ISAIA 32:3,4

ISAIA 9:6 aaa see Sepse na ka lindur një 
fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet 
e tij do të mbështetet perandoria dhe do të 
quhet Këshilltar i admirueshëm, Perëndi i 
fuqishëm, Atë i përjetshëm, Princ i paqes.

7 aaa see Nuk do të ketë të sosur rritja e 
perandorisë së tij dhe paqja mbi fronin 
e Davidit dhe në mbretërinë e tij, për ta 
vendosur pa u tundur dhe për ta përforcuar 
me anë të mënçurisë dhe të drejtësisë, tani 

dhe përjetë. Këtë ka për të bërë zelli i Zotit të 
ushtrive.

MATEU 5:6 Lum ata që janë të uritur dhe 
të etur për drejtësi, sepse ata do të ngopen.

MATEU 11:28 Ejani tek unë, o ju të gjithë të 
munduar dhe të rënduar, dhe unë do t›ju jap 
çlodhje.

GJONI 4:14 por kush pi nga uji që do t›i 
jap unë nuk do të ketë më kurrë etje përjetë; 
por uji që unë do t›i jap do të bëhet në të një 
burim uji që gufon në jetë të përjetshme”.

Shiko: #1; #2; Isaia 7:14; Mikea 5:4,5.

G04 Mesia do të derdhë Shpirtin e Tij.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

ISAIA 32:15 deri sa mbi ne të përhapet 
Fryma nga lart, shkretëtira të bëhet 
pemishte dhe pemishtja të konsiderohet si 
një pyll.

16 Atëherë i drejti do të banojë në shkretëtirë 
dhe drejtësia do të banojë në pemishte.

17 Pasojë e drejtësisë do të jetë paqja, rezultat 
i drejtësisë qetësia dhe siguria përjetë.

18 Populli im do të banojë në një vend paqeje, 
në banesa të sigurta dhe në vende të qeta 
pushimi,

ISAIA 44:3 Sepse unë do të derdh ujë mbi 
atë që ka etje dhe rrëke mbi tokën e thatë; do 
të derdh Frymën time mbi pasardhësit e tu 
dhe bekimin tim mbi trashëgimtarët e tu.

GJONI 7:37 Ditën e fundit, në ditën e 
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madhe të festës, Jezusi u çua në këmbë dhe 
thirri duke thënë: “Nëse dikush ka etje, le të 
vijë tek unë e të pijë.

38 Ai që beson në mua, siç ka thënë Shkrimi, nga 
brendësia e tij do të burojnë lumenj uji të gjallë”.

39 Por këtë ai e tha për Frymën, që do të merrnin 
ata që do të besonin në të; sepse Fryma e 
Shenjtë në fakt nuk ishte dhënë ende, sepse 
Jezusi ende nuk ishte përlëvduar.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:17 Dhe në 
ditët e fundit do të ndodhë, thotë Perëndia, 
që unë do të përhap nga Fryma ime mbi 
çdo mish; dhe bijtë tuaj e bijat tuaja do të 
profetizojnë, të rinjtë tuaj do të shohin vegime 
dhe të moshuarit tuaj do të shohin ëndrra.

18 Në ato ditë do të përhap nga Fryma im mbi 
shërbëtorët e mi dhe mbi shërbëtoret e mia, 
dhe do të profetizojnë.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:33 Ai, pra, 
duke qenë i ngritur në të djathtë të Perëndisë 
dhe duke marrë nga Ati premtimin e Frymës 
së Shenjtë, ka përhapur atë që ju tani shihni 
dhe dëgjoni.

GALATASVE 5:22 Por fryti i Frymës 
është: dashuria, gëzimi, paqja, durimi, 
mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, 
vetëkontrolli.

2 E KORINTASVE 3:8 sa më i lavdishëm 
do të jetë shërbimi i Frymës?

TITI 3:5   të cilën e derdhi me mbushëlli 
mbi ne, me anë të Jezu Krishtit, shpëtimtarit 
tonë,

6 që ne, të shfajësuar me anë të hirit të tij, të 
bëhemi trashëgimtarë të jetës së përjetshme, 
sipas shpresës që kemi.

Shiko: #1; #2; #5; Fjalët e urta 1:23; Psalmet 104:30; Luka 24:49.

B18 Shenjtëria, bukuria dhe lavdia eMesias.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.
     
ISAIA 33:17 Sytë e tu do të sodisin 

bukurinë e mbretit tënd, do të shohin një 
vend që ndodhet shumë larg.

ISAIA 33:18-19
ISAIA 33:20 Sodit Sionin, qytetin e 

madhështive tona! Sytë e tu do të shohin 
Jeruzalemin, vendbanim i qetë, çadër që 
nuk do të lëvizet më nga vendi, hunjtë e 
së cilës nuk do të shkulen dhe asnjë nga 
litarët e saj nuk do të hiqet.

21 Por aty Zoti në madhështinë e tij do të jetë 
për ne një vend lumenjsh dhe rrjedhash 
të gjera uji, ku nuk arrin asnjë anije 
me lopata dhe nuk kalon asnjë anije e 
fuqishme.

22 Me qenë se Zoti është gjykatësi ynë, Zoti 
është ligjvënësi ynë, Zoti është mbreti ynë; 
ai do të na shpëtojë.

23 Litarët e tu janë liruar, nuk e mbajnë mirë 
dyrekun dhe nuk vënë në veprim velat. 
Atëherë do të ndahet preja e një plaçke të 
pasur; edhe çalamanët do të marrin pjesë 
në plaçkitje.

24 Asnjë banor i qytetit nuk do të thotë: “Unë 
jam i sëmurë”. Populli që banon aty do të 
përfitojë faljen për paudhësinë e tij.

JEREMÍA 31:33 “Por kjo është besëlidhja që 
do të vendos me shtëpinë e Izraelit mbas atyre 
ditëve”, thotë Zoti: “Do ta shtie ligjin tim në 
mendjen e tyre dhe do ta shkruaj mbi zemrën 
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e tyre, dhe unë do të jem Zoti i tyre dhe ata 
do të jenë populli im.

MATEU 17:2 dhe u shpërfytyrua përpara 
tyre: fytyra e tij shkëlqeu si dielli dhe rrobat e 
tij u bënë të bardha si drita.

MATEU 21:5 “I thoni bijës së Sionit: Ja po 
të vjen mbreti yt, zemërbutë, hipur mbi një 
gomare, madje një pulishtë, pjellë e një kafshe 
barrë”.

LUKA 1:33 dhe do të mbretërojë mbi 
shtëpinë e Jakobit përjetë, dhe mbretëria e tij 
nuk do të ketë kurrë të sosur”.

GJONI 1:14 Dhe Fjala u bë mish dhe 
banoi ndër ne; dhe ne soditëm lavdinë e tij, si 
lavdia e të vetëmlindurit prej Atit, plot hir e të 
vërtetë.

GJONI 17:24 O Atë, unë dua që atje ku 
jam unë, të jenë me mua edhe ata që më ke 
dhënë, që ta shohin lavdinë time që ti më ke 
dhënë, sepse ti më ke dashur para themelimit 
të botës.

GJONI 18:37 Atëherë Pilati i tha: “Ti, pra, 
qenke mbret?”. Jezusi u përgjigj: “Ti thua se 
unë jam mbret; për këtë unë kam lindur dhe 
për këtë kam ardhur në botë; që të dëshmoj 
për të vërtetën; kush është për të vërtetën, e 
dëgjon zërin tim”.

VEPRAT E APOSTUJVE 10:42 Tani ai 
na urdhëroi t›i predikojmë popullit dhe të 
dëshmojmë se ai është ai që Perëndia e ka 
caktuar si gjykatës të të gja-llëve dhe të të 
vdekurve.

1 E KORINTASVE 15:24 Pastaj do të 
vijë fundi, kur ai t›ia dorëzojë mbretërinë 
Perëndisë Atë, pasi të ketë asgjësuar çfarëdo 
sundimi, çdo pushtet e fuqi.

25 Sepse duhet që ai të mbretërojë, derisa t›i vërë 
të gjithë armiqtë e tij nën këmbët e veta.

1 TIMOTEUT 6:13 ta ruash këtë 
urdhërim pa njolla e te meta, derisa të shfaqet 
Zoti ynë Jezu Krisht,

14 që, në kohën e caktuar, do ta tregojë i lumi e i 
vetmi sundimtar, Mbreti i mbretërve dhe Zot 
i zotërve,

15 ai që i vetmi e ka pavdekësinë dhe rri në dritë 
të paafrueshme, të cilën asnjë njeri nuk e ka 
parë kurrë dhe as mund ta shohë; atij i qoftë 
nderi dhe pushteti i përjetshëm. Amen.

1 GJONIT 3:2 Kush bën mëkat, bën edhe 
shkelje të ligjit; dhe mëkati është shkelje e 
ligjit.

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

ZBULESA 15:3 dhe këndonin këngën 
e Moisiut, shërbëtorit të Perëndisë, dhe 
këngënn e Qengjit, duke thënë: “Të mëdha 
dhe të mrekullueshme janë veprat e tua, o 
Zot, Perëndi i plotfuqishëm; të drejta dhe të 
vërteta janë udhët e tua, o Mbret i kombeve.

ZBULESA 17:14 Ata do të luftojnë kundër 
Qengjit dhe Qengji do t›i mundë, sepse ai 
është Zot i zotërve dhe Mbret i mbretërve; 
dhe ata që janë me të janë të thirrur, të 
zgjedhur dhe besnikë”.
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Shiko: #1; #2; #5; #6; #7; Psalmet 45:2; Kantiku i Kantikëve 5:10; 
Isaia 32:1,2; Zakaria 9:17.

E05 Mrekullitë e Mesias.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

ISAIA 35:1 Shkretëtira dhe toka e thatë 
do të gëzohen, vetmia do të gëzohet dhe do 
të lulëzojë si trëndafili;

2 do të lulëzojë shumë dhe do të ngazëllojë 
me hare dhe britma gëzimi. Do t›u jepet 
lavdia e Libanit, madhështia e Karmelit 
dhe e Sharonit. Ata do të shohin lavdinë e 
Zotit, madhështinë e Perëndisë tonë.

3 Forconi duart e dobësuara, bëjini të 
qëndrueshëm gjunjët e pasigurt!

4 U thoni atyre që e kanë humbur zemrën: 
“Bëhuni të fortë, mos kini frikë!”. Ja, 
Perëndia juaj do të vijë me hakmarrjen 
dhe me shpërblimin e Perëndisë; do të vijë 
ai vetë për t›ju shpëtuar.

5 Atëherë do të hapen sytë e të verbërve dhe 
veshët e të shurdhëve;

6 atëherë çalamani do të kërcejë si një 
dre dhe gjuha e memecit do të bërtasë 
nga gëzimi, sepse do të dalin ujëra në 
shkretëtirë dhe përrenj në vendin e 
vetmuar.

7 Vendi i thatë do të bëhet pellg dhe toka 
e etur për ujë burim ujërash; në vendet 
ku shtriheshin çakejtë do të ketë bar me 
kallamishte dhe xunkth.

8 Aty do të jetë rruga kryesore, një rrugë 
që do të quhet “rruga e shenjtë”; asnjë i 
papastër nuk do të kalojë nëpër të; ajo do 
të jetë vetëm për ata që e ndjekin; edhe 
mendjeshkurtërit nuk do të mund të 

humbasin.
9 Luani nuk do të jetë më, as edhe ndonjë 

bishë e egër nuk do të dalë aty ose nuk do 
të duket, por do të ecin të çliruarit.

10 Të shpëtuarit nga Zoti do të kthehen, do 
të vijnë në Sion me britma gëzimi dhe një 
hare e përjetshme do të kurorëzojë kokën 
e tyre; do të kenë gëzim dhe lumturi, dhe 
dhembja e rënkimi do të ikin.

MATEU 11:4 Dhe Jezusi, duke u përgjigjur, 
u tha atyre: “Shkoni dhe i tregoni Gjonit 
gjërat që dëgjoni dhe shikoni:

5 Të verbërit po shohin, të çalët po ecin, 
lebrozët janë pastruar dhe të shurdhërit po 
dëgjojnë; të vdekurit po ngjallen dhe ungjilli 
po u predikohet të varfërve.

6 Lum ai që nuk do të skandalizohet nga unë!”.

MATEU 12:22 Atëherë i paraqitën një të 
idemonizuar, që ishte i verbër dhe memec; 
dhe ai e shëroi, kështu që i verbëri e memeci 
fliste dhe shikonte.

23 Dhe mbarë turmat çuditeshin dhe thonin: “A 
mos është ky i Biri i Davidit?”.

LUKA 4:18 “Fryma e Zotit është mbi 
mua, sepse ai më vajosi për të ungjillizuar të 
varfërit; ai më dërgoi për të shëruar ata që e 
kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin 
e të burgosurve dhe kthimin e të parit të 
verbërve, për të çliruar përsëri të shtypurit,

GJONI 9:39 Pastaj Jezusi tha: “Unë kam 
ardhur në këtë botë për të bërë një gjyq, që ata 
që nuk shohin të shohin dhe ata që shohin të 
verbohen”.

GJONI 10:28 dhe unë u jap atyre jetën e 
përjetshme dhe nuk do të humbasin kurrë, e 
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askush nuk do t›i rrëmbejë nga dora ime.
29 Ati im, që m›i dha, është më i madh se të 

gjithë; dhe askush nuk mund t›i rrëmbejë nga 
dora e Atit tim.

30 Unë dhe Ati jemi një”.

GJONI 14:6 Jezusi i tha: “Unë jam udha, 
e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati 
përveçse nëpërmjet meje.

ZBULESA 21:4 Dhe Perëndia do të thaijë çdo 
lot nga sytë e tyre; dhe vdekja nuk do të jetë 
më; as brengë, as klithma, as mundim, sepse 
gjërat e mëparshme shkuan”.

ZBULESA 22:14 Lum ata që i kryejnë 
urdhërimet e tij, që të kenë të drejtën për 
drurin e jetës dhe për të hyrë në portat e 
qytetit.

Shiko: #1; #2; #5; #7; Psalmet 146:8; Isaia 29:18; Isaia 32:3,4; Isaia 
42:7,16; Isaia 43:8; Isaia 44:3,4; Mateu 9:27-33; Mateu 15:29-31; 
Mateu 20:30-34; Mateu 21:14; Marku 7:32-35; Marku 8:22-25; 

Gjoni 4:14; Gjoni 5:2-9; Gjoni 7:38; Gjoni 9:1-7; Veprat e Apostujve 
9:17,18; Veprat e Apostujve 14:8-10; Veprat e Apostujve 26:18.

C02 Paraardhësi i Mesisë ështëi shpallur.
E26 Puna e shpengimit nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

ISAIA 40:1 Ngushëlloni, ngushëlloni 
popullin tim, thotë Perëndia juaj.

2 I flisni zemrës së Jeruzalemit dhe i 
shpallni që koha e tij e luftës ka mbaruar, 
që paudhësia e tij është shlyer, sepse ka 
marrë nga duart e Zotit dyfishin për të 
gjitha mëkatet e tij”.

3 Zëri i dikujt që bërtet në shkretëtirë: 
“Shtroni udhën e Zotit, hapni në 
shkretëtirë një rrugë për Perëndinë tonë.

4 Çdo luginë të jetë e mbushur, çdo mal dhe 
kodër të jenë sheshuar; vendet dredha-
dredha të drejtuar dhe vëndet e vështira të 
sheshuar.

5 Atëherë lavdia e Zotit do të zbulohet dhe 
çdo qenie do ta shohë, sepse goja e Zotit ka 
folur”.

MATEU 3:1 Tani në ato ditë erdhi Gjon 
Pagëzori, që predikonte në shkretëtirën e 
Judesë,

2 dhe thoshte: “Pendohuni, sepse mbretëria e 
qiejve është afër!”

3 Dhe në fakt për Gjonin kishte folur profeti 
Isaia kur tha: “Një zë i atij që bërtet në 
shkretëtirë: “Përgatitni udhën e Zotit, drejtoni 
shtigjet e tij””.

MARKU 1:1 Fillimi i Ungjillit të Jezu 
Krishtit, Birit të Perëndisë.

2 Ashtu si është shkruar tek profetët: “Ja, unë 
po dërgoj lajmëtarin tim para fytyrës tënde, i 
cili do të përgatit udhën tënde përpara teje.

3 Ka një zë që bërtet në shkretëtirë: “Përgatitni 
udhën e Zotit, drejtoni shtigjet e tij””.

4 Gjoni erdhi në shkretëtirë duke pagëzuar dhe 
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duke predikuar një pagëzim pendese për faljen 
e mëkateve.

LUKA 1:52 i përmbysi pushtetarët nga 
fronat e tyre dhe i ngriti të përulurit;

53 i mbushi me të mira të uriturit dhe i ktheu 
duarbosh të pasurit.

LUKA 3:2 nën kryepriftërinjtë Ana dhe 
Kajfa, fjala e Perëndisë iu drejtua Gjonit, birit 
të Zakarias, në shkretëtirë.

3 Atëherë ai e përshkoi gjithë krahinën përreth 
Jordanit, duke predikuar një pagëzim pendimi 
për faljen e mëkateve,

4 ashtu siç është shkruar në librin e fjalëve të 
profetit Isaia, që thotë: “Ja zëri i njërit që 
bërtet në shkretirë: Përgatitni udhën e Zotit, 
drejtoni shtigjet e tij!

5 Çdo luginë të jetë e mbushur dhe çdo mal 
e kodër të jetë sheshuar; vendet dredha-
dredha të drejtohen dhe rrugët e vështira të 
sheshohen

6 dhe çdo mish do të shohë shpëtimin e 
Perëndisë”.

GJONI 1:14 Dhe Fjala u bë mish dhe 
banoi ndër ne; dhe ne soditëm lavdinë e tij, si 
lavdia e të vetëmlindurit prej Atit, plot hir e të 
vërtetë.

2 E KORINTASVE 3:18 Dhe ne të gjithë, 
duke soditur fytyrëzbuluar lavdinë e Zotit 
si në pasqyrë, transformohemi në të njëjtën 
shëmbëllim nga lavdia në lavdi, posi prej 
Frymës së Zotit.

HEBRENJVE 1:3 edhe u bë aq më i lartë nga 
engjëjt, sa më të madhërueshëm se ata është 
emri që ai e trashëgoi.

ZBULESA 21:23 Dhe qyteti nuk ka nevojë për 
diell, as për hënë që të ndriçojnë në të, sepse 
lavdia e Perëndisë e ndriçon atë, dhe llamba e 
tij është Qengji.

Shiko: #1; #2; #5; #7; Isaia 42:11-16; Isaia 57:15-19; Ezekieli 
17:24; Osea 2:15; Luka 18:14; 2 e Korintasve 1:4; 1 Thesalonikasve 

4:15-18.

B06 Mesia është Bariu i mirë.
B07 Plotfuqishmëria e Mesias.
B16 Fuqia dhe forca e Mesisë.
E22 Detyra e Mesias do të jetë e bekuar.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

ISAIA 40:9 O Sion, ti që sjell lajmin 
e mirë, ngjitu mbi një mal të lartë! O 
Jeruzalem, ti që sjell lajmin e mirë, ngrije 
zërin me forcë! Ngrije zërin, mos ki frikë! 
Thuaju qyteteve të Judës: “Ky është 
Perëndia juaj!”.

10 Ja, Perëndia, Zoti, vjen i fuqishëm 
dhe krahu i tij sundon për të. Ja, e ka 
shpërblimin me vete, dhe shpërblimi i tij e 
pararend.

11 Ai do të kullosë kopenë e tij si një bari, do 
t›i mbledhë qengjat me krahun e tij dhe do 
t›i mbajë në gji të tij, dhe do të udhëheqë 
me ëmbëlsi dhe kujdes delet që kanë të 
vegjëlit e tyre.

ISAIA 62:11 Ja, Zoti shpalli deri në skajin 
e tokës: “I thoni bijës së Sionit: Ja, shpëtimi yt 
po vjen; ja, ka me vete shpërblimin e saj dhe 
shpërblimi i saj e pararend.

EZEKIELI 34:23 Do të vendos mbi to një bari 
të vetëm që do t›i kullosë, shërbëtorin tim 
David. Ai do t›i kullosë dhe ka për të qenë 
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bariu i tyre.
24 Dhe unë, Zoti, do të jem Perëndia i tyre dhe 

shërbëtori im Davidi do të jetë princ në mes 
tyre. Unë, Zoti, fola.

MIKEA 4:1 Por në kohët e fundit do 
të ndodhë që mali i shtëpisë së Zotit do të 
vendoset në majën e maleve dhe do ngrihet 
përmbi kodrat, dhe aty do të vijnë popujt.

2 Do të vijnë shumë kombe dhe do të thonë: 
“Ejani, të ngjitemi në malin e Zotit dhe 
në shtëpinë e Perëndisë të Jakobit; ai do të 
na mësojë rrugët e tij dhe ne do të ecim në 
shtigjet e tij”. Sepse nga Sioni do të dalë ligji 
dhe nga Jeruzalemi fjala e Zotit.

MATEU 9:36 Duke parë turmat, kishte 
dhembshuri për to, sepse ishin të lodhur dhe 
të shpërndarë si delet pa bari.

GJONI 10:11 Unë jam bariu i mirë; bariu i 
mirë jep jetën e vet për delet.

12 Kurse rrogëtari, që nuk është bari, dhe delet 
nuk janë të vetat, sheh ujkun që po vjen, i 
braktis delet dhe ikën; dhe ujku i rrëmben dhe 
i shpërndan delet.

13 Rrogëtari ikën, sepse është rrogëtar dhe nuk 
do t›ia dijë për delet.

14 Unë jam bariu i mirë, dhe i njoh delet e mia 
dhe ato më njohin mua,

15 ashtu siç më njeh Ati mua dhe unë e njoh 
Atin dhe lë jetën time për delet.

16 Unë kam edhe dele të tjera që nuk janë të 
kësaj vathe; duhet t›i mbledh edhe ato, dhe 
ato do ta dëgjojnë zërin tim, dhe do të jetë një 
tufë e vetme dhe një Bari i vetëm.

ROMAKËVE 10:18 Por unë them: Mos 
nuk dëgjuan? Madje, “Zëri i tyre mori mbarë 
dheun dhe fjalët e tyre shkuan deri në skajet 

më të largëta të tokës”.

EFESIANËVE 1:20  përmbi çdo 
principatë, pushtet, fuqi, zotërim dhe çdo 
emër që përmendet jo vetëm në këtë epokë, 
por edhe në atë të ardhme,

21 dhe vuri çdo gjë nën këmbët e tij, edhe ia dha 
për krye përmbi çdo gjë kishës,

22 e cila është trupi i tij, plotësia i atij që mbush 
çdo gjë në të gjithë.

23 Ai ju dha jetë edhe juve, që ishit të vdekur në 
faje dhe në mëkate,

HEBRENJVE 2:14  edhe të çlironte 
të gjithë ata që nga frika e vdekjes i ishin 
nënshtruar robërisë për tërë jetën.

15 Sepse ai nuk kujdeset për engjëjt, por 
ndihmon pasardhjen e Abrahamit.

1 PJETRIT 5:4 Përuluni, pra, nën dorën e 
fuqishme të Perëndisë, që ai t›ju lartësojë ne 
kohën e duhur,

ZBULESA 7:17 Edhe kur ai hapi vulën e 
shtatë, në qiell u bë heshtje për rreth gjysmë 
orë.

Shiko: #1; #2; #3; Psalmet 23:1; Psalmet 78:71,72; Psalmet 80:1; 
Isaia 9:6,7; Isaia 41:27; Isaia 49:9,10; Isaia 52:7; Gjoni 12:13-15; 

Veprat e Apostujve 2:7-11; Hebrenjve 13:20; 1 Pjetrit 2:25.

D05 Mesia do të jetë shpenguesi.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të tij.

ISAIA 41:8 Por ti, Izrael, shërbëtori 
im, Jakob që kam zgjedhur, pasardhës i 
Abrahamit, mikut tim,

ISAIA



218

9 ty që të mora nga skajet e tokës, që kam 
thirrur nga cepat më të largëta të saj dhe 
të kam thënë: “Ti je shërbëtori im, të kam 
zgjedhur dhe nuk të kam hedhur poshtë”.

10 Mos ki frikë, sepse unë jam me ty, mos e 
humb, sepse unë jam Perëndia yt. Unë të 
forcoj dhe njëkohësisht të ndihmoj dhe të 
mbaj me dorën e djathtë të drejtësisë sime.

ISAIA 41:11-13

ISAIA 41:14 “Mos u frikëso, o krimb 
i Jakobit, o njerëz të Izraelit! Unë të 
ndihmoj”, thotë Zoti; “Shpëtimtari yt 
është i Shenjti i Izraelit.

15 Ja, unë të bëj një shirëse të re me dhëmbë 
të mprehura; ti do të shish malet dhe do 
t›i katandisësh në pluhur, dhe do t›i bësh 
kodrat si byk.

16 Ti do t›i frysh, era do t›i çojë larg dhe 
shakullima do t›i shpërndajë; por ti do të 
gëzohesh te Zoti dhe do të përlëvdohesh 
tek i Shenjti i Izraelit.

17 Të mjerët dhe të varfërit kërkojnë ujë, por 
mungon; gjuha e tyre u është tharë nga 
etja; unë, Zoti do t›ua plotësoj dëshirën; 
unë, Perëndia i Izraelit, nuk do t›i braktis.

18 Do të bëj që të dalin lumenj mbi kodrat e 
zhveshura dhe burime në mes të luginave; 
do ta bëjë shkretëtirën një liqen uji dhe 
tokën e thatë burim ujërash.

19 Do të mbjell në shkretëtirë kedrin, 
akacien, mërsinën dhe ullirin, do të 
mbjellë në Arabah qiparisin, vidhin dhe 
bredhin,

20 me qëllim që ta shohin, ta dinë, ta 
konsiderojnë dhe ta kuptojnë të gjithë 
tok se dora e Zotit e ka bërë këtë gjë dhe i 
Shenjti i Izraelit e ka krijuar.

ISAIA 10:17 Kështu drita e Izraelit do të 
bëhet një zjarr dhe i Shenjti i tij një flakë, që 
do të flakërojë dhe do të përpijë ferrat dhe 
gjembat brenda një dite të vetme.

ISAIA 10:20 Atë ditë do të ndodhë që pjesa 
që mbetet e Izraelit dhe ata që kanë shpëtuar 
nga shtëpia e Jakobit nuk do të mbështeten 
më mbi atë që i godiste, por do të mbështeten 
në të vërtetë mbi Zotin, të Shenjtin e Izraelit.

ISAIA 43:15 Unë jam Zoti, i Shenjti juaj, 
krijuesi i Izraelit, mbreti juaj”.

ISAIA 47:4 Shpëtimtari ynë, emri i të cilit 
është Zoti i ushtrive, është i Shenjti i Izraelit.

ISAIA 49:7 Kështu i thotë Zoti, Çliruesi 
i Izraelit, i Shenjti i tij, atij që përbuzet nga 
njerëzit, që urrehet nga kombi, shërbëtorit të 
sundimtarëve: “Mbretërit do të shohin dhe do 
të ngrihen, princat do të

MARKU 1:24 duke thënë: “Ç›ka midis 
nesh dhe teje, o Jezus Nazareas? A erdhe të 
na shkatë-rrosh? Unë e di kush je: I Shenjti i 
Perëndisë”.

GJONI 4:14 por kush pi nga uji që do t›i 
jap unë nuk do të ketë më kurrë etje përjetë; 
por uji që unë do t›i jap do të bëhet në të një 
burim uji që gufon në jetë të përjetshme”.

GJONI 6:35 Dhe Jezusi u tha atyre: “Unë 
jam buka e jetës; kush vjen tek unë nuk do 
të ketë më kurrë uri dhe kush beson në mua, 
nuk do të ketë më kurrë etje.

ZBULESA 3:7 Unë njoh veprat e tua; ja, 
të vura përpara një dere të hapur që asnjëri 
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nuk mund ta mbyllë; sepse ke pak forcë, dhe 
e ruajte fjalën time edhe nuk mohove emrin 
tim.

ZBULESA 7:16 sepse Qengji, që është në 
mes të fronit, do t›i kullosë dhe do t›i çojë te 
burimet e gjalla të ujërave; dhe Perëndia do të 
thaijë çdo lot nga sytë e tyre”.

17 Edhe kur ai hapi vulën e shtatë, në qiell u bë 
heshtje për rreth gjysmë orë.

ZBULESA 22:1 Dhe më tregoi lumin e pastër 
të ujit të jetës, te kthjellët si kristali, që dilte 
nga froni i Perëndisë dhe i Qengjit.

Shiko: #1; #2; #3; #5; Isaia 17:7,13; Isaia 21:10.

E02 Vendi i shërbesës së Mesias.

ISAIA 41:25 Unë thirra dikë nga veriu, 
dhe ai ka për të ardhur, nga lindja ai do të 
përmëndë emrin tim; do t›i shkelë princat 
sikur të ishin prej argjile, ashtu siç vepron 
poçari që e ngjesh baltën.

ISAIA 9:1 aaa see Por errësira nuk do të 
zgjasë gjithnjë mbi atë që tani është në ankth. 
Ashtu si në të kaluarën ai mbuloi me turp 
vendin e Zabulonit dhe vendin e Neftalit, 
kështu në të ardhmen do ta mbulojë

MATEU 4:13 Pastaj la Nazaretin dhe shkoi 
të banojë në Kapernaum, qytet bregdetar, në 
kufijtë të Zabulonit dhe të Neftalit,

14 që të përmbushej ç›ishte thënë nëpërmjet 
profetit Isaia kur tha:

15 “Toka e Zabulonit, toka e Neftalit, mbi 
bregun e detit, krahina përtej Jordanit, 

Galileja e paganëve,

E15 Mesia do të sjellë lajmin e gëzuar.

ISAIA 41:26 Kush e shpalli këtë që 
në krye me qëllim që ta dinim, shumë 
më parë që të mund të thonim: “A është 
e drejtë”? Por nuk ka njeri që ta ketë 
njoftuar këtë gjë, njeri që ta ketë shpallur, 
njeri që të ketë dëgjuar fjalët tuaja.

27 E shpalla i pari në Sion: “Shikoni, ja ku 
janë!”, dhe në Jeruzalem dërgova një 
lajmëtar me lajme të mira.

ISAIA 61:1 Fryma e Zotit, Zoti është mbi 
mua, sepse Zoti më ka vajosur për t›u dhënë 
një lajm të mirë të përulurve; më ka dërguar të 
lidh plagën e atyre që e kanë zemrën të thyer, 
të shpall çlirimin e atyre

LUKA 1:30 Dhe engjëlli i tha: “Mos ki 
frikë, Mari, sepse ke gjetur hir para Perëndisë.

31 Dhe ja, ti do të mbetesh shtatzënë dhe do të 
lindësh një djalë, dhe do t›ia vesh emrin Jezus.

32 Ai do të jetë i madh dhe do të quhet Biri i 
Shumë të Lartit; dhe Zoti Perëndi do t›i japë 
fronin e Davidit, atit të tij;

33 dhe do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit 
përjetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë 
kurrë të sosur”.

LUKA 2:10 Por engjëlli u tha atyre: “Mos 
druani, sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të 
madh për të gjithë popullin;

11 sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një 
Shpëtimtar, që është Krishti, Zoti.
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ROMAKËVE 10:15 Dhe si do të 
predikojnë pa qenë dërguar? Siç është shkruar: 
“Sa të bukura janë këmbët e atyre që shpallin 
paqen, që shpallin lajme të mira!”.

ZBULESA 2:8 Unë i njoh veprat e tua, dhe 
shtrengimin e varfërinë (por ti je i pasur) dhe 
blasfeminë e atyre që e quajnë veten Judenj, 
por nuk janë, por janë një sinagogë e Satanit.

Shiko: Isaia 40:9; Isaia 43:9,10; Isaia 44:6,7; Isaia 48:12; Isaia 52:9.

B05 Mesia është i mbushur me Frymën e 
Shenjtë.

E13 Perëndia konfirmon shërbesën e Mesias.

ISAIA 42:1 Ja shërbëtori im, që unë 
përkrah, i zgjedhuri im që më kënaq 
shpirtin. Kam vënë Frymën time mbi të; ai 
do t›ju sjellë drejtësinë kombeve.

MATEU 3:16 Dhe Jezusi, sapo u pagëzua, 
doli nga uji; dhe ja, qiejt iu hapën, dhe ai 
pa Frymën e Perëndisë duke zbritur si një 
pëllumb e duke ardhur mbi të;

17 dhe ja një zë nga qielli që tha: “Ky është Biri 
im i dashur, në të cilin jam kënaqur”.

MATEU 12:16 dhe i urdhëroi ata rreptësisht 
të mos thonin kush ishte ai,

17 me qëllim që të përmbushej ç›ishte thënë 
nëpërmjet profetit Isaia që thotë:

18 “Ja shërbëtori im, që unë e zgjodha; i dashuri 
im, në të cilin shpirti im është i kënaqur. Unë 
do ta vë Frymën tim mbi të dhe ai do t›u 
shpall drejtësinë popujve.

MATEU 17:5 Ndërsa ai fliste akoma, ja një 

re plot dritë i mbuloi; dhe nga reja u dëgjua 
një zë që thoshte: “Ky është Biri im i dashur, 
në të jam kënaqur: dëgjojeni!”.

GJONI 3:34 Sepse ai që Perëndia ka 
dërguar flet fjalët e Perëndisë, sepse Perëndia 
nuk e jep Frymën e tij me masë.

EFESIANËVE 1:4    duke na paracaktuar 
që të birësohemi në veten e tij me anë të Jezu 
Krishtit, sipas pëlqimit të vullnetit të vet,

FILIPIANËVE 2:7   dhe duke u gjetur 
nga pamja e jashtme posi njeri, e përuli 
vetveten duke u bërë i bindur deri në vdekje, 
deri në vdekje të kryqit.

Shiko: Psalmet 89:19,20; Isaia 11:2-5; Isaia 43:10; Isaia 49:3-8; 
Isaia 50:4-9; Isaia 52:13; Isaia 61:1; Malakia 1:11; Marku 1:10,11; 

Luka 3:22; Gjoni 1:32-34; Gjoni 6:27; Veprat e Apostujve 9:15; 
Veprat e Apostujve 10:38; Veprat e Apostujve 11:18; Veprat e Apostujve 
26:17,18,28; Romakëve 15:8-16; Efesianëve 3:8; Kolosianëve 1:13; 

2 Pjetrit 1:17.

B10 Përulësia dhe varfëria e Mesias.
E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 

johebrenjtë.
E12 Mesia plotëson ligjin e Perëndisë.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

ISAIA 42:2 Nuk do të bërtasë, nuk do 
ta ngrerë zërin, nuk do të bëjë të dëgjohet 
zëri i tij nëpër rrugë.

3 Nuk do ta copëtojë kallamin e thyer dhe 
nuk do ta shuajë kandilin që bën tym; do 
ta paraqesë drejtësinë sipas së vërtetës.

4 Ai nuk do të ligështohet dhe nuk do të 
dekurajohet; deri sa të vendosë drejtësinë 
mbi tokë; dhe ishujt do të presin lig jin e 
tij”.
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MATEU 11:28 Ejani tek unë, o ju të gjithë të 
munduar dhe të rënduar, dhe unë do t›ju jap 
çlodhje.

29 Merrni mbi vete zgjedhën time dhe mësoni 
nga unë, sepse unë jam zemërbutë dhe i 
përulur nga zemra; dhe ju do të gjeni prehje 
për shpirtrat tuaj.

30 Sepse zgjedha ime është e ëmbël dhe barra 
ime është e lehtë!”.

MATEU 12:19 Ai nuk do të zihet dhe as nuk 
do të bërtasë dhe askush nuk do t›ia dëgjojë 
zërin e tij nëpër sheshe.

20 Ai nuk do ta thërmojë kallamin e thyer dhe 
nuk do ta shuajë kandilin që bën tym, deri sa 
të mos e ketë bërë të triumfojë drejtësinë.

21 Dhe njerëzit do të shpresojnë në emrin e tij”.

GJONI 17:4 Unë të kam përlëvduar mbi 
tokë; unë e kam kryer veprën që më ke dhënë 
të bëj.

5 Tani, pra, më përlëvdo, o Atë, pranë teje, me 
lavdinë që unë e kisha pranë teje para se të 
bëhej bota.

HEBRENJVE 2:17  sepse, duke qenë se 
ai vetë hoqi kur u tundua, mund t›u vijë në 
ndihmë atyre që tundohen.

18 Prandaj, o vëllezër të shenjtë, pjestarë të 
thirrjes qiellore, vështroni apostullin dhe 
kryepriftin e rrëfimit të besimit tonë, Jezu 
Krishtin,

HEBRENJVE 12:2  Ju akoma nuk keni 
qëndruar deri në gjak, duke luftuar kundër 
mëkatit,

3 dhe keni harruar këshillën që ju drejtohet juve 
porsi bijve: “Biri im, mos e përçmo qortimin 
e Perëndisë dhe mos e humb zemrën kur ai të 
qorton,

1 PJETRIT 2:22 Ai vet i barti mëkatet tona 
në trupin e tij mbi drurin e kryqit që ne, të 
vdekur për mëkate, të rrojmë për drejtësi; dhe 
me vurratat e tij ju u shëruat.

23 Sepse ju ishit si dele endacake por tani ju u 
kthyet te bariu dhe ruajtësi i shpirtrave tuaj.

Shiko: #1; #4; Psalmet 147:3; Isaia 53:2-12; Isaia 57:15; Isaia 61:1-
3; Isaia 66:2; Jeremía 31:25; Ezekieli 34:16; Mateu 18:11-14.

B21 Mesia eshte drita.
E01 Lloj i shërbesës së Mesias.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

ISAIA 42:6 Unë, Zoti, të kam thirrur 
sipas drejtësisë dhe do të të zë për dore, do 
të të ruaj dhe do të bëj aleancën e popullit 
dhe dritën e kombeve,

7 për t›u hapur sytë të verbërve, për të 
nxjerrë nga burgu të burgosurit dhe ata që 
dergjen në terr.

16 Do t›i bëj të verbërit të ecin nëpër një 
rrugë që ata nuk e njihnin dhe do t›i çoj 
nëpër shtigje të panjohura; do të ndryshoj 
para tyre terrin në dritë dhe vendet 
dredha-dredha në fushë. Këto gjëra do të 
bëj për ta dhe nuk do t›i braktis.

ISAIA 29:18 Të shurdhët do të kuptojnë 
atë ditë fjalët e librit dhe, të çliruar nga 
errësira dhe terri, sytë e të verbërve kanë për të 
parë.

MATEU 11:5 Të verbërit po shohin, të 
çalët po ecin, lebrozët janë pastruar dhe 
të shurdhërit po dëgjojnë; të vdekurit po 
ngjallen dhe ungjilli po u predikohet të 
varfërve.
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LUKA 2:28 ai e mori në krah e bekoi 
Perëndinë duke thënë:

29 “Tani, o Zot, lejo që shërbëtori yt të vdesë në 
paqe, sipas fjalës sate,

30 sepse sytë e mi e panë shpëtimin tënd
31 që ti e përgatite përpara gjithë popujve:
32 dritën për të ndriçuar kombet dhe lavdinë e 

popullit tënd, Izraelit”.

LUKA 3:5 Çdo luginë të jetë e mbushur 
dhe çdo mal e kodër të jetë sheshuar; vendet 
dredha-dredha të drejtohen dhe rrugët e 
vështira të sheshohen

LUKA 4:17 I dhanë në dorë librin e 
profetit Isaia; e hapi dhe gjeti vendin ku ishte 
shkruar:

18 “Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më 
vajosi për të ungjillizuar të varfërit; ai më 
dërgoi për të shëruar ata që e kanë zemrën të 
thyer, për të shpallur çlirimin e të burgosurve 
dhe kthimin e të parit të verbërve, për të 
çliruar përsëri të shtypurit,

19 dhe për të predikuar vitin e pranueshëm të 
Zotit”.

20 Pastaj, si e mbylli librin dhe ia dha shërbyesit, 
u ul; dhe sytë e të gjithëve në sinagogë u 
drejtuan mbi të.

21 Atëherë ai nisi të thotë: “Sot ky Shkrim u 
përmbush në veshët tuaja”.

LUKA 24:45 Atëherë ua hapi mendjen, që 
të kuptonin Shkrimet,

GJONI 9:39 Pastaj Jezusi tha: “Unë kam 
ardhur në këtë botë për të bërë një gjyq, që ata 
që nuk shohin të shohin dhe ata që shohin të 
verbohen”.

VEPRAT E APOSTUJVE 13:46 Atëherë 

Pali dhe Barnaba, duke folur lirisht, thanë: 
“Ishte e nevojshme që fjala e Perëndisë t›ju 
shpallej ju më së pari; por, ngaqë ju e hidhni 
poshtë dhe nuk e çmoni veten të denjë për 
jetën e përjetshme, ja, ne po u drejtohemi 
johebrenjve.

47 Sepse kështu na ka urdhëruar Zoti: “Unë 
të vura si dritë të johebrenjve, që ti ta çosh 
shpëtimin deri në skajin e dheut””.

VEPRAT E APOSTUJVE 26:18 që t›u 
çelësh sytë atyre dhe t›i kthesh nga errësira në 
dritë dhe nga pushteti i Satanit te Perëndia, 
që të marrin me anë të besimit në mua 
faljen e mëkateve dhe një trashëgim midis të 
shenjtëruarve”.

2 E KORINTASVE 4:6 sepse Perëndia që 
tha: “Le të ndriçojë drita në errësirë”, është 
i njëjti që shkëlqeu në zemrat tona për t›na 
ndriçuar në njohurinë e lavdisë së Perëndisë, 
në fytyrën e Jezu Krishtit.

ZBULESA 3:18 Unë të gjithë ata që i dua i 
qortoj dhe i ndëshkoj; prandaj ji i zellshëm 
dhe pendohu.

Shiko: #1; #2; Psalmet 107:10-16; Psalmet 146:7,8; Isaia 9:2; Isaia 
29:18; Isaia 32:3; Isaia 35:5,8; Isaia 40:4; Isaia 42:1; Isaia 45:13; 
Isaia 48:17; Isaia 49:6,8,9; Isaia 51:4,5; Isaia 60:1-3; Isaia 61:1; 
Jeremía 31:8; Jeremía 32:39,41; Luka 1:69-72,78,79; Gjoni 8:12; 

Veprat e Apostujve 26:23; Romakëve 3:25,26; Romakëve 15:8,9; 
Galatasve 3:15-17; Efesianëve 1:17,18; Efesianëve 5:8; 2 Timoteut 
2:26; Hebrenjve 1:8,9; Hebrenjve 8:6; Hebrenjve 9:15; Hebrenjve 

12:24; Hebrenjve 13:5,20; 1 Pjetrit 2:9.
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A05 Marrëdhënia e Mesisë me Atin e Tij.
B18 Shenjtëria, bukuria dhe lavdia eMesias.

ISAIA 42:21 Zoti u gëzua për hir të 
drejtësisë së tij; do ta bëjë ligjin e tij të 
madh dhe të mrekullueshëm.

MATEU 3:17 dhe ja një zë nga qielli që tha: 
“Ky është Biri im i dashur, në të cilin jam 
kënaqur”.

MATEU 5:17 “Mos mendoni se unë erdha 
për të shfuqizuar ligjin ose profetët; unë nuk 
erdha për t›i shfuqizuar, po për t›i plotësuar.

GJONI 8:29 Dhe ai që më ka dërguar është 
me mua; Ati s›më ka lënë vetëm, sepse bëj 
vazhdimisht gjërat që i pëlqejnë”.

GJONI 13:31 Kur doli ai, Jezusi tha: “Tani 
Biri i njeriut është përlëvduar dhe Perëndia 
është përlëvduar në të.

GJONI 15:10 Po të zbatoni urdhërimet 
e mia, do të qëndroni në dashurinë time, 
sikurse unë i zbatova urdhërimet e Atit tim 
dhe qëndroj në dashurinë e tij.

GJONI 17:4 Unë të kam përlëvduar mbi 
tokë; unë e kam kryer veprën që më ke dhënë 
të bëj.

5 Tani, pra, më përlëvdo, o Atë, pranë teje, me 
lavdinë që unë e kisha pranë teje para se të 
bëhej bota.

ROMAKËVE 10:4 sepse përfundimi i 
ligjit është Krishti, për shfajësimin e kujtdo që 
beson.

Shiko: Psalmet 40:8; Mateu 5:18-20; Mateu 17:5; Romakëve 
3:26,31; Romakëve 7:12; Romakëve 8:3; Galatasve 3:13,21; 

Galatasve 5:22,23; Filipianëve 3:9; Hebrenjve 8:10.

B01 Mesia është Biri i Perëndisë.
D09 Mesia do të jetë Shpëtimtari.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.
H11 Mesia do të lartësohet.

ISAIA 43:1 Por tani kështu thotë Zoti, 
që të ka krijuar, o Jakob, që të ka formuar, 
o Izrael: “Mos ki frikë, sepse unë të kam 
çliruar, të kam thirrur me emër; ti më 
përket mua.

2 Kur do të kalosh përmes ujërave unë do 
të jem me ty, ose do të kalosh lumenjtë, 
nuk do të të mbytin; kur do të ecësh nëpër 
zjarr, nuk do të digjesh dhe flaka nuk do 
të të konsumojë.

ISAIA 43:3-4
ISAIA 43:5 Mos ki frikë, sepse unë 

jam me ty; do të t›i sjell pasardhësit e 
tu nga lindja dhe do të grumbulloj nga 
perëndimi.

6 Do t›i them veriut: “Ktheji”, dhe jugut: 
“Mos i mbaj. Bëj që të vijnë bijtë e mi nga 
larg dhe bijat e mia nga skajet e tokës,

7 tërë ata që quhen me emrin tim, që kam 
krijuar për lavdinë time, që kam formuar 
dhe bërë gjithashtu”.

ISAIA 43:8-9
ISAIA 43:10 Dëshmitarët e mi jeni ju, 

thotë Zoti, bashkë me shërbëtorin që kam 
zgjedhur, me qëllim që ju të më njihni dhe 
të keni besim tek unë, si dhe të merrni 
vesh që unë jam. Para meje asnjë Perëndi 
nuk u formua dhe pas meje nuk do të ketë 
asnjë tjetër.
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11 Unë, unë jam Zoti dhe përveç meje nuk ka 
Shpëtimtar tjetër.

12 Unë kam shpallur, kam shpëtuar dhe kam 
njoftuar; dhe nuk kishte asnjë perëndi të 
huaj midis jush; prandaj ju jeni dëshmitarët 
e mi, thotë Zoti, dhe unë jam Perëndi.

ISAIA 43:13-17
ISAIA 43:18 Mos kujtoni më gjërat e 

kaluara, mos shqyrtoni më gjërat e lashta.
19 Ja, unë po bëj një gjë të re; ajo do të lëshojë 

degë; nuk do ta njihni ju? Po, do të hap 
një rrugë nëpër shkretëtirë, do të bëj që 
lumenjtë të rrjedhin në vendet e vetmuara.

20 Kafshët e fushave, çakajtë dhe strucat 
do të më përlëvdojnë, sepse do t›i jap ujë 
shkretëtirës dhe lumenj vendit të vetmuar 
për t›i dhënë të pijë popullit tim, të 
zgjedhurit tim.

21 Populli që kam formuar për vetë do të 
shpallë lëvdimet e mia.

MATEU 12:18 “Ja shërbëtori im, që unë e 
zgjodha; i dashuri im, në të cilin shpirti im 
është i kënaqur. Unë do ta vë Frymën tim mbi 
të dhe ai do t›u shpall drejtësinë popujve.

MATEU 16:16 Dhe Simon Pjetri duke u 
përgjigjur tha: “Ti je Krishti, Biri i Perëndisë 
të gjallë”.

LUKA 1:47 dhe fryma im ngazëllon në 
Perëndinë, Shpëtimtarin tim,

LUKA 2:11 sepse sot në qytetin e Davidit 
lindi për ju një Shpëtimtar, që është Krishti, Zoti.

GJONI 1:7 Ai erdhi si dëshmitar, për të 
dëshmuar për dritën, që të gjithë të besonin 
nëpërmjet tij;

8 ai nuk ishte drita, por u dërgua për të 

dëshmuar për dritën.

GJONI 6:69 Ne kemi besuar dhe kemi 
njohur se ti je Krishti, Biri i Perëndisë të gjallë”.

GJONI 15:27 Edhe ju, gjithashtu, do të 
dëshmoni, sepse ishit me mua që nga fillimi”.

VEPRAT E APOSTUJVE 1:8   Ju do të 
merrni fuqi kur Fryma e Shenjtë do të vijë 
mbi ju dhe do të bëheni dëshmitarët e mi në 
Jeruzalem dhe në gjithë Judenë, në Samari 
dhe deri në skajin e dheut”.

VEPRAT E APOSTUJVE 4:12 Dhe në 
asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë 
emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve 
dhe me anë të të cilit duhet të shpëtohemi”.

1 GJONIT 4:14 Dhe ne njohëm dhe besuam 
dashurinë që Perëndia ka për ne. Perëndia 
është dashuri; dhe ai që qëndron në dashuri 
qëndron në Perëndinë dhe Perëndia në të.

Shiko: #1; #2; Isaia 12:2; Isaia 44:7,8; Isaia 45:21,22; Isaia 46:10; Osea 
13:4; Luka 4:41; Gjoni 11:27; Gjoni 16:14; Titi 3:4-6; 2 Pjetrit 3:18.

D05 Mesia do të jetë shpenguesi.

ISAIA 44:1 Tani dëgjo, o Jakob, 
shërbëtori im, o Izrael, që unë kam 
zgjedhur!

2 Kështu thotë Zoti që të ka bërë dhe të 
ka formuar që në barkun e nënës, ai 
që të ndihmon: Mos ki frikë, o Jakob, 
shërbëtori im, o Jeshurun që unë kam 
zgjedhur!

PSALMET 105:6    ju, o pasardhës së 
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Abrahamit, shërbëtorit të tij, o bij të Jakobit, 
të zgjedhur të tij.

PSALMET 105:43  pastaj nxori 
popullin e tij me gëzim dhe njerëzit e tij të 
zgjedhur me britma gëzimi,

MATEU 24:31 Ai do t›i dërgojë engjëjt e 
vet me tinguj të fuqishëm borie; dhe ata do 
t›i mbledhin të zgjedhurit e tij nga të katër 
erërat, nga një skaj i qiellit te tjetri.

ROMAKËVE 2:28  Në fakt Jude 
nuk është ai që duket i tillë nga jashtë, dhe 
rrethprerja nuk është ajo që duket në mish;

29 por Jude është ai që është i tillë përbrenda, dhe 
rrethprerja është ajo e zemrës, në frymë dhe jo 
në shkronjë; dhe për një Jude të tillë lavdërimi 
nuk buron nga njerëzit, por nga Perëndia.

ROMAKËVE 11:7  E çfarë, atëherë? 
Izraeli nuk e mori atë që kërkonte, kurse të 
zgjedhurit e morën, dhe të tjerët u verbuan,

ROMAKËVE 11:28 Për sa i përket 
ungjillit ata janë armiq për hirin tuaj, por për 
sa i përket zgjedhjes, janë të dashur për hir të 
etërve,

29 sepse dhuntitë dhe thirrja e Perëndisë janë të 
pakthyeshme.

KOLOSIANËVE 3:12 duke duruar njeri 
tjetrin dhe duke falur njeri tjetrin, nëqoftëse 
dikush ankohet kundër një tjetri; dhe sikundër 
Krishti ju ka falur, ashtu bëni edhe ju.

1 THESALONIKASVE 1:4 sepse ungjilli ynë 
nuk erdhi deri te ju vetëm me fjalë, por edhe 
me fuqi dhe me Frymë të Shenjtë, dhe me 
shumë bindje; ju e dini se si jemi sjellë në mes 

tuaj për hirin tuaj.

2 THESALONIKASVE 2:13 tek e cila 
ju thirri me anë të ungjillit tonë, që të arrini të 
merrni lavdinë e Zotit tonë Jezu Krisht.

1 PJETRIT 2:9 Shumë të dashur, unë ju 
këshilloj, si të huaj dhe shtegtarë, të hiqni dorë 
nga lakmitë e mishit, që luftojnë kundër shpirtit.

2 PJETRIT 1:10 Prandaj nuk do të lë pas dore 
t›ju kujtoj vazhdimish këto gjëra, ndonëse ju i 
dini dhe jeni të patundur në këtë të vërtetë.

Shiko: Psalmet 106:5; Isaia 41:8,9; Isaia 45:4; Jeremía 31:3; Amosi 
3:1,2; Marku 13:27; Romakëve 8:33.

G04 Mesia do të derdhë Shpirtin e Tij.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

ISAIA 44:3 Sepse unë do të derdh ujë 
mbi atë që ka etje dhe rrëke mbi tokën 
e thatë; do të derdh Frymën time mbi 
pasardhësit e tu dhe bekimin tim mbi 
trashëgimtarët e tu.

4 Ata do të rriten në mes të barit, si shelgje 
gjatë rrjedhave ujore.

5 Njeri do të thotë: “Unë jam i Zotit”; tjetri 
do të quhet me emrin e Jakobit, dhe një 
tjetër do të shkruajë mbi dorën e tij: “I 
Zotit”, dhe do ta ketë për nder të mbajë 
emrin e Izraelit”.

6 Kështu thotë Zoti, mbreti i Izraelit dhe 
Çliruesi i tij, Zoti i ushtrive: “Unë jam i 
pari dhe jam i fundit, dhe përveç meje nuk 
ka Perëndi.

ISAIA 44:7-8

ISAIA 41:4 Kush ka vepruar dhe ka kryer 
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këtë, duke thirrur brezat që nga fillimi? Unë 
Zoti, jam i pari dhe, me ata të fundit, do të 
jem po ai”.

ISAIA 49:10 Nuk do të kenë as uri as etje, 
nuk do të goditen më as nga vapa as nga dielli, 
sepse ai që ka mëshirë për ta do t›i udhëheqë 
dhe do t›i çojë te burimet e ujit.

EZEKIELI 39:29 Nuk do t›ua fsheh më fytyrën 
time, sepse do ta përhap Frymën time mbi 
shtëpinë e Izraelit”, thotë Zoti, Zoti.

GJONI 7:37 Ditën e fundit, në ditën e 
madhe të festës, Jezusi u çua në këmbë dhe 
thirri duke thënë: “Nëse dikush ka etje, le të 
vijë tek unë e të pijë.

38 Ai që beson në mua, siç ka thënë Shkrimi, nga 
brendësia e tij do të burojnë lumenj uji të gjallë”.

39 Por këtë ai e tha për Frymën, që do të merrnin 
ata që do të besonin në të; sepse Fryma e 
Shenjtë në fakt nuk ishte dhënë ende, sepse 
Jezusi ende nuk ishte përlëvduar.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:17 Dhe në 
ditët e fundit do të ndodhë, thotë Perëndia, 
që unë do të përhap nga Fryma ime mbi 
çdo mish; dhe bijtë tuaj e bijat tuaja do të 
profetizojnë, të rinjtë tuaj do të shohin vegime 
dhe të moshuarit tuaj do të shohin ëndrra.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:33 Ai, pra, 
duke qenë i ngritur në të djathtë të Perëndisë 
dhe duke marrë nga Ati premtimin e Frymës 
së Shenjtë, ka përhapur atë që ju tani shihni 
dhe dëgjoni.

VEPRAT E APOSTUJVE 5:14 Kështu 
Zotit i shtohej një numër gjithnjë e më i 
madh besimtarësh, turma burrash dhe grash,

ZBULESA 21:6 Edhe më tha: “U bë! Unë jam 
Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi! Atij që 
ka etje unë do t›i jap si dhuratë nga burimi i 
ujit të jetës.

Shiko: #1; #2; Isaia 32:15; Isaia 35:6,7; Isaia 41:17; Isaia 
43:10,11,19,20; Isaia 48:12; Isaia 59:20,21; Ezekieli 34:26; Joeli 

2:28; Joeli 3:18; Mikea 4:2; Zakaria 8:20-23; Zakaria 12:10; Mateu 
25:34; Mateu 27:37; Veprat e Apostujve 2:41-47; Veprat e Apostujve 
4:4; Veprat e Apostujve 10:45; 1 Timoteut 3:16; Titi 3:5,6; Zbulesa 

1:8,11,17; Zbulesa 2:8; Zbulesa 22:13,17.

A06 Mesia është Krijuesi.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H11 Mesia do të lartësohet.

ISAIA 44:21 Mbaji mend këto gjëra, o 
Jakob, o Izrael, sepse ti je shërbëtori im; 
unë të kam formuar, ti je shërbëtori im; o 
Izrael, nuk do të të harroj.

22 I fshiva shkeljet e tua si një re e dendur, 
dhe mëkatet e tua si një mjegullinë; 
kthehu tek unë, sepse unë të kam çliruar”.

23 Ngazëlloni, o qiej, sepse Zoti ka vepruar. 
Gëzohuni, o thellësi të tokës. Shpërtheni 
në britma gëzimi, o male, o pyje, me gjithë 
drurët tuaj! Sepse Zoti ka çliruar Jakobin 
dhe ka shfaqur lavdinë e tij në Izrael.

24 Kështu thotë Zoti, Çliruesi yt, ai që të ka 
formuar që në bark të nënës: “Unë jam 
Zoti që kam bërë tërë gjërat, që i vetëm, 
kam shpalosur qiejtë dhe kam shtrirë 
tokën; kush ishte me mua?

25 Unë i bëj të kota parashikimet e 
gënjeshtarëve dhe i bëj shortarët pa mend; 
unë bëj që të sprapsen njerëzit e urtë dhe e 
kthej dijen e tyre në marrëzi.

26 Vërtetoj fjalën e shërbëtorit tim dhe i 
jap sukses këshillës së lajmëtarëve të 
mi; unë i them Jeruzalemit: “Do të kesh 
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banorë”, dhe qyteteve të Judës: “Do t›ju 
rindërtojnë”, dhe unë do të rindërtoj 
gërmadhat e tyre.

AMOSI 9:14 Do ta kthej nga robëria 
popullin tim të Izraelit, dhe ata do të 
rindërtojnë qytetet e shkretuara dhe do të 
banojnë në to, do të mbjellin vreshta dhe do 
të pijnë verën e tyre, do të punojnë kopshtet 
dhe do të hanë frytet e tyre.

GJONI 1:3 Të gjitha gjërat u bënë me anë 
të tij (fjala), dhe pa atë nuk u bë asnjë nga ato 
që u bënë.

ROMAKËVE 11:26 dhe kështu mbarë 
Izraeli do të shpëtohet, sikurse është shkruar: 
“Nga Sioni do të vijë Çlirimtari, dhe do të 
largojë pabesinë nga Jakobi.

1 E KORINTASVE 8:6 për ne s›ka veçse një 
Perëndi, Ati nga i cili janë të gjitha gjërat dhe ne 
në të; dhe një Zot, Jezu Krishti, me anë të të cilit 
janë të gjitha gjërat, dhe ne jetojmë me anë të tij.

HEBRENJVE 1:1 së fundi, këto ditë na ka folur 
me anë të Birit, të cilin e bëri trashëgimtar të 
të gjitha gjërave, me anë të të cilit e krijoi dhe 
gjithësinë.

2 Ai, duke qenë shkëlqimi i lavdisë së tij dhe 
vula e qenies së tij dhe duke i mbajtur të 
gjitha me fjalën e fuqisë së tij, mbasi e bëri 
vetë pastrimin nga mëkatet tona, u ul në të 
djathtën e Madhërisë në vendet e larta,

1 PJETRIT 1:18 të paranjohur përpara krijimit 
të botës, por të shfaqur kohët e fundit për ju,

19 që, nëpërmjet tij, të besoni në Perëndinë që e 
ringjalli prej së vdekurish dhe i dha lavdi, që 
besimi juaj dhe shpresa të jenë në Perëndinë.

1 PJETRIT 4:11 Por gëzohuni, duke qenë 
pjestarë të mundimeve të Krishtit, që edhe në 
zbulesën e lavdisë së tij të mund të gëzoheni 
dhe të ngazëlloheni.

ZBULESA 5:11 që thoshnin me zë të madh: “I 
denjë është Qengji që u ther, të marrë fuqinë, 
dhe pasurinë, dhe diturinë, dhe forcën, dhe 
nderin, dhe lavdinë, dhe bekimin”.

12 Edhe dëgjova çdo krijesë që është në qiell, mbi 
dhe, nën dhe dhe ato që janë në det dhe gjitha 
gjërat sa janë në to, që thoshnin: “Atij që rri 
ulur mbi fron dhe Qengjit i qofshin bekimi, 
nderi, lavdia dhe forca në shekuj të shekujve”.

13 Dhe të katër qeniet e gjalla thoshnin: “Amen!”. 
Dhe të njëzet e katër pleq ranë përmbys dhe 
adhuruan atë që rron në shekuj të shekujve.

Shiko: #1; #2; Psalmet 103:12; Isaia 1:18; Isaia 40:22; Isaia 43:25; 
Isaia 45:12,13; Isaia 49:13; Isaia 51:13; Isaia 61:4; Jeremía 3:12-14; 

Jeremía 33:8; Ezekieli 36:10; Veprat e Apostujve 3:19; Romakëve 
11:28,29; Efesianëve 3:9; Kolosianëve 1:12-18; Hebrenjve 1:10-12; 

Zbulesa 12:12; Zbulesa 18:20; Zbulesa 19:1-6.

D05 Mesia do të jetë shpenguesi.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

ISAIA 45:17 Por Izraeli do të shpëtohet 
nga Zoti me një shpëtim të përjetshëm; 
ju nuk do të turpëroheni ose të hutoheni 
kurrë më përjetë.

18 Sepse kështu thotë Zoti që ka krijuar qiejtë, 
ai, Perëndia që ka formuar tokën dhe e ka 
bërë; ai e ka vendosur, nuk e ka krijuar pa 
trajtë, por e ka formuar që të banohej: “Unë 
jam Zoti dhe nuk ka asnjë tjetër.

VEPRAT E APOSTUJVE 13:39 dhe se, 
me anë të tij, ai që beson është shfajësuar nga 
të gjitha gjërat, që nuk mund të shfajsohej me 
anë të ligjit të Moisiut.
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ROMAKËVE 2:28  Në fakt Jude 
nuk është ai që duket i tillë nga jashtë, dhe 
rrethprerja nuk është ajo që duket në mish;

29 por Jude është ai që është i tillë përbrenda, dhe 
rrethprerja është ajo e zemrës, në frymë dhe jo 
në shkronjë; dhe për një Jude të tillë lavdërimi 
nuk buron nga njerëzit, por nga Perëndia.

ROMAKËVE 8:1 Tani, pra, nuk ka asnjë dënim 
për ata që janë në Krishtin Jezu, që nuk ecin 
sipas mishit, por sipas Frymës,

ROMAKËVE 11:25 Sepse nuk dua, o 
vëllezër, që ju të jeni të paditur këtë të fshehtë 
që të mos mbaheni me të madh në veten tuaj se 
i ka ndodhur një ngurtësim një pjese të Izraelit 
deri sa të ketë hyrë tërësia e johebrenjve,

26 dhe kështu mbarë Izraeli do të shpëtohet, sikurse 
është shkruar: “Nga Sioni do të vijë Çlirimtari, 
dhe do të largojë pabesinë nga Jakobi.

2 E KORINTASVE 5:21 Sepse ai bëri të jetë 
mëkat për ne ai që nuk njihte mëkat, që ne të 
bëhemi drejtësia e Perëndisë në të.

Shiko: #1; #2; Isaia 26:4; Romakëve 3:24,25; Romakëve 5:1,18,19; 
1 e Korintasve 1:30,31; 1 e Korintasve 6:11; Filipianëve 3:8,9; Gjoni 

4:15.

D09 Mesia do të jetë Shpëtimtari.
E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për johebrenjtë.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të tij.

ISAIA 45:21 Shpalleni dhe paraqitni 
arsyetimet tuaja, po, le të këshillohen 
edhe bashkë. Kush e ka shpallur këtë që 
në kohët e lashta dhe e ka parashikuar 
prej një kohe të gjatë? Vallë, nuk jam unë, 

Zoti? Nuk ka Perëndi tjetër veç meje, një 
Perëndi i drejtë, një Shpëtimtar; nuk ka 
asnjë veç meje.

22 Kthehuni nga unë dhe do të shpëtoni, 
ju mbarë skaje të tokës. Sepse unë jam 
Perëndia dhe nuk ka asnjë tjetër.

23 Jam betuar në veten time, nga goja ime 
ka dalë një fjalë drejtësie dhe nuk do ta 
tërheq; çdo gju do të përkulet para meje 
dhe çdo gjuhë do të betohet për mua.

24 Do të thuhet për mua: “Vetëm tek Zoti 
kam drejtësi dhe forcë””. Tek ai do të vijnë 
tërë ata që ishin të ndezur me zemërim 
kundër tij dhe do të turpërohen.

25 Në Zoti do të shfajesohen dhe do  
të përlëvdohen gjithë pasardhësit e 
Izraelit.

GJONI 3:16 Sepse Perëndia e deshi aq 
botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, 
kushdo që beson në të, të mos humbasë, por 
të ketë jetë të përjetshme.

GJONI 6:40 Ky, pra, është vullneti i atij që 
më ka dërguar: që kushdo që sheh Birin dhe 
beson në të, të ketë jetë të përjetshme, dhe 
unë do ta ringjall atë në ditën e fundit”.

ROMAKËVE 9:33  ashtu siç është 
shkruar: “Ja, unë po vë në Sion një gur 
pengese dhe një shkëmb skandali, dhe kushdo 
që i beson atij nuk do të turpërohet”.

ROMAKËVE 11:26 dhe kështu mbarë 
Izraeli do të shpëtohet, sikurse është shkruar: 
“Nga Sioni do të vijë Çlirimtari, dhe do të 
largojë pabesinë nga Jakobi.

ROMAKËVE 14:10 Por ti, pse e gjykon 
vëllanë tënd? Ose përse e përbuz vëllanë tënd? 
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Të gjithë, pra, do të dalim përpara gjykatës së 
Krishtit.

11 Sepse është shkruar: “Rroj unë, thotë 
Perëndia, se çdo gjë do të ulet para meje, dhe 
çdo gjuhë do ta lavdërojë Perëndinë!”.

12 Kështu, pra, secili nga ne do t›i japë llogari 
Perëndisë për veten e vet.

Shiko: #1; #2; Zanafilla 22:15-18; Psalmet 65:5; Zakaria 12:10; 
Hebrenjve 12:2.

E08 Drejtësia e Mesias.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të tij.

ISAIA 46:3 Dëgjomëni, o shtëpi e 
Jakobit, dhe tërë mbetja e shtëpisë së 
Izraelit, që ju kam përkrahur që kur keni 
lindur, që jeni mbajtur nga unë qysh në 
bark të nënës;

4 “Deri në pleqërinë tuaj unë do të mbetem 
po ai, unë do t›ju mbaj deri sa të thinjeni. 
Unë ju kam bërë dhe unë do t›ju përkrah; 
po, do t›ju mbaj dhe do t›ju shpëtoj”.

13 Po e afroj drejtësinë time, ajo nuk është 
larg; shpëtimi im nuk do të vonojë. Do 
ta vë shpëtimin te Sioni dhe do t›i tregoj 
lavdinë time Izraelit”.

ROMAKËVE 1:17  Sepse drejtësia e 
Perëndisë është zbuluar në të nga besimi në 
besim siç është shkruar: “I drejti do të jetojë 
me anë të besimit”.

ROMAKËVE 3:21  Por tani, pavarësisht 
nga ligji, është manifestuar drejtësia e Perëndisë, 
për të cilën dëshmojnë ligji dhe profetët,

22 madje drejtësia e Perëndisë nëpërmjet besimit 

në Jezu Krishtin për të gjithë e mbi të gjithë 
ata që besojnë, sepse nuk ka dallim;

ROMAKËVE 10:3  Sepse duke mos 
njohur drejtësinë e Perëndisë dhe duke 
kërkuar të vendosin drejtësinë e vet, nuk iu 
nënshtruan drejtësisë së Perëndisë,

4 sepse përfundimi i ligjit është Krishti, për 
shfajësimin e kujtdo që beson.

5 Sepse Moisiu kështu e përshkruan drejtësinë 
që vjen nga ligji: “Njeriu që bën këto gjëra, do 
të rrojë me anë të tyre”.

6 Por drejtësia që vjen nga besimi thotë kështu: 
“Mos thuaj në zemrën tënde: “Kush do të ngjitet 
në qiell?”. Kjo do të thotë që të zbresë Krishti.

ROMAKËVE 11:26 dhe kështu mbarë 
Izraeli do të shpëtohet, sikurse është shkruar: 
“Nga Sioni do të vijë Çlirimtari, dhe do të 
largojë pabesinë nga Jakobi.

Shiko: #1; #2.

D05 Mesia do të jetë shpenguesi.

ISAIA 47:4 Shpëtimtari ynë, emri i të cilit 
është Zoti i ushtrive, është i Shenjti i Izraelit.

ISAIA 44:6 Kështu thotë Zoti, mbreti i 
Izraelit dhe Çliruesi i tij, Zoti i ushtrive: “Unë 
jam i pari dhe jam i fundit, dhe përveç meje 
nuk ka Perëndi.

ROMAKËVE 11:26 dhe kështu mbarë 
Izraeli do të shpëtohet, sikurse është shkruar: 
“Nga Sioni do të vijë Çlirimtari, dhe do të 
largojë pabesinë nga Jakobi.

ZBULESA 1:8 Unë, Gjoni, që jam edhe 
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vëllai juaj dhe pjestar bashkë me ju në 
pikëllimin, në mbretërinë dhe në durimin 
e Jezu Krishtit, isha në ishullin që quhet 
Patmos, për fjalën e Perëndisë dhe për 
dëshminë e Jezu Krishtit.

Shiko: Zanafilla 32:24-31; 2 i Samuelit 22:3; Jobi 19:25; Psalmet 
19:14; Psalmet 78:35; Isaia 41:14; Isaia 44:24; Isaia 48:17; Isaia 

49:7,26; Isaia 54:5,8; Isaia 59:20; Isaia 60:16; Isaia 63:16; Zbulesa 
1:11; Zbulesa 21:6; Zbulesa 22:13.

E01 Lloj i shërbesës së Mesias.

ISAIA 48:15 Unë, unë i fola, po, unë 
e thirra, e bëra të vijë dhe do të bëj që 
veprimi i tij të shkojë mbarë.

16 Afrohuni tek unë, dëgjoni këtë: “Qysh në 
fillim nuk fola në fshehtësi; kur këto fakte 
ndodhnin, unë isha atje. Dhe tani Zoti, 
Zoti, dhe Fryma e tij më kanë dërguar””.

17 Kështu thotë Zoti, Çliruesi yt, i Shenjti i 
Izraelit: “Unë jam Zoti, Perëndia yt, që të 
mëson për të mirën tënde, që të udhëheq 
nëpër rrugën që duhet të ndjekësh.

LUKA 4:18 “Fryma e Zotit është mbi 
mua, sepse ai më vajosi për të ungjillizuar të 
varfërit; ai më dërgoi për të shëruar ata që e 
kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin 
e të burgosurve dhe kthimin e të parit të 
verbërve, për të çliruar përsëri të shtypurit,

GJONI 3:34 Sepse ai që Perëndia ka 
dërguar flet fjalët e Perëndisë, sepse Perëndia 
nuk e jep Frymën e tij me masë.

GJONI 6:45 Në profetët është shkruar: “Të 
gjithë do të jenë të mësuar nga Perëndia”. Çdo 
njeri, pra, që ka dëgjuar dhe mësuar nga Ati, 

vjen tek unë.

GJONI 18:20 Jezusi iu përgjigj: “Unë i kam 
folur haptas botës; gjithmonë kam mësuar në 
sinagogë e në tempull, ku mblidhen të gjithë 
Judenjtë, dhe s›kam thënë asgjë në fshehtësi.

GJONI 20:21 Pastaj Jezusi u tha atyre 
përsëri: “Paqja me ju! Sikurse më ka dërguar 
mua Ati, ashtu unë po ju dërgoj ju”.

22 Dhe, si tha këto fjalë, hukati mbi ta dhe tha: 
“Merrni Frymën e Shenjtë!

EFESIANËVE 4:21  që të zhvisheni, për 
sa i takon sjelljes së mëparshme, nga njeriu i vjetër 
që korruptohet me anë të lakmive të gënjeshtrës,

Shiko: Psalmet 32:8; Isaia 49:9,10.

C01 Lindja e Mesias eshte profetizuar.

ISAIA 49:1 Ishuj, dëgjomëni, dhe 
kushtojini kujdes, o popuj të largët. Zoti 
më ka thirrur që kur isha në bark të nënës, 
ka përmendur emrin tim që kur isha në të 
përbrëndëshmet e nënës sime.

MATEU 1:20 Por, ndërsa bluante me vete 
këto çështje, ja që iu shfaq në ëndërr një 
engjell i Zotit dhe i tha: “Jozef, bir i Davidit, 
mos ki frikë ta marrësh me vete Marinë si 
gruan tënde, sepse ç›është ngjizur në të është 
vepër e Frymës së Shenjtë.

21 Dhe ajo do të lindë një djalë dhe ti do t›i vësh 
emrin Jezus, sepse ai do të shpëtojë popullin e 
tij nga mëkatet e tyre”.

GJONI 10:36 ju thoni se ai, që Ati e ka 
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shenjtëruar dhe e ka dërguar në botë, blasfemon, 
sepse ka thënë: “Unë jam Biri i Perëndisë”?

EFESIANËVE 2:17 sepse përmes tij që të 
dy kemi hyrje tek Ati nëpër një Frymë të vetme.

HEBRENJVE 12:25 Dhe kjo fjalë “edhe 
një herë” tregon ndryshueshmërinë e gjërave, 
që tunden, si të bëra me dorë, që të mbeten 
ato që nuk tunden.

1 PJETRIT 1:19 që, nëpërmjet tij, të besoni në 
Perëndinë që e ringjalli prej së vdekurish dhe 
i dha lavdi, që besimi juaj dhe shpresa të jenë 
në Perëndinë.

20 Mbasi të pastroni shpirtrat tuaj me bindjen 
ndaj së vërtetës me anë të Frymës, për të pasur 
një dashuri vëllazërore pa hipokrizi, të doni 
fort njeri tjetrin me zemër të pastër,

Shiko: Psalmet 71:5,6; Isaia 42:1-4,12; Isaia 45:22; Isaia 49:5; Isaia 
51:5; Isaia 55:3; Sofonia 2:11; Luka 1:15,31; Luka 2:10,11.

B16 Fuqia dhe forca e Mesisë.

ISAIA 49:2 Ma bëri gojën si një shpatë 
të mprehtë, më ka fshehur në hijen e dorës 
së tij, më ka dhënë një shigjetë me majë, 
më ka futur në kukurën e tij.

PSALMET 27:5 Sepse ditën e fatkeqësisë ai do 
të më fshehë në çadrën e tij, do të më fshehë 
në një vend sekret të banesës së tij, do të më 
lartojë mbi një shkëmb.

PSALMET 45:5 Shigjetat e tua janë të 
mprehta; popujt do të bien poshtë teje; ato do 
të hyjnë në zemërën e armiqve të mbretit.

PSALMET 91:15 Ai do të më kërkojë dhe unë 
do t›i përgjigjem; do të jem me të në fatkeqësi; 
do ta çliroj dhe do ta përlëvdoj.

HEBRENJVE 4:12  Dhe nuk ka asnjë 
krijesë që të jetë e fshehur para tij, por të 
gjitha janë lakuriq dhe të zbuluara para syve të 
Atij, të cilit ne do t›i japim llogari.

ZBULESA 1:16 Dhe kur e pashë, rashë para 
këmbëve të tij si i vdekur. Dhe ai vuri dorën e 
tij të djathtë mbi mua, duke më thënë: “Mos 
u tremb! Unë jam i pari dhe i fundit,

ZBULESA 2:12 Unë i di veprat e tua dhe ku 
banon, atje ku është froni i Satanit; dhe ti 
mbahesh fort tek emri im dhe nuk e mohove 
besimin në mua, edhe në ato ditë kur Antipa, 
dëshmitari im, besnik, u vra midis jush, atje 
ku banon Satani.

ZBULESA 19:15 Dhe nga goja e tij dilte një 
shpatë e mprehtë për të goditur me të kombet; 
dhe ai do të qeverisë me skeptër prej hekuri dhe 
ai vet do të shkelë vozën e verës së mërisë dhe të 
zemërimit të Perëndisë së plotfuqishëm.

Shiko: Psalmet 45:2-5; Psalmet 91:11; Isaia 50:4; Isaia 51:16; Isaia 
61:1-3; Isaia 66:19.

B14 Mesia bën të ditur lavdinë e Perëndisë.
H11 Mesia do të lartësohet.

ISAIA 49:3 Më ka thënë: “Ti je shërbëtori 
im, Izrael, në të cilin do të përlëvdohem”.

GJONI 12:28 O Atë, përlëvdo emrin 
tënd!” Atëherë një zë erdhi nga qielli: “E kam 
përlëvduar dhe do ta përlëvdoj akoma!”.
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GJONI 17:1 Jezusi tha këto gjëra, pastaj i 
ngriti sytë drejt qiellit dhe tha: “O Atë, ora ka 
ardhur, përlëvdo Birin tënd, që edhe Biri yt të 
të përlëvdojë,

GJONI 17:4 Unë të kam përlëvduar mbi 
tokë; unë e kam kryer veprën që më ke dhënë 
të bëj.

Shiko: Gjoni 13:31,32; Filipianëve 2:6-11.

E22 Detyra e Mesias do të jetë e bekuar.
F03 Mesia do të refuzohet.

ISAIA 49:4 Por unë thoja: “Më kot 
jam lodhur; për hiç g jë dhe pa dobi 
kam harxhuar forcën time; por me 
siguri e drejta ime është pranë Zotit dhe 
shpërblimi im pranë Perëndisë tim”.

MATEU 17:17 Dhe Jezusi duke u përgjigjur 
tha: “O brez që nuk beson dhe i çoroditur! 
Deri kur do të qëndroj midis jush? Deri kur 
do t›ju duroj? E sillni këtu tek unë”.

MATEU 23:37 Jeruzalem, Jeruzalem, që i 
vret profetët dhe i vret me gurë ata që të janë 
dërguar! Sa herë kam dashur t›i mbledh bijtë 
e tu ashtu si i mbledh klloçka zogjtë e vet nën 
krahë, por ju nuk deshët!

GJONI 1:11 Ai erdhi në shtëpinë e vet dhe 
të vetët nuk e pranuan,

GJONI 17:4 Unë të kam përlëvduar mbi tokë; unë 
e kam kryer veprën që më ke dhënë të bëj.

5 Tani, pra, më përlëvdo, o Atë, pranë teje, me 
lavdinë që unë e kisha pranë teje para se të 

bëhej bota.

ROMAKËVE 10:21 Por lidhur me 
Izraelin ai thotë: “Gjithë ditën i shtriva duart 
e mia drejt një populli të pabindur dhe 
kundërthënës”.

2 E KORINTASVE 12:15 Sa për veten time, 
unë do të shpenzoj me gëzim dhe do të 
shpenzohem për shpirtrat tuaja, megjithse ju 
dua më fort dhe më doni më pak.

GALATASVE 4:11     O vëllezër, bëhuni si unë, 
sepse edhe unë jam si ju; ju lutem, o vëllezër, ju 
s›më keni bërë asnjë të keqe.

FILIPIANËVE 2:9    që në emër të 
Jezusit të përkulet çdo gju i krijesave (ose 
gjërave) qiellore, tokësore dhe nëntokësore,

HEBRENJVE 12:2  Ju akoma nuk keni qëndruar 
deri në gjak, duke luftuar kundër mëkatit,

Shiko: Psalmet 22:22-31; Isaia 40:10; Isaia 53:10-12; Isaia 62:11; 
Isaia 65:2.

A05 Marrëdhënia e Mesisë me Atin e Tij.
F03 Mesia do të refuzohet.

ISAIA 49:5 Dhe tani thotë Zoti që 
më ka formuar që në bark të nënës që të 
jem shërbëtori i tij, që t›i sjell atij përsëri 
Jakobin dhe që të mbledh rreth tij Izraelin 
(unë jam i nderuar në sytë e Zotit dhe 
Perëndia im është forca ime).

MATEU 15:24 Por ai u përgjigj dhe tha: 
“Unë nuk jam dërguar gjetiu, përveç te delet e 
humbura të shtëpisë së Izraelit”.
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MATEU 23:37 Jeruzalem, Jeruzalem, që i 
vret profetët dhe i vret me gurë ata që të janë 
dërguar! Sa herë kam dashur t›i mbledh bijtë 
e tu ashtu si i mbledh klloçka zogjtë e vet nën 
krahë, por ju nuk deshët!

GJONI 1:11 Ai erdhi në shtëpinë e vet dhe 
të vetët nuk e pranuan,

12 por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha 
pushtetin të bëhen bij të Perëndisë, atyre që 
besojnë në emrin e tij,

GJONI 3:35 Ati e do Birin dhe i ka dhënë 
në dorë çdo gjë.

GJONI 13:31 Kur doli ai, Jezusi tha: “Tani 
Biri i njeriut është përlëvduar dhe Perëndia 
është përlëvduar në të.

32 Në qoftë se Perëndia është përlëvduar në të, 
Perëndia do ta përlëvdojë edhe në vetvete dhe 
do ta përlëvdojë menjëherë.

VEPRAT E APOSTUJVE 10:36 sipas 
fjalës që ai u ka dhënë bijve të Izraelit, duke 
u shpallur paqen me anë të Jezu Krishtit, që 
është Zoti i të gjithëve.

ZBULESA 5:12 Edhe dëgjova çdo krijesë që 
është në qiell, mbi dhe, nën dhe dhe ato që 
janë në det dhe gjitha gjërat sa janë në to, 
që thoshnin: “Atij që rri ulur mbi fron dhe 
Qengjit i qofshin bekimi, nderi, lavdia dhe 
forca në shekuj të shekujve”.

Shiko: Psalmet 110:1-3; Isaia 49:1; Mateu 3:17; Mateu 11:27; 
Mateu 17:5; Mateu 21:37-41; Mateu 28:18; Luka 19:42; Romakëve 
15:8; Efesianëve 1:20-22; 1 Thesalonikasve 2:15,16; Jakobit 5:20-27; 

1 Pjetrit 3:22.

A07 Ai do të jetë Mesia i Izraelit.
D09 Mesia do të jetë Shpëtimtari.
E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për johebrenjtë.
E26 Puna e shpengimit nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

ISAIA 49:6 Ai thotë: “Éshtë tepër pak 
që ti të jesh shërbëtori im për të lartuar 
përsëri fiset e Jakobit dhe për të kthyer 
ata që kanë shpëtuar nga Izraeli. Të kam 
vendosur si dritën e kombeve, me qëllim që 
të jesh Shpëtimi im deri në skajet e tokës”.

LUKA 2:32 dritën për të ndriçuar kombet 
dhe lavdinë e popullit tënd, Izraelit”.

LUKA 24:46 dhe u tha atyre: “Kështu është 
shkruar dhe kështu ishte e nevojshme që Krishti 
të vuante dhe të ngjallej së vdekuri ditën e tretë,

47 dhe që në emër të tij të predikohet pendimi 
dhe falja e mëkateve ndër të gjithë popujt, 
duke filluar nga Jeruzalemi.

VEPRAT E APOSTUJVE 13:46 Atëherë 
Pali dhe Barnaba, duke folur lirisht, thanë: “Ishte 
e nevojshme që fjala e Perëndisë t›ju shpallej 
ju më së pari; por, ngaqë ju e hidhni poshtë 
dhe nuk e çmoni veten të denjë për jetën e 
përjetshme, ja, ne po u drejtohemi johebrenjve.

47 Sepse kështu na ka urdhëruar Zoti: “Unë 
të vura si dritë të johebrenjve, që ti ta çosh 
shpëtimin deri në skajin e dheut””.

48 Johebrenjtë, kur dëgjuan, u gëzuan dhe 
lëvdonin fjalën e Zotit; dhe të gjithë sa ishin 
të paracaktuar për jetën e pasosur besuan.

HEBRENJVE 8:10  sepse unë do të jem i 
mëshirshëm për paudhësitë e tyre dhe nuk do të 
kujtoj më mëkatet e tyre dhe keqbërjet e tyre”.

Shiko: #1; #2; Isaia 42:6; Gjoni 1:4-9; Veprat e Apostujve 26:18,32.
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B16 Fuqia dhe forca e Mesisë.
F03 Mesia do të refuzohet.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

ISAIA 49:7 Kështu i thotë Zoti, Çliruesi 
i Izraelit, i Shenjti i tij, atij që përbuzet 
nga njerëzit, që urrehet nga kombi, 
shërbëtorit të sundimtarëve: “Mbretërit do 
të shohin dhe do të ngrihen, princat do të

PSALMET 35:19 Mos u gëzofshin me mua ata 
që pa hak më janë bërë armiq, mos e shkelshin 
syrin ata që më urrejnë pa arsye,

MATEU 27:22 Pilati u tha atyre: “Ç›të bëj, 
pra, me Jezusin, që quhet Krisht?”. Të gjithë i 
thanë: “Të kryqëzohet!”.

23 Por guvernatori tha: “Po ç›të keqe ka bërë?”. 
Mirëpo ata po bërtisnin edhe më fort: “Të 
kryqëzohet!”.

GJONI 7:47 Prandaj farisenjtë iu 
përgjigjën atyre: “Mos u gënjyet edhe ju?

48 Mos vallë ndonjë nga krerët ose nga farisenjtë 
besoi në të?

49 Por kjo turmë, që nuk e njeh ligjin, është e 
mallkuar”.

GJONI 15:22 Po të mos kisha ardhur dhe 
të mos u kisha folur atyre, nuk do të kishin 
faj; por tani ata nuk kanë asnjë shfajësim për 
mëkatin e tyre.

23 Kush më urren mua, urren edhe Atin tim.
24 Po të mos kisha bërë në mes tyre vepra që 

askush tjetër nuk ka bërë, nuk do të kishin 
faj; por tani, përkundrazi, e kanë parë, dhe më 
kanë urryer mua dhe Atin tim.

25 Por kjo ndodhi që të përmbushet fjala e 
shkruar në ligjin e tyre: “Më kanë urryer pa 
shkak”.

ROMAKËVE 14:11 Sepse është shkruar: 
“Rroj unë, thotë Perëndia, se çdo gjë do të 
ulet para meje, dhe çdo gjuhë do ta lavdërojë 
Perëndinë!”.

FILIPIANËVE 2:10  dhe çdo gjuhë të 
rrëfejë se Jezu Krishti është Zot, për lavdi të 
Perëndisë Atë.

11 Prandaj, të dashurit e mi, ashtu sikur keni 
qenë gjithnjë të bindur jo vetëm kur isha i 
pranishëm, por edhe më shumë tani që jam 
larg, punoni për shpëtimin tuaj me frikë e me 
dridhje,

Shiko: #1; #2; #4; Psalmet 22:6-8; Psalmet 69:7-9; Psalmet 109:3; 
Isaia 42:1; Isaia 52:15; Isaia 53:13; Mateu 20:28; Mateu 26:67; 
Mateu 27:38-44; Luka 22:27; Luka 23:18,23,35; Gjoni 18:40; 

Gjoni 19:6,15; 1 Pjetrit 2:4.

E20 Mesia do të vendos një besëlidhje të re.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

ISAIA 49:8 Kështu thotë Zoti: “Në 
kohën e hirit unë ta kam plotësuar 
dëshirën dhe në ditën e shpëtimit të 
kam ndihmuar; do të të ruaj dhe do 
të të bëj aleancën e popullit, për ta 
ringjallur vendin, për të të shtënë në dorë 
trashëgimitë e shkatërruara,

9 për t›u thënë robërve: “Dilni”, dhe atyre 
që janë në terr: “Shfaquni”. Ata do të 
kullosin gjatë rrugëve dhe në të g jitha 
lartësitë e braktisura do të kenë kullotat e 
tyre.

10 Nuk do të kenë as uri as etje, nuk do të 
goditen më as nga vapa as nga dielli, sepse 
ai që ka mëshirë për ta do t›i udhëheqë dhe 
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do t›i çojë te burimet e ujit.
11 Do t›i ndryshoj tërë malet e mia në rrugë, 

dhe rrugët e mia kryesore do të ngrihen.
12 Ja, këta vijnë nga larg; ja, ata nga veriu 

dhe nga lindja, dhe ata nga vendi i 
Sinimit”.

13 Ngazëlloni, o qiej, gëzohu, o tokë, dhe 
lëshoni britma gëzimi, o male, sepse Zoti 
ngushëllon popullin e tij dhe i vjen keq për 
të pikëlluarit e tij.

ISAIA 49:14-15
ISAIA 49:16 Ja, unë të kam gdhendur 

mbi pëllëmbët e duarve të mia; muret e tua 
më rrinë gjithnjë para syve.

ISAIA 49:17-21
ISAIA 49:22 Kështu thotë Zoti, Zoti: “Ja, 

unë do të ngre dorën time mbi kombet, do 
të ngre flamurin tim mbi popujt; atëherë do 
t›i sjellin bijtë e tu në krahë dhe vajzat e tua 
do t›i sjellin mbi supe.

ISAIA 49:23-26

MIKEA 7:19 Atij do t›i vijë përsëri keq 
për ne, do të shkelë paudhësitë tona, Ti do të 
hedhësh në fund të detit tërë mëkatet tona.

MATEU 5:6 Lum ata që janë të uritur dhe 
të etur për drejtësi, sepse ata do të ngopen.

MATEU 12:18 “Ja shërbëtori im, që unë e 
zgjodha; i dashuri im, në të cilin shpirti im 
është i kënaqur. Unë do ta vë Frymën tim mbi 
të dhe ai do t›u shpall drejtësinë popujve.

LUKA 2:13 Dhe menjëherë engjëllit iu 
bashkua një shumicë e ushtrisë qiellore, që 
lëvdonte Perëndinë, duke thënë:

14 “Lavdi Perëndisë në vendet më të larta, dhe 
paqe mbi tokë njerëzve mbi të cilët qëndron 
mirëdashja e tij!”.

LUKA 4:18 “Fryma e Zotit është mbi 
mua, sepse ai më vajosi për të ungjillizuar të 
varfërit; ai më dërgoi për të shëruar ata që e 
kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin 
e të burgosurve dhe kthimin e të parit të 
verbërve, për të çliruar përsëri të shtypurit,

LUKA 12:32 Mos ki frikë, o tufë e vogël, 
sepse Atit tuaj i pëlqeu t›ju japë mbretërinë.

GJONI 6:35 Dhe Jezusi u tha atyre: “Unë 
jam buka e jetës; kush vjen tek unë nuk do 
të ketë më kurrë uri dhe kush beson në mua, 
nuk do të ketë më kurrë etje.

GJONI 10:14 Unë jam bariu i mirë, dhe i 
njoh delet e mia dhe ato më njohin mua,

2 E KORINTASVE 6:2 sepse ai thotë: 
“Në kohë të pëlqyer unë të dëgjova dhe në 
ditë shpëtimi të ndihmova”. Ja, pra, koha e 
pëlqyer, ja, pra, dita e shpëtimit.

HEBRENJVE 5:7 Edhe pse ishte Bir, mësoi të 
jetë i bindur nga ato që pësoi,

8 dhe, si u bë i përkryer, u bë vepronjësi i 
shpëtimit të amshuar për të gjithë ata që që i 
binden,

9 duke qenë i shpallur kryeprift nga Perëndiaa 
sipas rendit të Melkisedekut,

ZBULESA 7:15 Ata nuk do të kenë më uri, as 
nuk do të kenë etje, as nuk do t›i godasë më 
dielli, as kurrfarë vape,

16 sepse Qengji, që është në mes të fronit, do t›i 
kullosë dhe do t›i çojë te burimet e gjalla të 
ujërave; dhe Perëndia do të thaijë çdo lot nga 
sytë e tyre”.

17 Edhe kur ai hapi vulën e shtatë, në qiell u bë 
heshtje për rreth gjysmë orë.

ISAIA
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Shiko: #1; #2; #3; Psalmet 23:1-6; Psalmet 102:13; Psalmet 107:10-
14; Psalmet 146:7; Isaia 42:7; Gjoni 10:1-16; Kolosianëve 1:13; 1 

Pjetrit 2:9.

F11 Vuajtja e Mesias.

ISAIA 50:3 Unë i vesh qiejtë me të zeza 
dhe u jap atyre një grathore për mbulesë”.

MATEU 27:45 Që nga ora gjashtë deri në 
orën nëntë errësira e mbuloi gjithë vendin.

Shiko: Luka 23:44,45; Zbulesa 6:12.

D02 Puna e Mesias si profet.

ISAIA 50:4 Zoti, Zoti, më ka dhënë 
gjuhën e dishepujve që të mund ta mbaj 
me fjalë të lodhurin; ai më zgjon çdo 
mëngjes; zgjon veshin tim, që unë të dëgjoj 
si veprojnë dishepujt.

MATEU 11:28 Ejani tek unë, o ju të gjithë të 
munduar dhe të rënduar, dhe unë do t›ju jap 
çlodhje.

MATEU 13:54 Dhe, pasi erdhi në 
vendlindjen e tij, i mësonte ata në sinagogën 
e tyre, kështu që ata, habiteshin dhe thonin: 
“Nga i erdhën këtij kjo dituri dhe këto vepra 
të pushtetshme?

LUKA 4:22 Dhe të gjithë jepnin dëshmi 
dhe mrekulloheshin për fjalët e hirit që dilnin 
nga goja e tij, dhe thoshnin: “Po ky, a nuk 
është biri i Jozefit?”.

LUKA 21:15 sepse unë do t›ju jap një 
gojë e një dituri të tillë të cilën të gjithë 
kundërshtarët tuaj nuk do të jenë në gjendje 
ta kundërshtojnë ose t›i rezistojnë.

GJONI 5:19 Atëherë Jezusi u përgjgj dhe 
u tha atyre: “Në të vërtetë, në të vërtetë po 
ju them se Biri nuk mund të bëjë asgjë prej 
vetvetes, përveç asaj që sheh se bën Ati; gjërat 
në fakt që bën Ati, i bën po ashtu dhe Biri.

GJONI 7:15 Dhe Judenjtë mrrekulloheshin 
duke thënë: “Si i ditka ky shkronjat, pa pasur 
studiuar?”.

16 Jezusi atëherë iu përgjigj atyre dhe tha: 
“Doktrina ime nuk është imja, por e atij që 
më ka dërguar.

17 Në qoftë se dikush don të bëjë vullnetin e 
tij, do ta njohë nëse kjo doktrinë vjen nga 
Perëndia apo që unë flas nga vetja ime.

GJONI 7:46 Rojet u përgjigjen: “Asnjeri 
nuk ka folur kurrë si ai njeri”.

Shiko: Eksodi 4:11,12; Psalmet 45:2; Jeremía 1:9.

F13 Detajet e vuajtjes së Mesias.

ISAIA 50:5 Zoti, Zoti, më ka hapur 
veshin dhe unë nuk kam qenë rebel, as jam 
tërhequr prapa.

6 I paraqita kurrizin tim atij që më rrihte 
dhe faqet e mia atij që më shkulte mjekrën; 
nuk ia fsheha fytyrën time poshtërimit 
dhe të pështyrave.

MATEU 26:39 Dhe, si shkoi pak përpara, ra 
me fytyrë për tokë dhe lutej duke thënë: “Ati 

ISAIA

jesaja 40 jesaja 40



237

im, në qoftë se është e mundur, largoje prej 
meje këtë kupë; megjithatë, jo si dua unë, por 
si do ti”.

MARKU 14:65 Atëherë disa filluan ta 
pështyjnë, t›ia zënë fytyrën, ta qëllojnë me 
shuplaka dhe t›i thonë: “Profetizo!”. Dhe rojat 
e godisnin.

GJONI 8:29 Dhe ai që më ka dërguar është 
me mua; Ati s›më ka lënë vetëm, sepse bëj 
vazhdimisht gjërat që i pëlqejnë”.

GJONI 14:31 por kjo ndodh që bota ta 
njohë se unë e dua Atin dhe se bëj ashtu 
siç Ati më ka urdhëruar. Çohuni, ikim prej 
këndej!”.

GJONI 19:1 Atëherë Pilati mori Jezusin 
dhe dha urdhër ta fshikullonin.

2 Dhe ushtarët thurrën një kurorë me gjemba, 
ia vunë mbi krye dhe i veshën siper një mantel 
të purpurt,

3 dhe thoshnin: “Tungjatjeta, o mbret i 
Judenjve”; dhe i binin me shuplaka.

FILIPIANËVE 2:7 dhe duke u gjetur 
nga pamja e jashtme posi njeri, e përuli 
vetveten duke u bërë i bindur deri në vdekje, 
deri në vdekje të kryqit.

8 Prandaj edhe Perëndia e lartësoi madhërisht 
dhe i dha një emër që është përmbi çdo emër,

9 që në emër të Jezusit të përkulet çdo gju i 
krijesave (ose gjërave) qiellore, tokësore dhe 
nëntokësore,

Shiko: Psalmet 40:6-8; Vajtimet 3:30; Mikea 5:1; Mateu 5:39; Mateu 
26:67,68; Marku 15:19; Luka 22:63; Hebrenjve 5:8; Hebrenjve 

10:5-9.

F13 Detajet e vuajtjes së Mesias.

ISAIA 50:7 Por Zoti, Zoti, më ka 
ndihmuar, prandaj nuk qeshë hutuar; për 
këtë arsye e bëra fytyrën time si një strall 
dhe e di që nuk do të turpërohem.

8 Éshtë afër ai që më justifikon; kush do të 
më kundërshtojë mua? Le të paraqitemi 
bashkë. Kush është kundërshtari im? Le të 
më afrohet mua.

9 Ja, Zoti, Zoti, do të më ndihmojë; kush 
është ai që do të më dënojë? Ja, të gjithë ata 
do të konsumohen si një palë rroba, tenja 
do t›i brejë”.

MATEU 27:19 Dhe ndërsa ai po rrinte në 
gjykatë, gruaja e tij i çoi fjalë: “Mos u përziej 
aspak me çështjen e atij të drejti, sepse sot 
kam vuajtur shumë në ëndërr për shkak të 
tij”.

LUKA 9:51 Ndodhi që kur po plotësohej 
koha që Jezusi duhet të ngrihej në qiell, ai 
vendosi prerazi të shkojë në Jeruzalem,

LUKA 23:4 Pilati u tha atëherë krerëve 
të priftërinjve dhe popullit: “Unë nuk po gjej 
asnjë faj te ky njeri”.

LUKA 23:14 dhe u tha atyre: “Ju më prutë 
këtë njeri si çoroditës të popullit; dhe ja, unë, 
pasi e hetova para jush, nuk kam gjetur tek ai 
asnjë nga fajet për të cilat ju e paditni,

GJONI 8:46 Cili nga ju më bind për 
mëkat? Nëse flas të vërtetën, përse nuk më 
besoni?

ROMAKËVE 8:33  Kush do t›i padisë 
të zgjedhurit e Perëndisë? Perëndia është ai që 

ISAIA
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i shfajëson.

HEBRENJVE 1:11  dhe ti do t›i 
mbështjellësh si një mantel edhe do të 
ndërrohen; por ti je po ai, dhe vitet e tua nuk 
do të shteren kurrë”.

12 Dhe cilit nga engjëjt i tha ndonjë herë: “Rri 
në të djathtën time, gjersa t›i vë armiqtë e tu 
shtroje të këmbëve të tua”?

Shiko: Jobi 13:28; Psalmet 89:21-27; Psalmet 102:26; Isaia 41:1,21; 
Isaia 51:6-8; Ezekieli 3:8,9; Zakaria 3:1; Mateu 5:25; Zbulesa 

12:10.

E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

E19 Mesia do të ngushëllojë.
H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
      
ISAIA 51:1-2
ISAIA 51:3 Në fakt Zoti do të 

ngushëllojë Sionin, do ta ngushëllojë 
për të gjitha shkatërrimet e tij, do ta bëjë 
shkretëtirën e tij si Edenin dhe vetminë 
e tij si kopshtin e Zotit. Do të gjejnë në 
të gëzim dhe hare, falenderim dhe tinguj 
këngësh.

4 Kushtomë kujdes, o populli im, dëgjomë, 
o kombi im, sepse nga unë do të vijë ligji 
dhe unë do të vendos të drejtën time si 
dritë e popujve.

5 Drejtësia ime është e afërt, shpëtimi im do 
të shfaqet dhe krahët e mi do të gjykojnë 
popujt; ishujt do të kenë shpresë tek unë 
dhe do të kenë besim në krahun tim.

6 Çoni sytë tuaj drejt qiellit dhe shikoni 
tokën që ndodhet poshtë, sepse qiejtë do të 
davariten si tym, toka do të konsumohet 

si një rrobe dhe po kështu banorët e saj do 
të vdesin; por shpëtimi im do të vazhdojë 
përjetë dhe drejtësia ime nuk do të 
mungojë kurrë.

ISAIA 51:7-10
ISAIA 51:11 Kështu të shpenguarit nga 

Zoti do të kthehen, do të vijnë në Sion me 
klithma gëzimi dhe një hare e përjetshme 
do të kurorëzojë kokën e tyre; do të marrin 
gëzim dhe hare, e dhembja dhe rënkimi do 
të zhduken.

ISAIA 51:12-23

ISAIA 2:3 Shumë popuj do të vijnë duke 
thënë: “Ejani, të ngjitemi në malin e Zotit, 
në shtëpinë e Perëndisë të Jakobit; ai do të 
na mësojë rrugët e tij dhe ne do të ecim në 
shtigjet e tij”. Sepse nga Sioni do të dalë ligji 
dhe nga Jeruzalemi fjala e Zotit.

ISAIA 34:4 Tërë ushtria e qiellit do të 
zhduket, qiejtë do të mblidhen rrotull si 
një libër, por tërë ushtria e tyre do të bjerë, 
ashtu si bie gjethi nga hardhia, si bie një fryt i 
fishkur nga fiku.

MATEU 5:17 “Mos mendoni se unë erdha 
për të shfuqizuar ligjin ose profetët; unë nuk 
erdha për t›i shfuqizuar, po për t›i plotësuar.

LUKA 2:30 sepse sytë e mi e panë 
shpëtimin tënd

31 që ti e përgatite përpara gjithë popujve:
32 dritën për të ndriçuar kombet dhe lavdinë e 

popullit tënd, Izraelit”.

VEPRAT E APOSTUJVE 13:47 Sepse 
kështu na ka urdhëruar Zoti: “Unë të vura si 
dritë të johebrenjve, që ti ta çosh shpëtimin 
deri në skajin e dheut””.

ISAIA
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VEPRAT E APOSTUJVE 26:23 
domethënë: që Krishti duhej të vuante 
dhe që, duke qenë i pari i ringjallur prej së 
vdekuris, duhej t›i shpallte dritën popullit dhe 
johebrenjve”.

2 E KORINTASVE 1:3 Bekuar qoftë 
Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, Ati i 
të mëshirëve dhe Perëndia e çdo ngushëllimi,

4 i cili na ngushëllon në çdo shtrëngim tonin, 
që, nëpërmjet ngushëllimit me të cilin ne 
jemi ngushëlluar nga Perëndia, të mund 
të ngushëllojmë ata që janë në çfarëdo 
shtrëngimi.

1 PJETRIT 2:9 Shumë të dashur, unë ju 
këshilloj, si të huaj dhe shtegtarë, të hiqni 
dorë nga lakmitë e mishit, që luftojnë kundër 
shpirtit.

ZBULESA 6:12 dhe yjet e qiellit ranë mbi 
dheun, ashtu si fiku hedh fiqtë e paarrirë kur e 
tund një erë e madhe.

13 Pastaj qielli u hoq si një pergamenë që 
mbështillet, dhe çdo mal dhe ishull luajtën 
nga vendi i tyre.

14 Dhe mbretërit e dheut, dhe të mëdhenjtë, 
dhe të pasurit, dhe komandantët, dhe të 
fuqishmit, dhe çdo skllav e çdo i lirë, u 
fshehën nëpër shpella dhe nëpër krepat e 
maleve,

Shiko: #1; #2; #3:#5; #6; #7.

D05 Mesia do të jetë shpenguesi.
E15 Mesia do të sjellë lajmin e gëzuar.
E19 Mesia do të ngushëllojë.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

ISAIA 52:1-6
ISAIA 52:7 Sa të bukura janë mbi malet 

këmbët e lajmëtarit që sjell lajme të mira 
që njofton paqen, që sjell lajme të bukura 
mbi gjëra të mira, që shpall shpëtimin, që i 
thotë Sionit: “Perëndia yt mbretëron!”.

8 Dëgjo! Rojet e tua ngrenë zërin dhe lëshojnë 
bashkë britma gëzimi, sepse shohin me sytë 
e tyre Zotin që kthehet në Sion.

9 Shpërtheni bashkë në britma gëzimi, 
o rrënoja të Jeruzalemit, sepse Zoti 
ngushëllon popullin e tij dhe çliron 
Jeruzalemin.

10 Zoti ka zhveshur krahun e tij të shenjtë 
para syve të të gjitha kombeve; të gjitha 
skajet e tokës do të shohin shpëtimin e 
Perëndisë tonë.

ISAIA 52:11-12

PSALMET 22:27 Të gjitha skajet e tokës do 
ta mbajnë mend Zotin dhe do të kthehen 
tek ai; dhe të gjitha familjet e kombeve do të 
adhurojnë përpara teje.

PSALMET 98:1 Këndojini Zotit një himn të ri 
sepse ka bërë mrekulli; dora e tij e djathtë dhe 
krahu i tij i shenjtë i kanë siguruar shpëtimin.

2 Zoti ka bërë të njohur shpëtimin e tij dhe ka 
shprehur drejtësinë e tij përpara kombeve.

3 Ai ka mbajtur mend mirësinë e tij dhe 
besnikërinë e tij për shtëpinë e Izraelit; të tëra 
skajet e tokës kanë parë shpëtimin e Perëndisë 
tonë.

ISAIA



240

ISAIA 66:13 Ashtu si një nënë e gëzon 
fëmijën e saj, kështu unë do t›ju gëzoj dhe do 
të ngushëlloheni në Jeruzalem.

ISAIA 66:18 Unë i njoh veprat e tyre dhe 
mendimet e tyre; është duke ardhur koha në 
të cilën do të mbledh tërë kombet dhe tërë 
gjuhët; ato do të vijnë dhe do të shikojnë 
lavdinë time.

MATEU 5:4 Lum ata që vajtojnë, sepse ata 
do të ngushëllohen.

LUKA 1:74 për të na lejuar që, pasi të 
çlirohemi nga duart e armiqve tanë, të mund 
t›i shërbejmë pa frikë,

LUKA 2:38 Edhe ajo erdhi në atë 
moment, lavdëroi Zotin dhe u fliste për këtë 
fëmijë të gjithë atyre që prisnin çlirimin në 
Jeruzalem.

LUKA 3:6 dhe çdo mish do të shohë 
shpëtimin e Perëndisë”.

LUKA 4:18 “Fryma e Zotit është mbi 
mua, sepse ai më vajosi për të ungjillizuar të 
varfërit; ai më dërgoi për të shëruar ata që e 
kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin 
e të burgosurve dhe kthimin e të parit të 
verbërve, për të çliruar përsëri të shtypurit,

VEPRAT E APOSTUJVE 13:47 Sepse 
kështu na ka urdhëruar Zoti: “Unë të vura si 
dritë të johebrenjve, që ti ta çosh shpëtimin 
deri në skajin e dheut””.

ROMAKËVE 10:15 Dhe si do të 
predikojnë pa qenë dërguar? Siç është shkruar: 
“Sa të bukura janë këmbët e atyre që shpallin 

paqen, që shpallin lajme të mira!”.

2 E KORINTASVE 1:10 i cili na ka çliruar 
dhe na çliron nga një vdekje kaq e madhe, dhe 
tek i cili ne shpresojmë se do të na çlirojë edhe 
më,

HEBRENJVE 2:3 ndërsa Perëndia dëshmonte 
për të me anë shenjash e mrekullish, me vepra 
të ndryshme të fuqishme dhe me dhurata të 
Shpirtit të Shenjtë, sipas vullnetit të tij.

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

ZBULESA 14:6 Pastaj pashë një engjëll tjetër 
që fluturonte në mes të qiellit dhe që kishte 
ungjillin e përjetshëm, që t›ua predikojë 
banorëve të dheut dhe çdo kombi, dhe fisi, 
dhe gjuhe, dhe populli,

ZBULESA 15:4 Kush nuk do të të druajë, o 
Zot, dhe nuk do të lëvdojë emrin tënd? Sepse 
vetëm ti je i Shenjtë; sepse të gjitha kombet 
do të vijnë dhe do të adhurojnë përpara teje, 
sepse gjykimet e tua u shfaqën”.

Shiko: #1; #2; #3; #4; #5; Isaia 42:10-13; Isaia 48:20; Isaia 
49:6; Isaia 55:12; Mateu 24:30,31; Veprat e Apostujve 2:5-11; 2 e 

Korintasve 1:3-5; Kolosianëve 2:2,3; Zbulesa 1:7.
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G03 Lartësimi i Mesias është parashikuar.

ISAIA 52:13 Ja, shërbëtori im do 
të begatohet, do të ngrihet dhe do të 
lartësohet shumë.

ISAIA 9:7 aaa see Nuk do të ketë të 
sosur rritja e perandorisë së tij dhe paqja mbi 
fronin e Davidit dhe në mbretërinë e tij, për 
ta vendosur pa u tundur dhe për ta përforcuar 
me anë të mënçurisë dhe të drejtësisë, tani 
dhe përjetë. Këtë ka për të bërë zelli i Zotit të 
ushtrive.

GJONI 5:22 Sepse Ati nuk gjykon asnjë, 
por gjithë gjyqin ia dha Birit,

23 që të gjithë ta nderojnë Birin ashtu siç 
nderojnë Atin; kush nuk e nderon Birin, nuk 
nderon Atin që e ka dërguar.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:31 dhe, duke 
parashikuar këtë, foli për ringjalljen e Krishtit, 
duke thënë se shpirti i tij nuk do të lihej në 
Hades dhe se mishi i tij nuk do të shihte 
kalbjen.

33 Ai, pra, duke qenë i ngritur në të djathtë të 
Perëndisë dhe duke marrë nga Ati premtimin 
e Frymës së Shenjtë, ka përhapur atë që ju 
tani shihni dhe dëgjoni.

34 Sepse Davidi nuk është ngritur në qiell, madje 
ai vetë thotë: “Zoti i ka thënë Zotit tim: Ulu 
në të djathtën time,

35 derisa unë t›i vë armiqtë e tu si stol të 
këmbëve të tua!”.

36 Ta dijë, pra, me siguri, gjithë shtëpia e Izraelit 
se atë Jezus që ju e keni kryqëzuar, Perëndia e 
ka bërë Zot e Krisht”.

FILIPIANËVE 2:9 që në emër të 
Jezusit të përkulet çdo gju i krijesave (ose 

gjërave) qiellore, tokësore dhe nëntokësore,
10 dhe çdo gjuhë të rrëfejë se Jezu Krishti është 

Zot, për lavdi të Perëndisë Atë.
11 Prandaj, të dashurit e mi, ashtu sikur keni 

qenë gjithnjë të bindur jo vetëm kur isha i 
pranishëm, por edhe më shumë tani që jam 
larg, punoni për shpëtimin tuaj me frikë e me 
dridhje,

ZBULESA 5:13 Dhe të katër qeniet e gjalla 
thoshnin: “Amen!”. Dhe të njëzet e katër pleq 
ranë përmbys dhe adhuruan atë që rron në 
shekuj të shekujve.

Shiko: #1; Isaia 9:6; Isaia 49:6; Mateu 28:18; Efesianëve 1:20-23; 
Hebrenjve 1:3; Zbulesa 5:6-12.

F13 Detajet e vuajtjes së Mesias.

ISAIA 52:14 Duke qenë se shumë veta 
u çuditën me ty, sepse pamja e tij ishte e 
shfytyruar më tepër se e çdo njeriu tjetër 
dhe fytyra e tij ishte ndryshe nga ajo e bijve 
të njeriut,

PSALMET 22:6 Por unë jam një krimb dhe jo 
një njeri; turpi i njerëzve dhe përçmimi i popullit.

MATEU 27:29 Dhe i thurën një kurorë me 
ferra, ia vunë mbi krye dhe i dhanë një kallam 
në dorën e djathtë; dhe, duke u gjunjëzuar 
përpara tij, e përqeshnin duke thënë: 
“Tungjatjeta, o mbret i Judenjve!”.

30 Pastaj e pështynë, ia morën kallamin dhe me 
të i binin në kokë.

FILIPIANËVE 2:5 i cili, edhe pse ishte 
në trajtë Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të 
mbahej fort për të qenë barabar me Perëndinë,
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6 por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajtë 
shërbëtori, e u bë i ngjashëm me njerëzit;

7 dhe duke u gjetur nga pamja e jashtme posi 
njeri, e përuli vetveten duke u bërë i bindur 
deri në vdekje, deri në vdekje të kryqit.

8 Prandaj edhe Perëndia e lartësoi madhërisht 
dhe i dha një emër që është përmbi çdo emër,

Shiko: Psalmet 71:7; Mateu 7:28; Mateu 26:67; Marku 5:42; Marku 
6:51; Luka 2:47.

E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

ISAIA 52:15 kështu ai do të spërkasë 
shumë kombe; mbretërit do të mbyllin 
gojën para tij, sepse do të shohin çfarë 
nuk u ishte treguar kurrë atyre dhe do të 
kuptojnë ato që nuk kishin dëgjuar.

MATEU 11:28 Ejani tek unë, o ju të gjithë të 
munduar dhe të rënduar, dhe unë do t›ju jap 
çlodhje.

MATEU 28:19 Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj 
nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të 
Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë,

LUKA 24:47 dhe që në emër të tij të 
predikohet pendimi dhe falja e mëkateve ndër 
të gjithë popujt, duke filluar nga Jeruzalemi.

GJONI 1:29 Të nesërmen, Gjoni e pa 
Jezusin që po vinte drejt tij dhe tha: “Ja, 
Qengji i Perëndisë, që heq mëkatin e botës!

GJONI 3:16 Sepse Perëndia e deshi aq 
botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, 
kushdo që beson në të, të mos humbasë, por 

të ketë jetë të përjetshme.
17 Sepse Perëndia nuk e dërgoi Birin e vet 

në botë që ta dënojë botën, por që bota të 
shpëtohet prej tij.

GJONI 7:37 Ditën e fundit, në ditën e 
madhe të festës, Jezusi u çua në këmbë dhe 
thirri duke thënë: “Nëse dikush ka etje, le të 
vijë tek unë e të pijë.

GJONI 8:12 Dhe Jezusi u foli atyre përsëri 
duke thënë: “Unë jam drita e botës; kush më 
ndjek nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë 
dritën e jetës”.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:21 Dhe do të 
ndodhë që kush ta ketë thirrur emrin e Zotit, 
do të shpëtohet”.

VEPRAT E APOSTUJVE 13:47 Sepse 
kështu na ka urdhëruar Zoti: “Unë të vura si 
dritë të johebrenjve, që ti ta çosh shpëtimin 
deri në skajin e dheut””.

VEPRAT E APOSTUJVE 17:30 Perëndia, 
pra, duke kaluar përmbi kohërat e padijes, 
i urdhëron të gjithë njerëzit dhe kudo që të 
pendohen.

31 Sepse ai ka caktuar një ditë në të cilën do të 
gjykojë me drejtësi botën me anë të atij njeriu 
të cilin ai e ka caktuar; dhe për këtë u ka 
dhënë të gjithëve një provë të sigurt, duke e 
ringjallur prej të vdekurit”.

ROMAKËVE 15:20 duke u përpjekur 
të ungjillëzoj atje ku nuk ishte i njohur emri i 
Krishtit, që të mos ndërtoj mbi themelin e tjetërit.

21 Por, sikurse është shkruar: “Ata, ndër të cilët 
nuk u qe shpallur, do të shohin, dhe ata që 
nuk kishin dëgjuar për të, do të kuptojnë”.
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ROMAKËVE 16:25 Dhe atij që mund t›ju 
forcojë juve sipas ungjillit tim dhe predikimit të 
Jezu Krishtit, sipas zbulesës së misterit, të mbajtur 
fshehur prej kohësh të pasosur,

26 por tani u shfaq e u zbulua me anë të Shkrimeve 
të profetëve, sipas urdhërimit të Perëndisë të 
përjetshme dhe u njoh ndër të gjitha kombet, 
për t›i sjellë në dëgjesën e besimit,

2 E KORINTASVE 5:19 sepse Perëndia e 
ka pajtuar botën me veten në Krishtin, duke 
mos ua numëruar njerëzve fajet e tyre dhe vuri 
ndër ne fjalën e paqtimit.

EFESIANËVE 3:8 dhe për t›u manifestuar të 
gjithëve pjesëmarrjen e misterit, i cili nga 
epokat më të lashta qe fshehur në Perëndinë, 
i cili krijoi të gjitha gjërat nëpërmjet Jezu 
Krishtit;

9 që nëpërmjet kishës, në kohën e tashme u 
manifestohej principatave dhe pushtetëve, 
në vendet qiellore, dituria e shumëllojshme e 
Perëndisë,

1 TIMOTEUT 2:3    i cili dëshiron që 
gjithë njerëzit të shpëtohen dhe t›ia arrijnë 
njohjes të së vërtetës.

4 Në fakt një është Perëndia, dhe një i vetëm 
është ndërmjetësi midis Perëndisë dhe 
njerëzve: Krishti Jezus njeri,

TITI 2:11 dhe na mëson të mohojmë 
pabesinë dhe lakmitë e botës, sepse ne rrojmë 
me urtësi, me drejtësi dhe me perëndishmëri 
në këtë jetë,

2 PJETRIT 3:9 Përderisa të gjitha këto gjëra 
duhet të shkatërrohen, si të mos duhet të keni 
një sjellje të shenjtë dhe të perëndishme,

1 GJONIT 2:2 Ai që thotë: “Unë e kam 
njohur atë”, dhe nuk zbaton urdhërimet e tij, 
është gënjeshtar dhe e vërteta nuk është në të.

1 GJONIT 4:14 Dhe ne njohëm dhe besuam 
dashurinë që Perëndia ka për ne. Perëndia 
është dashuri; dhe ai që qëndron në dashuri 
qëndron në Perëndinë dhe Perëndia në të.

1 GJONIT 5:11 Jua shkrova këto gjëra juve që 
besoni në emrin e Birit të Perëndisë, që të dini 
se keni jetën e përjetshme dhe që të besoni në 
emrin e Birit të Perëndisë.

12 Kjo është siguria që kemi përpara tij: nëse 
kërkojmë diçka sipas vullnetit të tij, ai na e 
plotëson:

Shiko: Mateu 11:29; Gjoni 4:42; 2 e Korintasve 5:14; 1 Timoteut 
2:6; Hebrenjve 2:3,4,9; 1 Pjetrit 3:18; Zbulesa 22:17.

F11 Vuajtja e Mesias.
F13 Detajet e vuajtjes së Mesias.
F14 Mesia nuk do të besohet.
     
ISAIA 53:1 Kush i ka besuar predikimit 

tonë dhe kujt iu shfaq krahu i Zotit?
2 Ai erdhi lart para tij si një degëz, si një 

rrënjë nga një tokë e thatë. Nuk kishte 
figurë as bukuri për të tërhequr shikimin 
tonë, as paraqitje që ne ta dëshironim.

MARKU 6:3 A s›është ky zdrukthëtar i biri 
Marisë, vëllai i Jakobit, i Joses, i Judës dhe i 
Simonit? Dhe nuk janë këtu midis nesh motrat 
e tij?”. Dhe skandalizoheshin për shkak të tij.

GJONI 12:37 Ndonëse kishte bërë shumë 
shenja para tyre, ata nuk besonin në të,

38 që të përmbushej fjala e profetit Isaia që tha: 
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“Zot, kush i ka besuar predikimit tonë? Dhe 
kujt iu shfaq krahu i Zotit?”.

39 Prandaj ata nuk mund të besonin, sepse Isaia 
gjithashtu tha:

40 “Ai i ka verbuar sytë e tyre dhe i ka ngurtësuar 
zemrat e tyre, që të mos shohin me sy dhe të 
mos kuptojnë me zemër, të mos kthehen dhe 
unë të mos i shëroj”.

ROMAKËVE 8:3 Sepse atë që ishte e pamundur 
për ligjin, sepse ishte pa forcë për shkak të 
mishit, Perëndia, duke dërguar birin e vet në 
shëmbëllim mishi mëkatar, edhe për mëkat, e 
dënoi mëkatin në mish,

ROMAKËVE 10:16 Por jo të gjithë iu 
bindën ungjillit, sepse Isaia thotë: “O Perëndi, 
kush i besoi predikimit tonë?”.

17 Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi 
vjen nga fjala e Perëndisë.

FILIPIANËVE 2:6 por e zbrazi veten 
e tij, duke marrë trajtë shërbëtori, e u bë i 
ngjashëm me njerëzit;

7 dhe duke u gjetur nga pamja e jashtme posi 
njeri, e përuli vetveten duke u bërë i bindur 
deri në vdekje, deri në vdekje të kryqit.

Shiko: Isaia 11:1,2; Jeremía 23:5; Ezekieli 17:22-24; Zakaria 6:12; 
Luka 2:7,40,52.

F03 Mesia do të refuzohet.
F13 Detajet e vuajtjes së Mesias.

ISAIA 53:3 I përçmuar dhe i hedhur 
poshtë nga njerëzit, njeri i dhembjeve, 
njohës i vuajtjes, i ngjashëm me dikë para 
të cilit fshihet faqja, ishte përçmuar, dhe 
ne nuk e çmuam aspak.

PSALMET 22:7 Tërë ata që më shohin më 
përqeshin, zgjatin buzën dhe tundin kokën,

8 duke thënë: “Ai i ka besuar Zotiit; le ta çlirojë, 
pra, ta ndihmojë, mbasi e do”.

MATEU 26:65 Atëherë kryeprifti ia shqeu 
rrobat e veta, duke thënë: “Ai blasfemoi; ç›na 
duhen më dëshmitarët? Ja, tani e dëgjuat 
blasfeminë e tij.

66 Si ju duket juve?”. Dhe ata, duke u përgjigjur, 
thanë: “Ai është fajtor për vdekje!”.

67 Atëherë e pështynë në fytyrë, e goditën me 
shuplaka; dhe disa të tjerë i ranë me grushta,

68 duke thënë: “O Krisht, profetizo! Kush të 
ra?”.

MARKU 9:11 Pastaj e pyetën duke thënë: 
“Përse skribët thonë se më parë duhet të vijë 
Elia?”.

12 Dhe ai, duke u përgjigjur, u tha atyre: “Elia 
me të vërtetë duhet të vijë më parë dhe të 
rivendosë çdo gjë; por, ashtu siç është shkruar 
për Birin e njeriut, ai duhet të vuajë shumë 
gjëra dhe të përçmohet.

13 Por unë po ju them se Elia erdhi dhe me të 
bënë ç›deshën, ashtu siç është shkruar për të”.

HEBRENJVE 12:2  Ju akoma nuk keni 
qëndruar deri në gjak, duke luftuar kundër 
mëkatit,

3 dhe keni harruar këshillën që ju drejtohet juve 
porsi bijve: “Biri im, mos e përçmo qortimin 
e Perëndisë dhe mos e humb zemrën kur ai të 
qorton,

Shiko: Psalmet 69:10-12,19,20; Isaia 50:6; Mikea 5:1; Zakaria 
11:8-13; Mateu 27:39-44; Marku 15:19; Luka 9:22; Luka 16:14; 

Gjoni 8:48.
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F09 Sakrifica dhe shlyerja nga Mesia.
F13 Detajet e vuajtjes së Mesias.

ISAIA 53:4 Megjithatë ai mbante 
sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër 
dhembjet tona; por ne e konsideronim të 
goditur, të rrahur nga Perëndia dhe të 
përulur.

5 Por ai u tejshpua për shkak të shkeljeve tona, 
u shtyp për paudhësitë tona; ndëshkimi për 
të cilin kemi paqen është mbi të, dhe për 
shkak të vurratave të tij ne jemi shëruar.

6 Ne të g jithë endeshim si dele; secili prej 
nesh ndiqte rrugën e vet, dhe Zoti bëri që 
të bjerë mbi të paudhësia e ne të g jithëve.

MATEU 8:16 Dhe kur u ngrys, i sollën 
shumë të pushtuar nga demonë; dhe ai, me 
fjalë, i dëboi frymërat dhe i shëroi të gjithë të 
sëmurët,

17 që kështu të përmbushej fjala e profetit Isaia 
kur tha: “Ai i mori lëngatat tona dhe i mbarti 
sëmundjet tona”.

ROMAKËVE 4:24  por edhe për ne, të 
cilëve do të na numërohet, neve që besojmë 
në atë që ka ringjallur prej të vdekurve 
Jezusin, Zotin tonë,

25 i cili u dha për shkak të fyerjeve tona dhe u 
ringjall për justifikimin tonë.

2 E KORINTASVE 5:21 Sepse ai bëri të jetë 
mëkat për ne ai që nuk njihte mëkat, që ne të 
bëhemi drejtësia e Perëndisë në të.

GALATASVE 3:13 që bekimi i 
Abrahamit t›u vijë johebrenjve me anë të Jezu 
Krishtit, që ne të marrim premtimin e Frymës 
me anë të besimit.

1 PJETRIT 2:21 Kur e fyenin, nuk e kthente 
fyerjen, kur vuante, nuk kërcënonte, po 
dorëzohej tek ai që gjykon drejtësisht.

22 Ai vet i barti mëkatet tona në trupin e tij mbi 
drurin e kryqit që ne, të vdekur për mëkate, të 
rrojmë për drejtësi; dhe me vurratat e tij ju u 
shëruat.

23 Sepse ju ishit si dele endacake por tani ju u 
kthyet te bariu dhe ruajtësi i shpirtrave tuaj.

24 Gjithashtu dhe ju, gra, nënshtrojuni burrave 
tuaj, që, edhe nëse disa nuk i binden fjalës, të 
fitohen pa fjalë, nga sjellja e grave të tyre,

25 kur të shohin sjelljen tuaj të dlirë dhe me 
frikë.

1 GJONIT 2:2 Ai që thotë: “Unë e kam 
njohur atë”, dhe nuk zbaton urdhërimet e tij, 
është gënjeshtar dhe e vërteta nuk është në të.

Shiko: Danieli 9:24; Mateu 20:28; Luka 15:3-7; Romakëve 5:6-10; 
1 e Korintasve 15:3; Efesianëve 5:2; Hebrenjve 9:12-15,28; Hebrenjve 

10:14; 1 Pjetrit 3:18.

B02 Mesia është Qengji i Perëndisë.
B11 Bindja e Mesisë.
F13 Detajet e vuajtjes së Mesias.
 
ISAIA 53:7 I keqtrajtuar dhe i përulur, 

nuk e hapi gojën. Si një qengj që e çojnë në 
thertore, si një dele e heshtur përpara atyre 
që i qethin nuk e hapi gojën.

8 U çua larg nga shtypja dhe nga gjykimi; 
dhe nga brezi i tij kush mendoi se ai ishte 
larguar nga toka e të g jallëve dhe ishte 
goditur për shkak të shkeljeve të popullit 
tim?

MATEU 26:62 Atëherë kryeprifti u çua dhe 
i tha: “Nuk po përgjigjesh fare për çka po 
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dëshmojnë këta kundër teje?”.
63 Por Jezusi rrinte në heshtje. Dhe kryeprifti 

vazhdoi duke thënë: “Unë po të përbej për 
Perëndinë e gjallë të na thuash në se ti je 
Krishti, Biri i Perëndisë”.

64 Jezusi i tha: “Ti po thua! Madje unë po ju 
them se në të ardhmen ju do ta shihni Birin 
e njeriut duke ndënjur në të djathtën e 
Pushtetit, dhe duke ardhur mbi retë e qiellit”.

MATEU 27:12 Pastaj krerët e priftërinjve dhe 
pleqtë e akuzuan, por ai nuk u përgjigjej fare.

13 Atëherë Pilati i tha: “A nuk po dëgjon sa gjëra 
po dëshmojnë kundër teje?”.

14 Por ai nuk iu përgjigj në asnjë fjalë, kështu që 
guvernatori u çudit shumë.

MARKU 15:3 Dhe krerët e priftërinjve 
e akuzonin për shumë gjëra; por ai nuk 
përgjigjej aspak.

4 Pilati e pyeti përsëri, duke thënë: “Nuk 
po përgjigjesh fare? Shih për sa gjëra të 
akuzojnë!”.

5 Por Jezusi nuk u përgjigj më asgjë, aq sa Pilati 
mbeti i çuditur.

LUKA 23:9 Ai i drejtoi shumë pyetje, por 
Jezusi nuk u përgjigj fare.

LUKA 23:33 Dhe kur arritën në vendin 
që quhet “Kafka”, aty e kryqëzuan atë dhe 
keqbërësit, njërin në të djathtë dhe tjetri në të 
majtë.

VEPRAT E APOSTUJVE 8:30 Filipi 
iu turr afër dhe, duke dëgjuar se po lexonte 
profetin Isaia, i tha: “A e kupton atë që 
lexon?”.

31 Ai tha: “E si do të mundja, po s›pata një që të 
më udhëzojë?”. Pastaj iu lut Filipit të hipë dhe 

të ulet pranë tij.
32 Por pjesa e Shkrimit që ai po lexonte ishte kjo: 

“Atë e çuan si delja në thertore; dhe ashtu si 
qengji është memec përpara qethtarit, kështu 
ai nuk e hapi gojën e vet.

33 Në përuljen e tij iu mohua çfarëdolloj 
drejtësie; po kush do të mund ta përshkruajë 
brezin e tij? Sepse jeta e tij u hoq nga toka”.

Shiko: Psalmet 22:12-21; Psalmet 69:12; Mateu 26:66-68; Gjoni 
19:7-9; 1 Pjetrit 2:23.

B12 Përsosja e Mesias.
F08 Detajet e vdekjes së Mesias
     
ISAIA 53:9 Kishin caktuar ta 

varrosnin bashkë me të pabesët, po kur 
vdiq e vunë me të pasurin, sepse nuk kishte 
kryer asnjë dhunë dhe nuk kishte pasur 
asnjë mashtrim në gojën e tij.

MATEU 27:57 Edhe si u ngrys, erdhi një 
njeri i pasur nga Arimatea, me emër Jozef, i 
cili ishte edhe vet dishepull i Jezusit.

58 Ai shkoi te Pilati dhe i kërkoi trupin e Jezusit. 
Atëherë Pilati dha urdhër që t›ia dorëzonin 
trupin.

59 Dhe Jozefi, mbasi e mori trupin, e mbështolli 
me një pëlhurë të pastër,

60 dhe e vendosi në varrin e vet të ri, që ai kishte 
hapur në shkëmb; pastaj rrokullisi një gur të 
madh në hyrje të varrit dhe u largua.

MARKU 15:27 Bashkë me të kryqëzuan edhe 
dy vjedhës, njërin në të djathtën e tij dhe 
tjetrin në të majtën e tij.

28 Kështu u përmbush Shkrimi që thotë: “Ai u 
përfshi ndër keqbërësit”.
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HEBRENJVE 5:9 duke qenë i shpallur kryeprift 
nga Perëndiaa sipas rendit të Melkisedekut,

HEBRENJVE 7:26  Sepse ligji vë 
kryepriftërinj njerëz që kanë dobësi, por fjala 
e betimit, që vjen pas ligjit, vë Birin që është i 
përkryer në jetë të jetës.

Shiko: Marku 15:43-46; Luka 23:41,50-53; Gjoni 19:38-42; Veprat 
e Apostujve 13:28; 1 e Korintasve 15:4; Gjoni 3:5.

E22 Detyra e Mesias do të jetë e bekuar.
F09 Sakrifica dhe shlyerja nga Mesia.
G01 Ringjallja e Mesisë është parashikuar.
     
ISAIA 53:10 Por i pëlqeu Zotit ta rrihte 

dhe ta bënte të vuante. Duke ofruar jetën 
e tij si flijim për mëkatin, ai do të shikojë 
pasardhës, do të zgjasë ditët e tij, dhe 
vullneti i Zotit do të ketë mbarësi në duart 
e tij.

11 Ai do të shikojë frytin e mundimit të 
shpirtit të tij dhe do të jetë i kënaqur; me 
anë të diturisë së tij, i drejti, shërbëtori 
im, do të bëjë të drejtë shumë veta, sepse do 
të marrë përsipër paudhësitë e tyre.

PSALMET 110:3 Populli yt do të afrohet 
vullnetarisht ditën e pushtetit tënd; në 
madhështinë e shenjtërisë, nga gjiri i agimit, ti 
do të kesh vesën e rinisë sate.

MATEU 28:18 Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli 
atyre duke thënë: “Mua më është dhënë çdo 
pushtet në qiell e në tokë.

19 Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë 
popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e të 
Birit e të Frymës së Shenjtë,

20 dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat 

që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam 
me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës. 
Amen”.

LUKA 22:44 Dhe ai, duke qenë në agoni, 
lutej edhe më fort; dhe djersa e tij po i bëhej si 
gjak i mpiksur që bie për tokë.

GJONI 12:24 Në të vërtetë, në të vërtetë 
po ju them: Nëse kokrra e grurit e rënë në 
dhe nuk vdes, ajo mbetet e vetme; por, po të 
vdesë, jep shumë fryt!

ROMAKËVE 3:21  Por tani, pavarësisht 
nga ligji, është manifestuar drejtësia e 
Perëndisë, për të cilën dëshmojnë ligji dhe 
profetët,

22 madje drejtësia e Perëndisë nëpërmjet besimit 
në Jezu Krishtin për të gjithë e mbi të gjithë 
ata që besojnë, sepse nuk ka dallim;

23 sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga 
lavdia e Perëndisë,

24 por janë shfajësuar falas me anë të hirit të tij, 
nëpërmjet shpengimit që është në Krishtin 
Jezus.

1 E KORINTASVE 6:11 Dhe të tillë ishit 
disa nga ju; por u latë, por u shenjtëruat, por 
u shfajësuat në emër të Zotit Jezus dhe me anë 
të Frymës së Perëndisë tonë.

2 E KORINTASVE 5:20 Ne, pra, bëhemi 
lajmëtarë për Krishtin, sikurse Perëndia 
të këshillonte nëpërmjet nesh; dhe ne ju 
këshillojmë juve për hir të Krishtit: Paqtohuni 
me Perëndinë!

21 Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne ai që nuk 
njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e 
Perëndisë në të.
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EFESIANËVE 4:11  për përsosjen e 
shenjtorëve, për veprën e shërbimit dhe për 
ndërtimin e trupit të Krishtit,

12 derisa të arrijmë të gjithë te uniteti i besimit 
dhe të njohjes së Birit të Perëndisë, te një njeri 
i përsosur, në masën e shtatit të plotësisë së 
Krishtit,

HEBRENJVE 9:22  Sepse Krishti nuk 
hyri në një shenjtërore të bërë me dorë, që 
është vetëm shëmbëllesë e asaj të vërtetë, 
por në vetë qiellin për të dalë tani përpara 
Perëndisë për ne,

HEBRENJVE 12:2  Ju akoma nuk keni 
qëndruar deri në gjak, duke luftuar kundër 
mëkatit,

ZBULESA 5:9 dhe na bëre mbretër dhe 
priftër për Perëndinë tonë, dhe do të 
mbretërojmë mbi dhe”.

10 Pastaj pashë, dhe dëgjova zërin e shumë 
engjëjve përqark fronit, qenieve të gjalla dhe 
pleqve; dhe numri i tyre ishte dhjetë mijëra 
dhjetë mijërash dhe mijëra mijërash,

Shiko: Isaia 42:1; Mateu 17:5; Gjoni 12:27-32; Romakëve 
5:1,9,18,19; Galatasve 4:19; Titi 3:6,7; 1 Pjetrit 2:24; 1 Pjetrit 

3:18; Zbulesa 7:9-17.

E22 Detyra e Mesias do të jetë e bekuar.
F09 Sakrifica dhe shlyerja nga Mesia.
H06 Ndërmjetësimi i Mesisë.
  
ISAIA 53:12 Prandaj do t›i jap pjesën 

e tij midis të mëdhenjve, dhe ai do ta 
ndajë plaçkën me të fuqishmit, sepse e ka 
përkushtuar jetën e tij deri në vdekje dhe 
u përfshi midis keqbërësve; ai ka mbajtur 
mëkatin e shumë vetave dhe ka ndërhyrë 
në favor të shkelësve.

MARKU 15:28 Kështu u përmbush Shkrimi 
që thotë: “Ai u përfshi ndër keqbërësit”.

LUKA 22:37 Sepse unë po ju them se çfarë 
është shkruar duhet të plotësohet ende në 
mua: “Dhe ai është radhitur ndër keqbërësit”. 
Sepse ato gjëra që janë shkruar për mua do të 
kenë kryerjen e tyre”.

LUKA 23:34 Dhe Jezusi tha: “O Atë, fali 
ata sepse nuk dinë ç›bëjnë”. Pastaj, pasi i 
ndanë rrobat e tij, hodhën short.

FILIPIANËVE 2:8 Prandaj edhe 
Perëndia e lartësoi madhërisht dhe i dha një 
emër që është përmbi çdo emër,

9 që në emër të Jezusit të përkulet çdo gju i 
krijesave (ose gjërave) qiellore, tokësore dhe 
nëntokësore,

10 dhe çdo gjuhë të rrëfejë se Jezu Krishti është 
Zot, për lavdi të Perëndisë Atë.

11 Prandaj, të dashurit e mi, ashtu sikur keni 
qenë gjithnjë të bindur jo vetëm kur isha i 
pranishëm, por edhe më shumë tani që jam 
larg, punoni për shpëtimin tuaj me frikë e me 
dridhje,

Shiko: Psalmet 2:8; Isaia 49:24,25; Isaia 52:15; Mateu 12:28,29; 
Kolosianëve 2:15; Hebrenjve 2:14,15.
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E24 Mesia do t›i sjelli paqen.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

ISAIA 54:1-4
ISAIA 54:5 Sepse krijuesi yt është 

dhëndri yt; emri i tij është Zoti i ushtrive; 
Çliruesi yt është i Shenjti i Izraelit, i 
quajtur Perëndi i tërë tokës.

ISAIA 54:6-9
ISAIA 54:10 Edhe sikur malet të 

zhvendoseshin dhe kodrat të luanin nga 
vendi, dashuria ime nuk do të largohet 
prej teje as besëlidhja e paqes nuk do të 
hiqet, thotë Zoti, që ka dhëmbshuri për ty.

11 O e pikëlluar, e rrahur nga stuhia, e 
pangushëlluar, unë do të ngallmoj gurët 
e tu të çmuar në antimon dhe do të të 
themeloj mbi safirët.

12 Do t›i bëjë bedenat e tu prej rubinësh, 
portat e tua prej xhevairi dhe tërë 
rrethimin tënd prej gurësh të çmuar.

13 Tërë bijtë e tu do të mësohen nga Zoti dhe 
e madhe ka për të qenë paqja e bijve të tu.

ISAIA 54:14-17

LUKA 10:21 Në të njëjtën orë Jezusi 
ngazëlloi në frym dhe tha: “Unë të lavdëroj, o 
Atë, Zot i qiellit dhe i tokës, sepse ua fshehe 
këto të urtëve dhe të zgjuarve dhe ua zbulove 
fëmijëve të vegjël. Po, o Atë, sepse kështu ty të 
pëlqeu.

LUKA 24:45 Atëherë ua hapi mendjen, që 
të kuptonin Shkrimet,

GJONI 6:45 Në profetët është shkruar: “Të 
gjithë do të jenë të mësuar nga Perëndia”. Çdo 
njeri, pra, që ka dëgjuar dhe mësuar nga Ati, 

vjen tek unë.

GJONI 6:65 dhe thoshte: “Për këtë arsye 
ju thashë se askush nuk mund të vijë tek unë, 
nëse nuk i është dhënë nga Ati im”.

GJONI 14:26 por Ngushëlluesi, Fryma e 
Shenjtë, që Ati do ta dërgojë në emrin tim, 
do t›ju mësojë çdo gjë dhe do t›ju kujtojë të 
gjitha këto që ju thashë.

VEPRAT E APOSTUJVE 14:22 duke 
fuqizuar shpirtërat e dishepujve dhe duke 
i këshilluar që të ngulmojnë në besim, dhe 
duke thënë se me shumë pikëllime duhet të 
hyjmë në mbretërinë e Perëndisë.

EFESIANËVE 4:21  që të zhvisheni, për 
sa i takon sjelljes së mëparshme, nga njeriu 
i vjetër që korruptohet me anë të lakmive të 
gënjeshtrës,

1 THESALONIKASVE 4:9 Sepse ju e bëni 
këtë ndaj gjithë vëllezërve që janë në gjithë 
Maqedoninë; por ne ju bëjmë thirrje, vëllezër, 
që në këtë të shtohemi edhe më shumë.

HEBRENJVE 8:10  sepse unë do të jem 
i mëshirshëm për paudhësitë e tyre dhe nuk 
do të kujtoj më mëkatet e tyre dhe keqbërjet e 
tyre”.

11 Duke thënë “një besëlidhje e re”, ai e vjetëroi 
të parën; edhe ajo që vjetrohet dhe plaket 
është afër prishjes.

ZBULESA 21:18 Muri ishte bërë ishte prej 
diaspri; dhe qyteti ishte prej ari të kulluar, i 
ngjashëm me kristal transparent.

19 Themelet e murit të qytetit ishin stolisur 
me gjithfarë gurësh të çmuar; themeli i parë 
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ishte prej diaspri, i dyti prej safiri, i treti prej 
kalcedoni, i katërti prej smeraldi,

20 i pesti prej sardoniku, i gjashti prej sardi, 
i shtati prej krizoliti, i teti prej berili, i 
nënti prej topazi, i dhjeti prej krizopazi, i 
njëmbëdhjeti prej hiacinti, i dymbëdhjeti prej 
ametisti.

21 Dhe të dymbëdhjetë portat ishin dymbëdhjetë 
margaritarë, secila portë ishte bërë prej një 
margaritari të vetëm, edhe sheshi i qytetit 
ishte prej ari të kulluar, si kristal i transparent.

Shiko: #1; #2; #3; #5; Psalmet 25:8-12; Psalmet 34:19; Psalmet 
71:17; Isaia 2:3; Isaia 11:9; Isaia 51:6; Jeremía 31:34; Mateu 11:27; 

Romakëve 11:29; Gjoni 2:20,27.

E07 Oferta e shpëtimit nga Mesia.

ISAIA 55:1 O ju të gjithë që keni etje, 
ejani tek ujërat, dhe ju që nuk keni para 
ejani, blini dhe hani! Ejani, blini pa para 
dhe pa paguar verë dhe qumësht!

GJONI 4:13 Jezusi u përgjigj dhe i tha: 
“Kushdo që pi nga ky ujë, do të ketë përsëri 
etje,

GJONI 7:37 Ditën e fundit, në ditën e 
madhe të festës, Jezusi u çua në këmbë dhe 
thirri duke thënë: “Nëse dikush ka etje, le të 
vijë tek unë e të pijë.

38 Ai që beson në mua, siç ka thënë Shkrimi, 
nga brendësia e tij do të burojnë lumenj uji të 
gjallë”.

1 PJETRIT 2:2 Duke iu afruar atij, si te guri 
i gjallë, i flakur tej nga njerëzit, por i zgjedhur 
dhe i çmuar përpara Perëndisë,

ZBULESA 21:6 Edhe më tha: “U bë! Unë jam 
Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi! Atij që 
ka etje unë do t›i jap si dhuratë nga burimi i 
ujit të jetës.

ZBULESA 22:17 Dhe Fryma dhe nusja thonë: 
“Eja!”. Dhe ai që dëgjon le të thotë: “Eja!”. 
Dhe ai që ka etje, le të vijë; dhe ai që do, le të 
marrë si dhuratë ujin e jetës.

Shiko: Isaia 41:18; Isaia 52:3; Isaia 63:1; Joeli 3:18; Mateu 13:44; 
Mateu 26:29; Romakëve 3:24; 1 e Korintasve 3:2; Efesianëve 2:8.

E07 Oferta e shpëtimit nga Mesia.

ISAIA 55:2 Pse shpenzoni para për atë 
që nuk është bukë dhe fryt i mundit tuaj, 
për atë që nuk të ngop? Dëgjomëni me 
kujdes dhe do të hani atë që është e mirë, 
dhe shpirti juaj do të shijojë ushqime të 
shijshme.

MATEU 15:9 Dhe më kot më nderojnë, 
duke i mësuar doktrina që janë urdhërime nga 
njerëzit””.

MATEU 22:4 Dërgoi përsëri shërbëtorë të 
tjerë duke thënë: “U thoni të ftuarve: Ja unë 
e kam shtruar drekën time, viçat e mi dhe 
bagëtia ime e majmur janë therur dhe gjithçka 
është gati; ejani në dasmë”.

MARKU 7:14 Pastaj thirri gjithë turmën 
rreth vetes dhe i tha: “Më dëgjoni të gjithë 
dhe kuptoni:

ROMAKËVE 10:2  Sepse unë dëshmoj 
për ta se kanë zell për Perëndinë, por jo sipas 
njohurisë.
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3 Sepse duke mos njohur drejtësinë e Perëndisë 
dhe duke kërkuar të vendosin drejtësinë e vet, 
nuk iu nënshtruan drejtësisë së Perëndisë,

ROMAKËVE 10:17 Besimi, pra, vjen 
nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e 
Perëndisë.

FILIPIANËVE 3:7 Dhe me të vërtetë 
i konsideroj të gjitha këto një humbje në 
krahasim me vlerën e lartë të njohjes së Jezu 
Krishtit, Zotit tim, për shkak të të cilit i 
humba të gjitha këto dhe i konsideroj si pleh, 
që unë të fitoj Krishtin,

Shiko: Psalmet 34:11; Fjalët e urta 8:32; Isaia 46:6; Isaia 51:1,4,7; 
Jeremía 2:13; Jeremía 31:14; Habakuku 2:13; Luka 15:23; Gjoni 

6:48-58.

E11 Mesia do të japë jetë të përjetshme.
E20 Mesia do të vendos një besëlidhje të re.

ISAIA 55:3 Vini veshin dhe ejani tek 
unë, dëgjoni dhe shpirti juaj do të jetojë; 
dhe unë do të bëj me ju një besëlidhje të 
përjetshme, sipas hirit të qëndrueshëm që i 
premtova Davidit.

MATEU 13:16 Por lum sytë tuaj që shohin 
dhe veshët tuaj që dëgjojnë.

MATEU 17:5 Ndërsa ai fliste akoma, ja një 
re plot dritë i mbuloi; dhe nga reja u dëgjua 
një zë që thoshte: “Ky është Biri im i dashur, 
në të jam kënaqur: dëgjojeni!”.

GJONI 5:24 Në të vërtetë, në të vërtetë po 
ju them: Ai që e dëgjon fjalën time dhe beson 
në atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme, 

dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga 
vdekja në jetë.

25 Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: Po 
vjen ora, madje ka ardhur, kur të vdekurit do 
të dëgjojnë zërin e Birit të Perëndisë, dhe ata 
që e kanë dëgjuar do të jetojnë.

GJONI 6:37 Gjithçka që më jep Ati do të 
vijë tek unë; dhe atë që vjen tek unë, unë nuk 
do ta nxjerr jashtë kurrë,

GJONI 6:44 Askush nuk mund të vijë 
tek unë, po qe se Ati që më ka dërguar nuk 
e tërheq dhe unë do ta ringjall atë në ditën e 
fundit.

45 Në profetët është shkruar: “Të gjithë do të 
jenë të mësuar nga Perëndia”. Çdo njeri, pra, 
që ka dëgjuar dhe mësuar nga Ati, vjen tek 
unë.

GJONI 7:37 Ditën e fundit, në ditën e 
madhe të festës, Jezusi u çua në këmbë dhe 
thirri duke thënë: “Nëse dikush ka etje, le të 
vijë tek unë e të pijë.

GJONI 8:47 Kush është prej Perëndisë, 
i dëgjon fjalët e Perëndisë; prandaj ju nuk 
dëgjoni, se nuk jeni prej Perëndisë”.

GJONI 10:27 Delet e mia e dëgjojnë zërin 
tim, unë i njoh dhe ato më ndjekin;

VEPRAT E APOSTUJVE 13:34 Dhe 
mbasi e ka ringjallur prej të vdekurve për të 
mos e kthyer në kalbje, ai ka thënë kështu: 
“Unë do t›ju jap premtimet e sigurta të bëra 
Davidit”.

Shiko: Zanafilla 17:7; Psalmet 78:1; Psalmet 89:35-37; Fjalët e urta 
4:20; Isaia 61:8; Jeremía 32:40; Jeremía 50:5; Ezekieli 37:24,25; 

Mateu 11:28; Hebrenjve 13:20.
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E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

ISAIA 55:4 Ja, unë ia dhashë 
si dëshmitar popujve, si princ dhe 
komandant të popujve.

GJONI 10:3 Atij ia hap portieri; delet e 
dëgjojnë zërin e tij, dhe ai i thërret delet e tij 
me emër dhe i prin jashtë.

GJONI 10:27 Delet e mia e dëgjojnë zërin 
tim, unë i njoh dhe ato më ndjekin;

GJONI 13:13 Ju më quani Mësues dhe Zot, 
dhe mirë thoni, sepse jam.

GJONI 18:37 Atëherë Pilati i tha: “Ti, pra, 
qenke mbret?”. Jezusi u përgjigj: “Ti thua se 
unë jam mbret; për këtë unë kam lindur dhe 
për këtë kam ardhur në botë; që të dëshmoj 
për të vërtetën; kush është për të vërtetën, e 
dëgjon zërin tim”.

1 TIMOTEUT 6:13 ta ruash këtë 
urdhërim pa njolla e te meta, derisa të shfaqet 
Zoti ynë Jezu Krisht,

ZBULESA 1:5 Atij që na deshi dhe na lau 
nga mëkatet tona në gjakun e tij, dhe na bëri 
mbretër dhe priftër për Perëndinë dhe Atin e 
tij, atij i qoftë lavdi dhe pushtet në shekuj të 
shekujve. Amen.

ZBULESA 3:14 Unë njoh veprat e tua, që ti 
nuk je as i ftohtë as i ngrohtë. Do të doja të 
ishe i ftohtë ose i ngrohtë!

Shiko: Ezekieli 34:23,24; Danieli 9:25; Osea 3:5; Mikea 5:2-4; 
Mateu 2:6; Gjoni 3:16; Gjoni 12:26; Hebrenjve 2:10; Hebrenjve 5:9.

E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

ISAIA 55:5 Ja, ti do të thërrasësh një 
komb që nuk e njeh, dhe një komb që nuk 
të njeh do të vrapojë te ti, për shkak të 
Zotit, Perëndisë tënd, dhe të Shenjtit të 
Izraelit, sepse ai të ka përlëvduar”.

GJONI 10:16 Unë kam edhe dele të tjera që 
nuk janë të kësaj vathe; duhet t›i mbledh edhe 
ato, dhe ato do ta dëgjojnë zërin tim, dhe do 
të jetë një tufë e vetme dhe një Bari i vetëm.

GJONI 13:31 Kur doli ai, Jezusi tha: “Tani 
Biri i njeriut është përlëvduar dhe Perëndia 
është përlëvduar në të.

32 Në qoftë se Perëndia është përlëvduar në të, 
Perëndia do ta përlëvdojë edhe në vetvete dhe 
do ta përlëvdojë menjëherë.

GJONI 17:1 Jezusi tha këto gjëra, pastaj i 
ngriti sytë drejt qiellit dhe tha: “O Atë, ora ka 
ardhur, përlëvdo Birin tënd, që edhe Biri yt të 
të përlëvdojë,

ROMAKËVE 15:21 Por, sikurse është 
shkruar: “Ata, ndër të cilët nuk u qe shpallur, 
do të shohin, dhe ata që nuk kishin dëgjuar 
për të, do të kuptojnë”.

1 PJETRIT 1:11 Prandaj, ngjeshni ijët e 
mendjes suaj, rrini zgjuar dhe mbani shpresë 
të plotë në hirin që do vijë mbi ju në zbulesën 
e Jezu Krishtit.

Shiko: Zanafilla 49:10; Psalmet 18:43; Psalmet 110:1-3; Isaia 11:10; 
Isaia 52:15; Isaia 60:5,9; Osea 1:10; Veprat e Apostujve 3:13; Veprat e 

Apostujve 5:31; Hebrenjve 5:5.
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E07 Oferta e shpëtimit nga Mesia.

ISAIA 55:6 Kërkoni Zotin ndërsa 
mund të gjendet, e thirrni ndërsa është 
afër.

MATEU 6:33 Por para së gjithash kërkoni 
mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij dhe 
të gjitha këto gjëra do t›ju shtohen.

MATEU 7:7 Lypni dhe do t›ju jepet; 
kërkoni dhe do të gjeni; trokitni dhe do t›ju 
çelet.

8 Sepse kush lyp merr, kush kërkon gjen dhe do 
t›i çelet atij që troket.

LUKA 11:9 Prandaj po ju them: Lypni 
dhe do t›ju jepet; kërkoni dhe do të gjeni; 
trokitni dhe do t›ju hapet.

10 Sepse kushdo që lyp, merr, kush kërkon, gjen 
dhe do t›i hapet atij që troket.

GJONI 12:35 Atëherë Jezusi u tha atyre: 
“Drita është me ju edhe për pak kohë; ecni 
gjersa keni dritë, që të mos ju zërë errësira; 
kush ecën në errësirë nuk di se ku shkon”.

36 “Gjersa keni dritë, besoni në dritë, që të 
bëheni bij të dritës”. Këto gjëra tha Jezusi; 
pastaj u largua dhe u fsheh prej tyre.

ROMAKËVE 11:7 E çfarë, atëherë? 
Izraeli nuk e mori atë që kërkonte, kurse të 
zgjedhurit e morën, dhe të tjerët u verbuan,

HEBRENJVE 2:3 ndërsa Perëndia dëshmonte 
për të me anë shenjash e mrekullish, me vepra 
të ndryshme të fuqishme dhe me dhurata të 
Shpirtit të Shenjtë, sipas vullnetit të tij.

Shiko: Psalmet 27:8; Psalmet 69:32; Psalmet 105:4; Psalmet 145:18; 
Psalmet 148:14; Isaia 12:6; Isaia 45:19; Isaia 46:13; Jeremía 29:12-

14; Vajtimet 3:25; Amosi 5:4; Sofonia 2:3; Malakia 3:1; Mateu 
7:7,8; Luka 12:31; Luka 13:25; Gjoni 6:26; Gjoni 7:33,34; 2 e 

Korintasve 6:1,2.

E21 Mesia do të falë mëkatin.

ISAIA 55:7 I pabesi le ta lërë rrugën 
e tij dhe njeriu i padrejtë mendimet e 
tij, dhe le të kthehet tek Zoti që të ketë 
dhembshuri për të, tek Perëndia ynë që fal 
bujarisht.

MATEU 7:21 Jo çdo njeri që më thotë: 
“Zot, Zot” do të hyjë në mbretërinë e qieve; 
por do të hyjë ai që kryen vullnetin e Atit tim 
që është në qiej.

22 Shumë do të më thonë atë ditë: “O Zot, o 
Zot, a nuk profetizuam ne në emrin tënd, a 
nuk i dëbuam demonët në emrin tënd, a nuk 
kemi bërë shumë vepra të fuqishme në emrin 
tënd?”.

23 Dhe atëherë unë do t›u sqaroj atyre: “Unë s›ju 
kam njohur kurrë; largohuni nga unë, ju të 
gjithë, që keni bërë paudhësi”.

MATEU 9:13 Tani shkoni dhe mësoni ç›do 
të thotë: “Unë dua mëshirë dhe jo flijime”. 
Sepse unë nuk erdha për të thirrur në pendim 
të drejtët, por mëkatarët”.

LUKA 7:47 Prandaj unë po të them se 
mëkatet e saj të shumta i janë falur, sepse ka 
dashur shumë; por kujt i falen pak, do pak”.

LUKA 15:10 Po kështu po ju them: do të 
ketë gëzim në mes të engjëjve të Perëndisë për 
një mëkatar të vetëm që pendohet”.

LUKA 15:24 sepse ky biri im kishte vdekur 
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dhe u kthye në jetë, kishte humbur dhe u 
gjet përsëri”. Dhe filluan të bënin një festë të 
madhe.

VEPRAT E APOSTUJVE 3:19 
Pendohuni, pra, dhe kthehuni, që të shlyhen 
mëkatet tuaja, dhe që të vijnë kohët e flladit 
nga prania e Zotit,

1 TIMOTEUT 1:15 Por prandaj u 
mëshirova, që Jezu Krishti të tregojë më 
përpara në mua gjithë zemërgjerësinë, për të 
qenë shembull për ata që do të besojnë në të 
për jetë të përjetshme.

16 Dhe Mbretit të amshuar, të pavdekshmit, të 
padukshmit, të vetmit Perëndi të ditur, i qoftë 
nder e lavdi në shekuj të shekujve. Amen.

Shiko: Eksodi 34:6,7; Psalmet 130:7; Isaia 1:16-18; Isaia 43:25; 
Isaia 44:22; Jeremía 3:12; Ezekieli 3:18,19; Ezekieli 18:21-23,27-

32; Ezekieli 33:11,14-16; Osea 13:16; Osea 14:1; Jona 3:10; Mateu 
23:25,26; Romakëve 5:16-21; 1 e Korintasve 6:9-11; Efesianëve 

1:6-8; Jakobit 4:8-10.

E22 Detyra e Mesias do të jetë e bekuar.

ISAIA 55:10 Ashtu si shiu dhe bora 
zbresin nga qielli dhe nuk kthehen prapa 
pa vaditur tokën, pa e bërë pjellore, pa 
bërë që të mbij në mënyrë që ai që do 
të mbjellëtë marrë farën dhe të sigurojë 
bukën për të ngrënë,

11 Kështu do të jetë fjala ime e dalë nga goja 
ime; ajo nuk do të më kthehet bosh mua, 
pa kryer atë që dëshiroj dhe pa realizuar 
plotësisht atë për të cilën e dërgova.

MATEU 24:35 Qielli dhe toka do të kalojnë, 
por fjalët e mia nuk do të kalojnë.

GJONI 6:63 Éshtë Fryma që jep jetë; mishi 
nuk vlen asgjë; fjalët që po ju them janë frymë 
dhe jetë.

ROMAKËVE 10:17 Besimi, pra, vjen 
nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e 
Perëndisë.

1 THESALONIKASVE 2:13 Sepse ju, o 
vëllezër, u bëtë imituesit e kishave të Perëndisë 
që janë në Jude në Jezu Krishtin, sepse edhe ju 
keni vuajtur nga ana e bashkëkombasve tuaj të 
njëjtat gjëra, sikurse edhe ata kanë vuajtur nga 
Judenjtë,

HEBRENJVE 1:1 së fundi, këto ditë na ka folur 
me anë të Birit, të cilin e bëri trashëgimtar të 
të gjitha gjërave, me anë të të cilit e krijoi dhe 
gjithësinë.

HEBRENJVE 2:3 ndërsa Perëndia dëshmonte 
për të me anë shenjash e mrekullish, me vepra 
të ndryshme të fuqishme dhe me dhurata të 
Shpirtit të Shenjtë, sipas vullnetit të tij.

JAKOBIT 1:18 sepse zemërimi i njeriut nuk 
kryen drejtësinë e Perëndisë.

1 PJETRIT 1:23 por fjala e Zotit mbetet 
përjetë, dhe kjo është fjala që ju është shpallur.

Shiko: Isaia 45:23; Isaia 46:10; Luka 8:11-16.
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H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

ISAIA 55:12 Sepse ju do të niseni me 
gëzim dhe do t›ju kthejnë në paqe. Malet 
dhe kodrat do të shpërthejnë në britma 
gëzimi përpara jush dhe tërë drurët e 
fushave do të duartrokasin.

13 Në vend të ferrave do të rritet selvia, në 
vend të hithrave do të rritet mersina; 
kjo do të jetë për Zotin një titull lavdie, 
një shenjë e përjetshme që nuk do të 
shkatërrohet”.

ROMAKËVE 5:1 Të shfajësuar, pra, me anë të 
besimit, kemi paqe me Perëndinë nëpërmjet 
Jezu Krishtit, Zotit tonë,

ROMAKËVE 15:13 Dhe Perëndia i 
shpresës le t›ju mbushë me çfarëdo gëzimi dhe 
paqe me anë të besimit, që të keni mbushulli 
në shpresë, me anë të fuqisë së Frymës së 
Shenjtë!

1 E KORINTASVE 6:9 A nuk e dini ju se 
të padrejtët nuk do të trashëgojnë mbretërinë 
e Perëndisë? Mos u gënjeni: as kurvarët, 
as idhujtarët, as shkelësit e kurorës, as të 
zhburrëruarit, as homoseksualët,

10 as vjedhësit, as lakmuesit, as pijanecët, as 
përqeshësit, as grabitësit nuk do të trashëgojnë 
mbretërinë e Perëndisë.

11 Dhe të tillë ishit disa nga ju; por u latë, por u 
shenjtëruat, por u shfajësuat në emër të Zotit 
Jezus dhe me anë të Frymës së Perëndisë tonë.

2 E KORINTASVE 5:17 Prandaj nëse dikush 
është në Krishtin, ai është një krijesë e re; 
gjërat e vjetra kanë shkuar; ja, të gjitha gjërat 
u bënë të reja.

GALATASVE 5:22 Por fryti i Frymës është: 
dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, 
mirësia, besimi, zemërbutësia, vetëkontrolli.

KOLOSIANËVE 1:11 duke e falënderuar 
Perëndinë At, që na bëri të denjë të kemi pjesë 
trashëgimin e shenjtorëve në dritë.

ZBULESA 2:7 “Dhe engjëllit të kishës 
në Smirnë, shkruaji: këtë thotë i pari dhe i 
fundit, që qe i vdekur dhe kthehej në jetë.

ZBULESA 22:2 Në mes të sheshit të qytetit, 
këtej e andej lumit, ishte druri i jetës që jep 
dymbëdhjetë fruta, dhe që nxjerr frutin e saj 
në çdo muaj; dhe gjethet e drurit janë për 
shërim të kombeve.

Shiko: #1; #2; #5.

E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të tij.
     
ISAIA 56:6 Bijtë e të huajve që janë 

bashkuar me Zotin për t›i shërbyer, për 
të dashur emrin e Zotit dhe për të qenë 
shërbëtorë të tij, tërë ata që respektojnë 
të shtunën pa e përdhosur dhe që i 
përmbahen me vendosmëri besëlidhjes 
sime,

7 do t›i çoj në malin tim të shenjtë dhe do t›i 
mbush me gëzim në shtëpinë time të lutjes; 
olokaustet e tyre dhe flijimet e tyre do të 
pëlqehen mbi altarin tim, sepse shtëpia 
ime do të quhet shtëpi lutjeje për të gjithë 
popujt”.
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8 Zoti, Zoti, që i mbledh të shpërndarit e 
Izraelit, thotë: “Unë do të mbledh rreth 
tij edhe të tjerë, përveç atyre që kam 
mbledhur”.

ISAIA 43:6 Do t›i them veriut: “Ktheji”, 
dhe jugut: “Mos i mbaj. Bëj që të vijnë bijtë e 
mi nga larg dhe bijat e mia nga skajet e tokës,

ISAIA 49:22 Kështu thotë Zoti, Zoti: “Ja, 
unë do të ngre dorën time mbi kombet, do të 
ngre flamurin tim mbi popujt; atëherë do t›i 
sjellin bijtë e tu në krahë dhe vajzat e tua do 
t›i sjellin mbi supe.

MARKU 11:17 Dhe i mësonte duke u thënë 
atyre: “Vallë nuk është shkruar: “Shtëpia 
ime do të quhet shtëpi e lutjes për të gjithë 
kombet”? Ju, përkundrazi, e keni bërë shpellë 
kusarësh!”.

GJONI 10:16 Unë kam edhe dele të tjera që 
nuk janë të kësaj vathe; duhet t›i mbledh edhe 
ato, dhe ato do ta dëgjojnë zërin tim, dhe do 
të jetë një tufë e vetme dhe një Bari i vetëm.

GJONI 11:51 Por këtë ai nuk e tha nga vetja; 
por, duke qenë kryeprift i atij viti, profetizoi se 
Jezusi duhej të vdiste për kombin,

52 dhe jo vetëm për kombin, por edhe për t›i 
mbledhur në një, bijtë e Perëndisë që ishin të 
shpërndarë.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:41 Dhe 
ata që e pranuan fjalën e tij me gëzim, u 
pagëzuan; atë ditë u shtuan rreth tre mijë veta.

VEPRAT E APOSTUJVE 10:34 Atëherë 
Pjetri hapi gojën dhe tha: “Në të vërtetë unë 
po e marr vesh se Perëndia nuk tregohet i 

anshëm;
35 por, në çfarëdo kombi, ai që ka frikë prej tij dhe 

që vepron drejtësisht, është i pranuar nga ai,

EFESIANËVE 1:10  Në të edhe kemi 
qenë zgjedhur për një trashëgimi, duke qenë 
të paracaktuar sipas vendimit të atij që vepron 
të gjitha sipas këshillës së vullnetit të tij,

EFESIANËVE 2:11  ishit në atë kohë pa 
Krishtin, të huaj në qytetërinë e Izraelit dhe 
të huaj për besëlidhjen e premtimit, pa pasur 
shpresë dhe duke qënë pa Perëndi në botë.

12 Por tani, në Krishtin Jezus, ju që dikur ishit 
larg, u afruat me anë të gjakut të Krishtit.

13 Ai në fakt, është paqja jonë, ai që ka bërë nga të 
dy popujt një dhe ka shembur murin e ndarjes,

EFESIANËVE 2:18            Ju, pra, nuk 
jeni më të huaj, as bujtës, por bashkëqytetarë 
të shenjtorëve dhe pjestarë të familjes së 
Perëndisë,

19 të ndërtuar mbi themelin e apostujve dhe të 
profetëve, duke qënë Jezu Krishti vetë guri i 
qoshes,

20 mbi të cilin gjithë ndërtesa, e lidhur mirë, rritet 
për të qenë një tempull i shenjtë në Zotin,

21 në të cilin edhe ju jeni bashkëndërtuar për të 
qenë një banesë e Perëndisë në Frymë.

HEBRENJVE 12:22 dhe Jezusit, 
Ndërmjetësit të Besëlidhjes së re, dhe gjakut 
të spërkatjes, që flet më mirë se ai i Abelit.

23 Shikoni se mos refuzoni atë që flet, sepse 
në qoftë se nuk shpëtuan ata që refuzuan të 
dëgjojnë atë që fliste si orakull mbi dhe, aq më 
pak do të shpëtojmë ne, po të mos refuzojmë 
të dëgjojmë atë që flet prej qiellit,

24 zëri i të cilit e drodhi atëherë dheun, por tashti 
bëri këtë premtim, duke thënë: “Unë edhe një 
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herë do të tund jo vetëm dheun, por edhe qiellin”.

HEBRENJVE 13:15 Dëgjoni të parët tuaj 
dhe nënshtrohuni atyre, sepse ata rrijnë zgjuar 
për shpirtërat tuaj, si ata që duhet të japin 
llogari; që ta bëjnë këtë me gëzim dhe jo me 
psheretima, sepse kjo nuk do t›ju sillte dobi.

1 PJETRIT 2:5 Sepse për ju që besoni ai është 
i çmuar, po për ata të pabindurit: “Guri, që 
u hoq mënjanë nga ndërtuesit, u bë guri i 
qoshes, gur pengese dhe shkëmb skandali që i 
bën të rrëzohen”.

ZBULESA 14:1 Pastaj pashë Qengjin që rrinte 
në këmbë në mal të Sionit, dhe bashkë me të 
ishin njëqind e dyzet e katër mijë njerëz, që e 
kishin të shkruar mbi ballin e tyre emrin e tij 
dhe emrin e Atit të tij.

Shiko: #1; #3; #4; Isaia 56:3; Veprat e Apostujve 11:23; 2 e 
Korintasve 8:5; Hebrenjve 10:19-22; 1 Pjetrit 1:1,2.

E23 Mesia do të shndërrojë popullin e tij.
G06 Vendi i Frymës së Shenjtë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të tij.

ISAIA 57:15 Sepse kështu thotë i Larti 
dhe i Madhërishmi që banon përjetësinë 
dhe emri i të cilit është i “Shenjti”: “Unë 
banoj në vendin e lartë dhe të shenjtë dhe 
bashkë me atë që është i penduar dhe i 
përulur nga fryma, për të ngjallur frymën 
e të përulurve, për të ngjallur frymën e të 
penduarve.

16 Sepse unë nuk dua të kundërshtoj 
gjithnjë dhe as të jem i zemëruar përjetë, 
përndryshe para meje do të ligështoheshin 
fryma dhe shpirtërat që kam bërë.

17 Për shkak të paudhësisë së lakmisë së 
tij u zemërova dhe e godita; u fsheha, u 
indinjova, por ai u largua duke ndjekur 
rrugën e zemrës së tij.

18 I pashë rrugët e tij, por unë do ta shëroj, 
do ta udhëheq dhe do t›i jap përsëri 
ngushëllimet e mia atij dhe të tijve që janë 
të pikëlluar.

MATEU 19:28 Jezusi u tha atyre: “Në të 
vërtetë po ju them, në krijimin e ri, kur 
Biri i njeriut të ulet në fronin e lavdisë së 
vet, edhe ju që më keni ndjekur do të uleni 
mbi dymbëdhjetë frone për të gjykuar të 
dymbëdhjetë fiset e Izraelit.

LUKA 4:18 “Fryma e Zotit është mbi 
mua, sepse ai më vajosi për të ungjillizuar të 
varfërit; ai më dërgoi për të shëruar ata që e 
kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin 
e të burgosurve dhe kthimin e të parit të 
verbërve, për të çliruar përsëri të shtypurit,

GJONI 1:12 por të gjithë atyre që e 
pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të 
Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij,

13 të cilët nuk janë lindur nga gjaku, as nga 
vullneti i mishit, as nga vullneti i burrit, por 
janë lindur nga Perëndia.

GJONI 3:3 Jezusi iu përgjigj dhe tha: 
“Në të vërtetë, në të vërtete po të them që 
nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë 
mbretërinë e Perëndisë”.

4 Nikodemi i tha: “Po si mund të lindë njeriu 
kur është plak? A mund të hyjë ai për së dyti 
në barkun e nënës së vet dhe të lindë?”.

5 Jezusi u përgjigj: “Në të vërtetë, në të vërtetë 
po të them se kush nuk ka lindur nga uji dhe 
nga Fryma, nuk mund të hyjë në mbretërinë e 
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Perëndisë.
6 Ç›ka lindur nga mishi është mish; por ç›ka 

lindur nga Fryma është frymë.
7 Mos u mrrekullo që të thashë: “Duhet të 

lindni përsëri”.
8 Era fryn ku të dojë dhe ti ia dëgjon zërin, por 

ti nuk e di nga vjen as ku po shkon; kështu 
është edhe çdo njëri që ka lindur nga Fryma”.

GALATASVE 6:15   Dhe të gjithë ata 
që do të ecin sipas kësaj rregulle paçin paqe 
dhe mëshirë, e ashtu qoftë edhe për Izraelin e 
Perëndisë.

EFESIANËVE 2:1 në të cilat keni ecur dikur, 
sipas ecjës së kësaj bote, sipas prijësit të 
pushtetit të erës, sipas frymës që vepron tani 
në bijtë e mosbindjes,

KOLOSIANËVE 3:9  edhe veshët 
njeriun e ri, që përtërihet në njohurinë sipas 
shëmbullit të atij që e krijoi.

10 Këtu nuk ka më Grek e Jud, rrethprerje dhe 
parrethprerje, Barbar e Skithas, shërbëtor 
e i lirë, por Krishti është gjithçka dhe në të 
gjithë.

TITI 3:5 të cilën e derdhi me mbushëlli mbi ne, 
me anë të Jezu Krishtit, shpëtimtarit tonë,

JAKOBIT 1:18 sepse zemërimi i njeriut nuk 
kryen drejtësinë e Perëndisë.

1 PJETRIT 1:3 që nga fuqia e Perëndisë me 
anë të besimit jeni të ruajtur, për shpëtimin 
gati për t›u zbuluar në kohët e fundit.

1 PJETRIT 1:23 por fjala e Zotit mbetet 
përjetë, dhe kjo është fjala që ju është shpallur.

1 PJETRIT 2:2 Duke iu afruar atij, si te guri 
i gjallë, i flakur tej nga njerëzit, por i zgjedhur 
dhe i çmuar përpara Perëndisë,

1 GJONIT 2:29 Shumë të dashur, tani jemi bij 
të Perëndisë, por ende nuk është shfaqur ç›do 
të jemi; por dimë se, kur të shfaqet ai, do të 
jemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim se 
si është ai.

1 GJONIT 3:9 Sepse ky është mesazhi që 
dëgjuat nga fillimi. Ta duam njeri-tjetrin,

1 GJONIT 5:1 Sepse kjo është dashuria e 
Perëndisë: që ne të zbatojmë urdhërimet e tij; 
dhe urdhërimet e tij nuk janë të rënda.

1 GJONIT 5:4 Ky është ai që erdhi me anë 
të ujit e gjakut, Jezu Krishti; jo vetëm me anë 
të ujit, por me anë të ujit e me anë të gjakut. 
Dhe Fryma është ai që dëshmon, sepse Fryma 
është e vërteta.

1 GJONIT 5:18 Por ne dimë se Biri i 
Perëndisë erdhi dhe na dha të kuptuarit, që ne 
të njohim atë që është i Vërteti; dhe ne jemi 
në të Vërtetin, në Birin e tij Jezu Krisht; ky 
është i vërteti Perëndi dhe jeta e përjetshme.

Shiko: #2; Psalmet 51:10; Psalmet 103:9-16; Psalmet 138:6; Psalmet 
147:3; Isaia 66:2; Jeremía 31:33; Jeremía 32:40; Ezekieli 11:19; 

Ezekieli 18:31; Ezekieli 36:26,27; Mateu 5:3; Luka 15:20-24; Gjoni 
14:23; Romakëve 5:21; 2 e Korintasve 5:17; Efesianëve 2:5,8,10; 
Filipianëve 2:13; Kolosianëve 1:13; Kolosianëve 2:13; Jakobit 4:6.
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E24 Mesia do t›i sjelli paqen.

ISAIA 57:19 Unë krijoj frytin e buzëve. 
Paqe, paqe atij që është larg dhe atij që 
është afër”, thotë Zoti. “Unë do ta shëroj”.

LUKA 2:14 “Lavdi Perëndisë në vendet 
më të larta, dhe paqe mbi tokë njerëzve mbi të 
cilët qëndron mirëdashja e tij!”.

EFESIANËVE 2:14  duke e prishur 
armiqësinë në mishin e tij, ligjin e 
urdhërimeve të përftuar nga porosi, për të 
krijuar në vetvete nga dy një njeri të ri, duke 
bërë paqen,

15 dhe për t›i pajtuar të dy me Perëndinë në një 
trup të vetëm me anë të kryqit, mbasi vrau 
armiqësinë në vetvete.

16 Dhe ai erdhi për t›ju shpallur paqen, juve që 
ishit larg dhe atyre që ishin afër,

17 sepse përmes tij që të dy kemi hyrje tek Ati 
nëpër një Frymë të vetme.

D06 Mesia do të jetë Këshilltar.
D07 Mesia do të jetë ndërmjetësi.
E08 Drejtësia e Mesias.
H06 Ndërmjetësimi i Mesisë.
     
ISAIA 59:16 Ai e pa që nuk kishte 

më asnjë dhe u habit që askush nuk 
ndërhynte; atëherë i erdhi në ndihmë 
krahu i tij dhe drejtësia e tij e ka mbajtur,

PSALMET 20:6 Tani e di që Zoti shpëton të 
vajosurin e tij; do t›i përgjigjet nga qielli i tij i 
shenjtë me forcën shpëtimtare të dorës së tij të 
djathtë.

PSALMET 80:17 Dora jote qoftë mbi njeriun e 
të djathtë tënde, mbi njeriun që ti e ke bërë të 
fortë për ty.

1 TIMOTEUT 2:5    i cili e dha veten si 
çmim për të gjithë, për dëshmim në kohën e 
caktuar,

HEBRENJVE 9:15  Sepse testamenti 
është i vlefshëm vetëm pas vdekjes, sepse nuk 
ka kurrfarë fuqie deri sa trashëgimlënësi ende 
rron.

HEBRENJVE 10:7  ai shtoi: “Ja, unë vij 
për të bërë, o Perëndi, vullnetin tënd”. Ai heq 
të parën, që të vërë të dytën.

1 GJONIT 2:1 Dhe nga kjo e dimë se e kemi 
njohur atë, në qoftë se i zbatojmë urdhërimet 
e tij.

Shiko: Zanafilla 18:23-32; Psalmet 40:7; Psalmet 98:1,2; Psalmet 
106:23; Psalmet 108:6; Psalmet 138:7; Isaia 63:5; Jeremía 5:1; 

Ezekieli 22:30.

E08 Drejtësia e Mesias.

ISAIA 59:17 ai u veshi me drejtësinë si 
me një parzmore dhe vuri mbi kryet e tij 
përkrenaren e shpëtimit, veshi rrobat e 
hakmarrjes dhe u mbulua me xhelozi si me 
një mantel.

ISAIA 11:5 Drejtësia do të jetë brezi i 
ijëve të tij dhe besnikëria brezi i anëve të tij.

ROMAKËVE 13:12 Nata u thye dhe 
dita u afrua; le të flakim, pra, veprat e errësirës 
dhe të veshim armët e dritës.
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2 E KORINTASVE 6:7 me fjalën e së 
vërtetës, me fuqinë e Perëndisë, me armët e 
drejtësisë në të djathtë dhe në të majtë,

EFESIANËVE 6:14  dhe duke mbathur 
këmbët me gatishmërinë e ungjillit të paqes,

15 mbi të gjitha, duke marrë mburojën e besimit, 
me të cilën mund të shuani të gjitha shigjetat 
e zjarrta të të ligut.

16 Merrni edhe përkrenaren e shpëtimit dhe 
shpatën e Frymës, që është fjala e Perëndisë,

17 duke u lutur në çdo kohë dhe me çdo lloj 
lutjeje dhe përgjërimi në Frymën, duke 
ndenjur zgjuar për këtë qëllim me çdo 
ngulmim dhe lutje për të gjithë shenjtorët,

1 THESALONIKASVE 5:8 Sepse Perëndia nuk 
na ka caktuar për zemërim, por për të marrë 
shpëtimin me anë të Zotit tonë Jezu Krisht,

ZBULESA 19:11 Dhe pashë qiellin e hapur, 
dhe ja, një kalë i bardhë, dhe ai që e kalëronte 
quhet Besniku dhe i Vërteti; dhe ai gjykon 
dhe lufton me drejtësi.

Shiko: Isaia 51:9.

D05 Mesia do të jetë shpenguesi.
H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

ISAIA 59:18 Ai do t›i japë secilit sipas 
veprave të tij; tërbimin kundërshtarëve të 
tij, shpagimin armiqve të tij; ishujve do t›u 
japë shpërblim të plotë.

19 Kështu do të kenë frikë nga emri i Zotit 
ata nga perëndimi prej lavdisë së tij ata 
nga lindja; kur kundërshtari do të vijë si 
një lum i furishëm, Fryma e Zotit do të 
lartojë kundër tij një flamur.

20 “Një çlirues do të vijë në Sion dhe për ata 
të kthyerit nga rebelimi i tyre te Jakobi”, 
thotë Zoti.

ISAIA 11:10 Atë ditë do të ndodhë që 
rrënja e Isaias do të ngrihet si një flamur për 
popujt; kombet do ta kërkojnë dhe vendi i 
prehjes së tij do të jetë i lavdishëm.

MALAKIA 1:11 Sepse, që nga lind dielli e deri 
atje ku perëndon, emri im do të jetë i madh 
midis kombeve dhe në çdo vend do t›i ofrohet 
temjan emrit tim dhe një blatim i pastër, sepse 
emri im do të jetë i madh midis kombeve”, 
thotë Zoti i ushtrive.

MATEU 16:27 Sepse Biri i njeriut do të vijë 
në lavdinë e Atit të vet bashkë me engjëjt e 
tij; dhe atëherë ai do të shpërblejë secilin sipas 
veprës së tij.

ROMAKËVE 11:25 Sepse nuk dua, 
o vëllezër, që ju të jeni të paditur këtë të 
fshehtë që të mos mbaheni me të madh në 
veten tuaj se i ka ndodhur një ngurtësim një 
pjese të Izraelit deri sa të ketë hyrë tërësia e 
johebrenjve,
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26 dhe kështu mbarë Izraeli do të shpëtohet, 
sikurse është shkruar: “Nga Sioni do të vijë 
Çlirimtari, dhe do të largojë pabesinë nga 
Jakobi.

27 Dhe kjo do të jetë besëlidhja ime me ta, kur 
unë t›ju heq mëkatet e tyre”.

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

Shiko: #1; #2; #4; #5; Levitiku 25:25,26; Ruthi 4:1-22; Isaia 41:14; 
Isaia 44:6,24; Isaia 48:17; Isaia 49:7; Isaia 54:5,8; Isaia 60:16; Isaia 
63:16; Jeremía 14:8; 2 e Korintasve 1:10; Galatasve 4:5; 2 Timoteut 

4:18; Titi 2:14; Hebrenjve 2:15; 2 Pjetrit 2:9.

E20 Mesia do të vendos një besëlidhje të re.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

ISAIA 59:21 “Sa për mua, kjo është 
besëlidhja ime me ata”, thotë Zoti: “Fryma 
ime është mbi ty dhe fjalët e mia që vura 
në gojën tënde nuk do të largohen kurrë 
nga goja jote as nga goja e pasardhësve 
të tu, as nga goja e pasardhësve të 
pasardhësve të tu”, thotë Zoti, “tani e 
përgjithmonë”.

JEREMÍA 31:31 Ja do të vijnë ditët”, thotë 
Zoti, “në të cilat do të vendos një besëlidhje 
të re me shtëpinë e Izraelit dhe me shtëpinë e 
Judës;

32 jo si besëlidhja që kam vendosur me etërit e 
tyre ditën kur i zura për dore për t›i nxjerrë 
nga vendi i Egjiptit, sepse ata e shkelën 
besëlidhjen time, ndonëse unë isha Perëndia i 

tyre”, thotë Zoti.
33 “Por kjo është besëlidhja që do të vendos me 

shtëpinë e Izraelit mbas atyre ditëve”, thotë 
Zoti: “Do ta shtie ligjin tim në mendjen e tyre 
dhe do ta shkruaj mbi zemrën e tyre, dhe unë 
do të jem Zoti i tyre dhe ata do të jenë populli 
im.

34 Ata nuk do të mësojnë secili të afërmin e tij 
dhe secili vëllanë e tij, duke thënë: “Njihni 
Zotin!”, sepse të gjithë do të më njohin, nga 
më i vogli e deri te më i madhi”, thotë Zoti. 
“Sepse unë do ta fal paudhësinë e tyre dhe 
nuk do ta kujtoj më mëkatin e tyre”.

LUKA 11:13 Nëse ju, pra, që jeni të këqij, 
dini t›u jepni dhurata të mira bijve tuaj, aq më 
tepër Ati juaj qiellor do t›u dhurojë Frymën e 
Shenjtë atyre që ia kërkojnë”.

ROMAKËVE 9:6 Por kjo nuk do të thotë se 
fjala e Perëndisë ra poshtë, sepse jo të gjithë që 
janë nga Izraeli janë Izrael.

7 As sepse janë pasardhës e Abrahamit janë 
të gjithë bij; por: “Në Isakun do të quhet 
pasardhja jote”.

8 Do të thotë: nuk janë bijtë e Perëndisë ata që 
lindin prej mishi, por vetëm bijtë e premtimit 
numërohen si pasardhës.

HEBRENJVE 8:8 Dhe kjo është besëlidhja që 
unë do të bëj me shtëpinë e Izraelit pas atyre 
ditëve, thotë Zoti: unë do t›i shtie ligjet e mia 
në mendjet e tyre dhe do t›i shkruaj në zemrat 
e tyre, dhe do të jem Perëndia e tyre dhe ata 
do të jenë populli im.

9 Dhe askush nuk do të mësojë më të afërmin 
e tij, askush vëllanë e vet, duke thënë: “Njih 
Perëndinë!”. Sepse të gjithë do të më njohin, 
nga më i vogli e deri tek më i madhi prej tyre,

10 sepse unë do të jem i mëshirshëm për 
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paudhësitë e tyre dhe nuk do të kujtoj më 
mëkatet e tyre dhe keqbërjet e tyre”.

Shiko: #1; #2; Mateu 26:26-29.

B14 Mesia bën të ditur lavdinë e Perëndisë.
C01 Lindja e Mesias eshte profetizuar.
E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 

johebrenjtë.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
     
ISAIA 60:1 Çohu, shkëlqe, sepse drita 

jote ka ardhur, dhe lavdia e Zotit u ngrit 
mbi ty.

2 Sepse ja, terri mbulon tokën dhe një 
errësirë e dëndur mbulon popujt; por mbi 
ty ngrihet Zoti dhe lavdia e tij duket mbi 
ty.

3 Kombet do të ecin në dritën tënde dhe 
mbretërit në shkëlqimin e daljes sate.

4 Ngrej sytë e tu rreth e qark dhe shiko; 
mblidhen të gjithë dhe vijnë te ti; bijtë e 
tu do të vijnë nga larg dhe bijat e tua do t›i 
sjellin në krahë.

5 Atëherë do të shikosh dhe do të jesh i 
kënaqur, zemra jote do të rrahë fort dhe do 
të hapet sepse bollëku i detit do të vijë te 
ti, pasuria e kombeve do të vije tek ti.

MATEU 28:19 Shkoni, pra, dhe bëni 
dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar 
në emër të Atit e të Birit e të Frymës së 
Shenjtë,

LUKA 2:30 sepse sytë e mi e panë 
shpëtimin tënd

31 që ti e përgatite përpara gjithë popujve:

32 dritën për të ndriçuar kombet dhe lavdinë e 
popullit tënd, Izraelit”.

LUKA 24:47 dhe që në emër të tij të 
predikohet pendimi dhe falja e mëkateve ndër 
të gjithë popujt, duke filluar nga Jeruzalemi.

GJONI 1:9 Ai (fjala) ishte drita e vërtetë, 
që ndriçon çdo njeri që vjen në botë.

GJONI 8:12 Dhe Jezusi u foli atyre përsëri 
duke thënë: “Unë jam drita e botës; kush më 
ndjek nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë 
dritën e jetës”.

VEPRAT E APOSTUJVE 13:47 Sepse 
kështu na ka urdhëruar Zoti: “Unë të vura si 
dritë të johebrenjve, që ti ta çosh shpëtimin 
deri në skajin e dheut””.

VEPRAT E APOSTUJVE 26:18 që t›u 
çelësh sytë atyre dhe t›i kthesh nga errësira në 
dritë dhe nga pushteti i Satanit te Perëndia, 
që të marrin me anë të besimit në mua 
faljen e mëkateve dhe një trashëgim midis të 
shenjtëruarve”.

ROMAKËVE 11:11 Unë them, pra: 
“Mos u penguan, që të rrëzohen? Aspak; por 
me anë të rrëzimit të tyre u erdhi shpëtimi 
johebrenjve, që t›i shtjerë ata në xhelozi.

12 Edhe nëse rrëzimi i tyre është fitim për 
botën dhe pakësimi i tyre është fitim për 
johebrenjtë, sa më tepër do të jetë mbushullia 
e tyre?

13 Sepse unë po ju flas juve, johebrenjve, duke 
qenë se jam apostulli i johebrenjve; dhe unë e 
nderoj shërbesën time,

14 për të provuar se në ndonjë mënyrë mund 
t›i provokoj se mos i shtie në zili ata që janë 
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mishi im edhe shpëtoj disa prej tyre.
15 Sepse, në qoftë se refuzimi i tyre është pajtim 

për botën, ç›do të jetë ripranimi i tyre, përveç 
se kalimi prej vdekjes në jetë?

Shiko: #1; #2; #3; #4; #5; Mateu 15:14; Mateu 23:19,24; Veprat e 
Apostujve 14:16; Veprat e Apostujve 17:30,31; Romakëve 15:9-12; 

Efesianëve 5:14.

B21 Mesia eshte drita.
G05 Mesia do të shohë shumë fryte.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H05 Lavdia dhe fuqia e ardhur nga Mesia.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.
H11 Mesia do të lartësohet.

ISAIA 60:6-7
ISAIA 60:8 Kush janë këta që 

fluturojnë si një re dhe si pëllumba në 
drejtim të foleve të tyre?

9 Po, ishujt do të kenë shpresa tek unë, me 
anijet e Tarshishit në radhë të parë, për 
të sjellë nga larg bijtë e tu me argjendin 
e tyre dhe arin e tyre, për emrin e Zotit, 
Perëndisë tënd, dhe të Shenjtit

10 Bijtë e të huajit do të rindërtojnë muret 
e tua dhe mbretërit e tyre do të vihen në 
shërbimin tënd, sepse në zemërimin tim të 
godita, por në dashamirësinë time kisha 
dhembshuri për ty.

11 Portat e tua do të jenë gjithnjë të hapura, 
nuk do të mbyllen as ditën as natën, që të 
mund të futin te ti pasurinë e kombeve me 
mbretërit e tyre në krye.

ISAIA 60:12-15
ISAIA 60:16 Ti do të thithësh qumështin 

e kombeve, do të thithësh gjitë e mbretërve 
dhe do të pranosh që unë, Zoti, jam 
Shpëtimtari yt dhe Çliruesi yt, i Fuqishmi 

i Jakobit.
17 Në vend të bronzit do të sjell ar, në vend 

të hekurit do të sjell argjend, në vend të 
drurit bronz, në vend të gurëve hekur; do 
të vendos si gjukatësin tënd paqen dhe si 
kujdestarin tënd drejtësinë.

18 Nuk do të dëgjohet të flitet më për dhunë 
në vendin tënd, as për shkatërrime dhe 
rrënoja brenda kufijve të tu; por do t›i 
quash muret e tua “Shpëtim” dhe portat e 
tua “Lavdërim”.

19 Dielli nuk do të jetë më drita jote gjatë 
ditës, as hëna nuk do të të ndriçojë më me 
vezullimin e saj; por Zoti do të jetë drita 
jote e përjetshme dhe Perëndia yt lavdia 
jote.

20 Dielli yt nuk do të perëndojë më dhe hëna 
jote nuk do të tërhiqet më, sepse Zoti do të 
jetë drita jote e përjetshme dhe ditët e tua 
të zisë do të marrin fund.

21 Tërë ata të popullit tënd do të jenë të 
drejtë; ata do të zotërojnë vendin përjetë, 
farën që unë mbolla, veprën e duarve të 
mia, për të shfaqur lavdinë time.

PSALMET 37:29 Të drejtët do të trashëgojnë 
tokën dhe do të banojnë gjithnjë mbi të.

PSALMET 72:11 Po, gjithë mbretërit do ta 
adhurojnë dhe gjithë kombet do t›i shërbejnë.

ISAIA 26:1 Atë ditë do të këndohet kjo 
këngë në vendin e Judës: “Ne kemi një qytet 
të fortë; Perëndia ka vënë shpëtimin për mure 
dhe për bastione.

2 Hapni portat dhe le të hyjë kombi i drejtë, që 
ruan besnikërinë”.

ISAIA 49:23 Mbretërit do të jenë 
baballarët tuaj birësues dhe mbretëreshat 
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e tyre do të jenë tajat tuaja; ata do të bien 
përmbys para teje me fytyrën përtokë dhe do 
të lëpijnë pluhurin e këmbëve të tua; kështu 
do të mësosh që unë jam Zoti dhe ata që 
shpresojnë tek unë nuk do të turpërohen.

GJONI 9:5 Derisa jam në botë, unë jam 
drita e botës”.

GJONI 12:28 O Atë, përlëvdo emrin 
tënd!” Atëherë një zë erdhi nga qielli: “E kam 
përlëvduar dhe do ta përlëvdoj akoma!”.

GJONI 15:1 “Unë jam hardhia e vërtetë 
dhe Ati im është vreshtari.

2 Çdo shermend që nuk jep fryt në mua, ai 
e heq; kurse çdo shermend që jep fryt, ai e 
krasit që të japë edhe më shumë fryt.

GJONI 15:8 Në këtë është përlëvduar Ati 
im, që të jepni shumë fryt, dhe kështu do të 
jeni dishepujt e mi.

ROMAKËVE 1:17               Sepse 
drejtësia e Perëndisë është zbuluar në të nga 
besimi në besim siç është shkruar: “I drejti do 
të jetojë me anë të besimit”.

ROMAKËVE 5:19  Në fakt, ashtu si nga 
mosbindja e një njeriu të vetëm të shumtët u 
bënë mëkatarë, ashtu edhe nga bindja e një të 
vetmi të shumtët do të bëhen të drejtë.

EFESIANËVE 2:10  Prandaj kujtohuni 
se dikur ju johebrenj në mish, të quajtur të 
parrethprerë nga ata që e quajnë veten të 
rrethprerë, sepse të tillë u bënë në mish, nga 
dora e njeriut,

2 PJETRIT 3:13 Dhe kini parasysh se durimi 
i Zotit tonë është në shërbim të shpëtimit, 
sikurse ju ka shkruar edhe vëllai ynë i dashur 
Pal, sipas diturisë që iu dha;

ZBULESA 21:12 Ai kishte një mur të madh 
dhe të lartë me dymbëdhjetë porta, dhe 
te portat dymbëdhjetë engjëj, dhe emra 
të shkruar mbi to, të cilat janë emrat e të 
dymbëdhjetë fiseve të bijve të Izraelit.

13 Nga lindja ishin tri porta, nga veriu tri porta, 
nga jugu tri porta dhe nga perëndimi tri 
porta.

14 Dhe muri i qytetit kishte dymbëdhjetë 
themele dhe mbi to ishin emrat e 
dymbëdhjetë apostujve të Qengjit.

ZBULESA 21:23 Dhe qyteti nuk ka nevojë për 
diell, as për hënë që të ndriçojnë në të, sepse 
lavdia e Perëndisë e ndriçon atë, dhe llamba e 
tij është Qengji.

24 Dhe kombet e të shpëtuarve do të ecin në 
dritën e tij; dhe mbretërit e dheut do të sjellin 
lavdinë dhe nderin e tyre në të.

25 Dhe portat e tij nuk do të mbyllen asnjëherë 
gjatë ditës, sepse nuk do të ketë asnjëherë 
natë.

26 Edhe në të do të sjellin lavdinë dhe nderin e 
kombeve.

27 Edhe nuk do të hyjë asgjë e papastër dhe 
askush që kryen neveri e gënjeshtër, por 
vetëm ata që janë të shkruar në librin e jetës të 
Qengjit.

ZBULESA 22:5 Dhe atje natë nuk do të ketë; 
edhe nuk kanë nevojë për llambë, as për dritë 
dielli, sepse Zoti Perëndi i ndriçon; dhe ata do 
të mbretërojnë në shekuj të shekujve.

Shiko: #1; #2; #3; #4; #5; Psalmet 1:5; Psalmet 112:1-6; Isaia 57:13.
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D01 Vajosja e Mesisë.
E06 Misioni dhe profesioni i Mesias.
E15 Mesia do të sjellë lajmin e gëzuar.
H11 Mesia do të lartësohet.
     
ISAIA 61:1 Fryma e Zotit, Zoti është 

mbi mua, sepse Zoti më ka vajosur për t›u 
dhënë një lajm të mirë të përulurve; më 
ka dërguar të lidh plagën e atyre që e kanë 
zemrën të thyer, të shpall çlirimin e atyre

2 të shpall vitin e hirit të Zotit dhe ditën 
e hakmarrjes të Perëndisë tonë, për të 
ngushëlluar tërë ata që pikëllohen,

3 për t›u dhënë gëzim atyre që pikëllohen 
në Sion, për t›u dhënë atyre një diademë 
në vend të hirit, vajin e gëzimit në vend të 
zisë, mantelin e lavdërimit në vend të një 
fryme të ligështuar, me qëllim që të quhen 
lisa të drejtësisë mbjellja e Zotit, për të 
paraqitur lavdinë e tij.

ISAIA 57:15 Sepse kështu thotë i Larti 
dhe i Madhërishmi që banon përjetësinë dhe 
emri i të cilit është i “Shenjti”: “Unë banoj 
në vendin e lartë dhe të shenjtë dhe bashkë 
me atë që është i penduar dhe i përulur nga 
fryma, për të ngjallur frymën e të përulurve, 
për të ngjallur frymën e të penduarve.

MATEU 3:16 Dhe Jezusi, sapo u pagëzua, 
doli nga uji; dhe ja, qiejt iu hapën, dhe ai 
pa Frymën e Perëndisë duke zbritur si një 
pëllumb e duke ardhur mbi të;

17 dhe ja një zë nga qielli që tha: “Ky është Biri 
im i dashur, në të cilin jam kënaqur”.

MATEU 5:4 Lum ata që vajtojnë, sepse ata 
do të ngushëllohen.

5 Lum ata që janë zemërbutë, sepse ata do ta 
trashëgojnë tokën.

LUKA 4:17 I dhanë në dorë librin e 
profetit Isaia; e hapi dhe gjeti vendin ku ishte 
shkruar:

18 “Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më 
vajosi për të ungjillizuar të varfërit; ai më 
dërgoi për të shëruar ata që e kanë zemrën të 
thyer, për të shpallur çlirimin e të burgosurve 
dhe kthimin e të parit të verbërve, për të 
çliruar përsëri të shtypurit,

19 dhe për të predikuar vitin e pranueshëm të 
Zotit”.

20 Pastaj, si e mbylli librin dhe ia dha shërbyesit, 
u ul; dhe sytë e të gjithëve në sinagogë u 
drejtuan mbi të.

21 Atëherë ai nisi të thotë: “Sot ky Shkrim u 
përmbush në veshët tuaja”.

GJONI 1:32 Dhe Gjoni dëshmoi duke 
thënë: “E pashë Frymën duke zbritur nga 
qielli si një pëllumb dhe ndenji mbi të.

33 Unë nuk e njihja, por ai që më dërgoi të 
pagëzoj në ujë, më tha: “Ai, mbi të cilin do të 
shikosh se zbret Fryma dhe qëndron mbi të, 
është ai që pagëzon me Frymën e Shenjtë”.

34 Dhe unë pashë e dëshmova se ai është Biri i 
Perëndisë”.

GJONI 15:11 Këto gjëra jua kam thënë që 
gëzimi im të qëndrojë në ju dhe gëzimi juaj të 
jetë i plotë.

2 E KORINTASVE 6:2 sepse ai thotë: 
“Në kohë të pëlqyer unë të dëgjova dhe në 
ditë shpëtimi të ndihmova”. Ja, pra, koha e 
pëlqyer, ja, pra, dita e shpëtimit.

2 E KORINTASVE 7:9 Tani po gëzohem, 
jo sepse u trishtuat, por sepse u trishtuat për 
pendim, sepse u trishtuat sipas Perëndisë, që 
të mos ju bëhet juve ndonjë dëm nga ne.
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10 Trishtimi sipas Perëndisë në fakt, sjell pendim 
për shpëtim, për të cilin njeriu nuk i vjen keq, 
por trishtimi i botës shkakton vdekje.

Shiko: #1; Psalmet 30:11; Isaia 12:1; Ezekieli 16:8-13; Gjoni 14:14-
26; Titi 3:4-6.

E20 Mesia do të vendos një besëlidhje të re.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.
   
ISAIA 61:4 Ata do të rindërtojnë 

rrënojat e vjetra, do të rimëkëmbin vendet 
që janë shkretuar në të kaluarën, do të 
restaurojnë qytetet e shkretuara dhe të 
shkatërruara prej shumë brezash.

5 Të huajtë do të vijnë të kullosin kopetë 
tuaja, bijtë e të huajit do të jenë bujq tuaj 
dhe vreshtarë tuaj.

6 Por ju do të quheni “priftërinj të Zotit” 
dhe do të quheni “ministra të Perëndisë 
tonë”. Ju do të gëzoni pasuritë e kombeve, 
dhe lavdia e tyre do të kalojë te ju.

7 Në vend të turpit tuaj do të keni një 
nderim të dyfishtë; në vend të hutimit 
do të ngazëllojnë në trashëgiminë e tyre. 
Prandaj në vendin e tyre do të zotërojnë 
dyfishin dhe do të kenë një ngazëllim të 
përjetshëm.

8 Sepse unë, Zoti, e dua drejtësinë, urrej 
vjedhjennë olokaust: unë do t›u jap atyre 
me besnikmëri shpërblimin dhe do të bëj 
me ta një besëlidhje të përjetshme.

9 Pasardhësit e tyre do të jenë të njohur ndër 
kombet dhe brezi i tyre ndër popuj; tërë 
ata që do t›i shohin do t›i njohin, sepse ata 
janë një fis i bekuar nga Zoti.

VEPRAT E APOSTUJVE 20:28 Tregoni 
kujdes, pra, për veten tuaj dhe për gjithë 
tufën, në mes të së cilës Fryma e Shenjtë ju 
ka vënë ju kujdestarë që të kullotni kishën e 
Perëndisë, të cilën ai e ka fituar me gjakun e 
tij.

HEBRENJVE 8:8 Dhe kjo është besëlidhja që 
unë do të bëj me shtëpinë e Izraelit pas atyre 
ditëve, thotë Zoti: unë do t›i shtie ligjet e mia 
në mendjet e tyre dhe do t›i shkruaj në zemrat 
e tyre, dhe do të jem Perëndia e tyre dhe ata 
do të jenë populli im.

9 Dhe askush nuk do të mësojë më të afërmin 
e tij, askush vëllanë e vet, duke thënë: “Njih 
Perëndinë!”. Sepse të gjithë do të më njohin, 
nga më i vogli e deri tek më i madhi prej tyre,

10 sepse unë do të jem i mëshirshëm për 
paudhësitë e tyre dhe nuk do të kujtoj më 
mëkatet e tyre dhe keqbërjet e tyre”.

11 Duke thënë “një besëlidhje e re”, ai e vjetëroi 
të parën; edhe ajo që vjetrohet dhe plaket 
është afër prishjes.

12 Sigurisht edhe e para Besëlidhje kishte 
disa rregulla për shërbesën hyjnore dhe për 
shenjtëroren tokësore.

13 Sepse u ndërtua një tabernakull i parë, në 
të cilin ishte shandani, tryeza dhe bukët e 
paraqitjes; ai quhet: “Vendi i shenjtë”.

1 PJETRIT 2:9 Shumë të dashur, unë ju 
këshilloj, si të huaj dhe shtegtarë, të hiqni 
dorë nga lakmitë e mishit, që luftojnë kundër 
shpirtit.

1 PJETRIT 5:1 dhe jo si zotëronjës mbi ata që 
ju janë besuar, por duke u bërë shembull për 
tufën.

2 Dhe kur të shfaqet kryebariu, do të merrni 
kurorën e lavdisë që nuk fishket.
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3 Gjithashtu ju, të rinjtë, nënshtrojuni 
pleqëve. Po, nënshtrojuni të gjithënjeri 
tjetrit dhe vishuni me përulje, sepse Perëndia 
i kundërshton krenarët, por u jep hir të 
përulurve.

4 Përuluni, pra, nën dorën e fuqishme të 
Perëndisë, që ai t›ju lartësojë ne kohën e 
duhur,

ZBULESA 1:6 Ja, ai vjen me retë dhe çdo sy 
do ta shohë, edhe ata që e tejshpuan; dhe të 
gjitha fiset e dheut do të vajtojnë për të. Po, 
amen.

ZBULESA 5:10 Pastaj pashë, dhe dëgjova 
zërin e shumë engjëjve përqark fronit, qenieve 
të gjalla dhe pleqve; dhe numri i tyre ishte 
dhjetë mijëra dhjetë mijërash dhe mijëra 
mijërash,

ZBULESA 20:6 I lum dhe i shenjtë është ai që 
ka pjesë në ringjalljen e parë. Mbi ata vdekja 
e dytë nuk ka pushtet, por ata do të jenë 
priftërinj të Perëndisë dhe të Krishtit dhe do 
të mbretërojnë me të një mijë vjet.

Shiko: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

G05 Mesia do të shohë shumë fryte.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

ISAIA 61:10 Unë do të gëzohem shumë 
tek Zoti, shpirti im do të kremtojë 
Perëndinë tim, sepse më ka veshur me 
rrobat e shpëtimit, më ka mbuluar 
me mantelin e drejtësisë, ashtu si një 
dhëndër që vë një diademë, si një nuse që 
zbukurohet me xhevahiret e saj.

11 Prandaj, ashtu si toka bën që të rritet 
bimësia e saj dhe kopshti bën që të mbijë 
atë që është mbjellë, po kështu Zoti, Zoti, 
do të bëjë që të mbijë drejtësia dhe lëvdimi 
përpara tërë kombeve.

ZANAFILLA 3:11 Dhe Perëndia i tha: “Kush të 
tregoi se ishe lakuriq? Mos vallë ke ngrënë nga 
pema që unë të kisha urdhëruar të mos haje?”.

LUKA 1:46 Dhe Maria tha: “Shpirti im e 
madhëron Zotin,

47 dhe fryma im ngazëllon në Perëndinë, 
Shpëtimtarin tim,

2 E KORINTASVE 5:2 Sepse në këtë çadër 
ne psherëtijmë duke dëshëruar fort të vishemi 
me banesën tonë qiellore,

3 nëse do të gjindemi të veshur e jo të zhveshur.

ZBULESA 3:5 Kush ka veshë, le të dëgjojë 
atë që Fryma u thotë kishave”.

ZBULESA 3:18 Unë të gjithë ata që i dua i 
qortoj dhe i ndëshkoj; prandaj ji i zellshëm 
dhe pendohu.
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ZBULESA 7:14 Prandaj edhe janë përpara 
fronit të Perëndisë dhe i shërbenin atij ditë e 
natë në tempullin e tij; dhe ai që rri ulur mbi 
fron do të banojë në mes tyre.

ZBULESA 19:7 Le të gëzohemi dhe të 
ngazëllohemi dhe le t›i japim atij lavdi, sepse 
erdhi dasma e Qengjit dhe nusja e tij është 
përgatitur!

8 Dhe i është dhënë të vishet me li të hollë, të 
pastër dhe të shkëlqyeshëm, sepse liri i hollë 
janë veprat e drejta të shenjtorëve”.

Shiko: #1; #2; #3; #4; #5; Zanafilla 2:25; Zanafilla 3:7-15; 
Filipianëve 4:4; 1 Pjetrit 1:3-9; 1 Pjetrit 2:9.

E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

ISAIA 62:1 Për hir të Sionit unë nuk 
do të hesht dhe për hir të Jeruzalemit nuk 
do të gjej prehje deri sa drejtësia e saj të 
mos dalë si agimi dhe shpëtimi i saj si një 
pishtar flakërues.

2 Atëherë kombet do të shohin drejtësinë 
tënde dhe tërë mbretërit lavdinë tënde; 
do të thirresh me një emër të ri, që do ta 
tregojë goja e Zotit.

3 Do të jesh një kurorë e shkëlqyer në dorën 
e Zotit, një diademë mbretërore në dorë të 
Perëndisë tënd.

VEPRAT E APOSTUJVE 9:15 Por Zoti 
i tha: “Shko, sepse ai është vegla që unë kam 
zgjedhur për ta sjellë emrin tim përpara 
johebrenjve, mbretërve dhe bijve të Izraelit.

1 E KORINTASVE 9:25 Dhe kushdo që 
merr pjesë në garë kontrollon veten në të 
gjitha; dhe ata e bëjnë këtë për të marrë një 
kurorë që prishet, kurse ne për një kurorë që 
nuk prishet.

FILIPIANËVE 4:1 Bëj thirrje Evodisë, 
bëj thirrje gjithashtu Sintikës, të jenë të një 
mendje në Zotin.

2 TIMOTEUT 4:8 Përpiqu të vish 
shpejt tek unë,

JAKOBIT 1:12 Por secili tundohet i 
udhëhequr dhe i mashtruar nga lakminë e vet.

1 PJETRIT 5:4 Përuluni, pra, nën dorën e 
fuqishme të Perëndisë, që ai t›ju lartësojë ne 
kohën e duhur,

ZBULESA 2:10 Kush ka veshë, le të dëgjojë 
atë që Fryma u thotë kishave: kush fiton nuk 
do të preket nga vdekja e dytë”.

ZBULESA 2:17 “Edhe engjëllit të kishës 
në Tiatirë shkruaji: Këto gjëra thotë Biri i 
Perëndisë, ai që ka sytë si flakë zjarri dhe 
këmbët e tij janë të ngjashëm me bronz të 
shkëlqyeshëm.

ZBULESA 3:11 Kush fiton do ta bëj shtyllë 
në tempullin e Perëndisë tim, dhe ai nuk do 
të dalë më përjashta; dhe do të shkruaj mbi 
të emrin e Perëndisë tim, dhe emrin e qytetit 
të Perëndisë tim, të Jeruzalemit të ri, që zbret 
nga qielli nga Perëndia im, dhe emrin tim të 
ri.

ZBULESA 4:4 dhe nga froni shpërthenin 
vetëtima, bubullima dhe zëra; dhe përpara 
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fronit ishin shtatë llamba të ndezura, që janë 
të shtatë Frymërat e Perëndisë.

ZBULESA 4:10 “Ti je i denjë, o Zot, të 
marrësh lavdinë, nderimin dhe fuqinë, sepse 
ti i krijove të gjitha gjëra, dhe nëpërmjet 
vullnetit tënd ekzistojnë dhe u krijuan”.

11 Pastaj pashë në dorën e djathtë të atij që rrinte 
ulur mbi fron, një libër të shkruar përbrenda 
dhe përjashta, të vulosur me shtatë vula.

ZBULESA 12:1 Ishte shtatzënë e bërtiste nga 
dhembjet dhe mundimet e lindjes.

Shiko: #1; #2; #3; #4; #5; Mateu 27:29; 1 Thesalonikasve 2:19; 
Zbulesa 6:2; Zbulesa 14:14.

B20 Dashuria e Mbretit për njerëzit e Tij.
B23 Hiri i Perëndisë dhe Mesias.
E20 Mesia do të vendos një besëlidhje të re.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

ISAIA 62:4 Nuk do të quhesh më “E 
braktisur”, as toka jote nuk do të quhet 
më “E shkretë”, por do të të quajnë 
“Kënaqësia ime është tek ajo” dhe toka 
jote “E Martuar”, sepse Zoti gjen kënaqësi 
te ti, dhe toka jote do të ketë një dhëndër.

5 Prandaj, ashtu si një i ri martohet me një 
të virgjër, bijtë e tu do të martohen me ty; 
dhe ashtu si i martuari gëzohet me nusen, 
kështu Perëndia do të gëzohet për ty.

6 Mbi muret e tua, o Jeruzalem, kam vënë 
roje që nuk do të heshtin kurrë, as ditën as 
natën. Ju që i kujtoni Zotit premtimet e tij, 
mos rrini në heshtje,

7 dhe mos e lini të pushojë, deri sa ta ketë 
rivendosur Jeruzalemin dhe ta bëjë atë 
lëvdimin e të gjithë tokës.

8 Zoti është betuar për krahun e tij të 
djathtë dhe për krahun e tij të fuqishëm: 
“Nuk do t›u jap më grurin tënd si ushqim 
armiqve të tu dhe bijtë e të huajit nuk do 
të pinë më mushtin tënd për të cilin je 
munduar.

9 Por ata që do ta kenë mbledhur grurin do 
të hanë dhe do të lëvdojnë Zotin, dhe ata 
që do të kenë vjelur, do të pinë mushtin në 
oborret e shenjtërores sime”.

OSEA 2:20 Do të fejohesh me mua në 
besnikëri, dhe ti do të njohësh Zotin.

21 Atë ditë do të ndodhë që unë do të 
përgjigjem”, thotë Zoti. “Do t›i përgjigjem 
qiellit dhe ky do t›i përgjigjet tokës;
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ISAIA 54:6 Sepse Zoti të ka thirrur si një 
grua të braktisur dhe të pikëlluar në frymën 
e saj, si nusja e rinisë që është përzënë, thotë 
Perëndia yt.

7 Të kam braktisur për një çast të shkurtër, por 
me dhembshuri të pamasë do të të mbledh.

SOFONIA 3:17 Zoti, Perëndia yt, në mes 
teje është i fuqishmi që shpëton. Ai do të 
mbushet me gëzim për ty, në dashurinë e tij 
do qëndrojë në heshtje, do të gëzohet për ty 
me britma gëzimi.

LUKA 12:32 Mos ki frikë, o tufë e vogël, 
sepse Atit tuaj i pëlqeu t›ju japë mbretërinë.

LUKA 15:7 Dhe unë po ju them se po 
kështu në qiell do të ketë më shumë gëzim për 
një mëkatar të vetëm që pendohet, sesa për 
nëntëdhjetë e nëntë të drejtët, që nuk kanë 
nevojë të pendohen.

GJONI 3:29 Ai që e ka nusen është 
dhëndri, por miku i dhëndrit, që është i 
pranishëm dhe e dëgjon, gëzohet shumë për 
zërin e dhëndrit; prandaj ky gëzimi im është i 
plotësuar!

GJONI 15:11 Këto gjëra jua kam thënë që 
gëzimi im të qëndrojë në ju dhe gëzimi juaj të 
jetë i plotë.

ROMAKËVE 9:27  Por Isaia thërret për 
Izraelin: “Edhe sikur të ishte numri i bijve të 
Izraelit si rëra e detit, vetëm mbetja e tij do të 
shpëtohet”.

ZBULESA 19:7 Le të gëzohemi dhe të 
ngazëllohemi dhe le t›i japim atij lavdi, sepse 
erdhi dasma e Qengjit dhe nusja e tij është 

përgatitur!

ZBULESA 21:9 Pastaj erdhi drejt meje një nga 
të shtatë engjëjt që kishin të shtatë kupat plot 
me shtatë plagët e fundit, dhe foli me mua, 
duke thënë: “Eja, do të të tregoj nusen, gruan 
e Qengjit”.

Shiko: #1; #2; #3; #5; Ligji i Përtërirë 4:31; Ligji i Përtërirë 30:9; 
Ligji i Përtërirë 31:6,8,16-18; Jozueu 1:5; 1 i Samuelit 12:22; 1 
i Mbretërve 19:10; 1 i Kronikave 16:31; Psalmet 16:11; Psalmet 

94:14; Isaia 49:14-16; Isaia 53:10; Isaia 54:1,6,7; Isaia 60:10; Isaia 
62:12; Jeremía 32:41; Ezekieli 20:41; Osea 1:7-11; Gjoni 17:13; 

Romakëve 14:17; Filipianëve 2:2; Zbulesa 21:2.

E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

E22 Detyra e Mesias do të jetë e bekuar.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.
     
ISAIA 62:10 Kaloni, kaloni nëpër porta! 

Përgatitni rrugën për popullin! Shtroni, 
shtroni udhën, hiqni gurët, ngrini një 
flamur para popujve!

11 Ja, Zoti shpalli deri në skajin e tokës: “I 
thoni bijës së Sionit: Ja, shpëtimi yt po 
vjen; ja, ka me vete shpërblimin e saj dhe 
shpërblimi i saj e pararend.

12 Do t›i quajnë “Populli i shenjtë”, “Të 
çliruarit e Zotit”, dhe ti do të quhesh “E 
kërkuara”, “Qyteti i pabraktisur””.

EKSODI 17:15 Moisiu ndërtoi pastaj një 
altar, të cilit i vuri emrin: “Zoti është flamuri 
im”; dhe tha:

ISAIA 11:10 Atë ditë do të ndodhë që 
rrënja e Isaias do të ngrihet si një flamur për 
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popujt; kombet do ta kërkojnë dhe vendi i 
prehjes së tij do të jetë i lavdishëm.

MATEU 1:21 Dhe ajo do të lindë një djalë 
dhe ti do t›i vësh emrin Jezus, sepse ai do të 
shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre”.

MATEU 3:3 Dhe në fakt për Gjonin 
kishte folur profeti Isaia kur tha: “Një zë i atij 
që bërtet në shkretëtirë: “Përgatitni udhën e 
Zotit, drejtoni shtigjet e tij””.

MATEU 21:5 “I thoni bijës së Sionit: Ja po 
të vjen mbreti yt, zemërbutë, hipur mbi një 
gomare, madje një pulishtë, pjellë e një kafshe 
barrë”.

LUKA 1:17 Dhe do të shkojë përpara tij 
në frymë dhe pushtet të Elias, për t›i kthyer 
zemrat e prindërve te fëmijët dhe rebelët në 
urtinë e të drejtëve, për t›ia bërë gati Zotit një 
popull të përgatitur mirë”.

GJONI 3:14 Dhe ashtu si Moisiu e ngriti 
lart gjarprin në shkretëtirë, kështu duhet të 
ngrihet lart Biri i njeriut,

ROMAKËVE 10:18 Por unë them: Mos 
nuk dëgjuan? Madje, “Zëri i tyre mori mbarë 
dheun dhe fjalët e tyre shkuan deri në skajet 
më të largëta të tokës”.

ZBULESA 22:12 Dhe ja, unë vij shpejt, dhe 
shpërblimi im është me mua, për t›i dhënë 
gjithsecilit sipas veprave që ai ka bërë.

Shiko: #1; #2; #3; #4; #5; Ligji i Përtërirë 7:6; Ligji i Përtërirë 26:19; 
Ligji i Përtërirë 28:9; Psalmet 98:1-3; Kantiku i Kantikëve 5:10; Isaia 
18:3; Isaia 49:22; Isaia 57:14; Isaia 59:19; Marku 16:15; Romakëve 

10:11-18.

D05 Mesia do të jetë shpenguesi.
D06 Mesia do të jetë Këshilltar.
F11 Vuajtja e Mesias.
H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.

ISAIA 63:1 Kush është ai që vjen 
nga Edomi, nga Botsrahu, me rrobat 
e ngjyrosura me bojë të kuqe flakë? 
Ky, i veshur shkëlqyeshëm, që ecën në 
madhështinë e forcës së tij? “Jam unë që 
flas me drejtësi dhe jam i fuqishëm për të 
shpëtuar”.

2 Pse veshja jote është e kuqe dhe rrobat e 
tua si ata që shtrydhin rrushin në gaviç?

3 Gaviçin e shtypa vetëm dhe asnjë nga 
popujt nuk ishte me mua. I shtypa në 
zemërimin tim dhe i shkela në tërbimin 
tim. Gjaku i tyre spërkati rrobat e mia dhe 
njollosa tërë veshjet e mia.

4 Sepse dita e hakmarrjes ishte në zemrën 
time dhe viti i çlirimit tim ka ardhur.

5 Shikova, por nuk kishte asnjeri që të më 
ndihmonte; shtanga që askush nuk po më 
ndihmonte. Atëherë vetë krahu im më ka 
shpëtuar dhe tërbimi im më ka ndihmuar.

6 I shkela me këmbë popujt në zemërimin 
tim, i deha në tërbimin tim dhe bëra që të 
derdhet gjaku i tyre mbi tokë”.

LUKA 12:50 Tani unë kam një pagëzim me 
të cilën duhet të pagëzohem dhe jam në ankth 
deri sa të kryhet.

GJONI 16:32 Ja, po vjen ora, madje tashmë 
ka ardhur, në të cilën ju do të shpërndaheni, 
secili për punë të vet, dhe do të më lini vetëm; 
por unë nuk jam vetëm, sepse Ati është me 
mua.

HEBRENJVE 1:3 edhe u bë aq më i lartë nga 
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engjëjt, sa më të madhërueshëm se ata është 
emri që ai e trashëgoi.

ZBULESA 14:19 Atëherë engjëlli e lëshoi 
drapërin e tij mbi tokë dhe voli vreshtin e 
dheut dhe hodhi rrushin në vozën e madhe të 
zemërimit të Perëndisë.

20 Dhe voza u shtrydh jashtë qytetit dhe nga 
voza doli gjak deri te frerët e kuajve, për 
njëmijë e gjashtëqind stade.

ZBULESA 19:13 Dhe ishte i veshur me një 
rrobe të ngjyer në gjak; dhe emri i tij quhet: 
“Fjala e Perëndisë”.

14 Dhe ushtritë që janë në qiell e ndiqnin mbi 
kuaj të bardhë, të veshur me rroba liri të hollë, 
të bardhë dhe të pastër.

15 Dhe nga goja e tij dilte një shpatë e mprehtë 
për të goditur me të kombet; dhe ai do të 
qeverisë me skeptër prej hekuri dhe ai vet 
do të shkelë vozën e verës së mërisë dhe të 
zemërimit të Perëndisë së plotfuqishëm.

Shiko: #1; #5; Isaia 59:16,17; Zbulesa 6:9-17; Zbulesa 18:20.

E26 Puna e shpengimit nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

ISAIA 63:7 Unë do të kujtoj mirësitë 
e Zotit, lavdimet e Zotit për gjithçka që 
na ka dhënë si dhe mirësinë e madhe 
që i ka siguruar shtëpisë së Izraelit 
sipas dhembshurive të tij dhe sipas 
dashamirësisë së tij të madhe.

8 Ai në fakt kishte thënë: “Ata me të vërtetë 
janë populli im, bij që nuk do të veprojnë 
në mënyrë të rreme”. Kështu ai u bë 
Shpëtimtari i tyre.

9 Në çdo hidhërim të tyre ai u hidhërua, 
dhe Engjëlli i pranisë së tij i shpëtoi; me 
dashurinë dhe dhembshurinë e tij i çliroi, i 
lartoi dhe u solli tërë ditët e së kaluarës.

MATEU 14:14 Dhe Jezusi, kur doli 
nga barka, pa një turmë të madhe, pati 
dhembshuri për të dhe shëroi ata që ishin të 
sëmurë.

ROMAKËVE 11:1 Unë, pra, them: 
A thua Perëndia e hodhi poshtë popullin e 
vet? Aspak, sepse edhe unë jam Izraelit, nga 
pasardhje e Abrahamit, nga fisi i Beniaminit.

2 Perëndia nuk e hodhi poshtë popullin e vet, 
të cilin e njohu që përpara. A nuk e dini ju 
ç›thotë Shkrimi për Elian? Si i drejtohet ai 
Perëndisë kundër Izraelit, duke thënë:

ROMAKËVE 11:28 Për sa i përket 
ungjillit ata janë armiq për hirin tuaj, por për 
sa i përket zgjedhjes, janë të dashur për hir të 
etërve,

TITI 3:4 ai na shpëtoi jo me anë të veprave të 
drejta që ne bëmë, por sipas mëshirës së tij, 
me anë të larjes së rilindjes dhe të ripërtëritjes 
së Frymës së Shenjtë,

5 të cilën e derdhi me mbushëlli mbi ne, me anë 
të Jezu Krishtit, shpëtimtarit tonë,

6 që ne, të shfajësuar me anë të hirit të tij, të 
bëhemi trashëgimtarë të jetës së përjetshme, 
sipas shpresës që kemi.

7 Kjo fjalë është e sigurt, dhe dua që ti të 
pohosh me forcë këto gjëra, që ata që kanë 
besuar në Perëndinë të kujdesen për të kryer 
vepra të mira. Këto gjëra janë të mira dhe të 
dobishme për njerëzit.

HEBRENJVE 2:17  sepse, duke qenë se 
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ai vetë hoqi kur u tundua, mund t›u vijë në 
ndihmë atyre që tundohen.

18 Prandaj, o vëllezër të shenjtë, pjestarë të 
thirrjes qiellore, vështroni apostullin dhe 
kryepriftin e rrëfimit të besimit tonë, Jezu 
Krishtin,

HEBRENJVE 4:15  Le t›i afrohemi, pra, 
me guxim fronit të hirit, që të marrim mëshirë 
e të gjejmë hir, për të pasur ndihmë në kohë 
nevoje.

HEBRENJVE 5:8 dhe, si u bë i përkryer, u bë 
vepronjësi i shpëtimit të amshuar për të gjithë 
ata që që i binden,

1 GJONIT 4:9 Shumë të dashur, në qoftë se 
Perëndia na ka dashur në këtë mënyrë; edhe 
ne duhet ta duam njeri-tjetrin.

10 Askush s›e ka parë ndonjëherë Perëndinë; po 
ta duam njeri-tjetrin, Perëndia qëndron në ne 
dhe dashuria e tij është e përsosur në ne.

1 GJONIT 4:14 Dhe ne njohëm dhe besuam 
dashurinë që Perëndia ka për ne. Perëndia 
është dashuri; dhe ai që qëndron në dashuri 
qëndron në Perëndinë dhe Perëndia në të.

ZBULESA 1:5 Atij që na deshi dhe na lau 
nga mëkatet tona në gjakun e tij, dhe na bëri 
mbretër dhe priftër për Perëndinë dhe Atin e 
tij, atij i qoftë lavdi dhe pushtet në shekuj të 
shekujve. Amen.

Shiko: #1; #2; Zanafilla 22:11-17; Zanafilla 48:16; Isaia 41:8; Isaia 
43:11; Isaia 46:3,4; Jeremía 14:8; Osea 13:4; Malakia 3:1.

E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

F03 Mesia do të refuzohet.

ISAIA 65:1 Më kanë kërkuar ata që 
nuk pyesnin për mua, më gjetën ata që nuk 
më kërkonin. Dhe thashë: “Ja ku jam, ja 
ku jam” një kombi që nuk thërriste emrin 
tim.

2 I shtriva tërë ditën duart e mia në drejtim të 
një populli rebel, që ecën nëpër një rrugë jo 
të mirë, duke ndjekur mendimet e tij;

LIGJI I PËRTËRIRË 32:21 Ata më 
kanë bërë ziliqar me atë që nuk është Perëndi, 
kanë provokuar zemërimin tim me idhujt e 
tyre të kotë; dhe unë do t›i bëj ziliqarë me 
njerëz që nuk janë një popull, do të ngacmoj 
smirën e tyre me një komb që s›është në vete.

MATEU 23:37 Jeruzalem, Jeruzalem, që i 
vret profetët dhe i vret me gurë ata që të janë 
dërguar! Sa herë kam dashur t›i mbledh bijtë 
e tu ashtu si i mbledh klloçka zogjtë e vet nën 
krahë, por ju nuk deshët!

VEPRAT E APOSTUJVE 13:40 Kini 
kujdes, pra, që të mos ju ndodhë ajo që është 
thënë në profetët:

41 “Shikoni, o përbuzës, mrekullohuni dhe do të 
treteni, sepse unë po kryej një vepër në ditët 
tuaja, një vepër, të cilën ju nuk do ta besonit, 
po t›jua tregonte dikush””.

ROMAKËVE 9:24  mbi ne, që edhe na 
thirri, jo vetëm nga Judenjtë, por edhe nga 
johebrenjtë?

25 Ashtu si thotë ai te Osea: “Unë do ta quaj 
popullin tim atë që s›ka qenë populli im dhe 
të dashur atë të mosdashurin.
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26 Dhe do të ndodhë që atje ku u është thënë 
atyre: “Ju nuk jeni populli im”, atje do të 
quheni bij të Perëndisë së gjallë”.

ROMAKËVE 10:20 Dhe Isaia me guxim 
thotë: “Unë u gjeta nga ata që nuk më kërkonin, 
unë iu shfaqa atyre që nuk pyesnin për mua”.

21 Por lidhur me Izraelin ai thotë: “Gjithë ditën 
i shtriva duart e mia drejt një populli të 
pabindur dhe kundërthënës”.

Shiko: Fjalët e urta 1:24; Luka 13:34; Luka 19:41,42.

H09 Profecia për të ardhmen e popullit të tij.

ISAIA 65:8 Kështu thotë Zoti: “Ashtu si 
thuhet kur gjendet lëng në vilën e rrushit: 
“Mos e prishni, sepse në të ka një bekim”, 
kështu do të bëj unë për hir të shërbëtorëve 
të mi dhe nuk do të shkatërroj çdo gjë.

9 Unë do të nxjerr nga Jakobi pasardhës dhe 
nga Juda një trashëgimtar të maleve të mia; 
të zgjedhurit e mi do të zotërojnë vendin 
dhe shërbëtorët e mi do të banojnë aty.

10 Sharoni do të bëhet një vathë kopesh dhe 
lugina e Akorit një vend për çlodhjen e 
bagëtisë së trashë, për popullin tim që do 
të më kërkojë.

ZANAFILLA 49:10 Skeptri nuk do 
t›i hiqet Judës, as bastuni i komandimit nga 
këmbët e tij, deri sa të vijë Shilohu; dhe atij 
do t›i binden popujt.

ISAIA 35:2 do të lulëzojë shumë dhe 
do të ngazëllojë me hare dhe britma gëzimi. 
Do t›u jepet lavdia e Libanit, madhështia e 
Karmelit dhe e Sharonit. Ata do të shohin 

lavdinë e Zotit, madhështinë e Perëndisë tonë.

OSEA 2:16 Atë ditë do të ndodhë, thotë 
Zoti, që ti do të më quash: “Burri im”, dhe 
nuk do të më quash më: “Baali im”.

ROMAKËVE 9:27  Por Isaia thërret për Izraelin: 
“Edhe sikur të ishte numri i bijve të Izraelit si rëra 
e detit, vetëm mbetja e tij do të shpëtohet”.

28 Në fakt ai do ta realizojë vendimin e tij me 
drejtësi, sepse Zoti do ta realizojë dhe do ta 
përshpejtojë vendimin e tij mbi tokë.

29 Dhe ashtu si profetizoi Isaia: “Në qoftë se 
Perëndia i ushtrive nuk do të na kishte lënë 
farë, do të ishim bërë si Sodoma dhe do t›i 
kishim ngjarë Gomorës”.

ROMAKËVE 11:5  Kështu, pra, edhe 
në kohën e tanishme ka mbetur një mbetje 
pas zgjedhjes së hirit.

ROMAKËVE 11:24 Sepse, në qoftë se 
ti u këpute nga ulliri i egër prej natyre dhe 
u shartove kundër natyrës në ulli të butë, aq 
më tepër këto, që janë degë prej natyre, do të 
shartohen në ullirin e vet.

25 Sepse nuk dua, o vëllezër, që ju të jeni të 
paditur këtë të fshehtë që të mos mbaheni 
me të madh në veten tuaj se i ka ndodhur një 
ngurtësim një pjese të Izraelit deri sa të ketë 
hyrë tërësia e johebrenjve,

26 dhe kështu mbarë Izraeli do të shpëtohet, sikurse 
është shkruar: “Nga Sioni do të vijë Çlirimtari, 
dhe do të largojë pabesinë nga Jakobi.

GALATASVE 3:29   Edhe them se për sa 
kohë trashëgimtari është i mitur, nuk dallohet 
fare nga skllavi, megjithëse është zot i të gjithave,

GALATASVE 4:7 Por atëherë, duke mos njohur 
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Perëndinë, u shërbyet atyre që prej natyre nuk 
janë perëndi;

HEBRENJVE 1:1 së fundi, këto ditë na ka folur 
me anë të Birit, të cilin e bëri trashëgimtar të 
të gjitha gjërave, me anë të të cilit e krijoi dhe 
gjithësinë.

2 Ai, duke qenë shkëlqimi i lavdisë së tij dhe 
vula e qenies së tij dhe duke i mbajtur të 
gjitha me fjalën e fuqisë së tij, mbasi e bëri 
vetë pastrimin nga mëkatet tona, u ul në të 
djathtën e Madhërisë në vendet e larta,

1 PJETRIT 2:9 Shumë të dashur, unë ju 
këshilloj, si të huaj dhe shtegtarë, të hiqni dorë 
nga lakmitë e mishit, që luftojnë kundër shpirtit.

Shiko: #1; #2; #3; Mateu 24:21; Marku 13:20; Romakëve 11.

H01 Kthimi i Mesias është parashikuar.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H05 Lavdia dhe fuqia e ardhur nga Mesia.
   
ISAIA 65:17 Sepse ja, unë krijoj qiej 

të rinj dhe një tokë të re, dhe gjërat e 
mëparshme nuk do të kujtohen më dhe 
nuk do të vijnë më në mëndje.

18 Por ju gëzohuni dhe ngazëllohuni përjetë për 
atë që krijoj; sepse, ja, unë krijoj Jeruzalemin 
për kënaqësinë dhe popullin e tij për gëzimin.

ISAIA 65:19-22
ISAIA 65:23 Nuk do të lodhen më 

kot dhe nuk do të lindin fëmijë për të 
përballuar një shkatërrim të papritur, sepse 
do të jenë pasardhësit e të bekuarve të Zotit 
dhe trashëgimarët e tyre bashkë me ata.

24 Dhe do të ndodhë që, para se të më 
kërkojnë, unë do të përgjigjem; do të jenë 

akoma duke folur, dhe unë do t›ua plotësoj.
25 Ujku dhe qengji do të kullosin bashkë, 

luani do të hajë kashtën porsi kau dhe 
gjarpëri do të ushqehet me pluhur. Nuk do 
të bëjnë më asnjë dëm apo shkatërrim mbi 
tërë malin tim të shenjtë”, thotë Zoti.

ISAIA 61:9 Pasardhësit e tyre do të jenë 
të njohur ndër kombet dhe brezi i tyre ndër 
popuj; tërë ata që do t›i shohin do t›i njohin, 
sepse ata janë një fis i bekuar nga Zoti.

2 PJETRIT 3:12 Prandaj, shumë të dashur, 
duke i pritur këto gjëra, përpiquni të jeni 
përpara tij të papërlyer dhe të paqortueshëm, 
në paqe.

13 Dhe kini parasysh se durimi i Zotit tonë është 
në shërbim të shpëtimit, sikurse ju ka shkruar 
edhe vëllai ynë i dashur Pal, sipas diturisë që 
iu dha;

ZBULESA 7:16 sepse Qengji, që është në 
mes të fronit, do t›i kullosë dhe do t›i çojë te 
burimet e gjalla të ujërave; dhe Perëndia do të 
thaijë çdo lot nga sytë e tyre”.

17 Edhe kur ai hapi vulën e shtatë, në qiell u bë 
heshtje për rreth gjysmë orë.

ZBULESA 21:1 Dhe pashë një qiell të ri dhe 
një dhe të ri; sepse qielli i parë dhe dheu i parë 
kishin shkuar, dhe deti nuk ishte më.

2 Dhe unë, Gjoni, pashë qytetin e shenjtë, 
Jeruzalemin e ri, që zbriste nga qielli, nga 
Perëndia, që ishte bërë gati si nuse e stolisur 
për burrin e vet.

3 Dhe dëgjova një zë të madh nga qielli që 
thoshte: “Ja tabernakulli i Perëndisë me 
njerëzit! Dhe ai do të banojë me ta; edhe ata 
do të jenë populli i tij dhe vetë Perëndia do të 
jetë bashkë me ta, Perëndi e tyre.

ISAIA



276

4 Dhe Perëndia do të thaijë çdo lot nga sytë 
e tyre; dhe vdekja nuk do të jetë më; as 
brengë, as klithma, as mundim, sepse gjërat e 
mëparshme shkuan”.

Shiko: #1; #2; #3; #5.

E17 Mesia do të ndërtojë një tempull për 
Zotin.

ISAIA 66:1 Kështu thotë Zoti: “Qielli 
është froni im dhe toka është mbështetësja 
e këmbëve të mia. Ku është, pra, shtëpia që 
mund të më ndërtoni dhe ku është vendi i 
çlodhjes sime?

MATEU 24:2 Por Jezusi u tha atyre: “A nuk 
i shikoni ju të gjitha këto? Në të vërtetë po ju 
them se këtu nuk do të mbetet asnjë gur mbi 
gur që nuk do të rrënohet”.

MARKU 14:58 “Ne e kemi dëgjuar se ka 
thënë: “Unë do ta shkatërroj këtë tempull 
të bërë me duar, dhe brenda tri ditësh do të 
ndërtoj një tjetër që nuk është bërë me duar””.

VEPRAT E APOSTUJVE 7:47 Por qe 
Salomoni ai që ia ndërtoi një shtëpi.

48 Por Shumë i Larti nuk banon në tempuj të 
ndërtuar nga dora e njeriut, sikurse thotë 
profeti:

49 “Qielli është froni im dhe toka stoli i këmbëve 
të mia; çfarë shtëpie do të më ndërtonit ju, 
thotë Zoti, ose cili do të qe vendi i pushimit 
tim?

VEPRAT E APOSTUJVE 17:24 Perëndia 
që bëri botën dhe të gjitha gjërat që janë në të, 

duke qenë Zot i qiellit dhe i tokës, nuk banon 
në tempuj të bërë nga duart e njeriut,

ZBULESA 21:22 Dhe nuk pashë asnjë tempull 
në të; sepse Zoti Perëndi i plotfuqishëm dhe 
Qengji janë tempulli i tij.

Shiko: 1 e Korintasve 3:16-19; 2 e Korintasve 6:16; Efesianëve 2:21; 
Zbulesa 15:5-8.

B15 Mesia do të jetë i mëshirshëm.

ISAIA 66:2 Tërë këto gjëra i ka bërë dora 
ime dhe të gjitha kanë ardhur në ekzistencë, 
thotë Zoti. Mbi kë, pra, do të kthej shikimin 
tim? Mbi atë që është i përulur, ka frymë të 
penduar dhe dridhet nga fjala ime.

MATEU 5:3 “Lum skamësit në frymë, 
sepse e tyre është mbretëria e qiejve.

VEPRAT E APOSTUJVE 9:6 
      Atëherë ai, duke u dridhur i tëri dhe i 
trembur, tha: “Zot, ç›don ti të bëj unë?”. Dhe 
Zoti: “Çohu dhe hyr në qytet, dhe do të të 
thuhet ç›duhet të bësh”.

VEPRAT E APOSTUJVE 16:29 Atëherë 
ai kërkoi një dritë, u turr brenda dhe duke u 
dridhur i tëri u ra ndër këmbë Palit dhe Silës;

30 pastaj i nxori jashtë dhe tha: “Zotërinj, 
ç›duhet të bëj unë që të shpëtohem?”.

1 E KORINTASVE 1:18 Sepse mesazhi i 
kryqit është marrëzi për ata që humbin, por 
për ne që shpëtohemi është fuqia e Perëndisë.

19 Sepse është shkruar: “Do të bëj të humbasë 
dituria e të diturve, dhe do ta asgjësoj 
zgjuarësinë e të zgjuarve”.
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FILIPIANËVE 2:12  sepse Perëndia është 
ai që vepron në ju vullnetin dhe veprimtarinë, 
sipas pëlqimit të tij.

HEBRENJVE 1:2 Ai, duke qenë shkëlqimi i 
lavdisë së tij dhe vula e qenies së tij dhe duke 
i mbajtur të gjitha me fjalën e fuqisë së tij, 
mbasi e bëri vetë pastrimin nga mëkatet tona, 
u ul në të djathtën e Madhërisë në vendet e 
larta,

1 PJETRIT 3:4 ashtu si Sara, që i bindej 
Abrahamit duke e quajtur “zot”; bija të saj ju 
jeni, në qoftë se bëni mirë dhe nuk trembeni 
nga ndonjë frikë.

Shiko: Isaia 40:26; Kolosianëve 1:17.

E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

E19 Mesia do të ngushëllojë.
E24 Mesia do t›i sjelli paqen.
     
ISAIA 66:10 Gëzohuni me Jeruzalemin 

dhe ngazëlloni me të, ju të gjithë që e doni. 
Gëzohuni me të madhe me të, ju të gjithë 
që mbani zi për të,

11 me qëllim që të pini qumësht dhe të 
ngopeni në gjirin e përdëllimeve të tij, 
me qëllim që të pini me bollëk dhe të 
kënaqeni me mbushullimin e lavdisë së tij.

12 Sepse kështu thotë Zoti: “Ja, unë do të bëj 
që paqja t›i arrijë si një lumë dhe pasuria e 
kombeve si një përrua që vërshon, dhe ju do 
të pini qumësht, do t›ju mbajnë në ijët e tij 
dhe do t›ju përkëdhelin mbi gjunjët e tij.

13 Ashtu si një nënë e gëzon fëmijën e 
saj, kështu unë do t›ju gëzoj dhe do të 

ngushëlloheni në Jeruzalem.
ISAIA 66:14-17

ISAIA 60:16 Ti do të thithësh qumështin e 
kombeve, do të thithësh gjitë e mbretërve dhe 
do të pranosh që unë, Zoti, jam Shpëtimtari 
yt dhe Çliruesi yt, i Fuqishmi i Jakobit.

ZAKARIA 14:11 Njerëzit do të banojnë 
dhe asgjë më nuk do të jetë caktuar për t›u 
shfarosur, por Jeruzalemi do të qëndrojë i 
sigurt.

GJONI 14:27 Unë po ju lë paqen, po ju 
jap paqen time: unë po jua jap, po jo si e jep 
bota; zemra juaj mos u trondittë dhe mos u 
frikësoftë.

ROMAKËVE 5:1 Të shfajësuar, pra, me anë të 
besimit, kemi paqe me Perëndinë nëpërmjet 
Jezu Krishtit, Zotit tonë,

1 PJETRIT 2:2 Duke iu afruar atij, si te guri 
i gjallë, i flakur tej nga njerëzit, por i zgjedhur 
dhe i çmuar përpara Perëndisë,

ZBULESA 21:24 Dhe kombet e të shpëtuarve 
do të ecin në dritën e tij; dhe mbretërit e 
dheut do të sjellin lavdinë dhe nderin e tyre 
në të.

25 Dhe portat e tij nuk do të mbyllen asnjëherë 
gjatë ditës, sepse nuk do të ketë asnjëherë 
natë.

26 Edhe në të do të sjellin lavdinë dhe nderin e 
kombeve.

Shiko: #1; #2; #3; #4; #5.
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E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

H01 Kthimi i Mesias është parashikuar.
H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

ISAIA 66:15 Sepse ja, Zoti do të vijë 
me zjarrin dhe qerret e tij do të jenë si një 
uragan për të hedhur zemërimin e tij me 
tërbim dhe kërcënimin e tij me flakë zjarri.

ISAIA 66:16-17
ISAIA 66:18 Unë i njoh veprat e tyre 

dhe mendimet e tyre; është duke ardhur 
koha në të cilën do të mbledh tërë kombet 
dhe tërë gjuhët; ato do të vijnë dhe do të 
shikojnë lavdinë time.

19 Unë do të vë në një shenjë në mes tyre dhe 
do të dërgoj disa nga ata që mbijetuan prej 
tyre te kombet; në Tarshish, në Pul dhe 
në Lud që përdorin harkun, në Tubal dhe 
në Javan, në ishujt e largët që nuk kanë 
dëgjuar famën time dhe nuk kanë parë 
lavdinë time; këta do të shpallin lavdinë 
time ndër kombet,

ISAIA 66:20-21
ISAIA 66:22 “Sepse ashtu si qiejtë e rinj 

dhe toka e re që unë do të bëj do të jenë të 
qëndrueshëm para meje”, thotë Zoti, “kështu 
do të jenë pasardhësit tuaj dhe emri juaj.

23 Dhe do të ndodhë që nga një hënë e re në 
tjetrën dhe nga një e shtunë në tjetrën çdo 
mish do të vijë të bjerë në gjunë para meje, 
thotë Zoti.

24 “Kur ata do të dalin, do të shikojnë 
kufomat e njerëzve që rebeluan kundër 
meje; sepse krimbi i tyre nuk do të vdesë 
dhe zjarri i tyre nuk do të shuhet, dhe do 
të neveriten nga çdo mish”.

ISAIA 2:2 Në ditët e fundit do të vij 
që mali ku ndodhet shtëpia e Zotit do të 
vendoset në majën e maleve dhe do të ngrihet 
mbi disa kodra, dhe këtu do të vershojnë tërë 
kombet.

GJONI 17:2 sepse ti i ke dhënë pushtet 
mbi çdo mish, që t›u japë jetë të përjetshme të 
gjithë atyre që ti ia ke dhënë.

3 Dhe kjo është jeta e përjetshme, të të njohin 
ty, të vetmin Perëndi të vërtetë, dhe Jezu 
Krishtin që ti ke dërguar.

4 Unë të kam përlëvduar mbi tokë; unë e kam 
kryer veprën që më ke dhënë të bëj.

ROMAKËVE 15:8  Tani unë po ju 
them se Jezu Krishti u bë shërbëtor i të 
rrethprerëve për të vërtetën e Perëndisë, për të 
vërtetuar premtimet e dhëna etërve,

9 dhe i pranoi johebrenjtë për mëshirë të vet, që 
ta lëvdojnë Perëndinë sikurse është shkruar: 
“Për këtë do të të përlëvdoj ndër kombe, dhe 
do t›i këndoj lavdërime emrit tënd!”.

10 Dhe përsëri ai thotë: “Gëzohuni, o njerëz, me 
popullin e tij”.

11 Dhe përsëri: “Lavdëroni Zotin, të gjithë 
njerëzit; dhe le ta lëvdojnë të gjithë popujt”.

12 Dhe përsëri Isaia thotë: “Do të mbijë një filiz 
nga rrënja e Jeseut dhe ai që ngrihet për të 
sunduar njerëzit; kombet do të shpresojnë në 
të!”.

2 E KORINTASVE 5:17 Prandaj nëse dikush 
është në Krishtin, ai është një krijesë e re; 
gjërat e vjetra kanë shkuar; ja, të gjitha gjërat 
u bënë të reja.

2 THESALONIKASVE 1:6 kurse juve, të 
munduarve, të preheni bashkë me ne, kur 
Zoti Jezu Krisht të shfaqet nga qielli me 
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engjëjt e pushtetit të vet,
7 në një zjarr flakërues, për t›u hakmarrë kundër 

atyre që nuk njohin Perëndi, dhe të atyre 
që nuk i binden ungjillit të Zotit tonë Jezu 
Krisht.

8 Ata do të ndëshkohen me shkatërrim të 
përjetshëm, larg nga fytyra e Zotit dhe nga 
lavdia e fuqisë së tij,

9 kur ai të vijë, atë ditë, për të qenë i lavdëruar 
në shenjtorët e vet, për të qenë i admiruar në 
mes të atyre që kenë besuar, sepse dëshmia 
jonë tek ju u besua.

HEBRENJVE 8:13  Sepse u ndërtua një 
tabernakull i parë, në të cilin ishte shandani, 
tryeza dhe bukët e paraqitjes; ai quhet: “Vendi 
i shenjtë”.

2 PJETRIT 3:10 duke pritur dhe shpejtuar 
ardhjen e ditës së Perëndisë, për shkak të 
së cilës qiejt marrin flakë do të treten, dhe 
elementët të konsumuar nga nxehtësia do të 
shkrihen?

11 Por ne, sipas premtimit të tij, presim qiej të 
rinj dhe toka të re, në të cilët banon drejtësia.

12 Prandaj, shumë të dashur, duke i pritur këto 
gjëra, përpiquni të jeni përpara tij të papërlyer 
dhe të paqortueshëm, në paqe.

13 Dhe kini parasysh se durimi i Zotit tonë është 
në shërbim të shpëtimit, sikurse ju ka shkruar 
edhe vëllai ynë i dashur Pal, sipas diturisë që 
iu dha;

ZBULESA 19:15 Dhe nga goja e tij dilte 
një shpatë e mprehtë për të goditur me të 
kombet; dhe ai do të qeverisë me skeptër prej 
hekuri dhe ai vet do të shkelë vozën e verës 
së mërisë dhe të zemërimit të Perëndisë së 
plotfuqishëm.

ZBULESA 21:1 Dhe pashë një qiell të ri dhe 
një dhe të ri; sepse qielli i parë dhe dheu i parë 
kishin shkuar, dhe deti nuk ishte më.

Shiko: #1; #2; #3; #4; #5; Veprat e Apostujve 11:25,26.

ISAIA



280

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

JEREMÍA 3:14 “Kthehuni, o bij të 
përdalë”, thotë Zoti, “sepse unë kam 
pushtet mbi ju. Do t›ju marr një në çdo 
qytet dhe dy nga çdo familje dhe do t›ju 
çoj përsëri në Sion.

15 Do t›ju jap pastaj barinj sipas zemrës sime, 
që do t›ju kullosin me dije dhe dituri.

16 Dhe ka për të ndodhur që kur të 
shumoheni dhe do të jeni pjellorë në vend, 
në ato ditë”, thotë Zoti, “nuk do të thuhet 
më: “Arka e besëlidhjes të Zotit”. Nuk 
do t›ju shkojë më ndër mend, nuk do ta 
kujtojnë më, nuk do të shkojnë ta shikojnë 
më, nuk do të bëhet një tjetër.

17 Atëherë Jeruzalemi do të quhet “Froni i 
Zotit”; tërë kombet do të mblidhen pranë 
tij në emër të Zotit, në Jeruzalem, dhe nuk 
do të ecin më sipas kryeneçësisë së zemrës 
së tyre të keqe.

18 Në ato ditë shtëpia e Judës do të ecë me 
shtëpinë e Izraelit dhe së bashku do të 
vijnë nga vendi i veriut në vendin që u 
dhashë si trashëgimi etërve tuaj.

19 Unë thoja: “Me çfarë dëshire do të të 
vendosja midis bijve të mi dhe do të të 
jepja një vend të mrekullueshëm, një 
trashëgimi të shkëlqyer midis gjithë 
kombeve!”. Thoja: “Ti do të më quash: Ati 
im!, dhe nuk do të largohesh më nga unë”.

ISAIA 17:6 Do të mbeten disa vile për të 
mbledhur, ashtu si kur shkunden ullinjtë: dy 
apo tre ullinj në majë të degëve më të larta, 
katër ose pesë mbi degët më të ngarkuara”, 
thotë Zoti, Perëndia i Izraelit.

EZEKIELI 34:11 Sepse kështu thotë Zoti, Zoti: 
“Ja, unë vetë do të shkoj të kërkoj delet e mia 
dhe do të kujdesem.

12 Ashtu si bariu kujdeset për kopenë e tij kur 
ndodhet në mes të deleve të tij, të shpërndara, 
kështu unë do të kujdesem për delet e mia 
dhe do t›i heq nga të gjitha vendet ku janë 
shpërndarë në një ditë me re dhe errësirë të 
dendur.

ZAKARIA 13:7 “Zgjohu, o shpatë, kundër 
bariut tim dhe kundër njeriut që është shoku 
im”, thotë Zoti i ushtrive. “Godite bariun dhe 
delet le të shpërndahen; pastaj do ta drejtoj 
dorën time kundër të vegjëlve.

GJONI 4:21 Jezusi i tha: “O grua, më 
beso: vjen ora që as mbi këtë mal as në 
Jeruzalem nuk do të adhuroni Atin.

22 Ju adhuroni atë që s›e njihni; ne adhurojmë 
atë që njohim; sepse shpëtimi vjen nga 
Judenjtë.

23 Por vjen ora, madje ajo ka ardhur, që 
adhuruesit e vërtetë ta adhurojnë Atin në 
frymë dhe në të vërtetën, sepse të tillë janë 
adhuruesit që kërkon Ati.

GJONI 10:1 “Në të vërtetë, në të vërtetë 
unë po ju them: Ai që nuk hyn nëpër derë të 
vathës së deleve, por ngjitet nga një anë tjetër, 
ai është vjedhës dhe kusar;

2 kurse kush hyn nëpër derë është bariu i 
deleve.

3 Atij ia hap portieri; delet e dëgjojnë zërin e tij, 
dhe ai i thërret delet e tij me emër dhe i prin 
jashtë.

4 Dhe, pasi i ka nxjerrë delet e tij, shkon para 
tyre; dhe delet e ndjekin, sepse njohin zërin e 
tij.

5 Por nuk ndjekin asnjë të huaj, por do të ikin 
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larg tij, sepse nuk e njohin zërin e të huajve”.

GJONI 21:15 Mbasi kishin ngrënë, Jezusi 
i tha Simon Pjetrit: “Simon nga Jona, a më 
do ti mua më shumë se këta?”. Iu përgjigj: 
“Po, Zot, ti e di se unë të dua”. Jezusi i tha: 
“Kulloti qengjat e mi!”.

16 Përsëri e pyeti për të dytën herë: “Simon nga 
Jona, a më do ti mua?”. Iu përgjigj: “Po, Zot, 
ti e di se unë të dua”. Jezusi i tha: “Ki kujdes 
për delet e mia”.

17 E pyeti për të tretën herë: “Simon nga Jona, 
a më do ti mua?”. Pjetri u trishtua pse e pyeti 
për të tretën herë: “A më do ti mua?”, dhe 
iu përgjigj: “Zot, ti di çdo gjë, ti di se unë të 
dua”. Jezusi i tha: “Kulloti delet e mia.

ROMAKËVE 9:27 Por Isaia thërret për Izraelin: 
“Edhe sikur të ishte numri i bijve të Izraelit si 
rëra e detit, vetëm mbetja e tij do të shpëtohet”.

ROMAKËVE 11:26 dhe kështu mbarë 
Izraeli do të shpëtohet, sikurse është shkruar: 
“Nga Sioni do të vijë Çlirimtari, dhe do të 
largojë pabesinë nga Jakobi.

27 Dhe kjo do të jetë besëlidhja ime me ta, kur 
unë t›ju heq mëkatet e tyre”.

HEBRENJVE 9:11 Sepse, në qoftë 
se gjaku i demave dhe i cjepve dhe hiri i 
një mëshqerre i spërkatur mbi të ndoturit, i 
shenjtëron, duke i pastruar në mish,

12 aq më shumë gjaku i Krishtit, i cili me anë 
të Frymës së Shenjtë e dha veten e tij të 
papërlyer nga asnjë faj ndaj Perëndisë, do ta 
pastrojë ndërgjegjen tuaj nga veprat e vdekura 
për t›i shërbyer Perëndisë së gjallë!

Shiko: #1; #2; #3; #5; Ezekieli 34:13,14; Osea 2:20,21; Zakaria 
13:8,9; Luka 15:11-32; Veprat e Apostujve 20:28; Romakëve 11:4-6; 

Efesianëve 4:11,12; 1 Pjetrit 5:1-4.

E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

JEREMÍA 4:1 “O Izrael, në rast se 
kthehesh”, thotë Zoti, “duhet të kthehesh 
tek unë”. Në rast se ti heq nga prania ime 
gjërat e tua të neveritshme dhe nuk sillesh 
më duke u endur

2 dhe betohesh: “Zoti rron”, me vërtetësi, 
me ndershmëri dhe me drejtësi, atëherë 
kombet do të jenë të bekuara.

VEPRAT E APOSTUJVE 11:1 Ndërkaq 
apostujt dhe vëllezërit që ishin në Jude morën 
vesh se edhe johebrenjtë kishin pranuar fjalën 
e Perëndisë.

VEPRAT E APOSTUJVE 11:18 Si i 
dëgjuan këto fjalë, ata u qetësuan dhe përlëvdonin 
Perëndinë, duke thënë: “Perëndia, pra, edhe 
johebrenjve u dha pendesën për t›u dhënë jetën!”.

VEPRAT E APOSTUJVE 13:46 Atëherë 
Pali dhe Barnaba, duke folur lirisht, thanë: “Ishte 
e nevojshme që fjala e Perëndisë t›ju shpallej 
ju më së pari; por, ngaqë ju e hidhni poshtë 
dhe nuk e çmoni veten të denjë për jetën e 
përjetshme, ja, ne po u drejtohemi johebrenjve.

47 Sepse kështu na ka urdhëruar Zoti: “Unë 
të vura si dritë të johebrenjve, që ti ta çosh 
shpëtimin deri në skajin e dheut””.

48 Johebrenjtë, kur dëgjuan, u gëzuan dhe 
lëvdonin fjalën e Zotit; dhe të gjithë sa ishin 
të paracaktuar për jetën e pasosur besuan.

49 Dhe fjala e Zotit përhapej në mbarë atë vend.

VEPRAT E APOSTUJVE 14:27 Si arritën 
atje, mblodhën kishën dhe treguan ç›gjëra të 
mëdha kishte kryer Perëndia me anë të tyre dhe 
si u kishte hapur johebrenjve derën e besimit.
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GALATASVE 3:8 Prandaj ata që themelohen 
mbi besimin bekohen bashkë me të 
besueshmin Abraham.

Shiko: Zanafilla 22:18; Psalmet 72:17.

E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

JEREMÍA 10:7 Kush nuk do të kishte frikë 
prej teje, o mbret i kombeve? Po, kjo të 
detyrohet, sepse midis gjithë njerëzve të 
ditur të kombeve, në të gjitha mbretëritë e 
tyre nuk ka njeri të ngjashëm me ty.

MATEU 28:18 Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli 
atyre duke thënë: “Mua më është dhënë çdo 
pushtet në qiell e në tokë.

LUKA 12:5 Unë do t›ju tregoj prej kujt 
duhet të keni frikë: druani nga ai që, pasi ka 
vrarë, ka pushtet të të hedhë në Gehena; po, 
po ju them, nga ai të keni frikë.

GJONI 17:1 Jezusi tha këto gjëra, pastaj i 
ngriti sytë drejt qiellit dhe tha: “O Atë, ora ka 
ardhur, përlëvdo Birin tënd, që edhe Biri yt të 
të përlëvdojë,

2 sepse ti i ke dhënë pushtet mbi çdo mish, që 
t›u japë jetë të përjetshme të gjithë atyre që ti 
ia ke dhënë.

ZBULESA 15:4 Kush nuk do të të druajë, o 
Zot, dhe nuk do të lëvdojë emrin tënd? Sepse 
vetëm ti je i Shenjtë; sepse të gjitha kombet 
do të vijnë dhe do të adhurojnë përpara teje, 
sepse gjykimet e tua u shfaqën”.

Shiko: #1; #4; Psalmet 22:28; Isaia 2:4; Jeremía 10:6; 1 e Korintasve 
1:19,20.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

JEREMÍA 12:15 Por ka për të ndodhur që, 
pasi t›i kem çrrënjosur, do të më vijë keq 
përsëri për ta dhe do ta çoj përsëri secilin 
në trashëgiminë e tij, secilin në vendin e 
tij.

JEREMÍA 15:19 Prandaj kështu thotë Zoti: 
“Në rast se ti rikthehesh tek unë, unë do 
të rivendos dhe ti do të jesh para meje. Në 
rast se ti ndan të çmuarën nga ajo që s›ka 
vlerë, ti do të jesh si goja ime; ata do të 
kthehen te ti, por ti nuk duhet të kthehesh 
tek ata.

20 Unë do të të jap për këtë popull një mur 
të fortë prej bronzi; do të luftojnë kundër 
teje, por nuk do mund të fitojnë kundër 
teje, sepse unë do të jem me ty për të të 
shpëtuar dhe për të të çliruar”, thotë Zoti.

21 “Do të të çliroj nga duart e njerëzve të 
këqij dhe do të të shpengoj nga duart e 
njerëzve të dhunshëm”.

JEREMÍA 24:6 Unë do t›i hedh me 
dashamirësi sytë e mi mbi ta dhe do t›i 
sjell përsëri në këtë vend, do të bëj të 
begatohen dhe nuk do t›i shkatërroj më, 
do t›i mbjell dhe nuk do t›i çrrënjos më.

7 Do t›u jap një zemër për të më njohur mua 
që jam Zoti; ata do të jenë populli im dhe 
unë Perëndia i tyre, sepse do të kthehen 
tek unë me gjithë zemër.
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JEREMÍA 29:14 Unë do të bëj që ju të më 
gjeni”, thotë Zoti, “dhe do t›ju kthej nga 
robëria juaj; do t›ju mbledh nga të gjitha 
kombet dhe nga të gjitha vendet ku ju kam 
shpërndarë”, thotë Zoti; “dhe do t›ju çoj 
përsëri në vendin prej të cilit ju çova në 
robëri.

ROMAKËVE 11:26 dhe kështu mbarë 
Izraeli do të shpëtohet, sikurse është shkruar: 
“Nga Sioni do të vijë Çlirimtari, dhe do të 
largojë pabesinë nga Jakobi.

27 Dhe kjo do të jetë besëlidhja ime me ta, kur 
unë t›ju heq mëkatet e tyre”.

HEBRENJVE 8:8 Dhe kjo është besëlidhja që 
unë do të bëj me shtëpinë e Izraelit pas atyre 
ditëve, thotë Zoti: unë do t›i shtie ligjet e mia 
në mendjet e tyre dhe do t›i shkruaj në zemrat 
e tyre, dhe do të jem Perëndia e tyre dhe ata 
do të jenë populli im.

9 Dhe askush nuk do të mësojë më të afërmin 
e tij, askush vëllanë e vet, duke thënë: “Njih 
Perëndinë!”. Sepse të gjithë do të më njohin, 
nga më i vogli e deri tek më i madhi prej tyre,

10 sepse unë do të jem i mëshirshëm për 
paudhësitë e tyre dhe nuk do të kujtoj më 
mëkatet e tyre dhe keqbërjet e tyre”.

11 Duke thënë “një besëlidhje e re”, ai e vjetëroi 
të parën; edhe ajo që vjetrohet dhe plaket 
është afër prishjes.

Shiko: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

JEREMÍA 16:14 “Prandaj ja, po vijnë ditët”, 
thotë Zoti, “në të cilat nuk do të thuhet 
më: “Për Zotin e gjallë që nxori bijtë e 
Izraelit nga vendi i Egjiptit”,

15 por: “Për Zotin e gjallë që nxori bijtë e 
Izraelit nga vendi i veriut dhe nga tërë 
vendet ku i kishte shpërndarë”. Dhe unë 
do t›i çoj përsëri në vendin që u kisha 
dhënë etërve të tyre.

19 O Zot, forca ime, kalaja ime dhe streha ime 
ditën e fatkeqësisë, te ti do të vijnë kombet 
nga skajet e tokës dhe do të thonë: “Etërit 
tanë kanë trashëguar vetëm gënjeshtra, 
kotësi dhe gjëra që nuk vlejnë asgjë”.

PSALMET 22:27 Të gjitha skajet e tokës do 
ta mbajnë mend Zotin dhe do të kthehen 
tek ai; dhe të gjitha familjet e kombeve do të 
adhurojnë përpara teje.

MATEU 28:19 Shkoni, pra, dhe bëni 
dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar 
në emër të Atit e të Birit e të Frymës së 
Shenjtë,

LUKA 24:47 dhe që në emër të tij të 
predikohet pendimi dhe falja e mëkateve ndër 
të gjithë popujt, duke filluar nga Jeruzalemi.

VEPRAT E APOSTUJVE 9:15 Por Zoti 
i tha: “Shko, sepse ai është vegla që unë kam 
zgjedhur për ta sjellë emrin tim përpara 
johebrenjve, mbretërve dhe bijve të Izraelit.
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VEPRAT E APOSTUJVE 10:45 Dhe të 
gjithë besimtarët që ishin të rrethprerë, të cilët 
kishin ardhur me Pjetrin, u mrekulluan që 
dhurata e Frymës se Shenjtë u shpërnda edhe 
mbi johebrenjtë,

VEPRAT E APOSTUJVE 13:47 Sepse 
kështu na ka urdhëruar Zoti: “Unë të vura si 
dritë të johebrenjve, që ti ta çosh shpëtimin 
deri në skajin e dheut””.

GALATASVE 3:14 O vëllezër, po ju 
flas në mënyrën e njerëzve: në qoftë se një 
besëlidhje është aprovuar, edhe pse është 
besëlidhje njeriu, askush nuk e zhvleftëson as 
nuk i shton gjë.

ZBULESA 7:9 Dhe thërrisnin me zë 
të madh, duke thënë: “Shpëtimi është i 
Perëndisë tonë që është ulur mbi fron dhe i 
Qengjit”.

ZBULESA 15:4 Kush nuk do të të druajë, o 
Zot, dhe nuk do të lëvdojë emrin tënd? Sepse 
vetëm ti je i Shenjtë; sepse të gjitha kombet 
do të vijnë dhe do të adhurojnë përpara teje, 
sepse gjykimet e tua u shfaqën”.

Shiko: #1; #2; #3; #4; #5; Veprat e Apostujve 14:27; Veprat e 
Apostujve 28:28; Romakëve 10:18; 1 Thesalonikasve 2:16.

B08 Gjithëdija e Mesias.

JEREMÍA 17:10 Unë, Zoti, hetoj zemrën, vë 
në provë mendjen për t›i dhënë secilit sipas 
rrugëve të tij, sipas frytit të veprimeve të 
tij.

GJONI 2:25 dhe sepse nuk kishte nevojë 
që ndokush të jepte dëshmi për njeriun, sepse 
ai e dinte ç›kishte përbrenda njeriut.

ROMAKËVE 8:27 Dhe ai që heton 
zemrat e di cila është mendja e Frymës, sepse 
ai ndërhyn për shenjtorët, sipas Perëndisë.

HEBRENJVE 4:12 Dhe nuk ka asnjë 
krijesë që të jetë e fshehur para tij, por të 
gjitha janë lakuriq dhe të zbuluara para syve të 
Atij, të cilit ne do t›i japim llogari.

13 Duke pasur, pra, një kryeprift të madh që ka 
përshkuar qiejt, Jezusin, Birin e Perëndisë, le 
të mbajmë fort rrëfimin tonë të besimit.

ZBULESA 2:23 Por juve dhe të tjerëve që janë 
në Tiatirë, që nuk kanë këtë doktrinë dhe nuk 
i kanë njohur thellësirat e Satanit, siç e quajnë 
ata, unë them: nuk do të vë barrë tjetër mbi 
ju;

Shiko: Psalmet 7:9; Psalmet 139:1,2,23,24; Fjalët e urta 17:3; 
Jeremía 11:20; Jeremía 20:12; Jeremía 32:19.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

JEREMÍA 23:3 Por do të mbledh kusurin 
e deleve të mia nga të gjitha vendet ku i 
kam shpërndarë dhe do t›i çoj përsëri në 
kullotat e tyre, ku do të jenë pjellore dhe 
do të shumohen.

4 Do të caktoj mbi to barinj që do t›i 
kullosin dhe nuk do të kenë më ndrojtje as 
frikë; nuk do të mungojë asnjë prej tyre”, 
thotë Zoti.

JEREMÍA



285

7 Pra, ditët po vijnë”, thotë Zoti, “gjatë të 
cilave nuk do të thuhet më: “Për Zotin e 
gjallë që i nxori bijtë e Izraelit nga vendi i 
Egjiptit”,

8 por: “Për Zotin e gjallë që nxori dhe çoi 
përsëri pasardhësit e shtëpisë së Izraelit 
nga vendi i veriut dhe nga të tëra vendet 
ku i kisha shpërndarë”; dhe ata do të 
qëndrojnë në vendin e tyre”.

GJONI 6:39 Ky është vullneti i Atit që më 
ka dërguar: që unë të mos humbas asgjë nga të 
gjitha ato që ai më ka dhënë, por t›i ringjall në 
ditën e fundit.

40 Ky, pra, është vullneti i atij që më ka dërguar: 
që kushdo që sheh Birin dhe beson në të, të 
ketë jetë të përjetshme, dhe unë do ta ringjall 
atë në ditën e fundit”.

GJONI 10:27 Delet e mia e dëgjojnë zërin 
tim, unë i njoh dhe ato më ndjekin;

28 dhe unë u jap atyre jetën e përjetshme dhe 
nuk do të humbasin kurrë, e askush nuk do t›i 
rrëmbejë nga dora ime.

29 Ati im, që m›i dha, është më i madh se të 
gjithë; dhe askush nuk mund t›i rrëmbejë nga 
dora e Atit tim.

30 Unë dhe Ati jemi një”.

GJONI 17:12 Kur isha me ata në botë, unë i 
kam ruajtur në emrin tënd; unë i kam ruajtur 
ata që ti më ke dhënë dhe askush nga ata nuk 
ka humbur, përveç birit të humbjes, që të 
përmbushej Shkrimi.

GJONI 18:9 që të përmbushej fjala që 
kishte thënë: “Nuk kam humbur asnjë nga ata 
që më ke dhënë”.

1 PJETRIT 1:5 që prova e besimit tuaj, që 

është shumë më i çmuar nga ari që prishet, 
edhe pse provohet me zjarr, të dalë për lëvdim, 
nder e lavdi në zbulesën e Jezu Krishtit,

Shiko: #1; #2; #3; Mikea 2:12,13; Gjoni 21:15-17; Veprat e 
Apostujve 20:28,29; 1 Pjetrit 5:1-5.

B04 Atributet hyjnore të Mesisë.
C01 Lindja e Mesias eshte profetizuar.
D09 Mesia do të jetë Shpëtimtari.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

JEREMÍA 23:5 “Ja, ditët po vijnë”, thotë 
Zoti, “në të cilat do të shkaktoj që të dalë 
nga Davidi një filiz i drejtë, që do të 
mbretërojë si mbret, do të ketë mbarësi dhe 
do të ushtrojë g jykimin dhe drejtësinë në 
vend.

6 Në ditët e tij Juda do të shpëtohet dhe 
Izraeli do të qëndrojë në siguri. Ky do të 
jetë emri me të cilin do të thirret: “Zoti 
drejtësia jonë”.

MATEU 1:1 Libri i gjenealogjisë së Jezu 
Krishtit, birit të Davidit, birit të Abrahamit.

MATEU 1:21 Dhe ajo do të lindë një djalë 
dhe ti do t›i vësh emrin Jezus, sepse ai do të 
shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre”.

LUKA 1:32 Ai do të jetë i madh dhe do të 
quhet Biri i Shumë të Lartit; dhe Zoti Perëndi 
do t›i japë fronin e Davidit, atit të tij;

33 dhe do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit 
përjetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë 
kurrë të sosur”.

LUKA 1:71 prej armiqve tanë dhe prej 
dorës së gjithë atyre që na urrejnë,
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72 për të treguar mëshirë tek etërit tanë e për t›u 
kujtuar për besëlidhjen e tij të shenjtë,

73 betimin që i bëri Abrahamit, atit tonë,
74 për të na lejuar që, pasi të çlirohemi nga duart 

e armiqve tanë, të mund t›i shërbejmë pa 
frikë,

LUKA 19:9 Dhe Jezusi i tha: “Sot në këtë 
shtëpi ka hyrë shpëtimi, sepse edhe ky është 
bir i Abrahamit.

10 Sepse Biri i njeriut erdhi të kërkojë dhe të 
shpëtojë atë që kishte humbur”.

GJONI 1:45 Filipi gjeti Natanaelin dhe i 
tha: “E gjetëm atë, për të cilin shkroi Moisiu 
në ligj dhe profetët: Jezusin nga Nazareti, të 
birin e Jozefit!”.

ROMAKËVE 11:26 dhe kështu mbarë 
Izraeli do të shpëtohet, sikurse është shkruar: 
“Nga Sioni do të vijë Çlirimtari, dhe do të 
largojë pabesinë nga Jakobi.

27 Dhe kjo do të jetë besëlidhja ime me ta, kur 
unë t›ju heq mëkatet e tyre”.

1 E KORINTASVE 1:30 Por prej tij ju jeni 
në Krishtin Jezus, i cili nga Perëndia u bë për 
ne dituri, drejtësi, shenjtërim dhe shpengim,

ZBULESA 19:11 Dhe pashë qiellin e hapur, 
dhe ja, një kalë i bardhë, dhe ai që e kalëronte 
quhet Besniku dhe i Vërteti; dhe ai gjykon 
dhe lufton me drejtësi.

Shiko: #1; #2; #3; Psalmet 72:2; Isaia 7:14; Isaia 53:10; Jeremía 
33:15; Zakaria 3:8; Romakëve 3:22; 2 e Korintasve 5:21; Filipianëve 

3:9.

D02 Puna e Mesias si profet.
E24 Mesia do t›i sjelli paqen.

JEREMÍA 28:9 Profeti që profetizon 
paqen, kur fjala e tij do të realizohet, do të 
njihet si një profet i vërtetë i dërguar nga 
Zoti”.

MATEU 3:17 dhe ja një zë nga qielli që tha: 
“Ky është Biri im i dashur, në të cilin jam 
kënaqur”.

LUKA 2:14 “Lavdi Perëndisë në vendet 
më të larta, dhe paqe mbi tokë njerëzve mbi të 
cilët qëndron mirëdashja e tij!”.

LUKA 24:36 Dhe, ndërsa ata po bisedonin 
për këto gjëra, vetë Jezusi u shfaq në mes tyre 
dhe u tha atyre: “Paqja me ju!”.

GJONI 14:27 Unë po ju lë paqen, po ju 
jap paqen time: unë po jua jap, po jo si e jep 
bota; zemra juaj mos u trondittë dhe mos u 
frikësoftë.

VEPRAT E APOSTUJVE 10:36 sipas 
fjalës që ai u ka dhënë bijve të Izraelit, duke 
u shpallur paqen me anë të Jezu Krishtit, që 
është Zoti i të gjithëve.

ROMAKËVE 10:15 Dhe si do të 
predikojnë pa qenë dërguar? Siç është shkruar: 
“Sa të bukura janë këmbët e atyre që shpallin 
paqen, që shpallin lajme të mira!”.

Shiko: Isaia 52:7; Jeremía 6:14; Ezekieli 13:10-16; Nahumi 1:15; 
Zakaria 9:10; Mateu 17:5; Luka 7:50; Luka 19:42; Gjoni 20:19,21; 

Veprat e Apostujve 9:31; Romakëve 5:1; Romakëve 8:6; Romakëve 
14:17; 1 e Korintasve 14:33; Efesianëve 2:14,15,17; Kolosianëve 
3:15; 2 Thesalonikasve 3:16; Hebrenjve 12:14; 2 Pjetrit 1:2,17; 

Zbulesa 1:4.
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A03 Mesia është i zbritur nga Davidi.
D05 Mesia do të jetë shpenguesi.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

JEREMÍA 30:3 Sepse ja, ditët po vijnë, 
thotë Zoti, gjatë të cilave do të kthej 
nga robëria popullin tim të Izraelit dhe 
të Judës, dhe do t›i kthej në vendin që 
u dhashë etërve të tyre, dhe ata do ta 
zotërojnë”.

JEREMÍA 30:4-8
JEREMÍA 30:9 Por ata të Izraelit do t›i 

shërbejnë Zotit, Perëndisë së tyre, dhe 
Davidit, mbretit të tyre, që unë do të 
ngjall për ta.

10 Ti, pra, o shërbëtori im Jakob, mos ki 
frikë”, thotë Zoti; “mos u tremb, o Izrael, 
sepse, ja, unë do të të shpëtoj nga vendi 
i largët dhe pasardhësit e tu nga vendi i 
robërisë së tyre. Jakobi do

11 Sepse unë jam me ty”, thotë Zoti, “që të 
të shpëtoj. Unë do të shfaros tërë kombet 
në mes të të cilëve të kam shpërndarë, por 
megjithatë nuk do të të shfaros ty, por do 
të të ndëshkoj me drejtësi dhe nuk do të të 
lë krejt të pandëshkuar”.

JEREMÍA 30:12-15
JEREMÍA 30:16 Por tërë ata që të 

gllabërojnë do t›i gllabërojnë, tërë armiqtë 
e tu, të gjithë, do të shkojnë në robëri; 
ata që të plaçkitin do të plaçkiten dhe 
grabitësit e tu do t›i lë të grabiten nga të 
tjerë.

JEREMÍA 30:17,18
JEREMÍA 30:19 Prej andej do të dalin këngë 

falënderimi dhe zëra njerëzish që festojnë; 
unë do t›i shumoj dhe jo t›i pakësoj; do t›i bëj 
të nderuar dhe nuk do të poshtërohen më.

20 Bijtë e tij do të jenë si më parë dhe kuvendi 
i tij do të bëhet i qëndrueshëm para meje, 
por do të ndëshkoj gjithë shtypësit e tyre.

JEREMÍA 30:23,24

2 I SAMUELIT 22:51 Lirime të mëdha i 
siguron mbretit të tij, sillet dashamirës me të 
vajosurin, me Davidin dhe me pasardhësit e 
tij përjetë”.

LUKA 1:30 Dhe engjëlli i tha: “Mos ki 
frikë, Mari, sepse ke gjetur hir para Perëndisë.

31 Dhe ja, ti do të mbetesh shtatzënë dhe do të 
lindësh një djalë, dhe do t›ia vesh emrin Jezus.

32 Ai do të jetë i madh dhe do të quhet Biri i 
Shumë të Lartit; dhe Zoti Perëndi do t›i japë 
fronin e Davidit, atit të tij;

33 dhe do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit 
përjetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë 
kurrë të sosur”.

LUKA 1:69 dhe na ngriti një shpëtim 
të pushtetshëm në shtëpinë e Davidit, 
shërbëtorit të vet,

GJONI 12:15 “Mos druaj, o bijë e Sionit; ja, 
mbreti yt po vjen duke kalëruar mbi një kërriç 
gomareje!”.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:30 Ai, pra, 
duke qenë profet, e dinte se Perëndia i kishte 
premtuar me betim se nga fryti i belit të tij, 
sipas mishit, do të ngjallet Krishti për t›u ulur 
mbi fronin e tij;

ROMAKËVE 11:25 Sepse nuk dua, o 
vëllezër, që ju të jeni të paditur këtë të fshehtë 
që të mos mbaheni me të madh në veten tuaj se 
i ka ndodhur një ngurtësim një pjese të Izraelit 
deri sa të ketë hyrë tërësia e johebrenjve,
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26 dhe kështu mbarë Izraeli do të shpëtohet, sikurse 
është shkruar: “Nga Sioni do të vijë Çlirimtari, 
dhe do të largojë pabesinë nga Jakobi.

27 Dhe kjo do të jetë besëlidhja ime me ta, kur 
unë t›ju heq mëkatet e tyre”.

28 Për sa i përket ungjillit ata janë armiq për 
hirin tuaj, por për sa i përket zgjedhjes, janë të 
dashur për hir të etërve,

ZBULESA 19:15 Dhe nga goja e tij dilte një 
shpatë e mprehtë për të goditur me të kombet; 
dhe ai do të qeverisë me skeptër prej hekuri dhe 
ai vet do të shkelë vozën e verës së mërisë dhe të 
zemërimit të Perëndisë së plotfuqishëm.

16 Dhe mbi rroben e vet dhe mbi kofshën ishte 
shkruar një emër: MBRETI I MBRETÉRVE 
dhe ZOTI I ZOTÉRVE.

Shiko: #1; #2; #3; #4; #5.

A05 Marrëdhënia e Mesisë me Atin e Tij.
D08 Mesia do të jetë Siguria.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të tij.

JEREMÍA 30:21 Princi i tij do të jetë një prej 
tyre, dhe sunduesi i tij do të dalë nga mesi i 
tyre; unë do të bëj që ai të afrohet dhe ai do 
të vijë afër meje. Kush, pra, do të porosiste 
zemrën e tij që të më afrohet?”, thotë Zoti.

22 “Ju do të jeni populli im, dhe unë do të 
jem Perëndia juaj”.

JEREMÍA 24:7 Do t›u jap një zemër për të 
më njohur mua që jam Zoti; ata do të jenë 
populli im dhe unë Perëndia i tyre, sepse do të 
kthehen tek unë me gjithë zemër.

HEBRENJVE 4:15  Le t›i afrohemi, pra, 

me guxim fronit të hirit, që të marrim mëshirë e 
të gjejmë hir, për të pasur ndihmë në kohë nevoje.

16 Sepse çdo kryeprift, që merret prej njerëzve, 
vihet kryeprift mbi njerëzit për gjërat që kanë 
të bëjnë me Perëndinë, për të ofruar dhurata 
dhe flijime për mëkatet;

HEBRENJVE 5:4        Kështu edhe Krishti 
nuk e përvetësoi ai vetë lavdinë që të bëhet 
kryeprift, por ia dha Ai që i tha: “Ti je im Bir, 
sot ti më linde”,

5 dhe ashtu si thuhet diku gjetiu: “Ti je prift 
përjetë, sipas rendit të Melkisedekut”.

6 I cili, në ditët e mishit të tij, me klithma të 
larta dhe me lot, i ofroi lutje dhe urata atij që 
mund ta shpëtonte nga vdekja, dhe u dëgjua 
për shkak të frikës së tij nga Perëndia.

HEBRENJVE 7:22  kurse ai, mbasi 
qëndron për jetë të jetës, ka priftëri të 
patjetërsueshme,

23 prandaj edhe mund të shpëtojë plotësisht ata 
që me anë të tij i afrohen Perëndisë, sepse 
gjithmonë rron që të ndërmjetësojë për ta.

24 Sepse ne një kryeprift i tillë na duhej, i 
shenjtë, i pafaj, i papërlyer, i ndarë nga 
mëkatarët dhe i ngritur përmbi qiej,

25 i cili nuk ka nevojë çdo ditë, si ata kryepriftërinjtë, 
të ofrojë flijime më parë për mëkatet e veta e 
pastaj për ato të popullit; sepse këtë e bëri një herë 
e mirë, kur e kushtoi vetveten.

HEBRENJVE 8:10  sepse unë do të jem i 
mëshirshëm për paudhësitë e tyre dhe nuk do të 
kujtoj më mëkatet e tyre dhe keqbërjet e tyre”.

ZBULESA 21:3 Dhe dëgjova një zë të madh 
nga qielli që thoshte: “Ja tabernakulli i 
Perëndisë me njerëzit! Dhe ai do të banojë me 
ta; edhe ata do të jenë populli i tij dhe vetë 
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Perëndia do të jetë bashkë me ta, Perëndi e tyre.

Shiko: Zanafilla 49:10; Ligji i Përtërirë 26:17-19; Jeremía 24:7; 
Jeremía 31:1,33; Ezekieli 11:20; Ezekieli 36:28; Ezekieli 37:27; Osea 

2:23; Zakaria 13:9; Hebrenjve 9:14,15,24.

B22 Mirësia e Perëndisë dhe Mesias.
E17 Mesia do të ndërtojë një tempull për Zotin.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

JEREMÍA 31:1 “Në atë kohë”, thotë 
Zoti, “unë do të jem Perëndia i të gjitha 
familjeve të Izraelit, dhe ato do të jenë 
populli im”.

2 Kështu thotë Zoti: “Populli që shpëtoi nga 
shpata ka gjetur hir në shkretëtirë; unë do 
t›i jap prehje Izraelit”.

3 Shumë kohë më parë Zoti m›u shfaq duke 
thënë: “Po, të kam dashur me një dashuri 
të përjetshme; prandaj të kam tërhequr me 
dashamirësi.

4 Unë do të të rindërtoj dhe ti do të 
rindërtohesh, o virgjëreshë e Izraelit. Do të 
zbukurohesh përsëri me dajret e tua dhe do të 
dalësh në mes të valleve të atyre që bëjnë festë.

5 Do të mbjellësh përsëri vreshta mbi malet 
e Samarias; mbjellësit do të mbjellin dhe 
do të vjelin frytin e tyre.

6 Do të vijë dita kur rojet do të bërtasin në 
malin Efraim: “Çohuni, të ngjitemi në 
Sion, tek Zoti, Perëndia ynë””.

7 Sepse kështu thotë Zoti: “Ngrini këngë 
gëzimi për Jakobin dhe lëshoni britma 
për të parin e kombeve; shpallni, këndoni 
lëvdata dhe thoni: O Zot, shpëto popullin 
tënd, atë që mbeti nga Izraeli.

8 Ja, unë po i kthej nga vendi i veriut dhe po 
i grumbulloj nga skajet e tokës. Midis tyre 
është i verbëri dhe çalamani, gruaja me barrë 

dhe bashkë me të ajo që ka për të pjellë: një 
turmë e madhe do të kthehet këtu.

9 Do të vinë duke qarë, do t›i çoj duke u 
lutur. Do t›i bëj të ecin gjatë rrjedhave 
ujore, nëpër një rrugë të drejtë në të cilën 
nuk do të pengohen, sepse jam një atë për 
Izraelin, dhe Efraimi është i parëlinduri im.

ZANAFILLA 45:7 Por Perëndia më ka dërguar 
para jush, me qëllim që të ruhet diçka mbi 
tokë dhe për t›ju shpëtuar jetën me një çlirim 
të madh.

AMOSI 9:11 Atë ditë do të ngre përsëri 
tabernakullin e Davidit që ka rënë, do të 
ndreq të çarat e tij dhe do të ngre rrënojat e 
tij, dhe do ta rindërtoj si në ditët e lashta,

VEPRAT E APOSTUJVE 15:16 Pas 
këtyre gjerave, unë do të kthehem dhe do ta 
rindërtoj tabernakullin e Davidit që është 
rrëzuar, do t›i restauroj gërmadhat e tij dhe do 
ta ngre përsëri më këmbë,

ROMAKËVE 9:27  Por Isaia thërret për 
Izraelin: “Edhe sikur të ishte numri i bijve të 
Izraelit si rëra e detit, vetëm mbetja e tij do të 
shpëtohet”.

ROMAKËVE 11:5  Kështu, pra, edhe 
në kohën e tanishme ka mbetur një mbetje 
pas zgjedhjes së hirit.

EFESIANËVE 2:20           mbi të cilin 
gjithë ndërtesa, e lidhur mirë, rritet për të 
qenë një tempull i shenjtë në Zotin,

21 në të cilin edhe ju jeni bashkëndërtuar për të 
qenë një banesë e Perëndisë në Frymë.

22 Për këtë arsye unë, Pali, jam i burgosuri i Jezu 
Krishtit për ju johebrenjtë,
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1 PJETRIT 2:9 Shumë të dashur, unë ju 
këshilloj, si të huaj dhe shtegtarë, të hiqni 
dorë nga lakmitë e mishit, që luftojnë kundër 
shpirtit.

ZBULESA 5:10 Pastaj pashë, dhe dëgjova 
zërin e shumë engjëjve përqark fronit, qenieve 
të gjalla dhe pleqve; dhe numri i tyre ishte 
dhjetë mijëra dhjetë mijërash dhe mijëra 
mijërash,

ZBULESA 21:10 Dhe më çoi në Frymë mbi 
një mal të madh dhe të lartë, dhe më tregoi 
qytetin e madh, Jeruzalemin e shenjtë, që 
zbriste nga qielli, nga Perëndia,

Shiko: #1; #2; #3; #5; Jeremía 31:10-14,27-30,38-40.

C05 Profecia për vrasjen e fëmijëve në 
Betlehem.

JEREMÍA 31:15 Kështu thotë Zoti: “U 
dëgjua një zë në Ramah, një vajtim dhe 
një e qarë e hidhur: Rakela vajton bijtë e 
saj dhe nuk pranon të ngushëllohet për ta, 
sepse ata nuk janë më”.

ZANAFILLA 35:16 Pastaj u nisën nga 
Betheli; kishte edhe një copë rrugë për të 
arritur në Efratë, kur Rakela lindi. Ajo pati një 
lindje të vështirë;

17 dhe gjatë lindjes së vështirë mamia i tha: “Mos 
ki frikë, sepse edhe këtë herë ke një djalë”.

18 Dhe ndërsa shpirti po e linte (sepse vdiq), 
i vuri emrin Ben-Oni, por i ati e quajti 
Beniamin.

19 Kështu Rakela vdiq dhe u varros në rrugën e 
Efratës (domethënë të Betlemit).

20 Dhe Jakobi ngriti mbi varrin e saj një 
përmendore. Dhe kjo përmendore ekziston 
ende sot e kësaj dite mbi varrin e Rakelës.

MATEU 2:16 Atëherë Herodi, duke parë 
se dijetarët e kishin mashtruar, u zemërua 
fort dhe urdhëroi të vriten të gjithë fëmijët 
meshkuj që ishin në Bethlehem dhe në tërë 
rrethinën e tij, nga dy vjeç e poshtë,

17 Atëherë u përmbush ajo që ishte thënë 
nëpërmjet profetit Jeremi që thotë:

18 “Në Ramë u dëgjua një klithmë, një vaje një 
qarje dhe gjëmë e madhe; Rakela vajton bijtë 
e saj dhe nuk pranon të ngushëllohet, sepse 
ata nuk janë më”.

C01 Lindja e Mesias eshte profetizuar.

JEREMÍA 31:22 Deri kur do të shkosh duke 
u endur, o bijë rebele? Sepse Zoti krijon 
një gjë të re mbi tokë: gruan që kërkon ta 
bëjë për vete burrin”.

MATEU 1:18 Tani lindja e Jezu Krishtit 
ndodhi në këtë mënyrë: Maria, nëna e tij, i 
ishte premtuar Jozefit, por para se të fillonin 
të rrinin bashkë, mbeti shtatzënë nga Frymën 
e Shenjtë.

19 Atëherë Jozefi, i fejuari i saj, i cili ishte njeri i 
drejtë dhe nuk donte ta poshtëronte botërisht, 
vendosi ta linte fshehtas.

20 Por, ndërsa bluante me vete këto çështje, ja që 
iu shfaq në ëndërr një engjell i Zotit dhe i tha: 
“Jozef, bir i Davidit, mos ki frikë ta marrësh 
me vete Marinë si gruan tënde, sepse ç›është 
ngjizur në të është vepër e Frymës së Shenjtë.

21 Dhe ajo do të lindë një djalë dhe ti do t›i vësh 
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emrin Jezus, sepse ai do të shpëtojë popullin e 
tij nga mëkatet e tyre”.

GALATASVE 4:4 që të shpengonte ata që ishin 
nën ligj, që ne të fitojmë birërinë.

Shiko: Zanafilla 3:15; Psalmet 2:7,8; Isaia 7:14; Luka 1:34,35.

E20 Mesia do të vendos një besëlidhje të re.
G06 Vendi i Frymës së Shenjtë.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

JEREMÍA 31:31 Ja do të vijnë ditët”, 
thotë Zoti, “në të cilat do të vendos një 
besëlidhje të re me shtëpinë e Izraelit dhe 
me shtëpinë e Judës;

32 jo si besëlidhja që kam vendosur me etërit 
e tyre ditën kur i zura për dore për t›i 
nxjerrë nga vendi i Egjiptit, sepse ata e 
shkelën besëlidhjen time, ndonëse unë isha 
Perëndia i tyre”, thotë Zoti.

33 “Por kjo është besëlidhja që do të vendos 
me shtëpinë e Izraelit mbas atyre ditëve”, 
thotë Zoti: “Do ta shtie ligjin tim në 
mendjen e tyre dhe do ta shkruaj mbi 
zemrën e tyre, dhe unë do të jem Zoti i 
tyre dhe ata do të jenë populli im.

34 Ata nuk do të mësojnë secili të afërmin 
e tij dhe secili vëllanë e tij, duke thënë: 
“Njihni Zotin!”, sepse të gjithë do të 
më njohin, nga më i vogli e deri te më i 
madhi”, thotë Zoti. “Sepse unë do ta fal 
paudhësinë e tyre dhe nuk do ta kujtoj më 
mëkatin e tyre”.

MATEU 26:27 Pastaj mori kupën, dhe 
falenderoi, dhe ua dha atyre duke thënë: “Pini 
prej tij të gjithë,

28 sepse ky është gjaku im, gjaku i besëlidhjes së 
re, i cili është derdhur për shumë për faljen e 
mëkatëve.

29 Dhe unë po ju them, se që tani e tutje unë 
nuk do të pi më nga ky fryt i hardhisë, deri 
në atë ditë kur, bashkë me ju, do ta pi të re në 
mbretërinë e Atit tim”.

GJONI 1:15 Gjoni dëshmoi për të dhe 
thirri duke thënë: “Ky është ai, për të cilin 
thashë: “Ai që vjen pas meje më ka paraprirë, 
sepse ishte përpara meje””.

16 Dhe ne të gjithë morëm, prej mbushullisë së 
tij, hir mbi hir.

17 Sepse Ligji u dha nëpërmjet Moisiut, por hiri 
dhe e vërteta erdhën nëpërmjet Jezu Krishtit.

GJONI 6:45 Në profetët është shkruar: “Të 
gjithë do të jenë të mësuar nga Perëndia”. Çdo 
njeri, pra, që ka dëgjuar dhe mësuar nga Ati, 
vjen tek unë.

2 E KORINTASVE 3:2 Ju jeni letra jonë, e 
shkruar në zemrat tona, e njohur dhe e lexuar 
nga të gjithë njerëzit,

3 duke qenë manifestuar se jeni një letër e 
Krishtit, e hartuar me anë të shërbesës sonë, 
dhe e shkruar jo me bojë, por me Frymën e 
Perëndisë së gjallë, dhe jo mbi rrasa guri, por 
mbi rrasa të një zemre mishi.

4 Dhe këtë besim ne e kemi në Perëndinë me 
anë të Krishtit;

5 jo se jemi të aftë prej vetiu të kuptojmë 
ndonjë gjë sikur vjen nga vetja jonë, por 
aftësia jonë vjen nga Perëndia,

6 i cili na bëri të aftë të jemi shërbëtorë të 
besëlidhjes së re, jo të shkronjës, por të 
Frymës, sepse shkronja vret, por Fryma jep 
jetë.
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GALATASVE 3:17 Sepse, në qoftë se 
trashëgimi është nga ligji, nuk është më nga 
premtimi. Por Perëndia ia fali atë Abrahamit 
me anë të premtimit.

HEBRENJVE 8:6 Sepse Perëndia, duke i 
qortuar, thotë: “Ja po vijnë ditët kur do të bëj 
një Besëlidhje të re me shtëpinë e Izraelit dhe 
me shtëpinë e Judës,

7 jo si besëlidhja që bëra me etërit e tyre, ditën 
që i mora për dore për t›i nxjerrë jashtë nga 
toka e Egjiptit, sepse ata nuk qëndruan 
besnikë në Besëlidhjen time, dhe unë i 
braktisa, thotë Zoti.

8 Dhe kjo është besëlidhja që unë do të bëj me 
shtëpinë e Izraelit pas atyre ditëve, thotë Zoti: 
unë do t›i shtie ligjet e mia në mendjet e tyre 
dhe do t›i shkruaj në zemrat e tyre, dhe do të 
jem Perëndia e tyre dhe ata do të jenë populli 
im.

9 Dhe askush nuk do të mësojë më të afërmin 
e tij, askush vëllanë e vet, duke thënë: “Njih 
Perëndinë!”. Sepse të gjithë do të më njohin, 
nga më i vogli e deri tek më i madhi prej tyre,

10 sepse unë do të jem i mëshirshëm për 
paudhësitë e tyre dhe nuk do të kujtoj më 
mëkatet e tyre dhe keqbërjet e tyre”.

11 Duke thënë “një besëlidhje e re”, ai e vjetëroi 
të parën; edhe ajo që vjetrohet dhe plaket 
është afër prishjes.

12 Sigurisht edhe e para Besëlidhje kishte 
disa rregulla për shërbesën hyjnore dhe për 
shenjtëroren tokësore.

13 Sepse u ndërtua një tabernakull i parë, në 
të cilin ishte shandani, tryeza dhe bukët e 
paraqitjes; ai quhet: “Vendi i shenjtë”.

1 GJONIT 2:27 Në qoftë se e dini se ai është 
i drejtë, ta dini se kushdo që praktikon 
drejtësinë ka lindur prej tij.

Shiko: #1; #2; Eksodi 19-20; Veprat e Apostujve 2:14-47.

E20 Mesia do të vendos një besëlidhje të re.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të tij.

JEREMÍA 32:37 Ja, do t›i mbledh nga të 
gjitha vendet ku i kam shpërndarë gjatë 
zemërimit tim, tërbimit tim, indinjatës 
sime të madhe; do të bëj të kthehen në këtë 
vend dhe të banojnë të sigurt.

38 Ata do të jenë për mua populli im dhe unë 
do të jem për ta Perëndia i tyre.

39 Do t›u jap një zemër të vetme, një rrugë të 
vetme, me qëllim që të kenë frikë nga unë 
përjetë për të mirën e tyre dhe të bijve të tyre.

40 Do të bëj me ta një besëlidhje të 
përjetshme; nuk do të largohem më prej 
tyre dhe do t›u bëj të mira dhe do të shtie 
në zemrën e tyre frikën, me qëllim që të 
mos më braktisin.

41 Do të ndjej gëzim duke u bërë të mirë dhe 
do t›i vendos në mënyrë të qëndrueshme në 
këtë vend me gjithë zemrën time dhe me 
gjithë shpirtin tim”.

EZEKIELI 11:19 Dhe unë do t›ju jap atyre një 
zemër tjetër dhe do t›u shtie përbrenda një 
frymë të re, do të heq nga mishi i tyre zemrën 
prej guri dhe do t›u jap një zemër prej mishi,

20 me qëllim që të ecin sipas statuteve të mia 
dhe të respektojnë ligjet e mia dhe t›i vënë në 
praktikë; atëherë ata do të jenë populli im dhe 
unë do të jem Perëndia i tyre.

LUKA 1:72 për të treguar mëshirë tek 
etërit tanë e për t›u kujtuar për besëlidhjen e 
tij të shenjtë,

JEREMÍA



293

73 betimin që i bëri Abrahamit, atit tonë,
74 për të na lejuar që, pasi të çlirohemi nga duart e 

armiqve tanë, të mund t›i shërbejmë pa frikë,
75 në shenjtëri e në drejtësi përpara atij, të gjitha 

ditët e jetës sonë.

GJONI 17:21 që të gjithë të jenë një, ashtu 
si ti, o Atë, je në mua dhe unë në ty; edhe ata 
të jenë një në ne, që bota të besojë se ti më ke 
dërguar.

VEPRAT E APOSTUJVE 4:32 Dhe 
numri i madh i atyre që besuan ishte me një 
zemër të vetme dhe me një shpirt të vetëm; 
askush nuk thoshte se ç›kishte ishte e vet, por 
të gjitha gjërat i kishin të përbashkëta.

HEBRENJVE 7:22  kurse ai, mbasi 
qëndron për jetë të jetës, ka priftëri të 
patjetërsueshme,

1 GJONIT 3:8 Prej kësaj njihen bijtë e 
Perëndisë dhe bijtë e djallit; kushdo që nuk 
praktikon drejtësinë nuk është nga Perëndia, dhe 
i tillë nuk është as ai që nuk do vëllanë e vet.

9 Sepse ky është mesazhi që dëgjuat nga fillimi. 
Ta duam njeri-tjetrin,

10 jo sikundër Kaini, i cili ishte nga i ligu dhe 
vrau vëllanë e vet. Dhe për çfarë arësye e vrau 
atë? Sepse veprat e tij ishin të liga dhe ato të të 
vëllait ishin të drejta.

1 GJONIT 5:18 Por ne dimë se Biri i 
Perëndisë erdhi dhe na dha të kuptuarit, që ne 
të njohim atë që është i Vërteti; dhe ne jemi 
në të Vërtetin, në Birin e tij Jezu Krisht; ky 
është i vërteti Perëndi dhe jeta e përjetshme.

Shiko: #1; #2; #3; #5; Zanafilla 17:7; Ligji i Përtërirë 26:17-19; 
Isaia 55:3; 2 e Korintasve 13:11; Galatasve 3:14-17; Hebrenjve 6:13-

18; Hebrenjve 8:9-11.

E21 Mesia do të falë mëkatin.
E24 Mesia do t›i sjelli paqen.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

JEREMÍA 33:6 Ja, unë do t›i sjell atij 
mirëqenie dhe shërim; do t›i shëroj dhe do 
t›u zbuloj atyre bollëkun e paqes dhe të së 
vërtetës.

7 Do të bëj që të kthehen të mërguarit e 
Judës dhe të mërguarit e Izraelit dhe do t›i 
vendos përsëri si më parë.

8 Do t›i pastroj nga çdo paudhësi e tyre me 
të cilën kanë mëkatuar kundër meje dhe 
do t›ua fal të gjitha paudhësitë e tyre me të 
cilat kanë mëkatuar dhe me të cilat kanë 
ngritur krye kundër meje.

9 Dhe ky qytet do të ketë për mua një titull 
gëzimi, lëvdimi dhe lavdie përpara gjithë 
kombeve të dheut, kur ato të mësojnë 
gjithë të mirën që unë u bëj atyre; dhe do 
të kenë frikë e do të dridhen për shkak të 
gjithë mirësisë dhe të gjithë paqes që unë 
do t›i sjell atij”.

JEREMÍA 33:10-13

MATEU 28:18 Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli 
atyre duke thënë: “Mua më është dhënë çdo 
pushtet në qiell e në tokë.

19 Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë 
popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e të 
Birit e të Frymës së Shenjtë,

20 dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat 
që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam 
me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës. 
Amen”.

LUKA 4:18 “Fryma e Zotit është mbi 
mua, sepse ai më vajosi për të ungjillizuar të 
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varfërit; ai më dërgoi për të shëruar ata që e 
kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin 
e të burgosurve dhe kthimin e të parit të 
verbërve, për të çliruar përsëri të shtypurit,

19 dhe për të predikuar vitin e pranueshëm të 
Zotit”.

20 Pastaj, si e mbylli librin dhe ia dha shërbyesit, 
u ul; dhe sytë e të gjithëve në sinagogë u 
drejtuan mbi të.

21 Atëherë ai nisi të thotë: “Sot ky Shkrim u 
përmbush në veshët tuaja”.

GJONI 1:17 Sepse Ligji u dha nëpërmjet 
Moisiut, por hiri dhe e vërteta erdhën 
nëpërmjet Jezu Krishtit.

HEBRENJVE 8:10  sepse unë do të jem 
i mëshirshëm për paudhësitë e tyre dhe nuk 
do të kujtoj më mëkatet e tyre dhe keqbërjet e 
tyre”.

11 Duke thënë “një besëlidhje e re”, ai e vjetëroi 
të parën; edhe ajo që vjetrohet dhe plaket 
është afër prishjes.

12 Sigurisht edhe e para Besëlidhje kishte 
disa rregulla për shërbesën hyjnore dhe për 
shenjtëroren tokësore.

1 PJETRIT 2:24 Gjithashtu dhe ju, gra, 
nënshtrojuni burrave tuaj, që, edhe nëse disa 
nuk i binden fjalës, të fitohen pa fjalë, nga 
sjellja e grave të tyre,

1 GJONIT 1:7 Po t›i rrëfejmë mëkatet tona, 
ai është besnik dhe i drejtë që të na falë 
mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi.

8 Po të themi se s›kemi mëkatuar, e bëjmë atë 
gënjeshtar dhe fjala e tij nuk është në ne.

9 Djema të mi, ju shkruaj këto gjëra që të mos 
mëkatoni; dhe në qoftë se ndokush mëkatoi, 
kemi një avokat te Ati, Jezu Krishtin të 

drejtin.

ZBULESA 1:5 Atij që na deshi dhe na lau 
nga mëkatet tona në gjakun e tij, dhe na bëri 
mbretër dhe priftër për Perëndinë dhe Atin e 
tij, atij i qoftë lavdi dhe pushtet në shekuj të 
shekujve. Amen.

Shiko: #1; #2; #3; #5; Psalmet 65:3; Gjoni 18:37; Hebrenjve 9:11-
14.

C01 Lindja e Mesias eshte profetizuar.
D03 Puna e Mesisë si Prift.
D05 Mesia do të jetë shpenguesi.
D09 Mesia do të jetë Shpëtimtari.
E08 Drejtësia e Mesias.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

JEREMÍA 33:14 “Ja, do të vijnë ditët”, 
thotë Zoti, “gjatë të cilave unë do të 
realizoj fjalën e mirë që kam shqiptuar për 
shtëpinë e Izraelit dhe për shtëpinë e Judës.

15 Në ato ditë dhe në atë kohë do të bëj që të 
mbijë për Davidin një filiz drejtësie, që 
do të ushtrojë g jykimin dhe drejtësinë në 
vend.

16 Ato ditë Juda do të shpëtohet dhe 
Jeruzalemi do të banojë i sigurt. Ky do të 
jetë emri me të cilin do të thirret: “Zoti, 
drejtësia jonë””.

17 Në fakt kështu thotë Zoti: “Nuk do t›i 
mungojë kurrë Davidit dikush që të ulet 
mbi fronin e shtëpisë së Izraelit,

18 dhe priftërinjve Levitë nuk do t›u 
mungojë kurrë para meje dikush që ofron 
olokauste, që tymos ofertat ushqimore dhe 
që kryen flijime çdo ditë”.
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22 Ashtu si nuk mund të njehsohet ushtria 
e qiellit as të matet rëra e detit, ashtu 
unë do t›i shumoj pasardhësit e Davidit, 
shërbëtorit tim, dhe Levitët që më 
shërbejnë”.

LUKA 1:32 Ai do të jetë i madh dhe do të 
quhet Biri i Shumë të Lartit; dhe Zoti Perëndi 
do t›i japë fronin e Davidit, atit të tij;

33 dhe do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit 
përjetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë 
kurrë të sosur”.

ROMAKËVE 11:26 dhe kështu mbarë 
Izraeli do të shpëtohet, sikurse është shkruar: 
“Nga Sioni do të vijë Çlirimtari, dhe do të 
largojë pabesinë nga Jakobi.

HEBRENJVE 7:17  sepse ligji nuk 
mbaroi asnjë lloj pune, po futi një shpresë 
më të mirë, me anë të së cilës i afrohemi 
Perëndisë.

18 Dhe kjo nuk u bë pa betim. Sepse ata 
bëheshin priftërinj pa bërë betim,

19 (ndërsa ky në bazë të betimit nga ana e atij 
që i tha: “Perëndia u betua dhe nuk do të 
pendohet: Ti je prift përjetë, sipas rendit të 
Melkisedekut”).

20 Kështu Jezusi u bë garant i një besëlidhjeje 
shumë më të mirë.

21 Për më tepër ata qenë bërë priftërinj në numër 
të madh, sepse vdekja nuk i linte të qëndronin 
për gjithnjë,

22 kurse ai, mbasi qëndron për jetë të jetës, ka 
priftëri të patjetërsueshme,

1 PJETRIT 2:5 Sepse për ju që besoni ai është 
i çmuar, po për ata të pabindurit: “Guri, që 
u hoq mënjanë nga ndërtuesit, u bë guri i 
qoshes, gur pengese dhe shkëmb skandali që i 

bën të rrëzohen”.

ZBULESA 1:4 dhe nga Jezu Krishti, 
dëshmitari besnik, i parëlinduri prej së 
vdekurish dhe Princ i mbretërve të dheut.

5 Atij që na deshi dhe na lau nga mëkatet tona 
në gjakun e tij, dhe na bëri mbretër dhe 
priftër për Perëndinë dhe Atin e tij, atij i 
qoftë lavdi dhe pushtet në shekuj të shekujve. 
Amen.

6 Ja, ai vjen me retë dhe çdo sy do ta shohë, 
edhe ata që e tejshpuan; dhe të gjitha fiset e 
dheut do të vajtojnë për të. Po, amen.

ZBULESA 5:10 Pastaj pashë, dhe dëgjova 
zërin e shumë engjëjve përqark fronit, qenieve 
të gjalla dhe pleqve; dhe numri i tyre ishte 
dhjetë mijëra dhjetë mijërash dhe mijëra 
mijërash,

Shiko: #1; #2; #5; Isaia 4:2; Isaia 11:1-5; Isaia 53:2; 2 e Korintasve 
1:20; 1 Pjetrit 2:9.

E20 Mesia do të vendos një besëlidhje të re.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

JEREMÍA 50:4 Në ato ditë dhe në atë 
kohë”, thotë Zoti, “bijtë e Izraelit dhe bijtë 
e Judës do të vijnë bashkë; do të ecin duke 
qarë dhe do të kërkojnë Zotin, Perëndinë e 
tyre.

5 Do të pyesin për rrugën e Sionit, drejt 
të cilit do të kthejnë fytyrat e tyre, duke 
thënë: “Ejani, të bashkohemi me Zotin, 
me një besëlidhje të përjetshme, që të mos 
harrohet më”.

6 Populli im ka qënë një kope dhensh të 
humbura; barinjtë e tyre i kishin bërë 
të marrin kot, të humbin nëpër male. 
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Kanë shkuar nga mali në kodër dhe kanë 
harruar vendin ku ata pushojnë.

7 Të gjithë ata që i gjenin, i hanin, dhe 
armiqtë e tyre thonin: “Nuk jemi fajtorë, 
sepse kanë mëkatuar kundër Zotit, seli e 
drejtësisë, Zoti, shpresa e etërve të tyre”.

19 Por do ta çoj përsëri Izraelin në kullotën e 
tij, do të kullotë në Karmel dhe në Bashan 
dhe shpirti i i tij do të ngopet në kodrinat 
e Efraimit dhe në Galaad.

20 Në ato ditë, në atë kohë”, thotë Zoti, “do 
të kërkohet paudhësia e Izraelit, por nuk 
do të ketë fare, dhe mëkatet e Judës nuk do 
të gjenden; sepse unë do t›i fal ata që do të 
lë të gjallë.

ISAIA 44:22 I fshiva shkeljet e tua si një re 
e dendur, dhe mëkatet e tua si një mjegullinë; 
kthehu tek unë, sepse unë të kam çliruar”.

MIKEA 7:19 Atij do t›i vijë përsëri keq 
për ne, do të shkelë paudhësitë tona, Ti do të 
hedhësh në fund të detit tërë mëkatet tona.

VEPRAT E APOSTUJVE 3:19 
Pendohuni, pra, dhe kthehuni, që të shlyhen 
mëkatet tuaja, dhe që të vijnë kohët e flladit 
nga prania e Zotit,

VEPRAT E APOSTUJVE 3:26 Perëndia 
më së pari, mbasi e ringjalli Birin e tij Jezusin, 
jua ka dërguar juve që t›ju bekojë, duke 
larguar secilin nga ju nga paudhësitë e tij”.

ROMAKËVE 8:33  Kush do t›i padisë 
të zgjedhurit e Perëndisë? Perëndia është ai që 
i shfajëson.

34 Kush është ai që do t›i dënojë? Krishti është ai 
që vdiq, po për më tepër ai u ringjall; ai është 

në të djathtë të Perëndisë dhe ai ndërmjetëson 
për ne.

ROMAKËVE 11:16 Edhe po të jenë 
pemët e para të shenjta, edhe e tëra është e 
shenjtë; dhe po të jetë rrënja e shenjtë, edhe 
degët janë të shenjta.

ROMAKËVE 11:26 dhe kështu mbarë 
Izraeli do të shpëtohet, sikurse është shkruar: 
“Nga Sioni do të vijë Çlirimtari, dhe do të 
largojë pabesinë nga Jakobi.

27 Dhe kjo do të jetë besëlidhja ime me ta, kur 
unë t›ju heq mëkatet e tyre”.

HEBRENJVE 10:16 Edhe atje ku ka 
ndjesë të këtyre gjërave, nuk ka më ofertë për 
mëkatin.

17 Duke pasur, pra, o vëllezër, liri të plotë për të 
hyrë në shenjtërore me anë të gjakut të Jezusit,

18 me anë të një udhe të re dhe të gjallë që ai 
përuroi për ne me anë të velit, domethënë të 
mishit të tij,

Shiko: #2; #3.
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B23 Hiri i Perëndisë dhe Mesias.

VAJTIMET 3:25 Zoti është i mirë me ata 
që kanë shpresë tek ai, me shpirtin që e 
kërkon.

26 Gjë e mirë është të presësh në heshtje 
shpëtimin e Zotit.

ISAIA 25:9 Atë ditë do të thuhet: “Ja, 
ky është Perëndia ynë: tek ai kemi shpresuar 
dhe ai do të na shpëtojë. Ky është Zoti tek 
i cili kemi shpresuar; të ngazëllojmë dhe të 
gëzohemi në shpëtimin e tij!”.

LUKA 2:38 Edhe ajo erdhi në atë 
moment, lavdëroi Zotin dhe u fliste për këtë 
fëmijë të gjithë atyre që prisnin çlirimin në 
Jeruzalem.

1 THESALONIKASVE 1:10 Sepse ju 
vetë, vëllezër, e dini se ardhja jonë ndër ju nuk 
qe e kotë.

HEBRENJVE 9:28  Sepse përndryshe 
do të kishin pushuar t›i ofronin, sepse ata 
që e ushtrojnë kultin, si të pastroheshin një 
herë, a nuk do të kishin më asnjë vetëdije për 
mëkatet?

HEBRENJVE 10:37 Por ne nuk jemi nga 
ata që tërhiqen prapa për humbje, por nga ata 
që besojnë në shpëtimin e shpirtit.

1 PJETRIT 1:13 por ashtu si është i shenjtë ai 
që ju thirri, të jini edhe ju të shenjtë në gjithë 
sjelljen tuaj,

Shiko: Psalmet 22:26; Psalmet 27:14; Psalmet 33:20; Psalmet 39:7; 
Psalmet 130:5; Isaia 8:17; Isaia 26:8; Isaia 33:2; Isaia 64:4; Mikea 

7:7; Habakuku 2:3.

F11 Vuajtja e Mesias.

VAJTIMET 3:30 Le ti japë faqen atij që e 
godet, të ngopet me fyerje.

ISAIA 50:6 I paraqita kurrizin tim atij 
që më rrihte dhe faqet e mia atij që më 
shkulte mjekrën; nuk ia fsheha fytyrën time 
poshtërimit dhe të pështyrave.

MIKEA 5:1 Tani, bashkohu tok, o bijë e 
trupave. Na kanë rrethuar; me shufër godasin 
mbi faqe gjyqtarin e Izraelit.

MATEU 26:67 Atëherë e pështynë në fytyrë, 
e goditën me shuplaka; dhe disa të tjerë i ranë 
me grushta,
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B03 Mesia është biri i njeriut

EZEKIELI 1:26 Mbi kupën qiellore që ishte 
mbi kokat e tyre, ndodhej një gjë që i 
ngjante një froni që dukej si një gur safiri, 
dhe mbi këtë lloj froni, në pjesën e sipërme 
të tij, ishte një figurë që i përngjiste një 
njeriu.

DANIELI 7:13 Unë shikoja disa vegime nate, 
dhe ja mbi retë e qiellit po vinte dikush që i 
ngjante një Biri njeriu; ai arriti deri te i Lashti 
i ditëve dhe iu afrua atij.

14 Atij iu dha sundimi, lavdia dhe mbretëria, me 
qëllim që gjithë popujt, kombet dhe gjuhët 
t›i shërbenin; sundimi i tij është një sundim i 
përjetshëm që nuk do të kalojë, dhe mbretëria 
e tij është një mbretëri që nuk do shkatërrohet 
kurrë”.

HEBRENJVE 1:8 E ke dashur drejtësinë dhe 
e ke urryer paudhësinë; prandaj Perëndia, 
Perëndia yt, të vajosi me vaj gëzimi përmbi 
shokët e tu”.

HEBRENJVE 8:1 Sepse çdo kryeprift vihet për 
të ofruar dhurata dhe flijime, prandaj është 
e nevojshme që edhe ky të ketë diçka që të 
kushtojë.

ZBULESA 5:13 Dhe të katër qeniet e gjalla 
thoshnin: “Amen!”. Dhe të njëzet e katër pleq 
ranë përmbys dhe adhuruan atë që rron në 
shekuj të shekujve.

Shiko: Isaia 6:1; Danieli 7:9,10; Zakaria 6:13; Hebrenjve 12:2; 
Zbulesa 4:2,3; Zbulesa 20:11.

E23 Mesia do të shndërrojë popullin e tij.
E27 Të jap një zemër të re dhe një shpirt të ri.
G06 Vendi i Frymës së Shenjtë.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

EZEKIELI 11:17 Prandaj u thuaj: Kështu 
thotë Zoti, Zoti: Do t›ju mbledh ndër 
popuj, do t›ju grumbulloj nga vendet ku 
jeni shpërndarë dhe do t›ju jap tokën e 
Izraelit.

18 Ata do të kthehen dhe do të heqin tërë 
gjërat e tij të urrejtshme dhe tërë gjërat e 
neveritshme të tij.

19 Dhe unë do t›ju jap atyre një zemër tjetër 
dhe do t›u shtie përbrenda një frymë të re, 
do të heq nga mishi i tyre zemrën prej guri 
dhe do t›u jap një zemër prej mishi,

20 me qëllim që të ecin sipas statuteve të mia 
dhe të respektojnë ligjet e mia dhe t›i vënë 
në praktikë; atëherë ata do të jenë populli 
im dhe unë do të jem Perëndia i tyre.

EZEKIELI 36:25 Do të lëshoj pastaj ujë të 
pastër mbi ju dhe do të jeni të pastër; do t›ju 
pastroj nga të gjitha ndyrësirat tuaja dhe nga 
të gjithë idhujt tuaj.

26 Do t›ju jap një zemër të re dhe do të shtie 
brenda jush një shpirt të ri; do të heq nga 
mishi juaj zemrën prej guri dhe do t›ju jap 
zemër prej mishi.

27 Do të vë brenda jush Shpirtin tim dhe do të 
bëj që ju të ecni sipas statuteve të mia, dhe ju 
do të respektoni dhe do të zbatoni në praktikë 
dekretet e mia.

MATEU 3:11 Unë po ju pagëzoj me ujë, 
për pendim; por ai që vjen pas meje është 
më i fortë se unë, dhe unë nuk jam i denjë as 
të mbaj sandalet e tij; ai do t›ju pagëzojë me 
Frymën e Shenjtë dhe me zjarrin.
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GJONI 3:3 Jezusi iu përgjigj dhe tha: 
“Në të vërtetë, në të vërtete po të them që 
nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë 
mbretërinë e Perëndisë”.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:38 Atëherë 
Pjetri u tha atyre: “Pendohuni dhe secili nga 
ju le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit 
për faljen e mëkateve, dhe ju do të merrni 
dhuratën e Frymës së Shenjtë.

TITI 3:5   të cilën e derdhi me mbushëlli 
mbi ne, me anë të Jezu Krishtit, shpëtimtarit 
tonë,

1 PJETRIT 1:3 që nga fuqia e Perëndisë me 
anë të besimit jeni të ruajtur, për shpëtimin 
gati për t›u zbuluar në kohët e fundit.

Shiko: #1; #2; #3; Gjoni 1:13; 1 Pjetrit 1:23; 1 Pjetrit 2:2; Gjoni 
2:29; Gjoni 3:9; Gjoni 4:7; Gjoni 5:1,4,18.

E20 Mesia do të vendos një besëlidhje të re.

EZEKIELI 16:60 Megjithatë do të kujtoj 
besëlidhjen që lidha me ty në ditët e rinisë 
sate dhe do të lidh me ty një besëlidhje të 
përjetëshme.

61 Atëherë do të kujtohesh për sjelljen tënde 
dhe do të të vijë turp, kur do të presësh 
motrat e tua, ato që janë më të mëdha 
dhe ato që janë më të vogla nga ti; dhe 
unë do t›i jap ty si bija, por jo për hir të 
besëlidhjes sate.

62 Unë do të lidh besëlidhjen time me ty dhe 
ti do të pranosh që unë jam Zoti,

63 me qëllim që të mbash mend, të të vijë 
turp dhe të mos hapësh gojën për shkak 
të konfuzionit tënd, kur të kem bërë 

shlyerjen e fajit për të gjitha ato që ke 
bërë”, thotë Zoti, Zoti.

MATEU 26:28 sepse ky është gjaku im, gjaku 
i besëlidhjes së re, i cili është derdhur për 
shumë për faljen e mëkatëve.

HEBRENJVE 8:6 Sepse Perëndia, duke i 
qortuar, thotë: “Ja po vijnë ditët kur do të bëj 
një Besëlidhje të re me shtëpinë e Izraelit dhe 
me shtëpinë e Judës,

7 jo si besëlidhja që bëra me etërit e tyre, ditën 
që i mora për dore për t›i nxjerrë jashtë nga 
toka e Egjiptit, sepse ata nuk qëndruan 
besnikë në Besëlidhjen time, dhe unë i 
braktisa, thotë Zoti.

8 Dhe kjo është besëlidhja që unë do të bëj me 
shtëpinë e Izraelit pas atyre ditëve, thotë Zoti: 
unë do t›i shtie ligjet e mia në mendjet e tyre 
dhe do t›i shkruaj në zemrat e tyre, dhe do të 
jem Perëndia e tyre dhe ata do të jenë populli 
im.

9 Dhe askush nuk do të mësojë më të afërmin 
e tij, askush vëllanë e vet, duke thënë: “Njih 
Perëndinë!”. Sepse të gjithë do të më njohin, 
nga më i vogli e deri tek më i madhi prej tyre,

10 sepse unë do të jem i mëshirshëm për 
paudhësitë e tyre dhe nuk do të kujtoj më 
mëkatet e tyre dhe keqbërjet e tyre”.

11 Duke thënë “një besëlidhje e re”, ai e vjetëroi 
të parën; edhe ajo që vjetrohet dhe plaket 
është afër prishjes.

12 Sigurisht edhe e para Besëlidhje kishte 
disa rregulla për shërbesën hyjnore dhe për 
shenjtëroren tokësore.

13 Sepse u ndërtua një tabernakull i parë, në 
të cilin ishte shandani, tryeza dhe bukët e 
paraqitjes; ai quhet: “Vendi i shenjtë”.

Shiko: #1; #2; #5; Luka 22:14-20; Gjoni 6:45; 2 e Korintasve 3:2-
6,14-16; Hebrenjve 10:15-17; Hebrenjve 12:24; Hebrenjve 13:20.
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E22 Detyra e Mesias do të jetë e bekuar.
   
EZEKIELI 17:22 Kështu thotë Zoti, Zoti: 

“Do të marr një degëz nga maja e kedrit 
më të lartë dhe do ta mbjell; nga maja e 
degëve të tij të reja do të këpus një degëz të 
njomë dhe do ta mbjell mbi një mal të lartë 
dhe të ngritur.

23 Do ta mbjell mbi malin e lartë të Izraelit; 
do të lëshoj degë, do të bëj fryte dhe do të 
bëhet një kedër i mrekullueshëm. Nën të 
do të banojnë zogj të çdo lloji; ata do të 
banojnë nën hijen e degëve të tij.

24 Kështu tërë drurët e fushës do të mësojnë 
se unë, Zoti, kam ulur drurin e lartë dhe 
kam ngritur drurin e ulët, kam bërë të 
thahet druri i gjelbër dhe të mbijë druri i 
thatë. Unë Zoti, kam folur dhe do ta bëj”.

MATEU 7:17 Kështu çdo dru i mirë jep 
fryte të mira; por druri i keq prodhon fryte të 
këqija.

18 Një dru i mirë nuk mund të japë fryte të 
këqija, as një dru i keq të japë fryte të mira.

19 Çdo dru që nuk jep fryt të mirë pritet dhe 
hidhet në zjarr.

20 Ju, pra, do t›i njihni profetët nga frytet e tyre.

GJONI 12:24 Në të vërtetë, në të vërtetë 
po ju them: Nëse kokrra e grurit e rënë në 
dhe nuk vdes, ajo mbetet e vetme; por, po të 
vdesë, jep shumë fryt!

GJONI 15:4 Qëndroni në mua dhe unë do 
të qëndroj në ju; sikurse shermendi nuk mund 
të japë fryt nga vetja, po qe se nuk qëndron 
në hardhi, ashtu as ju, nëse nuk qëndroni në 
mua.

5 Unë jam hardhia, ju jeni shermendet; kush 
qëndron në mua dhe unë në të, jep shumë 

fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë.
6 Në qoftë se ndokush nuk qëndron në mua, 

hidhet jashtë si shermendi dhe thahet; pastaj i 
mbledhin, i hedhin në zjarr dhe digjen.

7 Në qoftë se qëndroni në mua dhe fjalët e mia 
qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do 
t›ju bëhet.

8 Në këtë është përlëvduar Ati im, që të jepni 
shumë fryt, dhe kështu do të jeni dishepujt e 
mi.

FILIPIANËVE 2:9 që në emër të 
Jezusit të përkulet çdo gju i krijesave (ose 
gjërave) qiellore, tokësore dhe nëntokësore,

10 dhe çdo gjuhë të rrëfejë se Jezu Krishti është 
Zot, për lavdi të Perëndisë Atë.

11 Prandaj, të dashurit e mi, ashtu sikur keni 
qenë gjithnjë të bindur jo vetëm kur isha i 
pranishëm, por edhe më shumë tani që jam 
larg, punoni për shpëtimin tuaj me frikë e me 
dridhje,

Shiko: Psalmet 80:15; Psalmet 92:12; Psalmet 96:11-13; Isaia 
4:2; Isaia 11:1; Isaia 27:6; Isaia 55:12,13; Jeremía 23:5; Jeremía 

33:15,16; Zakaria 4:12-14; Zakaria 6:12,13.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

EZEKIELI 20:34 Do t›ju nxjerr nga mesi i 
popujve dhe do t›ju mbledh nga vendet në 
të cilët jeni shpërndarë me dorë të fortë, 
me krahë të shtrirë dhe me tërbim të 
shfrenuar,

35 dhe do t›ju çoj në shkretëtirën e popujve, 
dhe atje do të zbatoj gjykimin tim mbi ju, 
ballë për ballë.

EZEKIELI  20:36-39
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EZEKIELI 20:40 Sepse mbi malin tim të 
shenjtë, mbi malin e lartë të Izraelit”, 
thotë Zoti, Zoti, “atje tërë shtëpia e 
Izraelit, të gjithë ata që do të jenë në vend, 
do të më shërbejnë; atje do të kënaqem me 
ta, do të kërkoj ofertat tuaja dhe dhuratat 
tuaja prodhimet e hershme së bashku më 
të gjitha sendet tuaja të shenjtëruara.

41 Unë do të kënaqem me ju si me një parfum 
me erë shumë të këndshme, kur do t›ju 
nxjerr nga mesi i popujve dhe t›ju mbledh 
nga vendet ku keni qenë shpërndarë; dhe 
do të shenjtërohem tek ju para syve të 
kombeve.

42 Ju do të pranoni që unë jam Zoti, kur do 
t›ju çoj në tokën e Izraelit, në vendin për të 
cilin kisha ngritur dorën dhe isha betuar 
t›ia jepja etërve tuaj.

EZEKIELI  20:43-44

ROMAKËVE 9:6 Por kjo nuk do të thotë se 
fjala e Perëndisë ra poshtë, sepse jo të gjithë që 
janë nga Izraeli janë Izrael.

7 As sepse janë pasardhës e Abrahamit janë 
të gjithë bij; por: “Në Isakun do të quhet 
pasardhja jote”.

8 Do të thotë: nuk janë bijtë e Perëndisë ata që 
lindin prej mishi, por vetëm bijtë e premtimit 
numërohen si pasardhës.

ROMAKËVE 11:26 dhe kështu mbarë 
Izraeli do të shpëtohet, sikurse është shkruar: 
“Nga Sioni do të vijë Çlirimtari, dhe do të 
largojë pabesinë nga Jakobi.

27 Dhe kjo do të jetë besëlidhja ime me ta, kur 
unë t›ju heq mëkatet e tyre”.

GALATASVE 6:15 Dhe të gjithë ata 
që do të ecin sipas kësaj rregulle paçin paqe 
dhe mëshirë, e ashtu qoftë edhe për Izraelin e 

Perëndisë.
16 Tash e tutje askush të mos më trazojë, sepse 

unë mbaj në trupin tim shenjat e Zotit Jezus.

EFESIANËVE 1:5 për lëvdim të lavdisë së hirit 
të tij, me të cilin na bëri të pëlqyer në të 
dashurin Birin e tij,

6 në të cilin kemi shpengimin me anë të gjakut 
të tij, faljen e mëkateve sipas pasurivë së hirit 
të tij,

Shiko: #1; #2; #3; #4; #5; Ezekieli 28:24-26.

G03 Lartësimi i Mesias është parashikuar.

EZEKIELI 21:26 aaa see kështu thotë Zoti, 
Zoti: “Hiqe çallmën, hiqe kurorën; gjërat 
nuk do të jenë po ato: ajo që është poshtë 
do të ngrihet dhe ajo që është lart do të 
ulet.

27 aaa see Shkretim, shkretim, shkretim, unë 
do ta kryej. Dhe ajo nuk do të restaurohet 
më, deri sa të vijë ai të cilit i përket 
gjykimi dhe të cilit do t›ja jap.

HEBRENJVE 2:7 Ti i vure të gjitha nën 
këmbët e tij”. Sepse, mbasi i vuri të gjitha nën 
pushtetin e tij, nuk la asgjë pa iu nënshtruar. 
Por tani nuk shohim ende që të gjitha janë 
nën pushtetin e tij,

8 por shohim Jezusin të kurorëzuar me lavdi 
dhe me nder për vdekjen që pësoi; ai u bë për 
pak kohë më i vogël se engjëjt, që me hirin 
e Perëndisë të provonte vdekjen për të gjithë 
njerëzit.

9 Sepse i duhej atij, për të cilin dhe nëpërmjet 
të cilit janë të gjitha, duke çuar shumë bij në 
lavdi, ta bënte të përsosur me anë të vuajtjeve 
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realizuesin e shpëtimit të tyre.

ZBULESA 4:4 dhe nga froni shpërthenin 
vetëtima, bubullima dhe zëra; dhe përpara 
fronit ishin shtatë llamba të ndezura, që janë 
të shtatë Frymërat e Perëndisë.

ZBULESA 4:10 “Ti je i denjë, o Zot, të 
marrësh lavdinë, nderimin dhe fuqinë, sepse 
ti i krijove të gjitha gjëra, dhe nëpërmjet 
vullnetit tënd ekzistojnë dhe u krijuan”.

11 Pastaj pashë në dorën e djathtë të atij që rrinte 
ulur mbi fron, një libër të shkruar përbrenda 
dhe përjashta, të vulosur me shtatë vula.

E15 Mesia do të sjellë lajmin e gëzuar.
D02 Puna e Mesias si profet.

EZEKIELI 33:32 Ja, ti je për ta si një këngë 
dashurie e dikujt që ka një zë të bukur 
dhe di t›i bjerë mirë një vegle; ata dëgjojnë 
fjalët e tua, por nuk i vënë në praktikë.

33 Dhe ja kur të ndodhë ajo gjë (dhe ja që po 
ndodh) do të pranojnë që në mes tyre ka 
pasur një profet”.

MATEU 21:46 Dhe kërkonin ta kapnin, 
por kishin frikë nga turmat, sepse ato e 
konsideronin profet.

LUKA 7:16 Atëherë të gjithë u 
mrekulluan dhe lëvdonin Perëndinë duke 
thënë: “Midis nesh doli një profet i madh” 
dhe: “Perëndia e vizitoi popullin e vet”.

LUKA 7:31 Atëherë Zoti tha: “Me çfarë t›i 
krahasoj, pra, njerëzit e këtij brezi? Dhe kujt i 

ngjajnë?
32 U ngjajnë fëmijëve që ulen ndër sheshe dhe i 

bërtasin njëri-tjetrit duke thënë: “Ne i kemi 
rënë fyellit për ju dhe ju nuk keni kërcyer; ne 
kemi kënduar vajtime për ju dhe ju nuk keni 
qarë”.

33 Erdhi, pra, Gjon Pagëzori, që nuk ha bukë 
dhe as pi verë dhe ju thoni: “Ai ka një 
demon”.

34 Erdhi Biri i njeriut që ha dhe pi, dhe ju 
thoni: “Ja grykësi dhe pijaneci, miku i 
tagrambledhësve dhe i mëkatarëve”.

35 Por urtisë i japin të drejtë gjithë bijtë e saj”.

GJONI 6:14 Atëherë njerëzit, kur panë 
shenjën që bëri Jezusi, thanë: Me të vërtetë ky 
është profeti, që duhet të vijë në botë”.

VEPRAT E APOSTUJVE 3:22 Vetë 
Moisiu, në fakt, u tha etërve: “Zoti, Perëndia 
juaj do të ngjallë për ju një profet si unë nga 
mesi i vëllezërve tuaj; dëgjojeni në të gjitha 
gjërat që ai do t›ju thotë!

23 Dhe do të ndodhë që kushdo që nuk do ta 
dëgjojë atë profet, do të shkatërrohet në mes 
të popullit”.

Shiko: Jeremía 28:9.
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B06 Mesia është Bariu i mirë.
E26 Puna e shpengimit nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

EZEKIELI 34:11 Sepse kështu thotë Zoti, 
Zoti: “Ja, unë vetë do të shkoj të kërkoj 
delet e mia dhe do të kujdesem.

12 Ashtu si bariu kujdeset për kopenë e tij 
kur ndodhet në mes të deleve të tij, të 
shpërndara, kështu unë do të kujdesem 
për delet e mia dhe do t›i heq nga të gjitha 
vendet ku janë shpërndarë në një ditë me 
re dhe errësirë të dendur.

13 Do t›i nxjerr nga popujt dhe do t›i mbledh 
nga vende të ndryshme; do t›i çoj përsëri 
në tokën e tyre dhe do t›i kullot në malet 
e Izraelit, gjatë rrjedhave ujore dhe në tërë 
vendet e banuara të vendit.

14 Do t›i kullot në kullota të mira dhe vatha 
e tyre do të jetë në malet e larta të Izraelit; 
atje do të pushojnë në një vathë dhe do të 
kullotin në kullota të pasura në malet e 
Izraelit.

15 “Unë vetë do t›i kullot delet e mia dhe do 
t›i bëj të pushojnë”, thotë Zoti, Zoti.

22 unë do t›i shpëtoj delet e mia dhe nuk do të 
bëhen më pre, dhe do të gjykoj midis dele e 
dele.

23 Do të vendos mbi to një bari të vetëm që do 
t›i kullosë, shërbëtorin tim David. Ai do t›i 
kullosë dhe ka për të qenë bariu i tyre.

24 Dhe unë, Zoti, do të jem Perëndia i tyre 
dhe shërbëtori im Davidi do të jetë princ 
në mes tyre. Unë, Zoti, fola.

EZEKIELI  34:25-31

EZEKIELI 20:41 Unë do të kënaqem me ju si 
me një parfum me erë shumë të këndshme, 
kur do t›ju nxjerr nga mesi i popujve dhe t›ju 
mbledh nga vendet ku keni qenë shpërndarë; 
dhe do të shenjtërohem tek ju para syve të 
kombeve.

EZEKIELI 28:25 Kështu thotë Zoti, Zoti: 
“Kur të kem grumbulluar ata të shtëpisë së 
Izraelit nga mesi i popujve ndër të cilët janë 
shpërndarë dhe të shenjtërohem tek ata në 
sytë e kombeve, ata do të banojnë në vendin e 
tyre, që i dhashë shërbëtorit Jakob.

26 Do të banojnë të sigurt, do të ndërtojnë shtëpi 
dhe do të mbjellin vreshta; po, do të banojnë 
të sigurt, kur do të zbatoj gjykimet e mia mbi 
të gjithë ata që i përçmojnë. Atëherë do të 
pranojnë që unë jam Zoti, Perëndia i tyre”.

EZEKIELI 30:3 Sepse dita është afër, është 
e afërt dita e Zotit; do të jetë një ditë me re, 
koha e kombeve.

LUKA 15:4 “Cili njeri prej jush, që ka 
njëqind dele dhe një prej tyre t›i humbasë, 
nuk i lë të nëntëdhjetë e nëntat në shkretirë 
dhe nuk shkon pas asaj që humbi deri sa ta 
gjejë?

5 Dhe, kur e gjen, e merr mbi supe gjithë gaz;
6 dhe, kur arrin në shtëpi, i thërret miqtë dhe 

fqinjët dhe u thotë: “Gëzohuni bashkë me 
mua, sepse e gjeta delen time që më kishte 
humbur.

GJONI 10:9 Unë jam dera; nëse dikush 
hyn nëpërmjet meje, do të shpëtohet; do të 
hyjë, do të dalë dhe do të gjejë kullotë.

10 Vjedhësi nuk vjen veçse për të vjedhur, për të 
vrarë e për të shkatërruar; por unë kam ardhur 
që të kenë jetë e ta kenë me bollëk.
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11 Unë jam bariu i mirë; bariu i mirë jep jetën e 
vet për delet.

12 Kurse rrogëtari, që nuk është bari, dhe delet 
nuk janë të vetat, sheh ujkun që po vjen, i 
braktis delet dhe ikën; dhe ujku i rrëmben dhe 
i shpërndan delet.

13 Rrogëtari ikën, sepse është rrogëtar dhe nuk 
do t›ia dijë për delet.

14 Unë jam bariu i mirë, dhe i njoh delet e mia 
dhe ato më njohin mua,

15 ashtu siç më njeh Ati mua dhe unë e njoh 
Atin dhe lë jetën time për delet.

16 Unë kam edhe dele të tjera që nuk janë të 
kësaj vathe; duhet t›i mbledh edhe ato, dhe 
ato do ta dëgjojnë zërin tim, dhe do të jetë një 
tufë e vetme dhe një Bari i vetëm.

GJONI 21:15 Mbasi kishin ngrënë, Jezusi 
i tha Simon Pjetrit: “Simon nga Jona, a më 
do ti mua më shumë se këta?”. Iu përgjigj: 
“Po, Zot, ti e di se unë të dua”. Jezusi i tha: 
“Kulloti qengjat e mi!”.

HEBRENJVE 13:20 Dhe ju lutem, o 
vëllezër, ta mbani këtë fjalë këshillimi, sepse ju 
shkrova shkurt.

21 Ta dini se vëllai Timoteu u lirua nga burgu. 
Nëse mbërrin së shpejti, unë do të vij te ju 
bashkë me të.

1 PJETRIT 2:25 kur të shohin sjelljen tuaj të 
dlirë dhe me frikë.

1 PJETRIT 5:4 Përuluni, pra, nën dorën e 
fuqishme të Perëndisë, që ai t›ju lartësojë ne 
kohën e duhur,

ZBULESA 7:16 sepse Qengji, që është në 
mes të fronit, do t›i kullosë dhe do t›i çojë te 
burimet e gjalla të ujërave; dhe Perëndia do të 

thaijë çdo lot nga sytë e tyre”.

17 Edhe kur ai hapi vulën e shtatë, në qiell u bë 
heshtje për rreth gjysmë orë.

ZBULESA 21:3 Dhe dëgjova një zë të madh 
nga qielli që thoshte: “Ja tabernakulli i 
Perëndisë me njerëzit! Dhe ai do të banojë me 
ta; edhe ata do të jenë populli i tij dhe vetë 
Perëndia do të jetë bashkë me ta, Perëndi e 
tyre.

Shiko: #1; #2; #3; #5; Sofonia 1:15.

E27 Të jap një zemër të re dhe një shpirt të 
ri.

G04 Mesia do të derdhë Shpirtin e Tij.
G06 Vendi i Frymës së Shenjtë.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

EZEKIELI 36:8 Por ju, o male të Izraelit, do 
të keni degët tuaja dhe do të mbani frytet 
tuaja për popullin tim të Izraelit; po, ai 
është duke u kthyer.

EZEKIELI  36:9-14
EZEKIELI 36:15 “Do ta bëj që të mos 

dëgjosh më talljet e kombeve dhe ti nuk 
do të mbash më turpin e popujve dhe nuk 
do ta bësh kombin tënd të rrëzohet”, thotë 
Zoti, Zoti.

EZEKIELI 36:24 Do t›ju marr nga kombet, 
do t›ju grumbulloj nga tërë vendet dhe do 
t›ju çoj përsëri në vendin tuaj.

25 Do të lëshoj pastaj ujë të pastër mbi ju dhe 
do të jeni të pastër; do t›ju pastroj nga të 
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gjitha ndyrësirat tuaja dhe nga të gjithë 
idhujt tuaj.

26 Do t›ju jap një zemër të re dhe do të shtie 
brenda jush një shpirt të ri; do të heq nga 
mishi juaj zemrën prej guri dhe do t›ju jap 
zemër prej mishi.

27 Do të vë brenda jush Shpirtin tim dhe do 
të bëj që ju të ecni sipas statuteve të mia, 
dhe ju do të respektoni dhe do të zbatoni 
në praktikë dekretet e mia.

28 Do të banoni në vendin që u dhashë etërve 
tuaj; ju do të jeni populli im dhe unë do të 
jem Perëndia juaj.

EZEKIELI  36:32- 38

EZEKIELI 11:19 Dhe unë do t›ju jap atyre një 
zemër tjetër dhe do t›u shtie përbrenda një 
frymë të re, do të heq nga mishi i tyre zemrën 
prej guri dhe do t›u jap një zemër prej mishi,

EZEKIELI 36:31 Atëherë do të kujtoni rrugët 
tuaja të këqia dhe veprimet tuaja që nuk ishin 
të mira dhe do të bëheni të neveritshëm për 
vetë sytë tuaj, për paudhësitë tuaja dhe për 
veprimet tuaja të neveritshme.

ROMAKËVE 6:21  Dhe çfarë fryt 
kishit, pra, atëherë, nga ato gjëra, për të cilat 
tani keni turp? Sepse fundi i tyre është vdekja.

22 Por tani, pasi u liruat nga mëkati dhe u bëtë 
shërbëtorë të Perëndisë keni për frytin tuaj 
shenjtërimin dhe për fund jeta e përjetshme.

ROMAKËVE 8:14  Sepse të gjithë ata 
që udhëhiqen nga Fryma e Perëndisë janë bij 
të Perëndisë.

15 Sepse ju nuk keni marrë një frymë robërie, që 
të keni përsëri frikë, po keni marrë frymën e 
birërisë, me anë të së cilës ne thërrasim: “Aba, 
o Atë!”.

16 Vetë Fryma i dëshmon frymës sonë se ne jemi 
bij të Perëndisë.

ROMAKËVE 11:25 Sepse nuk dua, 
o vëllezër, që ju të jeni të paditur këtë të 
fshehtë që të mos mbaheni me të madh në 
veten tuaj se i ka ndodhur një ngurtësim një 
pjese të Izraelit deri sa të ketë hyrë tërësia e 
johebrenjve,

26 dhe kështu mbarë Izraeli do të shpëtohet, 
sikurse është shkruar: “Nga Sioni do të vijë 
Çlirimtari, dhe do të largojë pabesinë nga 
Jakobi.

2 E KORINTASVE 3:7 Dhe, në qoftë se 
shërbimi i vdekjes, që ishte gdhendur me 
shkronja mbi gurë, qe i lavdishëm aq sa bijtë e 
Izraelit nuk mund të vështronin me sy fytyrën 
e Moisiut, për shkak të lavdisë së pamjes së tij, 
që duhet të anullohej,

8 sa më i lavdishëm do të jetë shërbimi i 
Frymës?

2 E KORINTASVE 5:17 Prandaj nëse dikush 
është në Krishtin, ai është një krijesë e re; 
gjërat e vjetra kanë shkuar; ja, të gjitha gjërat 
u bënë të reja.

GALATASVE 5:22    Por fryti i Frymës 
është: dashuria, gëzimi, paqja, durimi, 
mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, 
vetëkontrolli.

GALATASVE 6:15 Dhe të gjithë ata 
që do të ecin sipas kësaj rregulle paçin paqe 
dhe mëshirë, e ashtu qoftë edhe për Izraelin e 
Perëndisë.

Shiko: #1; #2; #3; #4; #5; Eksodi 19-20; Luka 11:13; Veprat 
e Apostujve 2:14-47; 1 e Korintasve 3:16; Efesianëve 1:13,14; 

Efesianëve 2:10; Titi 3:5,6; Hebrenjve 10:22; 1 Pjetrit 1:18,19,22; 
Gjoni 3:24; Gjoni 5:5.
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E11 Mesia do të japë jetë të përjetshme.
E27 Të jap një zemër të re dhe një shpirt të 

ri.
G06 Vendi i Frymës së Shenjtë.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të tij.
H10 Profecia e Mbretërisë së përjetshme të 

paqes.

EZECHIËL 37:1-8
EZEKIELI 37:9 Atëherë ai më tha: 

“Profetizoji frymës, profetizo bir njeriu 
dhe i thuaj frymës: Kështu thotë Zoti, 
Zoti: Frymë, eja nga të katër erërat dhe 
fryj mbi këta të vrarë, që të jetojnë”.

10 Kështu profetizova, si më kishte urdhëruar 
dhe shpirti hyri në to, dhe u kthyen në jetë 
dhe u ngritën më këmbë; ishte një ushtri e 
madhe, shumë e madhe.

11 Pastaj më tha: “Bir njeriu, këto kocka 
janë gjithë shtëpia e Izraelit. Ja, ato thonë: 
“Kockat tona janë të thata, shpresa jonë 
është zhdukur dhe ne jemi të humbur”.

12 Prandaj profetizo dhe u thuaj atyre: 
Kështu thotë Zoti, Zoti: Ja, unë do të hap 
varret tuaja, do t›ju bëj të dilni nga varret 
tuaja, o populli im, do t›ju çoj përsëri në 
vendin e Izraelit.

13 Do të pranoni që unë jam Zoti, kur të hap 
varret tuaja dhe t›ju bëj të dilni nga varret 
tuaja, o populli im.

14 Do të shtie te ju Frymën tim dhe ju do 
të jetoni, dhe do t›ju çoj në tokën tuaj; 
atëherë do të pranoni që unë, Zoti, fola 
dhe e kam kryer këtë gjë”, thotë Zoti.

ISAIA 66:14 Ju do ta shihni këtë, dhe 
zemra juaj do të gëzohet, kockat tuaja do të 
marrin përsëri fuqi si bari i njomë. Dora e 
Zotit do t›u bëhet e njohur shërbëtorëve të 

tij dhe do të zemërohet me të madhe kundër 
armiqve të tij.

EZEKIELI 28:25 Kështu thotë Zoti, Zoti: 
“Kur të kem grumbulluar ata të shtëpisë së 
Izraelit nga mesi i popujve ndër të cilët janë 
shpërndarë dhe të shenjtërohem tek ata në 
sytë e kombeve, ata do të banojnë në vendin e 
tyre, që i dhashë shërbëtorit Jakob.

OSEA 6:2  Mbas dy ditësh do të na japë 
përsëri jetë, ditën e tretë do të na ringjallë dhe 
ne do të jetojmë në prani të tij. 

AMOSI 9:14 Do ta kthej nga robëria 
popullin tim të Izraelit, dhe ata do të 
rindërtojnë qytetet e shkretuara dhe do të 
banojnë në to, do të mbjellin vreshta dhe do 
të pijnë verën e tyre, do të punojnë kopshtet 
dhe do të hanë frytet e tyre.

15 Unë do t›i mbjell në tokën e tyre dhe nuk do 
të çrrënjosen kurrë më nga toka që u kam 
dhënë atyre, thotë Zoti, Perëndia yt”.

ROMAKËVE 8:11           Dhe në 
qoftë se Fryma i atij që ringjalli Krishtin prej 
së vdekurish banon në ju, ai që e ringjalli 
Krishtin prej së vdekurish do t›u japë jetë edhe 
trupave tuaj vdekatarë me anë të Frymës së tij 
që banon në ju.

ROMAKËVE 11:1  Unë, pra, them: 
A thua Perëndia e hodhi poshtë popullin e 
vet? Aspak, sepse edhe unë jam Izraelit, nga 
pasardhje e Abrahamit, nga fisi i Beniaminit.

2 Perëndia nuk e hodhi poshtë popullin e vet, 
të cilin e njohu që përpara. A nuk e dini ju 
ç›thotë Shkrimi për Elian? Si i drejtohet ai 
Perëndisë kundër Izraelit, duke thënë:

3 “O Zot, profetët e tu i vranë dhe altarët e tu 
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i prishën, dhe unë mbeta i vetëm, dhe ata 
kërkojnë jetën time”.

4 Por, çfarë i tha zëri hyjnor? “Kam lënë për 
veten time shtatë mijë burra, që nuk kanë 
rënë në gjunjë përpara Baalit”.

5 Kështu, pra, edhe në kohën e tanishme ka 
mbetur një mbetje pas zgjedhjes së hirit.

ROMAKËVE 11:24 Sepse, në qoftë se 
ti u këpute nga ulliri i egër prej natyre dhe 
u shartove kundër natyrës në ulli të butë, aq 
më tepër këto, që janë degë prej natyre, do të 
shartohen në ullirin e vet.

25 Sepse nuk dua, o vëllezër, që ju të jeni të 
paditur këtë të fshehtë që të mos mbaheni 
me të madh në veten tuaj se i ka ndodhur një 
ngurtësim një pjese të Izraelit deri sa të ketë 
hyrë tërësia e johebrenjve,

26 dhe kështu mbarë Izraeli do të shpëtohet, 
sikurse është shkruar: “Nga Sioni do të vijë 
Çlirimtari, dhe do të largojë pabesinë nga 
Jakobi.

27 Dhe kjo do të jetë besëlidhja ime me ta, kur 
unë t›ju heq mëkatet e tyre”.

ROMAKËVE 11:32 Sepse Perëndia 
i mbylli të gjithë në padëgjesë, që të ketë 
mëshirë për të gjithë.

Shiko: #1; #2; #5; Psalmet 126:2,3; Isaia 32:15; Jeremía 33:24-26; 
Ezekieli 11:19; Ezekieli 16:62,63; Ezekieli 36:24-31; Ezekieli 

37:21,25; Ezekieli 39:29; Joeli 2:28.

E17 Mesia do të ndërtojë një tempull për Zotin.
E18 Perëndia do të banojë në mes të 

popullit të tij.
E20 Mesia do të vendos një besëlidhje të re.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H10 Profecia e Mbretërisë së përjetshme të 

paqes.

EZEKIELI 37:21 dhe u thuaj atyre: Kështu 
thotë Zoti, Zoti: Ja, unë do të marr bijtë 
e Izraelit nga kombet ndër të cilët kanë 
vajtuar, do t›i mbledh nga çdo anë dhe do 
t›i çoj përsëri në vendin e tyre,

22 dhe do të bëj një komb të vetëm prej tyre 
në vend, në malet e Izraelit; një mbret i 
vetëm do të mbretërojë mbi të gjithë ata; 
nuk do të jenë më dy kombe, as do të 
ndahen më në dy mbretëri.

23 Nuk do të ndoten më me idhujt e tyre, me 
veprimet e tyre të neveritshme dhe me gjithë 
shkeljet e tyre; do t›i çliroj nga të gjitha 
vendet ku kanë banuar dhe ku kanë kryer 
mëkate, dhe do t›i pastroj; kështu do të jenë 
populli im dhe unë do të jem Perëndia i tyre.

24 Shërbëtori im David do të jetë mbret mbi 
ta dhe do të ketë një bari të vetëm për të 
gjithë; ata do të ecin sipas dekreteve të 
mia, do të respektojnë statutet e mia dhe 
do t›i zbatojnë në praktikë.

25 Dhe do të banojnë në vendin që i dhashë 
shërbëtorit tim Jakob, atje ku banuan etërit 
tuaj. Do të banojnë aty ata, bijtë e tyre dhe 
bijtë e bijve të tyre për jetë dhe shërbëtori 
im David do të jetë princi i tyre përjetë.

26 Do të lidh me ta një besëlidhje paqeje; do të 
jetë një besëlidhje e përjetshme me ta; do t›i 
bëj të qëndrueshëm, do t›i shumoj dhe do të 
vë shenjtëroren time në mes tyre përjetë.

27 Banesa ime do të jetë pranë tyre; po, po 
unë do të jem Perëndia i tyre dhe ata do të 
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jenë populli im.
28 Edhe kombet do të pranojnë që unë, Zoti, 

e shenjtëroj Izraelin, kur shenjtërorja ime 
të jetë në mes tyre përjetë”.

EZEKIELI 11:19 Dhe unë do t›ju jap atyre një 
zemër tjetër dhe do t›u shtie përbrenda një 
frymë të re, do të heq nga mishi i tyre zemrën 
prej guri dhe do t›u jap një zemër prej mishi,

20 me qëllim që të ecin sipas statuteve të mia 
dhe të respektojnë ligjet e mia dhe t›i vënë në 
praktikë; atëherë ata do të jenë populli im dhe 
unë do të jem Perëndia i tyre.

LUKA 1:32 Ai do të jetë i madh dhe do të 
quhet Biri i Shumë të Lartit; dhe Zoti Perëndi 
do t›i japë fronin e Davidit, atit të tij;

33 dhe do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit 
përjetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë 
kurrë të sosur”.

GJONI 10:14 Unë jam bariu i mirë, dhe i 
njoh delet e mia dhe ato më njohin mua,

15 ashtu siç më njeh Ati mua dhe unë e njoh 
Atin dhe lë jetën time për delet.

16 Unë kam edhe dele të tjera që nuk janë të 
kësaj vathe; duhet t›i mbledh edhe ato, dhe 
ato do ta dëgjojnë zërin tim, dhe do të jetë një 
tufë e vetme dhe një Bari i vetëm.

17 Prandaj Ati më do, sepse unë e lë jetën time 
që ta marr përsëri.

ROMAKËVE 11:15 Sepse, në qoftë se refuzimi 
i tyre është pajtim për botën, ç›do të jetë ripranimi 
i tyre, përveç se kalimi prej vdekjes në jetë?

ROMAKËVE 11:25 Sepse nuk dua, o 
vëllezër, që ju të jeni të paditur këtë të fshehtë 
që të mos mbaheni me të madh në veten tuaj se 
i ka ndodhur një ngurtësim një pjese të Izraelit 

deri sa të ketë hyrë tërësia e johebrenjve,
26 dhe kështu mbarë Izraeli do të shpëtohet, sikurse 

është shkruar: “Nga Sioni do të vijë Çlirimtari, 
dhe do të largojë pabesinë nga Jakobi.

2 E KORINTASVE 6:16 Dhe çfarë 
marrëveshje ka tempulli i Perëndisë me idhujt? 
Sepse ju jeni tempulli i Perëndisë së gjallë, 
sikurse tha Perëndia: “Unë do të banoj në mes 
tyre, dhe do të ec ndër ta; do të jem Perëndia i 
tyre dhe ata do të jenë populli im”.

KOLOSIANËVE 2:9  Dhe ju keni marrë 
plotësinë në të, sepse ai është krye e çdo 
principate e pushteti,

HEBRENJVE 12:22 dhe Jezusit, 
Ndërmjetësit të Besëlidhjes së re, dhe gjakut 
të spërkatjes, që flet më mirë se ai i Abelit.

23 Shikoni se mos refuzoni atë që flet, sepse 
në qoftë se nuk shpëtuan ata që refuzuan të 
dëgjojnë atë që fliste si orakull mbi dhe, aq më 
pak do të shpëtojmë ne, po të mos refuzojmë 
të dëgjojmë atë që flet prej qiellit,

ZBULESA 21:3 Dhe dëgjova një zë të madh 
nga qielli që thoshte: “Ja tabernakulli i 
Perëndisë me njerëzit! Dhe ai do të banojë me 
ta; edhe ata do të jenë populli i tij dhe vetë 
Perëndia do të jetë bashkë me ta, Perëndi e tyre.

ZBULESA 21:22 Dhe nuk pashë asnjë tempull 
në të; sepse Zoti Perëndi i plotfuqishëm dhe 
Qengji janë tempulli i tij.

Shiko: #1; #2; #3; #4; #5; Zanafilla 17:7; Eksodi 31:13; Ligji i 
Përtërirë 30:1-10; 2 i Samuelit 23:5; Psalmet 126:1-6; Isaia 9:6,7; 

Isaia 27:6,12,13; Isaia 40:11; Isaia 43:5,6; Isaia 49:8-26; Isaia 
55:3,4; Isaia 59:20,21; Isaia 60:21,22; Jeremía 16:14-17; Jeremía 

23:3-8; Jeremía 30:3,8-11,17-22; Jeremía 31:8-10,27,32-40; 
Jeremía 32:37-44; Jeremía 33:7-26; Jeremía 50:4,5; Ezekieli 11:11-
16; Ezekieli 14:11; Ezekieli 20:12,43; Ezekieli 28:25,26; Ezekieli 
34:13,23-25; Ezekieli 36:23-31,36-38; Ezekieli 38:23; Ezekieli 

39:7; Ezekieli 43:7-9; Danieli 2:44,45; Osea 1:11; Osea 2:19-23; 
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Osea 3:4,5; Osea 14:4-7; Amosi 9:14,15; Abdia 1:17-21; Mikea 
5:2-4,8,12,13; Joeli 3:20; Zakaria 2:2-6; Zakaria 6:12,13; Zakaria 

8:4,5; Zakaria 13:1,2; Zakaria 14:11,21; 1 e Korintasve 1:30; 1 
Thesalonikasve 5:23; Efesianëve 5:25,26.

H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.

EZEKIELI 38:16 Do të dalësh kundër popullit 
tim të Izraelit, si një re që mbulon vendin. 
Kjo ka për të ndodhur ditët e fundit: do të të 
çoj kundër vendit tim me qëllim që kombet 
të më njohin, kur të shenjtërohem te ti 
përpara syve të tyre, o Gog”.

ZAKARIA 12: 9 Atë ditë do të ndodhë që 
unë do të veproj për të shkatërruar të gjitha 
kombet që do të dalin kundër Jeruzalemit”.

2 TIMOTEUT 3:1 sepse njerëzit do 
të jenë egoistë, lakmues parash, mburravecë, 
krenarë, blasfemues, të pabindur ndaj 
prindërve, mosmirënjohës, të paudhë,

Shiko: #1; #4; Isaia 2:2; Ezekieli 36:23; Ezekieli 38:8,23; Ezekieli 
39:21; Danieli 10:14; Mikea 4:1; 7:15-17.

H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.

EZEKIELI 38:18 Por do të ndodhë që po atë 
ditë, ditën kur Gogu do të vijë kundër tokës 
së Izraelit”, thotë Zoti, Zoti, “që tërbimi im 
do të më hipë në vrimat e hundës.

HEBRENJVE 12:29 Mos harroni 
mikpritjen, sepse disa duke e praktikuar e 
priten pa ditur engjëj!

Shiko: Ezekieli 36:5,6; Psalmet 18:7,8; Psalmet 89:46.

H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.

EZEKIELI 38:19 Në xhelozinë time dhe në 
zjarrin e zemërimit tim, unë deklaroj se 
atë ditë do të ketë një tronditje të madhe 
në vendin e Izraelit:

HEBRENJVE 12:26 Prandaj, duke marrë 
mbretërinë të patundur, le ta ruajmë këtë hir 
me anë të të cilit i shërbejmë Perëndisë në një 
mënyrë të pëlqyeshme, me nderim e me frikë,

ZBULESA 11:13 Mjerimi i dytë kaloi, por ja, 
mjerimi i tretë do vijë së shpejti.

Shiko: Isaia 42:13; Ezekieli 39:25; Joeli 2:18; Joeli 3:16; Hagai 
2:6,7,21,22; Zakaria 1:14; Zakaria 14:3-5; Zbulesa 16:10.

H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.

EZEKIELI 38:20 përpara meje do të dridhen 
peshqit e detit, shpendët e qiellit, kafshët e 
fushës, të gjithë rreshqanorët që zvarriten 
mbi tokë dhe të gjithë njerëzit që janë 
mbi faqen e dheut; malet do të shemben, 
vendet e rrëpirta do të rrëzohen dhe të 
gjitha muret do të bien për tokë.

ZBULESA 6:12 dhe yjet e qiellit ranë mbi 
dheun, ashtu si fiku hedh fiqtë e paarrirë kur e 
tund një erë e madhe.

13 Pastaj qielli u hoq si një pergamenë që 
mbështillet, dhe çdo mal dhe ishull luajtën 
nga vendi i tyre.

Shiko: #6; Isaia 30:25; Jeremía 4:23-26; Osea 4:3; Zakaria 14:3-5.
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H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.

EZEKIELI 38:21 Unë do të thërras kundër tij 
shpatën mbi të gjitha malet e mia”, thotë 
Zoti, Zoti; shpata e secilit do të drejtohet 
kundër vëllait të vet.

22 Do të ekzekutoj vendimin tim mbi të me 
murtajë dhe me gjak do të bëj të reshë mbi 
të, mbi ushtrinë e tij dhe mbi shumë popuj 
që janë bashkë me të, një shi që zhurin, 
gurë prej akulli, zjarr dhe squfur.

HAGGAI 2: 22 do të përmbys fronin e 
mbretërive dhe do të shkatërroj fuqinë e 
mbretërive të kombeve; do të përmbys qerret 
dhe ata që u hipin atyre; do të rrëzohen kuajt 
dhe kalorësit e tyre, secili do të vritet nga 
shpata e vëllait të vet. 

23 Atë ditë”, thotë Zoti i ushtrive, “unë do 
të të marr, o Zorobabel, bir i Shealtielit, 
shërbëtori im”, thotë Zoti dhe do të të vë një 
si vulë, sepse të kam zgjedhur””, thotë Zoti i 
ushtrive. 

ZBULESA 11:19 Pastaj një shenjë e madhe u 
duk në qiell: një grua e veshur me diellin, dhe 
me hënën poshtë këmbëve të saj, dhe mbi 
krye të saj një kurorë me dymbëdhjetë yje.

ZBULESA 16:21 Dhe një breshër i madh, 
me peshë prej një talenti, ra nga qielli mbi 
njerëzit; edhe njerëzit blasfemuan Perëndinë 
për plagën e breshërit; sepse plaga e tij ishte 
me të vërtetë e madhe.

Shiko: #6; Psalmet 11:6; Isaia 28:17; Isaia 29:6; Isaia 54:17; Jeremía 
25:31; Ezekieli 13:11; Zakaria 12:2,9.

H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

EZEKIELI 38:23 Kështu do të lartësohem 
dhe do të shenjtërohem dhe do të bëhem i 
njohur në sytë e shumë kombeve, dhe do të 
pranojnë se unë jam Zoti”.

MATEU 24:35 Qielli dhe toka do të kalojnë, 
por fjalët e mia nuk do të kalojnë.

2 THESALONIKASVE 1:7 në një zjarr 
flakërues, për t›u hakmarrë kundër atyre që 
nuk njohin Perëndi, dhe të atyre që nuk i 
binden ungjillit të Zotit tonë Jezu Krisht.

8 Ata do të ndëshkohen me shkatërrim të 
përjetshëm, larg nga fytyra e Zotit dhe nga 
lavdia e fuqisë së tij,

HEBRENJVE 12:26 Prandaj, duke marrë 
mbretërinë të patundur, le ta ruajmë këtë hir 
me anë të të cilit i shërbejmë Perëndisë në një 
mënyrë të pëlqyeshme, me nderim e me frikë,

27 sepse Perëndia ynë është një zjarr që 
konsumon.

28 Dashuria vëllazërore le të mbetet.

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

ZBULESA 15:3 dhe këndonin këngën 
e Moisiut, shërbëtorit të Perëndisë, dhe 
këngënn e Qengjit, duke thënë: “Të mëdha 
dhe të mrekullueshme janë veprat e tua, o 
Zot, Perëndi i plotfuqishëm; të drejta dhe të 
vërteta janë udhët e tua, o Mbret i kombeve.

4 Kush nuk do të të druajë, o Zot, dhe nuk 
do të lëvdojë emrin tënd? Sepse vetëm ti je i 

EZEKIELI



311

Shenjtë; sepse të gjitha kombet do të vijnë dhe 
do të adhurojnë përpara teje, sepse gjykimet e 
tua u shfaqën”.

ZBULESA 19:1 Dhe pas këtyre dëgjova në 
qiell zërin e madh të një turme të shumtë, 
duke thënë: “Aleluja! Shpëtimi, dhe lavdia, 
dhe nderimi, dhe fuqia i përkasin Zotit, 
Perëndisë sonë,

2 sepse të vërteta dhe të drejta janë gjykimet 
e tij! Ai në fakt gjykoi laviren e madhe, që e 
prishi dheun me kurvërinë e saj, dhe mori hak 
për gjakun e shërbëtorëve të vet të derdhur 
prej dorës së saj”.

3 Dhe thanë për të dytën herë: “Aleluja! Dhe 
tymi i saj ngjitet në shekuj të shekujve”.

4 Dhe ranë përmbys të njëzet e katër pleqtë, 
dhe të katër qeniet e gjalla, dhe adhuruan 
Perëndinë, që ulej mbi fron, duke thënë: 
“Amen, Aleluja!”.

5 Dhe nga froni erdhi një zë, duke thënë: 
“Lëvdoni Perëndinë tonë, gjithë ju shërbëtorë 
të tij dhe ju që e druani, dhe të vegjlit dhe të 
mëdhenjtë”.

6 Dhe dëgjova një si zë i një turme të 
madhe, dhe si zë shumë ujërash dhe si zë 
bubullimash të forta, që thoshte: “Aleluja, 
sepse filloi të mbretërojë Zoti, Perëndia ynë, i 
Plotfuqishmi!.

ZBULESA 21:1 Dhe pashë një qiell të ri dhe 
një dhe të ri; sepse qielli i parë dhe dheu i parë 
kishin shkuar, dhe deti nuk ishte më.

Shiko: #1; #5; #6; Ezekieli 36:23; Ezekieli 37:28; 2 Pjetrit 3:10,11.

E27 Të jap një zemër të re dhe një shpirt të 
ri.

G04 Mesia do të derdhë Shpirtin e Tij.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

EZEKIELI 39:6 Dhe do të dërgoj zjarr mbi 
Magogun dhe mbi ata që jetojnë të sigurt 
në ishuj, dhe do të pranojnë që unë jam 
Zoti.

7 Kështu do ta bëj të njohur emrin tim të 
shenjtë në mes të popullit tim të Izraelit 
dhe nuk do të lejoj më të përdhoset emri 
im i shenjtë, dhe kombet do të pranojnë që 
unë jam Zoti, i Shenjti në Izrael.

8 Ja, kjo do të ndodhë dhe do të kryhet”, 
thotë Zoti, Zoti; “kjo është dita për të 
cilën kam folur.

21 Do të shfaq lavdinë time midis kombeve 
dhe tërë kombet do të shohin gjykimin 
tim që kam zbatuar dhe dorën time që 
kam vënë mbi ta.

22 Kështu që nga ajo ditë e tutje shtëpia e 
Izraelit do të pranojë që unë jam Zoti, 
Perëndia i tij;

23 dhe kombet do të pranojnë që për shkak 
të paudhësisë së tij shtëpia e Izraelit shkon 
në robëri, sepse ishte treguar e pabesë me 
mua; prandaj u›a fsheha atyre fytyrën 
time, i dhashë në dorë të armiqve të tyre 
dhe ata ranë të gjithë nga shpata.

24 I trajtova sipas papastërtisë së tyre dhe 
sipas shkeljeve të tyre dhe ua fsheha atyre 
fytyrën time”.

25 Prandaj kështu thotë Zoti, Zoti:  
“Tani do ta kthej Jakobin nga robëria, do 
të më vijë keq për tërë shtëpinë e Izraelit 
dhe do të jem xheloz për emrin tim të 
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shenjtë,
26 mbasi ata kanë bartur turpin e tyre dhe 

ndëshkimi për të gjitha pabesitë që kanë 
kryer kundër meje, ndërsa banonin të 
sigurtë në vendin e tyre dhe askush nuk i 
trembte.

27 Kur t›i çoj përsëri nga popujt dhe kur t›i 
mbledh nga vendet e armiqve të tyre dhe 
të shenjtërohem te ata në sytë e shumë 
kombeve,

28 ata do të pranojnë që unë jam Zoti, 
Perëndia i tyre, që i çoi në robëri midis 
kombeve, por që i ka mbledhur gjithashtu 
në vendin e tyre, duke mos lënë jashtë 
asnjë prej tyre.

29 Nuk do t›ua fsheh më fytyrën time, sepse 
do ta përhap Frymën time mbi shtëpinë e 
Izraelit”, thotë Zoti, Zoti.

JOELI 2:28 Mbas kësaj do të ndodhë që 
unë do të përhap Frymën tim mbi çdo mish; 
bijtë tuaj dhe bijat tuaja do të profetizojnë, 
pleqtë tuaj do të shohin ëndrra, të rinjtë tuaj 
do të kenë vegime.

29 Në ato ditë do të përhap Frymën time edhe 
mbi shërbëtorët dhe shërbëtoret.

GJONI 17:3 Dhe kjo është jeta e 
përjetshme, të të njohin ty, të vetmin  
Perëndi të vërtetë, dhe Jezu Krishtin që ti ke 
dërguar.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:33 Ai, pra, 
duke qenë i ngritur në të djathtë të Perëndisë 
dhe duke marrë nga Ati premtimin e Frymës 
së Shenjtë, ka përhapur atë që ju tani shihni 
dhe dëgjoni.

ROMAKËVE 9:6 Por kjo nuk do të thotë se 
fjala e Perëndisë ra poshtë, sepse jo të gjithë që 

janë nga Izraeli janë Izrael.
7 As sepse janë pasardhës e Abrahamit janë 

të gjithë bij; por: “Në Isakun do të quhet 
pasardhja jote”.

8 Do të thotë: nuk janë bijtë e Perëndisë ata që 
lindin prej mishi, por vetëm bijtë e premtimit 
numërohen si pasardhës.

ROMAKËVE 11:1  Unë, pra,  
them: A thua Perëndia e hodhi poshtë 
popullin e vet? Aspak, sepse edhe unë jam 
Izraelit, nga pasardhje e Abrahamit, nga fisi i 
Beniaminit.

2 Perëndia nuk e hodhi poshtë popullin e vet, 
të cilin e njohu që përpara. A nuk e dini ju 
ç›thotë Shkrimi për Elian? Si i drejtohet ai 
Perëndisë kundër Izraelit, duke thënë:

3 “O Zot, profetët e tu i vranë dhe altarët e tu 
i prishën, dhe unë mbeta i vetëm, dhe ata 
kërkojnë jetën time”.

4 Por, çfarë i tha zëri hyjnor? “Kam lënë për 
veten time shtatë mijë burra, që nuk kanë 
rënë në gjunjë përpara Baalit”.

5 Kështu, pra, edhe në kohën e tanishme ka 
mbetur një mbetje pas zgjedhjes së hirit.

6 Dhe, po të jetë prej hirit, nuk është më prej 
veprash, përndryshe hiri nuk do të ishte më 
hir, përndryshe vepra nuk do të ishte më 
vepër.

7 E çfarë, atëherë? Izraeli nuk e mori atë që 
kërkonte, kurse të zgjedhurit e morën, dhe të 
tjerët u verbuan,

ROMAKËVE 11:26 dhe kështu mbarë 
Izraeli do të shpëtohet, sikurse është shkruar: 
“Nga Sioni do të vijë Çlirimtari, dhe do të 
largojë pabesinë nga Jakobi.

27 Dhe kjo do të jetë besëlidhja ime me ta, kur 
unë t›ju heq mëkatet e tyre”.

28 Për sa i përket ungjillit ata janë armiq për 
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hirin tuaj, por për sa i përket zgjedhjes, janë të 
dashur për hir të etërve,

29 sepse dhuntitë dhe thirrja e Perëndisë janë të 
pakthyeshme.

30 Sepse, sikundër dhe ju dikur ishit të pabindur 
ndaj Perëndisë, por tani fituat mëshirën për 
shkak të pabindjes së tyre,

31 kështu edhe këta tani u bënë të padëgjueshëm, 
që, me anë të mëshirës që u tregua për ju, të 
fitojnë edhe ata mëshirë.

Shiko: #1; #2; #3; #5; Ezekieli 40-48; Veprat e Apostujve 2:14-18; 
Gjoni 3:24.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

EZEKIELI 47:6 Ai më tha: “E pe, bir 
njeriu?”. Pastaj më ktheu përsëri në bregun 
e lumit.

7 Pas kthimit tim, ja mbi bregun e lumit 
shumë drurë nga një anë dhe nga ana 
tjetër.

8 Pastaj më tha: “Këto ujëra drejtohen për 
në krahinën lindore, zbresin në Arabah 
dhe do të derdhen në det; me të hyrë në 
det, ujërat e tij do të shëndoshen.

9 Dhe do të ndodhë që çdo qenie e gjallë që 
lëviz do të jetojë, kudo që arrin lumi; do të 
ketë bollëk të madh peshqish, sepse vijnë 
këto ujëra dhe shëndoshin ujërat e tjera; 
kudo që arrin lumi gjithçka ka për t›u 
gjallëruar.

10 Dhe do të ndodhë që në brigjet e tij do 
të ketë peshkatarë; nga En-gedi deri në 
Englegaim do të jetë një vend ku do të 
shtrihen rrjetat; peshku i tij do të jetë i po 
atij lloji dhe në sasi të madhe, si peshku i 
Detit të Madh.

11 Por kënetat tij dhe moçalet e tij nuk do 
të shëndoshen; do të lihen për të nxjerrë 
kripë.

12 Gjatë lumit, mbi të dyja brigjet e tij, do 
të rritet çdo lloj druri që jep fryte, fletët e 
tyre nuk do të fishken dhe frytet e tij nuk 
do të mungojnë kurrë. Do të mbajnë fryte 
çdo muaj, sepse ujërat e tyre dalin nga 
shenjtërorja, fryti i tyre do të shërbejë për 
ushqim dhe fletët e tyre për mjekim”.

EZEKIELI 47:13-23

MATEU 4:18 Duke ecur gjatë bregut 
të detit të Galilesë, Jezusi pa dy vëllezër: 
Simonin, të quajtur Pjetër, dhe Andrean, të 
vëllanë, të cilët po hidhnin rrjetën në det, 
sepse ishin peshkatarë;

19 dhe u tha atyre: “Ndiqmëni dhe unë do t›ju 
bëj peshkatarë njerëzish”.

20 Dhe ata i lanë menjëherë rrjetat dhe e 
ndoqën.

MATEU 13:47 Mbretëria e qiejve i ngjan 
gjithashtu një rrjete të hedhur në det, që 
mbledh gjithfarë lloje gjërash.

48 Kur ajo është mbushur, peshkatarët e nxjerrin 
atë në breg, ulen dhe mbledhin në kosha 
ç›është e mirë, por i hedhin ata që nuk janë të 
mirë.

49 Kështu do të ndodhë në mbarimin e botës; do 
të vijnë engjëjt dhe do t›i ndajnë të mbrapshtit 
nga të drejtët;

ZBULESA 22:1 Dhe më tregoi lumin e pastër 
të ujit të jetës, te kthjellët si kristali, që dilte 
nga froni i Perëndisë dhe i Qengjit.

2 Në mes të sheshit të qytetit, këtej e andej 
lumit, ishte druri i jetës që jep dymbëdhjetë 
fruta, dhe që nxjerr frutin e saj në çdo 
muaj; dhe gjethet e drurit janë për shërim të 
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kombeve.

Shiko: #1; #2; #5; Zanafilla 2:10; Numrat 34:1-12; Psalmet 65:9; 
Isaia 43:19,20.
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H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H10 Profecia e Mbretërisë së përjetshme të 

paqes.

DANIELI 2:34 Ndërsa po shikoje, një gur 
u shkëput, por jo nga dora e njeriut, dhe 
goditi figurën në këmbët e saj prej hekuri 
dhe argjile dhe i copëtoi.

35 Atëherë hekuri, argjila, bronzi, argjendi 
dhe ari u copëtuan bashkë dhe u bënë si 
kope byku në lëmë gjatë verës; era i mori 
me vete dhe nuk u gjet më asnjë gjurmë e 
tyre. Por guri që kishte goditur figurën u 
bë një mal i madh, që mbushi tërë tokën.

44 Në kohën e këtyre mbretërve, Perëndia i 
qiellit do të nxjerrë një mbretëri, që nuk 
do të shkatërrohet kurrë; kjo mbretëri 
nuk do t›i lihet një populli tjetër, por do 
të copëtojë dhe do të asgjësojë tërë këto 
mbretëri, dhe do të ekzistojë përjetë,

45 pikërisht ashtu siç e pe gurin të shkëputet 
nga mali, jo nga dora e njeriut, për të 
copëtuar hekurin, bronzin, argjilën, 
argjendin dhe arin. Perëndia i madh i 
ka bërë të njohur mbretit atë që ka për 
të ndodhur tani e tutje. Éndrra është 
e vërtetë dhe interpretimi i saj është i 
sigurt”.

2 I SAMUELIT 7:16 Shtëpia jote dhe 
mbretëria jote do të bëhen të qendrueshme 
për gjithnjë para meje, dhe froni yt do të jetë i 
qëndrueshëm për gjithnjë”.

ISAIA 9:6 aaa see Sepse na ka lindur një 
fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet 
e tij do të mbështetet perandoria dhe do të 
quhet Këshilltar i admirueshëm, Perëndi i 
fuqishëm, Atë i përjetshëm, Princ i paqes.

7 aaa see Nuk do të ketë të sosur rritja e 
perandorisë së tij dhe paqja mbi fronin 
e Davidit dhe në mbretërinë e tij, për ta 
vendosur pa u tundur dhe për ta përforcuar 
me anë të mënçurisë dhe të drejtësisë, tani 
dhe përjetë. Këtë ka për të bërë zelli i Zotit të 
ushtrive.

MATEU 26:29 Dhe unë po ju them, se që 
tani e tutje unë nuk do të pi më nga ky fryt i 
hardhisë, deri në atë ditë kur, bashkë me ju, 
do ta pi të re në mbretërinë e Atit tim”.

LUKA 1:32 Ai do të jetë i madh dhe do të 
quhet Biri i Shumë të Lartit; dhe Zoti Perëndi 
do t›i japë fronin e Davidit, atit të tij;

33 dhe do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit 
përjetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë 
kurrë të sosur”.

GJONI 18:36 Jezusi u përgjigj: “Mbretëria 
ime nuk është e kësaj bote; po të ishte 
mbretëria ime e kësaj bote, shërbëtorët e 
mi do të luftonin që të mos u dorëzohesha 
Judenjve; porse tani mbretëria ime nuk është 
prej këtej”.

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

ZBULESA 12:10 Dhe ata e fituan atë me anë 
të gjakut të Qengjit, dhe me anë të fjalës së 
dëshmisë së tyre; dhe nuk e deshën jetën e 
tyre deri në vdekje.

Shiko: #1.
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B03 Mesia është biri i njeriut
H01 Kthimi i Mesias është parashikuar.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H10 Profecia e Mbretërisë së përjetshme të 

paqes.
H11 Mesia do të lartësohet.

DANIELI 7:13 Unë shikoja disa vegime 
nate, dhe ja mbi retë e qiellit po vinte 
dikush që i ngjante një Biri njeriu; ai 
arriti deri te i Lashti i ditëve dhe iu afrua 
atij.

14 Atij iu dha sundimi, lavdia dhe mbretëria, 
me qëllim që gjithë popujt, kombet dhe 
gjuhët t›i shërbenin; sundimi i tij është një 
sundim i përjetshëm që nuk do të kalojë, 
dhe mbretëria e tij është një mbretëri që 
nuk do shkatërrohet kurrë”.

18 pastaj shenjtorët e Shumë të Lartit do të 
marrin mbretërinë dhe do ta zotërojnë 
përjetë, në përjetësi”.

22 deri sa arriti i Lashti i ditëve dhe iu dha e 
drejta shenjtorëve të Shumë të Lartit, dhe 
erdhi koha në të cilën shenjtorët zotëruan 
mbretërinë.

27 Pastaj mbretëria, sundimi dhe madhështia 
e mbretërive nën të gjithë qiejt do t›i 
jepen popullit të shenjtorëve të Më të 
Lartit; mbretëria e tij është një mbretëri e 
përjetshme, dhe të gjitha zotërimet do t›i 
shërbejnë dhe do t›i binden atij”.

MATEU 11:27 Çdo gjë më është dhënë 
në dorë nga Ati im, dhe asnjëri nuk e njeh 
Birin, përveç Atit; dhe asnjëri nuk e njeh 
Atin, përveç Birit dhe atij të cilit Biri don t›ia 
zbulojë.

MATEU 24:30 Dhe atëherë do të duket në 
qiell shenja e Birit të njeriut; dhe të gjitha 
kombet e dheut do të mbajnë zi dhe do ta 
shohin Birin e njeriut duke ardhur mbi retë e 
qiellit me fuqi dhe lavdi të madhe.

MATEU 25:31 “Dhe kur të vijë Biri i njeriut 
në lavdinë e tij, bashkë me të gjithë engjëjt e 
shenjtë, atëherë do të ulet mbi fronin e lavdisë 
së vet.

MATEU 26:64 Jezusi i tha: “Ti po thua! 
Madje unë po ju them se në të ardhmen ju 
do ta shihni Birin e njeriut duke ndënjur në 
të djathtën e Pushtetit, dhe duke ardhur mbi 
retë e qiellit”.

MATEU 28:18 Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli 
atyre duke thënë: “Mua më është dhënë çdo 
pushtet në qiell e në tokë.

19 Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë 
popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e të 
Birit e të Frymës së Shenjtë,

20 dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat 
që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam 
me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës. 
Amen”.

LUKA 10:22 Gjithçka më është dhënë në 
dorë nga Ati im; dhe askush nuk e di kush 
është Biri, përveç Atit, dhe kush është Ati, 
përveç Birit, dhe atij që Biri do t›ia zbulojë”.

LUKA 21:27 Atëherë do të shohin Birin e 
njeriut duke ardhur mbi një re, me fuqi dhe 
lavdi të madhe.

GJONI 3:35 Ati e do Birin dhe i ka dhënë 
në dorë çdo gjë.
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GJONI 5:22 Sepse Ati nuk gjykon asnjë, 
por gjithë gjyqin ia dha Birit,

23 që të gjithë ta nderojnë Birin ashtu siç 
nderojnë Atin; kush nuk e nderon Birin, nuk 
nderon Atin që e ka dërguar.

GJONI 5:27 dhe i ka dhënë gjithashtu 
autoritet të gjykojë, sepse është Bir i njeriut.

EFESIANËVE 1:19  të cilën e vuri në 
veprim në Krishtin, duke e ringjallur prej 
së vdekurish dhe duke e vënë të ulej në të 
djathtën e tij në vendet qiellore,

20 përmbi çdo principatë, pushtet, fuqi, zotërim 
dhe çdo emër që përmendet jo vetëm në këtë 
epokë, por edhe në atë të ardhme,

21 dhe vuri çdo gjë nën këmbët e tij, edhe ia dha 
për krye përmbi çdo gjë kishës,

22 e cila është trupi i tij, plotësia i atij që mbush 
çdo gjë në të gjithë.

2 TIMOTEUT 2:12 Nëse jemi të pabesë, 
ai mbetet besnik, sepse ai nuk mund të 
mohojë vetveten.

HEBRENJVE 12:28 Dashuria vëllazërore 
le të mbetet.

ZBULESA 1:7 “Unë jam Alfa dhe Omega, 
fillimi dhe mbarimi”, thotë Zoti “që është dhe 
që ishte dhe që vjen, i Plotfuqishmi”.

ZBULESA 2:26 dhe ai do t›i qeverisë ata me 
një shufër hekuri dhe ata do të thyhen si enë 
argjile, sikurse mora edhe unë pushtet prej 
Atit tim;

27 dhe unë do t›i jap atij yllin e mëngjesit.

ZBULESA 5:9 dhe na bëre mbretër dhe 
priftër për Perëndinë tonë, dhe do të 

mbretërojmë mbi dhe”.
10 Pastaj pashë, dhe dëgjova zërin e shumë 

engjëjve përqark fronit, qenieve të gjalla dhe 
pleqve; dhe numri i tyre ishte dhjetë mijëra 
dhjetë mijërash dhe mijëra mijërash,

ZBULESA 20:6 I lum dhe i shenjtë është ai që 
ka pjesë në ringjalljen e parë. Mbi ata vdekja 
e dytë nuk ka pushtet, por ata do të jenë 
priftërinj të Perëndisë dhe të Krishtit dhe do 
të mbretërojnë me të një mijë vjet.

ZBULESA 22:5 Dhe atje natë nuk do të ketë; 
edhe nuk kanë nevojë për llambë, as për dritë 
dielli, sepse Zoti Perëndi i ndriçon; dhe ata do 
të mbretërojnë në shekuj të shekujve.

Shiko: #1; #5; Psalmet 8:6; Ezekieli 1:26; Mateu 13:41; Marku 
14:61,62; Gjoni 3:13; Gjoni 12:34; Veprat e Apostujve 2:33-36; 1 

Pjetrit 3:22; Zbulesa 14:14.

E26 Puna e shpengimit nga Mesia.

DANIELI 9:24 Shtatëdhjetë javë janë 
caktuar për popullin tënd dhe për qytetin 
tënd të shenjtë, për të t›i dhënë fund 
shkeljes, për t›i dhënë fund mëkatit, për të 
shlyer paudhësinë, për të sjellë një drejtësi 
të përjetshme, për të vulosur vegimin dhe 
profecinë, për të vajosur vendin shumë të 
shenjtë.

MATEU 1:21 Dhe ajo do të lindë një djalë 
dhe ti do t›i vësh emrin Jezus, sepse ai do të 
shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre”.

MATEU 11:13 Sepse të gjithë profetët dhe 
ligji kanë profetizuar deri te Gjoni.
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LUKA 4:18 “Fryma e Zotit është mbi 
mua, sepse ai më vajosi për të ungjillizuar të 
varfërit; ai më dërgoi për të shëruar ata që e 
kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin 
e të burgosurve dhe kthimin e të parit të 
verbërve, për të çliruar përsëri të shtypurit,

19 dhe për të predikuar vitin e pranueshëm të 
Zotit”.

20 Pastaj, si e mbylli librin dhe ia dha shërbyesit, 
u ul; dhe sytë e të gjithëve në sinagogë u 
drejtuan mbi të.

21 Atëherë ai nisi të thotë: “Sot ky Shkrim u 
përmbush në veshët tuaja”.

LUKA 24:25 Atëherë ai u tha atyre: “O 
budallenj dhe zemërngathët për të besuar 
gjithçka që kanë thënë profetët!

26 Por a nuk duhej që Krishti të vuajë gjëra të 
tilla që të hyjë kështu në lavdinë e tij?”.

27 Dhe, duke zënë fill nga Moisiu dhe nga 
gjithë profetët, ai u shpjegoi atyre në të gjitha 
Shkrimet gjërat që i takonin atij.

GJONI 1:41 Ky gjeti më të parin vëllanë e 
vet, Simonin, dhe i tha: “E gjetëm Mesian që 
përkthyer do të thotë: “Krishti””;

VEPRAT E APOSTUJVE 3:22 Vetë 
Moisiu, në fakt, u tha etërve: “Zoti, Perëndia 
juaj do të ngjallë për ju një profet si unë nga 
mesi i vëllezërve tuaj; dëgjojeni në të gjitha 
gjërat që ai do t›ju thotë!

ROMAKËVE 5:10  Në fakt, ndërsa 
ishim armiq, u pajtuam me Perëndinë 
nëpërmjet vdekjes së Birit të tij, akoma më 
shumë tani, që jemi pajtuar, do të shpëtohemi 
nëpërmjet jetës së tij.

2 E KORINTASVE 5:18 Edhe të gjitha 

gjërat janë nga Perëndia që na pajtoi me veten 
përmes Jezu Krishtit dhe na dha shërbimin i 
pajtimit,

19 sepse Perëndia e ka pajtuar botën me veten në 
Krishtin, duke mos ua numëruar njerëzve fajet 
e tyre dhe vuri ndër ne fjalën e paqtimit.

20 Ne, pra, bëhemi lajmëtarë për Krishtin, 
sikurse Perëndia të këshillonte nëpërmjet 
nesh; dhe ne ju këshillojmë juve për hir të 
Krishtit: Paqtohuni me Perëndinë!

21 Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne ai që nuk 
njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e 
Perëndisë në të.

FILIPIANËVE 3:9      që të njoh atë 
dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe pjesëmarrjen 
në mundimet e tij, duke u bërë vetë i 
ngjashëm me të në vdekjen e tij,

KOLOSIANËVE 2:14 dhe mbasi i zhveshi 
pushtetet dhe principatat, ua tregoi sheshit 
njerëzve, duke ngadhnjyer mbi ata në të.

HEBRENJVE 1:8 E ke dashur drejtësinë dhe 
e ke urryer paudhësinë; prandaj Perëndia, 
Perëndia yt, të vajosi me vaj gëzimi përmbi 
shokët e tu”.

HEBRENJVE 7:26  Sepse ligji vë 
kryepriftërinj njerëz që kanë dobësi, por fjala 
e betimit, që vjen pas ligjit, vë Birin që është i 
përkryer në jetë të jetës.

HEBRENJVE 10:14 “Kjo është 
Besëlidhja që unë do të bëj me ata pas atyre 
ditëve, thotë Perëndia, unë do t›i shtie ligjet 
e mia në zemrat e tyre dhe do t›i shkruaj në 
mendjet e tyre”,

1 GJONIT 3:8 Prej kësaj njihen bijtë e 
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Perëndisë dhe bijtë e djallit; kushdo që nuk 
praktikon drejtësinë nuk është nga Perëndia, 
dhe i tillë nuk është as ai që nuk do vëllanë e 
vet.

Shiko: Levitiku 25:8; Numrat 14:35; Psalmet 45:7; Isaia 53:10,11; 
Isaia 56:1; Isaia 61:1; Jeremía 23:5,6; Ezekieli 4:6; Luka 24:44,45; 

1 e Korintasve 1:30; 2 e Korintasve 5:21; Kolosianëve 1:20; Hebrenjve 
2:17; Hebrenjve 9:11-14,26; Zbulesa 14:6.

A07 Ai do të jetë Mesia i Izraelit.
F01 Vdekja e Mesisë është parashikuar.
F04 Pasojat e refuzimit të Mesias.

DANIELI 9:25 Prandaj dije dhe kuptoje 
se, që kur ka dalë urdhri të restaurohet 
dhe të rindërtohet Jeruzalemi deri te 
Mesia, princi, do të duhen shtatë javë dhe 
gjashtëdhjetë e dy javë të tjera; ai do të 
ndërtohet përsëri me sheshe dhe me ledhe, 
por në kohëra plot ankth.

ISAIA 55:4 Ja, unë ia dhashë si dëshmitar 
popujve, si princ dhe komandant të popujve.

MARKU 13:14 Dhe kur të shihni neverinë e 
shkatërrimit, të parathënë nga profeti Daniel, 
e cila qëndron atje ku nuk duhej të ishte (ai që 
lexon le ta kuptojë), atëherë ata që do të jenë 
në Jude, le të ikin maleve.

GJONI 1:41 Ky gjeti më të parin vëllanë e 
vet, Simonin, dhe i tha: “E gjetëm Mesian që 
përkthyer do të thotë: “Krishti””;

VEPRAT E APOSTUJVE 3:15 dhe vratë 
princin e jetës, që Perëndia e ka ringjallur prej 
së vdekuri dhe për të cilin ne jemi dëshmitarë!

VEPRAT E APOSTUJVE 5:31 Perëndia 
e lartësoi me të djathtën e vet dhe e bëri princ 
dhe shpëtimtar për t›i dhënë Izraelit pendimin 
dhe faljen e mëkateve.

Shiko: Isaia 9:6; Mikea 5:2; Mateu 24:15; Gjoni 4:25.

F01 Vdekja e Mesisë është parashikuar.

DANIELI 9:26 Mbas gjashtëdhjetë e dy 
javëve Mesia do të vritet dhe askush nuk 
do të jetë me të. Dhe populli i një princi që 
do të vijë ka për të shkatërruar qytetin dhe 
shenjtëroren; fundi i tij do të vijë me një 
përmbytje, dhe deri në mbarim të luftës 
janë dekretuar shkatërrime.

ISAIA 53:8 U çua larg nga shtypja dhe 
nga gjykimi; dhe nga brezi i tij kush mendoi 
se ai ishte larguar nga toka e të gjallëve dhe 
ishte goditur për shkak të shkeljeve të popullit 
tim?

MATEU 24:2 Por Jezusi u tha atyre: “A nuk 
i shikoni ju të gjitha këto? Në të vërtetë po ju 
them se këtu nuk do të mbetet asnjë gur mbi 
gur që nuk do të rrënohet”.

MARKU 9:12 Dhe ai, duke u përgjigjur, u 
tha atyre: “Elia me të vërtetë duhet të vijë më 
parë dhe të rivendosë çdo gjë; por, ashtu siç 
është shkruar për Birin e njeriut, ai duhet të 
vuajë shumë gjëra dhe të përçmohet.

MARKU 13:2 Dhe Jezusi duke iu përgjigjur 
i tha: “A po i shikon këto ndërtesa të mëdha? 
Nuk do të mbetet gur mbi gur pa u rrënuar”.
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LUKA 21:24 Dhe ata do të bien nga 
tehu i shpatës, do t›i çojnë robër ndër 
të gjitha kombet, dhe Jeruzalemin do ta 
shkelin paganët, derisa të plotësohen kohët e 
paganëve”.

LUKA 24:26 Por a nuk duhej që Krishti të 
vuajë gjëra të tilla që të hyjë kështu në lavdinë 
e tij?”.

LUKA 24:46 dhe u tha atyre: “Kështu 
është shkruar dhe kështu ishte e nevojshme 
që Krishti të vuante dhe të ngjallej së vdekuri 
ditën e tretë,

GJONI 11:51 Por këtë ai nuk e tha nga 
vetja; por, duke qenë kryeprift i atij viti, 
profetizoi se Jezusi duhej të vdiste për 
kombin,

52 dhe jo vetëm për kombin, por edhe për t›i 
mbledhur në një, bijtë e Perëndisë që ishin të 
shpërndarë.

GJONI 12:32 Dhe unë, kur të jem ngritur 
lart nga toka, do t›i tërheq të gjithë tek unë”.

33 Por ai i thoshte këto për të treguar nga ç›lloj 
vdekje duhet të vdiste.

34 Turma iu përgjigj: “Ne kemi dëgjuar nga ligji 
se Krishti mbetet përjetë; tani si mund të 
thuash ti se Biri i njeriut duhet të ngrihet lart? 
Kush është ky Bir i njeriut?”.

Shiko: Luka 19:43,44; Luka 21:6; 1 Pjetrit 2:24; 1 Pjetrit 3:18.

F04 Pasojat e refuzimit të Mesias.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

DANIELI 9:27 Ai do të lidhë gjithashtu një 
besëlidhje me shumë njerëz për një javë, 
por në mes të javës do t›i japë fund flijimit 
dhe blatimit; dhe mbi krahët e veprimeve 
të neveritshme do të vijë një shkatërrues, 
deri sa shkatërrimi i plotë, që është 
dekretuar, do të bjerë mbi shkatërruesin”.

MATEU 24:14 Dhe ky ungjill i mbretërisë 
do të predikohet në gjithë botën si një dëshmi 
për gjithë kombet, dhe atëherë do të vijë 
mbarimi”.

15 “Kur të shihni, pra, neverinë e shkretimit, që 
është parathënë nga profeti Daniel, që ka zënë 
vend në vendin e shenjtë (kush lexon le ta 
kuptojë),

MARKU 13:14 Dhe kur të shihni neverinë e 
shkatërrimit, të parathënë nga profeti Daniel, 
e cila qëndron atje ku nuk duhej të ishte (ai që 
lexon le ta kuptojë), atëherë ata që do të jenë 
në Jude, le të ikin maleve.

LUKA 21:20 “Dhe kur do të shikoni 
Jeruzalemin të rrethuar nga ushtritë, ta dini se 
shkretimi i saj është afër.

21 Atëherë ata që janë në Jude, të ikin në male; 
dhe ata që janë në qytet të largohen; dhe ata 
që janë në fushë të mos hyjnë në të.

22 Sepse ato janë ditë të hakmarrjes, që të 
përmbushen të gjitha ato gjëra që janë 
shkruar.

23 Mjerë gratë shtatzëna dhe ato që mëndin në 
ato ditë, sepse do të ketë mjerim të madh në 
vend dhe mëri mbi këtë popull.

24 Dhe ata do të bien nga tehu i shpatës, do 
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t›i çojnë robër ndër të gjitha kombet, dhe 
Jeruzalemin do ta shkelin paganët, derisa të 
plotësohen kohët e paganëve”.

Shiko: Ligji i Përtërirë 4:26-28; Ligji i Përtërirë 28:15; Ligji i 
Përtërirë 31:28,29; Isaia 10:22,23; Isaia 28:22; Danieli 8:13; 

Danieli 11:36; Danieli 12:11; 1 Thesalonikasve 2:14-16.

B18 Shenjtëria, bukuria dhe lavdia eMesias.

DANIELI 10:5 ngrita sytë dhe shikova, 
dhe ja, një njeri i veshur me rroba liri, me 
një brez të artë të Ufazit.

6 Trupi i tij ishte i ngjashëm me topazin, 
fytyra e tij kishte pamjen e rrufesë, sytë e 
tij ishin si pishtarë flakërues, krahët e tij 
dhe këmbët e tij dukeshin si prej bronzi të 
llustruar dhe tingulli i fjalëve të tij ishte si 
zhurma e një turme.

ZBULESA 1:13 Dhe kryet e tij dhe flokët e tij 
ishin të bardhë si lesh i bardhë, si bora, dhe 
sytë e tij e ngjanin një flake zjarri.

14 Dhe këmbët e tij ngjanin me bronz të kulluar, 
si të skuqur në furrë dhe zëri i tij si zë shumë 
ujërash.

15 Dhe kishte në dorën e tij të djathtë shtatë yje 
dhe nga goja e tij dilte një shpatë e mprehtë, 
me dy tehe, dhe fytyra e tij si dielli që ndrin 
me forcën e tij.

16 Dhe kur e pashë, rashë para këmbëve të tij si i 
vdekur. Dhe ai vuri dorën e tij të djathtë mbi 
mua, duke më thënë: “Mos u tremb! Unë jam 
i pari dhe i fundit,

17 dhe i gjalli; isha i vdekur, por ja, jam i gjallë 
në shekuj të shekujve, amen; dhe unë i kam 
çelësat e vdekjes e të Hadesit.

Shiko: Mateu 17:2; Luka 9:29; Zbulesa 19:12.

H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

DANIELI 12:1 Në atë kohë do të dalë 
Mikaeli, princi i madh, mbrojtësi i bijve të 
popullit tënd; dhe do të jetë një kohë me 
ankthe, ashtu si nuk ka pasur kurrë që kur 
se ekzistojnë kombet e deri në atë kohë.

ISAIA 4:3 Dhe ka për të ndodhur që ata 
që do të kenë mbetur në Sion dhe ai që do të 
mbijetojë në Jeruzalem do të quhet i shenjtë, 
domethënë kushdo që në Jeruzalem figuron i 
shkruar ndër të gjallët.

MATEU 24:21 sepse atëherë do të ketë një 
mundim aq të madh, sa nuk ka ndodhur 
kurrë që nga krijimi i botës e deri më sot, dhe 
as nuk do të ketë më kurrë!

LUKA 10:20 Megjithatë mos u gëzoni për 
faktin se po ju nënshtrohen frymërat, por 
gëzohuni më shumë se emrat tuaj janë shkruar 
në qiej”.

ZBULESA 3:5 Kush ka veshë, le të dëgjojë 
atë që Fryma u thotë kishave”.

ZBULESA 17:14 Ata do të luftojnë kundër 
Qengjit dhe Qengji do t›i mundë, sepse ai 
është Zot i zotërve dhe Mbret i mbretërve; 
dhe ata që janë me të janë të thirrur, të 
zgjedhur dhe besnikë”.

Shiko: #2; Psalmet 69:28; Isaia 9:7; Isaia 26:20,21; Jeremía 30:7; 
Ezekieli 34:24; Danieli 9:25; Danieli 10:21; Marku 13:19; Luka 

21:23,24; Filipianëve 4:3; Zbulesa 13:8; Zbulesa 16:17-21; Zbulesa 
19:11-16.
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H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.

DANIELI 12:2 Shumë nga ata që flenë në 
pluhurin e tokës do të zgjohen, disa në një 
jetë të përjetshme, të tjerë në turpin dhe në 
poshtërsi të përjetshme.

MATEU 25:31 “Dhe kur të vijë Biri i njeriut 
në lavdinë e tij, bashkë me të gjithë engjëjt e 
shenjtë, atëherë do të ulet mbi fronin e lavdisë 
së vet.

32 Dhe të gjithë kombet do të mblidhen para tij; 
dhe ai do ta ndajë njërin nga tjetri ashtu si i 
ndan bariu delet nga cjeptë.

33 Dhe delet do t›i vërë në të djathtën e tij dhe 
cjeptë në të majtën.

34 Atëherë Mbreti do t›u thotë atyre që do të 
jenë në të djathtën e tij: “Ejani, të bekuar të 
Atit tim; merrni në trashëgim mbretërinë që u 
bë gati për ju që nga krijimi i botës.

VEPRAT E APOSTUJVE 17:31 Sepse ai 
ka caktuar një ditë në të cilën do të gjykojë 
me drejtësi botën me anë të atij njeriu të cilin 
ai e ka caktuar; dhe për këtë u ka dhënë të 
gjithëve një provë të sigurt, duke e ringjallur 
prej të vdekurit”.

ROMAKËVE 2:16  ditën në të  
cilën Perëndia do të gjykojë të fshehtat e 
njerëzve me anë të Jezu Krishtit, sipas ungjillit 
tim.

1 THESALONIKASVE 4:14 Dhe këtë 
po jua themi me fjalën e Zotit: ne të gjallët, 
që do të mbetemi deri në ardhjen e Zotit, nuk 
do të jemi përpara atyre që kanë fjetur,

ZBULESA 20:12          Dhe pashë të vdekurit, 
të mëdhenj e të vegjël, që rrinin në këmbë 

përpara Perëndisë, edhe librat u hapën; dhe u 
hap një libër tjetër, që është libri i jetës; dhe 
të vdekurit u gjykuan në bazë të gjërave të 
shkruara në libra, sipas veprave të tyre.

Shiko: #5; #6; Jobi 19:25-27; Mateu 22:32; Romakëve 9:21.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

DANIELI 12:3 Ata që kanë dituri do të 
shkëlqejnë si shkëlqimi i kupës qiellore 
dhe ata që do të kenë çuar shumë në 
drejtësi, do të shkëlqejnë si yjet përjetë.

MATEU 13:43 Atëherë të drejtit do të 
shkëlqejnë si dielli në mbretërinë e Atit 
të tyre. Kush ka veshë për të dëgjuar, të 
dëgjojë!”.

MATEU 19:28 Jezusi u tha atyre: “Në të 
vërtetë po ju them, në krijimin e ri, kur 
Biri i njeriut të ulet në fronin e lavdisë së 
vet, edhe ju që më keni ndjekur do të uleni 
mbi dymbëdhjetë frone për të gjykuar të 
dymbëdhjetë fiset e Izraelit.

FILIPIANËVE 2:16  Por, edhe sikur 
unë të jem derdhur si flijim dhe shërbesë të 
besimit tuaj, gëzohem dhe ngazëlloj me ju të 
gjithë.

17 Po ashtu edhe ju gëzohuni dhe ngazëllohuni 
me mua.

1 THESALONIKASVE 2:19 Ju jeni në 
fakt lavdia dhe gëzimi jonë.

20 Prandaj, mbasi nuk mundëm më të 
rezistonim, na u duk e pëlqyeshme të të 
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qëndrojmë, të vetëm, në Athinë,

Shiko: #1; Danieli 11:33,35; Luka 1:16,17; 1 e Korintasve 3:10; 
Efesianëve 4:11.
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H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

OSEA 1:10 Megjithatë numri i bijve 
të Izraelit do të jetë si rëra e detit, që nuk 
mund të matet as të llogaritet. Dhe do të 
ndodhë që në vend që t›u thuhet atyre: “Ju 
nuk jeni populli im”, do t›u thuhet atyre: 
“Jeni bijtë e Perëndisë së gjallë”.

11 Pastaj bijtë e Judës dhe bijtë e Izraelit do 
të bashkohen tok, do të zgjedhin për veten 
e tyre një prijës të vetëm dhe do të dalin 
jashtë vendit të tyre, sepse e madhe do të 
jetë dita e Jezreelit”.

ZANAFILLA 13:16 Dhe do t›i bëj 
pasardhësit e tu si pluhurin e tokës; prandaj 
në se dikush mund të llogarisë pluhurin e 
tokës, do të mund të llogarisë edhe pasardhësit 
e tu.

GJONI 11:52 dhe jo vetëm për kombin, por 
edhe për t›i mbledhur në një, bijtë e Perëndisë 
që ishin të shpërndarë.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:47 duke 
lavdëruar Perëndinë dhe duke gëzuar 
simpatinë e gjithë popullit. Dhe Zoti i shtonte 
kishës çdo ditë ata që ishin shpëtuar.

ROMAKËVE 9:26  Dhe do të ndodhë 
që atje ku u është thënë atyre: “Ju nuk jeni 
populli im”, atje do të quheni bij të Perëndisë 
së gjallë”.

27 Por Isaia thërret për Izraelin: “Edhe sikur të 
ishte numri i bijve të Izraelit si rëra e detit, 
vetëm mbetja e tij do të shpëtohet”.

GALATASVE 3:27 Nuk ka as Jude, 

as Grek, nuk ka as skllav as të lirë, nuk ka as 
mashkull as femër, sepse të gjithë jeni një në 
Jezu Krishtin.

28 Dhe, në qoftë se jeni të Krishtit, jeni pra 
pasardhja e Abrahamit dhe trashëgimtarë sipas 
premtimit.

29 Edhe them se për sa kohë trashëgimtari 
është i mitur, nuk dallohet fare nga skllavi, 
megjithëse është zot i të gjithave,

GALATASVE 6:15         Dhe të gjithë 
ata që do të ecin sipas kësaj rregulle paçin 
paqe dhe mëshirë, e ashtu qoftë edhe për 
Izraelin e Perëndisë.

16 Tash e tutje askush të mos më trazojë, sepse 
unë mbaj në trupin tim shenjat e Zotit Jezus.

EFESIANËVE 1:10  Në të edhe kemi 
qenë zgjedhur për një trashëgimi, duke qenë 
të paracaktuar sipas vendimit të atij që vepron 
të gjitha sipas këshillës së vullnetit të tij,

HEBRENJVE 11:12 Sepse ata që flasin të 
tilla, tregojnë se kërkojnë atdhe.

13 Dhe, po ta kishin pasur në mend atë nga e 
cila kishin dalë, do të kishin gjetur kohë të 
ktheheshin atje.

ZBULESA 7:4 Nga fisi i Judës, dymbëdhjetë 
mijë të vulosur; nga fisi i Rubenit, 
dymbëdhjetë mijë të vulosur; nga fisi i Gadit 
dymbëdhjetë mijë të vulosur;

Shiko: #1; #2; #3; Zanafilla 32:12; Isaia 43:5,6; Isaia 49:17-26; 
Isaia 54:1-3; Isaia 60:4-22; Isaia 66:20-22; Osea 2:23.
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B20 Dashuria e Mbretit për njerëzit e Tij.
E20 Mesia do të vendos një besëlidhje të re.
E23 Mesia do të shndërrojë popullin e tij.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.
H10 Profecia e Mbretërisë së përjetshme të 

paqes.

OSEA 2:15 Atëherë do t›i jap vreshtat e 
saj dhe luginën e Akorit si portë e shpresës; 
atje ajo do të këndojë si në ditët e rinisë së 
saj, ashtu si veproi kur dolin nga vendi i 
Egjiptit.

16 Atë ditë do të ndodhë, thotë Zoti, që ti do 
të më quash: “Burri im”, dhe nuk do të më 
quash më: “Baali im”.

17 Do të heq nga goja e saj emrat e Baalëve 
dhe nuk do t›i kujtojnë më emrat e tyre.

18 Atë ditë do të bëj për ta një besëlidhje 
me kafshët e fushave, me shpendët e 
qiellit dhe me rrëshqanorët e tokës. Do të 
thyej harkun, shpatën dhe luftën duke i 
eliminuar nga toka dhe do të bëj të prehen 
të qetë.

19 Do të fejohesh me mua përjetë; do 
të fejohesh me mua në drejtësi, në 
paanshmëri, në mirësi dhe në dhembshuri.

20 Do të fejohesh me mua në besnikëri, dhe ti 
do të njohësh Zotin.

21 Atë ditë do të ndodhë që unë do të 
përgjigjem”, thotë Zoti. “Do t›i përgjigjem 
qiellit dhe ky do t›i përgjigjet tokës;

22 dhe toka do të përgjigjet me grurin, 
mushtin dhe vajin, dhe këta do t›i 
përgjigjen Jezreelit.

23 Unë do të mbjell për vete mbi tokë dhe do 
të më vijë keq për Lo-ruhamahun; dhe do 
t›i them Lo-amit: “Ti je populli im”, dhe ai 
do më përgjigjet: “Ti je Perëndia im””.

ISAIA 11:6 Ujku do të banojë bashkë me 
qengjin dhe leopardi do të rrijë me kecin; viçi, 
luani i vogël dhe bagëtia e majmur do të rrinë 
bashkë dhe do të udhëhiqen nga një fëmijë.

7 Lopa do të kullosë bashkë me arushen, të 
vegjëlit e tyre do të rrinë bashkë, dhe luani do 
të ushqehet me kashtë si kau.

8 Foshnja e gjirit do të lozë mbi vrimën e 
gjarpërit dhe fëmija e zvjerdhur do të vërë 
dorën e tij në çerdhen e nëpërkës.

ISAIA 54:5 Sepse krijuesi yt është dhëndri 
yt; emri i tij është Zoti i ushtrive; Çliruesi yt 
është i Shenjti i Izraelit, i quajtur Perëndi i 
tërë tokës.

HABAKUKU 2:4 Ja, shpirti i është krenuar, nuk 
është i drejtë, por i drejti do të rrojë për shkak 
të besimit të tij.

MATEU 11:27 Çdo gjë më është dhënë 
në dorë nga Ati im, dhe asnjëri nuk e njeh 
Birin, përveç Atit; dhe asnjëri nuk e njeh 
Atin, përveç Birit dhe atij të cilit Biri don t›ia 
zbulojë.

GJONI 17:3 Dhe kjo është jeta e 
përjetshme, të të njohin ty, të vetmin Perëndi 
të vërtetë, dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar.

ROMAKËVE 1:17  Sepse drejtësia e 
Perëndisë është zbuluar në të nga besimi në 
besim siç është shkruar: “I drejti do të jetojë 
me anë të besimit”.

ROMAKËVE 9:24  mbi ne, që edhe na 
thirri, jo vetëm nga Judenjtë, por edhe nga 
johebrenjtë?

25 Ashtu si thotë ai te Osea: “Unë do ta quaj 
popullin tim atë që s›ka qenë populli im dhe 
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të dashur atë të mosdashurin.
26 Dhe do të ndodhë që atje ku u është thënë 

atyre: “Ju nuk jeni populli im”, atje do të 
quheni bij të Perëndisë së gjallë”.

ROMAKËVE 11:26 dhe kështu mbarë 
Izraeli do të shpëtohet, sikurse është shkruar: 
“Nga Sioni do të vijë Çlirimtari, dhe do të 
largojë pabesinë nga Jakobi.

27 Dhe kjo do të jetë besëlidhja ime me ta, kur 
unë t›ju heq mëkatet e tyre”.

2 E KORINTASVE 11:2 Jam xheloz për 
ju me xhelozinë e Perëndisë, sepse ju fejova 
me një burrë, që t›ju nxjerr para Krishtit si 
virgjëreshë të dlirë.

HEBRENJVE 8:11  Duke thënë “një 
besëlidhje e re”, ai e vjetëroi të parën; edhe ajo 
që vjetrohet dhe plaket është afër prishjes.

1 GJONIT 5:20 Plaku; zonjës së zgjedhur dhe 
bijve të saj që i dua në të vërtetë, dhe jo vetëm 
unë, por edhe të gjithë ata që e kanë njohur të 
vërtetën,

ZBULESA 12:6 Edhe u bë luftë në qiell: 
Mikaeli dhe engjëjt e tij luftuan kundër 
dragoit; edhe dragoi dhe engjëjt e tij luftuan,

ZBULESA 12:14 Atëherë gjarpri qiti nga goja e 
tij ujë si një lumë prapa gruas, që atë ta merrte 
lumi,

ZBULESA 21:3 Dhe dëgjova një zë të madh 
nga qielli që thoshte: “Ja tabernakulli i 
Perëndisë me njerëzit! Dhe ai do të banojë me 
ta; edhe ata do të jenë populli i tij dhe vetë 
Perëndia do të jetë bashkë me ta, Perëndi e 
tyre.

Shiko: #1; #2; #5; Levitiku 26:40-45; Ligji i Përtërirë 26:17-19; 
Ligji i Përtërirë 30:3-5; Isaia 49:13-26; Isaia 51:3; Jeremía 2:2; 

Jeremía 3:12-24; Jeremía 24:7; Jeremía 30:18-22; Jeremía 31:1-37; 
Jeremía 32:36-41; Jeremía 33:6-26; Ezekieli 34:22-31; Ezekieli 36:8-
15; Ezekieli 37:11-28; Ezekieli 39:25-29; Osea 1:11; Amosi 9:11-15; 
Mikea 7:14-20; Sofonia 3:12-20; Zakaria 1:16,17; Zakaria 8:12-15; 

Zakaria 10:9-12; Zakaria 13:9.

H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 
tij.

OSEA 3:4 Sepse bijtë e Izraelit do të 
rrinë shumë ditë pa mbret, pa kryetar, pa 
flijim dhe pa shtyllë të shenjtë, pa efod dhe 
pa idhuj të shtëpisë.

MATEU 24:1 Tani kur Jezusi doli nga 
tempulli dhe po largohej, dishepujt e tij iu 
afruan për t›i treguar ndërtesat e tempullit.

2 Por Jezusi u tha atyre: “A nuk i shikoni ju të 
gjitha këto? Në të vërtetë po ju them se këtu 
nuk do të mbetet asnjë gur mbi gur që nuk do 
të rrënohet”.

LUKA 21:24 Dhe ata do të bien nga 
tehu i shpatës, do t›i çojnë robër ndër 
të gjitha kombet, dhe Jeruzalemin do ta 
shkelin paganët, derisa të plotësohen kohët e 
paganëve”.

GJONI 19:15 Por ata bërtitën: “Largoje! 
Largoje! Kryqëzoje!”. Pilati u tha atyre: “Ta 
kryqëzoj mbretin tuaj?”. Krerët e priftërinjve 
u përgjigjën: “Ne s›kemi mbret tjetër përveç 
Cezarit!”.

Shiko: Zanafilla 49:10; Ezekieli 34:23,24; Danieli 8:11-13; Danieli 
9:27; Danieli 12:11; Mikea 5:2-5; Zakaria 13:2; Hebrenjve 10:26.
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E23 Mesia do të shndërrojë popullin e tij.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

OSEA 3:5 Pastaj bijtë e Izraelit do të 
kthehen dhe do të kërkojnë Zotin, Perëndinë 
e tyre, dhe Davidin, mbretin e tyre, dhe do 
të kthehen duke u dridhur tek Zoti dhe te 
mirësia e tij në mbarim të ditëve.

VEPRAT E APOSTUJVE 15:16 Pas 
këtyre gjerave, unë do të kthehem dhe do ta 
rindërtoj tabernakullin e Davidit që është 
rrëzuar, do t›i restauroj gërmadhat e tij dhe do 
ta ngre përsëri më këmbë,

17 që mbetja e njerëzve dhe të gjitha johebrenjtë 
mbi të cilat thirret emri im, të kërkojnë Zotin, 
thotë Zoti që i bën të gjitha këto”.

18 Prej kohësh janë të njohura te Perëndia të 
gjitha veprat e tij.

ROMAKËVE 11:25 Sepse nuk dua, o 
vëllezër, që ju të jeni të paditur këtë të fshehtë 
që të mos mbaheni me të madh në veten tuaj se 
i ka ndodhur një ngurtësim një pjese të Izraelit 
deri sa të ketë hyrë tërësia e johebrenjve,

26 dhe kështu mbarë Izraeli do të shpëtohet, sikurse 
është shkruar: “Nga Sioni do të vijë Çlirimtari, 
dhe do të largojë pabesinë nga Jakobi.

HEBRENJVE 1:1 së fundi, këto ditë na ka folur 
me anë të Birit, të cilin e bëri trashëgimtar të 
të gjitha gjërave, me anë të të cilit e krijoi dhe 
gjithësinë.

2 Ai, duke qenë shkëlqimi i lavdisë së tij dhe 
vula e qenies së tij dhe duke i mbajtur të 
gjitha me fjalën e fuqisë së tij, mbasi e bëri 
vetë pastrimin nga mëkatet tona, u ul në të 
djathtën e Madhërisë në vendet e larta,

Shiko: #2; Jeremía 3:22,23; Osea 5:15; Osea 10:3.

E23 Mesia do të shndërrojë popullin e tij.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

OSEA 6:1 Ejani, të kthehemi tek 
Zoti, sepse ai na ka copëtuar, por do të 
na shërojë; na ka goditur, por do të na 
mbështjellë.

2 Mbas dy ditësh do të na japë përsëri jetë, 
ditën e tretë do të na ringjallë dhe ne do të 
jetojmë në prani të tij.

ROMAKËVE 11:15 Sepse, në qoftë se 
refuzimi i tyre është pajtim për botën, ç›do 
të jetë ripranimi i tyre, përveç se kalimi prej 
vdekjes në jetë?

ROMAKËVE 11:26 dhe kështu mbarë 
Izraeli do të shpëtohet, sikurse është shkruar: 
“Nga Sioni do të vijë Çlirimtari, dhe do të 
largojë pabesinë nga Jakobi.

1 E KORINTASVE 15:4 se u varros dhe u 
ringjall të tretën ditë, sipas Shkrimeve,

Shiko: #1; #2; Zanafilla 1:9-13; Numrat 17:8; Isaia 26:19; Isaia 
55:7; Jeremía 3:22; Vajtimet 3:22,40,41; Osea 5:15; Osea 13:16; 

Luka 24:21; Gjoni 2:1; Romakëve 14:8; Zbulesa 11:14,15.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

OSEA 6:3 E njohim Zotin, të 
përpiqemi ta njohim më mirë; ardhja e tij 
është e sigurt si agimi. Ai do të na vijë si 
shiu, si shiu i fundit dhe i parë mbi tokë.

2 I SAMUELIT 23:3 Perëndia i Izraelit 
ka folur, Kalaja e Izraelit më ka thënë: “Ai 
që mbretëron me drejtësi mbi njerëzit, ai që 
mbretëron në frikën e Perëndisë,
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4 është si drita e mëngjesit në të dalë të diellit, 
në një mëngjes pa re, ashtu si shkëlqimi mbas 
shiut, që bën të mbijë bari i njomë nga dheu”.

LUKA 1:78 për hir të thellësisë së 
mëshirës së Perëndisë sonë, për të cilën agimi 
nga lart na ka vizituar,

GJONI 17:3 Dhe kjo është jeta e 
përjetshme, të të njohin ty, të vetmin Perëndi 
të vërtetë, dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar.

ZBULESA 22:16 “Unë, Jezusi, dërgova 
engjëllin tim për t›ju dëshmuar për këto gjëra 
nëpër kisha. Unë jam Rrënja dhe pasardhja e 
Davidit, ylli i ndritshëm i mëngjesit”.

Shiko: #1; #2; Osea 10:12; 2 Pjetrit 1:19.

E02 Vendi i shërbesës së Mesias.

OSEA 11:1 Kur Izraeli ishte fëmijë, 
unë e desha dhe nga Egjipti thirra birin 
tim.

MATEU 2:13 Tani pasi u nisën Dijetarët, 
ja një engjëll i Zotit iu shfaq në ëndërr Jozefit 
dhe i tha: “Çohu, merr fëmijën dhe nënën e 
tij dhe ik në Egjipt, dhe rri aty deri sa të të 
lajmëroj, sepse Herodi do ta kërkojë fëmijën 
për ta vrarë”.

14 Jozefi, pra, u zgjua, mori fëmijën dhe nënën e 
tij natën dhe iku në Egjipt.

15 Dhe qëndroi aty deri sa vdiq Herodi, që të 
përmbushet ç›ishte thënë nga Zoti me anë të 
profetit: “E thirra birin tim nga Egjipti”.

E04 Fitorja mbi mëkatin nga Mesia.
E Misioni dhe Sherbesa e Mesisë.
E14 Mesia do të mposhti vdekjen dhe 

errësirën.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

OSEA 13:14 Unë do t›i shpengoj nga 
pushteti i Sheolit, do t›i shpëtoj nga 
vdekja. O vdekje, unë do të jem murtaja 
jote. O Sheol, unë do të jem shkatërrimi 
yt. Pendimi është fshehur nga sytë e mi.

1 E KORINTASVE 15:52 sa hap e mbyll 
sytë, në tingullin e burisë së fundit; sepse do 
të bjerë buria, të vdekurit do të ringjallen të 
paprisshëm dhe ne do të shndërrohemi,

53 sepse ky trup që prishet duhet të veshë 
mosprishjen dhe ky ivdekshëm të veshë 
pavdekësinë.

54 Edhe ky trup që prishet, kur të veshë 
mosprishjen, edhe ky i vdekshëm kur të veshë 
pavdekësinë, atëherë do të realizohet fjala që 
është shkruar: “Vdekja u përpi në fitore”.

55 O vdekje, ku është gjëmba jote? O ferr, ku 
është fitorja jote?

56 Edhe gjëmba e vdekjes është mëkati; dhe fuqia 
e mëkatit është ligji.

57 Por ta falënderojmë Perëndinë që na jep 
fitoren me anë të Zotit tonë Jezu Krisht.

Shiko: Isaia 26:19; 1 e Korintasve 15:21,22; 2 e Korintasve 5:4; 
Zbulesa 20:13; Zbulesa 21:14.
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G05 Mesia do të shohë shumë fryte.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

OSEA 14:4 Unë do të shëroj shthurjen e 
tyre, do t›i dua shumë, sepse zemërimi im 
u tërhoq prej tyre.

5 Do të jem si vesa për Izraelin; dhe ai do 
të lulëzojë si zambaku dhe do t›i zgjatë 
rrënjët e tij në thellësi si kedrat e Libanit.

6 Degët e tij do të zgjaten, bukuria e tij do të 
jetë si ajo e ullirit, aroma e tij do të jetë si 
ajo e Libanit.

7 Ata që jetojnë në hijen e tij do të kthehen 
dhe do të rigjallërohen si gruri, do të 
lulëzojnë si hardhia dhe do të jenë të 
famshëm si vera e Libanit.

8 Efraimi do të thotë: “Çfarë më lidh më 
me idhujt?”. Unë do ta kënaq dhe do 
të kujdesem për të. Unë jam si një selvi 
përherë e blertë; fryti yt vjen te unë”.

ISAIA 44:3 Sepse unë do të derdh ujë mbi 
atë që ka etje dhe rrëke mbi tokën e thatë; do 
të derdh Frymën time mbi pasardhësit e tu 
dhe bekimin tim mbi trashëgimtarët e tu.

4 Ata do të rriten në mes të barit, si shelgje gjatë 
rrjedhave ujore.

KANTIKU I KANTIKËVE 2:3   Si një 
mollë midis pemëve të pyllit kështu është i 
dashuri im midis të rinjve. Kam dëshëruar 
shumë të rri në hijen e tij dhe aty jam ulur, 
fryti i tij ishte i ëmbël në gojën time.

MIKEA 4:4 Do të ulet secili nën hardhinë 
e vet dhe nën fikun e vet, dhe askush nuk do 
t›i trembë më, sepse goja e Zotit të ushtrive 
foli.

MIKEA 5:7 Kusuri i Jakobit, në mes 

të shumë popujve, ka për qenë si një vesë 
e dërguar nga Zoti, si një shi i dendur mbi 
barin, që nuk pret njeriun dhe nuk shpreson 
asgjë nga bijtë e njerëzve.

ZAKARIA 3:10 Në atë ditë”, thotë Zoti i 
ushtrive, “secili nga ju do të ftojë fqinjin e vet 
nën hardhinë e tij dhe nën fikun e tij”.

LUKA 3:8 Bëni, pra, fryte të denja 
pendimi dhe mos filloni të thoni brenda jush: 
“Ne kemi Abrahamin për Atë”, sepse unë po 
ju them se Perëndia mund t›i nxjerrë fëmijë 
Abrahamit edhe nga këta gurë.

9 Tashmë sëpata u vu në rrënjë të pemëve; çdo 
pemë që nuk jep fryt të mirë do të pritet dhe 
do të hidhet në zjarr”.

LUKA 6:43 Sepse nuk ka pemë të mirë që 
të japë fryt të keq, as pemë të keqe që të japë 
fryt të mirë.

44 Çdo pemë, pra, njihet nga fryti i vet, sepse 
nuk mblidhen fiq nga gjembat dhe nuk vilet 
rrush nga ferra.

GJONI 15:2 Çdo shermend që nuk jep fryt 
në mua, ai e heq; kurse çdo shermend që jep 
fryt, ai e krasit që të japë edhe më shumë fryt.

3 Ju tashmë jeni të pastër, për shkak të fjalës që 
ju kumtova.

4 Qëndroni në mua dhe unë do të qëndroj në 
ju; sikurse shermendi nuk mund të japë fryt 
nga vetja, po qe se nuk qëndron në hardhi, 
ashtu as ju, nëse nuk qëndroni në mua.

5 Unë jam hardhia, ju jeni shermendet; kush 
qëndron në mua dhe unë në të, jep shumë 
fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë.

6 Në qoftë se ndokush nuk qëndron në mua, 
hidhet jashtë si shermendi dhe thahet; pastaj i 
mbledhin, i hedhin në zjarr dhe digjen.
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7 Në qoftë se qëndroni në mua dhe fjalët e mia 
qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do 
t›ju bëhet.

8 Në këtë është përlëvduar Ati im, që të jepni 
shumë fryt, dhe kështu do të jeni dishepujt e 
mi.

Shiko: #1; #2; Psalmet 72:16; Isaia 27:6; Isaia 35:2; Isaia 57:18; 
Jeremía 2:21; Jeremía 3:22; Jeremía 33:6; Ezekieli 17:8,22-24; Osea 

2:12; Osea 10:1; Joeli 2:22; Habakuku 3:17,18.
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H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.

JOELI 2:1 I bini borisë në Sion dhe 
jepni kushtrimin në malin tim të shenjtë! 
Le të dridhen të gjithë banorët e vendit, 
sepse dita e Zotit po vjen, është e afërt,

JOELI  2:2-12
JOELI 2:13 Grisni zemrën tuaj dhe 

jo rrobat tuaja dhe kthehuni tek Zoti, 
Perëndia juaj, sepse ai është i mëshirshëm 
dhe plot dhemshuri, i ngadalshëm në 
zemërim dhe me shumë dashamirësi, dhe 
pendohet për të keqen që ka dërguar.

14 Kush e di, ndoshta kthehet dhe pendohet, 
dhe lë pas tij një bekim, një ofertë 
ushqimesh dhe një libacion për Zotin, 
Perëndinë tuaj?

JOELI 2:15-17

ROMAKËVE 2:4 Apo i përçmon pasuritë e 
mirësisë së tij, të durimit dhe zemërgjerësisë së 
tij, duke mos njohur që mirësia e Perëndisë të 
prin në pendim?

1 THESALONIKASVE  5: 2  sepse ju 
vetë e dini shumë mirë se dita e Zotit do të 
vijë, si një vjedhës natën.

 1 PJETRIT 4:7 Jini mikpritës njëri për tjetrin, 
pa murmuritje.

Shiko: #5; Psalmet 103:8; Isaia 57:15; 66:2; Amosi 3:6; Mikea 7:18; 
Sofonia 2:3; 3:11; Zakaria 8:3; Malakia 4:2.

E16 Mesia do të bekojë popullin e tij.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

JOELI 2:18 Atëherë Zoti u bë xheloz 
për vendin e tij dhe i erdhi keq për 
popullin e tij.

19 Zoti do të përgjigjet dhe do t›i thotë 
popullit të tij: “Ja, unë do t›ju dërgoj 
grurë, musht dhe vaj, do t›i keni me bollëk 
dhe nuk do të jeni më turpi i kombeve.

JOELI  2:20-22
23 Prandaj gëzohuni, o bij të Sionit, dhe 

kënaquni, ngazëllohuni tek Zoti, Perëndia 
juaj, sepse ju ka dhënë shiun e parë me 
drejtësi, dhe do të bëjë të bjerë për ju 
shiun, shiun e parë dhe shiun e fundit në 
muajin e parë.

JOELI  2:24-25
JOELI 2:26 Dhe ju do të hani me bollëk 

dhe do të ngopeni, dhe do të lëvdoni emrin 
e Zotit, Perëndisë tuaj, që për ju ka bërë 
mrekulli, dhe popullin tim nuk do ta 
mbulojë më turpi.

27 Atëherë ju do të pranoni që unë jam në 
mes të Izraelit dhe që jam Zoti, Perëndia 
juaj, dhe nuk ka asnjë tjetër; popullin tim 
nuk do ta mbulojë më turpi”.

ROMAKËVE 9:23  Dhe që të bëjë të 
njohur pasuritë e lavdisë së tij ndaj enëve të 
mëshirës, të cilat i përgatiti për lavdi,

JAKOBIT 5:11 A vuan ndonjë nga ju? Le të 
lutet. A është i gëzuar ndokush? Le të këndojë 
psalme!

ZBULESA 21:3 Dhe dëgjova një zë të madh 
nga qielli që thoshte: “Ja tabernakulli i 
Perëndisë me njerëzit! Dhe ai do të banojë me 
ta; edhe ata do të jenë populli i tij dhe vetë 
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Perëndia do të jetë bashkë me ta, Perëndi e 
tyre.

Shiko: #1; #2; #3; Psalmet 72:6,7.

E27 Të jap një zemër të re dhe një shpirt të 
ri.

G04 Mesia do të derdhë Shpirtin e Tij.

JOELI 2:28 Mbas kësaj do të ndodhë 
që unë do të përhap Frymën tim mbi 
çdo mish; bijtë tuaj dhe bijat tuaja do 
të profetizojnë, pleqtë tuaj do të shohin 
ëndrra, të rinjtë tuaj do të kenë vegime.

29 Në ato ditë do të përhap Frymën time edhe 
mbi shërbëtorët dhe shërbëtoret.

ISAIA 44:3 Sepse unë do të derdh ujë mbi 
atë që ka etje dhe rrëke mbi tokën e thatë; do 
të derdh Frymën time mbi pasardhësit e tu 
dhe bekimin tim mbi trashëgimtarët e tu.

MATEU 28:19 Shkoni, pra, dhe bëni 
dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar 
në emër të Atit e të Birit e të Frymës së 
Shenjtë,

LUKA 11:13 Nëse ju, pra, që jeni të këqij, 
dini t›u jepni dhurata të mira bijve tuaj, aq më 
tepër Ati juaj qiellor do t›u dhurojë Frymën e 
Shenjtë atyre që ia kërkojnë”.

GJONI 3:5 Jezusi u përgjigj: “Në të 
vërtetë, në të vërtetë po të them se kush nuk 
ka lindur nga uji dhe nga Fryma, nuk mund 
të hyjë në mbretërinë e Perëndisë.

GJONI 7:38 Ai që beson në mua, siç 

ka thënë Shkrimi, nga brendësia e tij do të 
burojnë lumenj uji të gjallë”.

39 Por këtë ai e tha për Frymën, që do të merrnin 
ata që do të besonin në të; sepse Fryma e 
Shenjtë në fakt nuk ishte dhënë ende, sepse 
Jezusi ende nuk ishte përlëvduar.

GJONI 14:16 Dhe unë do t›i lutem Atit dhe 
ai do t›ju japë një Ngushëllues tjetër, që do të 
qëndrojë përgjithmonë me ju,

17 Frymën e së Vërtetës, që bota nuk mund ta 
marrë, sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh; por 
ju e njihni, sepse qëndron me ju dhe do të jetë 
në ju.

GJONI 15:26 Por kur të vijë Ngushëlluesi, 
që do t›ju dërgoj prej Atit, Fryma e së vërtetës, 
që del nga Ati im, ai do të dëshmojë për mua.

GJONI 16:7 Megjithatë unë ju them të 
vërtetën: është mirë për ju që unë të shkoj, 
sepse, po nuk shkova, nuk do të vijë te ju 
Ngushëlluesi; por, po shkova, unë do t›jua 
dërgoj.

8 Dhe kur të ketë ardhur, ai do ta bindë botën 
për mëkat, për drejtësi dhe për gjykim.

9 Për mëkat, sepse nuk besojnë në mua;
10 për drejtësi, sepse unë po shkoj tek Ati dhe 

nuk do të më shihni më;
11 për gjykim, sepse princi i kësaj bote është 

gjykuar.
12 Kam edhe shumë gjëra të tjera për t›ju thënë, 

por ato ende ju nuk mund t›i mbani.
13 Por, kur të vijë ai, Fryma e së vërtetës, ai do 

t›ju prijë në çdo të vërtetë, sepse ai nuk do të 
flasë nga vetja, por do të thotë gjitha ato gjëra 
që ka dëgjuar dhe do t›ju kumtojë gjërat që do 
vijnë.

14 Ai do të më përlëvdojë, sepse do të marrë prej 
meje dhe do t›jua kumtojë.
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VEPRAT E APOSTUJVE 2:16 Por kjo 
është ajo që ishte thënë nëpërmjet profetit 
Joel:

17 Dhe në ditët e fundit do të ndodhë, thotë 
Perëndia, që unë do të përhap nga Fryma ime 
mbi çdo mish; dhe bijtë tuaj e bijat tuaja do të 
profetizojnë, të rinjtë tuaj do të shohin vegime 
dhe të moshuarit tuaj do të shohin ëndrra.

18 Në ato ditë do të përhap nga Fryma im mbi 
shërbëtorët e mi dhe mbi shërbëtoret e mia, 
dhe do të profetizojnë.

VEPRAT E APOSTUJVE 10:44 Ndërsa 
Pjetri ende po i thoshte këto fjalë, Fryma 
e Shenjtë zbriti mbi të gjithë ata që po e 
dëgjonin fjalën.

45 Dhe të gjithë besimtarët që ishin të 
rrethprerë, të cilët kishin ardhur me Pjetrin, u 
mrekulluan që dhurata e Frymës se Shenjtë u 
shpërnda edhe mbi johebrenjtë,

VEPRAT E APOSTUJVE 13:2 Dhe, 
ndërsa po kryenin shërbesën e Zotit dhe po 
agjëronin, Fryma e Shenjtë tha: “M›i ndani 
veç Barnabën dhe Saulin për veprën për të 
cilën i kam thirrur”.

ROMAKËVE 5:5 Por shpresa nuk turpëron, 
sepse dashuria e Perëndisë është derdhur në 
zemrat tona me anë të Frymës së Shenjtë që 
na është dhënë.

ROMAKËVE 8:13  sepse, po të rroni 
sipas mishit, ju do të vdisni; por, nëse me anë 
të Frymës i bëni të vdesin veprat e trupit, ju 
do të rroni.

14 Sepse të gjithë ata që udhëhiqen nga Fryma e 
Perëndisë janë bij të Perëndisë.

15 Sepse ju nuk keni marrë një frymë robërie, që 
të keni përsëri frikë, po keni marrë frymën e 

birërisë, me anë të së cilës ne thërrasim: “Aba, 
o Atë!”.

16 Vetë Fryma i dëshmon frymës sonë se ne jemi 
bij të Perëndisë.

1 E KORINTASVE 2:12 Dhe ne nuk kemi 
marrë frymën e botës, por Frymën që vjen 
nga Perëndia, që të njohim gjërat që na janë 
dhuruar falas nga Perëndia.

13 Për këto edhe flasim, por jo me fjalë të 
mësuara nga dituria njerëzore, por të mësuara 
nga Fryma e Shenjtë, duke i krahasuar gjëra 
frymërore me fjalë frymërore.

1 E KORINTASVE 6:19 A nuk e dini se 
trupi juaj është tempulli i Frymës së Shenjtë 
që është në ju, të cilin e keni nga Perëndia, 
dhe se nuk i përkitni vetvetes?

Shiko: Fjalët e urta 1:23; Mateu 12:32; Romakëve 8:9-12; 1 e 
Korintasve 12:4,8,11,13; 1 e Korintasve 15:45; 2 e Korintasve 3:6; 

Galatasve 4:6; 2 Thesalonikasve 2:13; 1 Pjetrit 1:11,12.

H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.

JOELI 2:30 Do të bëj mrekulli në qiejt 
dhe mbi tokë: gjak, zjarr dhe shtëllunga 
tymi.

31 Dielli do të shndërrohet në terr dhe hëna 
në gjak, para se të vijë dita e madhe dhe e 
tmerrshme e Zotit.

32 Dhe do të ndodhë që kushdo që do t›i 
drejtohet emrit të Zotit do të shpëtojë, 
sepse në malin Sion dhe në Jeruzalem do të 
ketë shpëtim, siç e ka thënë Zoti, edhe për 
ata që kanë mbetur gjallë dhe që Zoti do 
t›i thërrasë”.

MATEU 24:29 “Tani, fill pas pikëllimit të 
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atyre ditëve, dielli do të erret dhe hëna nuk do 
të japë dritën e vet, yjet do të bien nga qielli 
dhe fuqitë e qiejve do të tronditen.

30 Dhe atëherë do të duket në qiell shenja e Birit 
të njeriut; dhe të gjitha kombet e dheut do 
të mbajnë zi dhe do ta shohin Birin e njeriut 
duke ardhur mbi retë e qiellit me fuqi dhe 
lavdi të madhe.

31 Ai do t›i dërgojë engjëjt e vet me tinguj të 
fuqishëm borie; dhe ata do t›i mbledhin të 
zgjedhurit e tij nga të katër erërat, nga një skaj 
i qiellit te tjetri.

MATEU 27:45 Që nga ora gjashtë deri në 
orën nëntë errësira e mbuloi gjithë vendin.

MARKU 13:24 “Por në ato ditë, pas atij 
mundimi, dielli do të erret dhe hëna nuk do 
të japë shkëlqimin e vet;

25 yjet e qiellit do të bien dhe fuqitë që janë në 
qiej do të lëkunden.

LUKA 21:11 do të ngjajnë tërmete të 
mëdha, zi buke dhe murtaja në vende të 
ndryshme; do të ndodhin edhe dukuri të 
llahtarshme dhe shenja të mëdha nga qielli.

LUKA 21:25 “Dhe do të ketë shenja në 
diell, në hënë dhe në yje, dhe mbi tokë ankth 
popujsh, në përhumbjen prej gjëmës së detit 
dhe të valëve të tij;

26 njerëzit do të mpaken nga frika dhe nga pritja 
se çfare do ta pllakosë botën, sepse fuqitë 
qiellore do të lëkunden.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:19 Dhe do 
të bëj mrekulli lart në qiell dhe shenja poshtë 
mbi tokë: gjak, zjarr e avull tymi.

20 Dielli do të kthehet në errësirë dhe hëna 
në gjak, para se të vijë dita e madhe dhe e 

lavdishme e Zotit.
21 Dhe do të ndodhë që kush ta ketë thirrur 

emrin e Zotit, do të shpëtohet”.

ZBULESA 6:12 dhe yjet e qiellit ranë mbi 
dheun, ashtu si fiku hedh fiqtë e paarrirë kur e 
tund një erë e madhe.

13 Pastaj qielli u hoq si një pergamenë që 
mbështillet, dhe çdo mal dhe ishull luajtën 
nga vendi i tyre.

Shiko: #5; #6; #7; Psalmet 50:15; Isaia 13:9,10; Isaia 34:4,5; Joeli 
2:10; Joeli 3:15; Zakaria 13:9; Romakëve 10:11-14; 1 e Korintasve 

1:2.

E21 Mesia do të falë mëkatin.
H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H10 Profecia e Mbretërisë së përjetshme të 

paqes.
     
JOELI 3:1 Sepse ja, në ato ditë dhe në 

atë kohë, kur do të bëj që të kthehen nga 
robëria ata të Judës dhe të Jeruzalemit,

JOELI  3:2-16
JOELI 3:17 “Atëherë ju do të pranoni 

që unë jam Zoti, Perëndia juaj, që 
banon në Sion, mali im i shenjtë. Kështu 
Jeruzalemi do të jetë i shenjtë dhe të huajt 
nuk do të kalojnë më andej”.

18 Atë ditë do të ndodhë që malet të pikojnë 
musht, qumështi do të rrjedhë nga kodrat 
dhe uji do të rrjedhë në të gjitha rrëketë 
e Judës. Nga shtëpia e Zotit do të dalë një 
burim, që do të ujitë luginën e Sitimit.

19 Egjipti do të bëhet shkreti dhe Edomi një 
shkretëtirë e mjeruar për shkak të dhunës 
kundër bijve të Judës, sepse kanë derdhur 
gjak të pafajshëm në vendin e tyre.
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20 Por Juda do të mbetet përjetë, edhe 
Jeruzalemi brez pas brezi.

21 Do t›i pastroj nga gjaku i tyre i derdhur, 
nga i cili nuk i kisha pastruar, dhe Zoti do 
të banojë në Sion”.

DANIELI 12:1 Në atë kohë do të dalë 
Mikaeli, princi i madh, mbrojtësi i bijve të 
popullit tënd; dhe do të jetë një kohë me 
ankthe, ashtu si nuk ka pasur kurrë që kur se 
ekzistojnë kombet e deri në atë kohë.

MIKEA 4:7 Nga çalamanët do të bëj 
një mbetje dhe nga të dëbuarit një komb 
të fuqishëm. Kështu Zoti do të mbretërojë 
mbi ta në malin e Sionit, qysh atëherë e 
përgjithnjë.

ZAKARIA 13:1 Atë ditë do të hapet një burim 
për shtëpinë e Davidit dhe për banorët e 
Jeruzalemit, për mëkatin dhe për papastërtinë.

GJONI 4:13 Jezusi u përgjigj dhe i tha: 
“Kushdo që pi nga ky ujë, do të ketë përsëri 
etje,

14 por kush pi nga uji që do t›i jap unë nuk do të 
ketë më kurrë etje përjetë; por uji që unë do 
t›i jap do të bëhet në të një burim uji që gufon 
në jetë të përjetshme”.

ZBULESA 21:3 Dhe dëgjova një zë të madh 
nga qielli që thoshte: “Ja tabernakulli i 
Perëndisë me njerëzit! Dhe ai do të banojë me 
ta; edhe ata do të jenë populli i tij dhe vetë 
Perëndia do të jetë bashkë me ta, Perëndi e 
tyre.

ZBULESA 21:6 Edhe më tha: “U bë! Unë jam 
Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi! Atij që 
ka etje unë do t›i jap si dhuratë nga burimi i 

ujit të jetës.

ZBULESA 21:27 Edhe nuk do të hyjë asgjë 
e papastër dhe askush që kryen neveri e 
gënjeshtër, por vetëm ata që janë të shkruar në 
librin e jetës të Qengjit.

ZBULESA 22:1 Dhe më tregoi lumin e pastër 
të ujit të jetës, te kthjellët si kristali, që dilte 
nga froni i Perëndisë dhe i Qengjit.

2 Në mes të sheshit të qytetit, këtej e andej 
lumit, ishte druri i jetës që jep dymbëdhjetë 
fruta, dhe që nxjerr frutin e saj në çdo 
muaj; dhe gjethet e drurit janë për shërim të 
kombeve.

3 Dhe asnjë mallkim nuk do të ketë më; dhe në 
të do të jetë froni i Perëndisë dhe i Qengjit, 
dhe shërbëtorët e tij do t›i shërbejnë;

Shiko: #1; #2; #3; #5; Ligji i Përtërirë 30:3; 2 i Kronikave 6:36-39; 
Isaia 4:3-6; Isaia 11:11-16; Isaia 19:1-15; Isaia 33:20-22; Isaia 
41:17-20; Isaia 52:1; Isaia 55:12,13; Jeremía 16:15,16; Jeremía 

23:3-8; Jeremía 30:3,18; Jeremía 31:23-25; Jeremía 49:17; Vajtimet 
4:21,22; Ezekieli 35:1-15; Ezekieli 36:25-38; Ezekieli 37:21-28; 
Ezekieli 39:25-29; Ezekieli 43:12; Ezekieli 47:1-12; Joeli 2:27; 

Amosi 9:13-15; Sofonia 3:14-20; Zakaria 8:3; Zakaria 10:10-12; 
Zakaria 14:8,9,18-21; Malakia 1:3,4.
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F08 Detajet e vdekjes së Mesias

AMOSI 8:9 Atë ditë do të ndodhë”, 
thotë Zoti, Zoti, “që unë do ta bëj diellin 
të perëndojë në mesditë dhe do ta errësoj 
tokën ditën.

MATEU 27:45 Që nga ora gjashtë deri në 
orën nëntë errësira e mbuloi gjithë vendin.

Shiko: Amosi 4:13; Amosi 5:8.

E22 Detyra e Mesias do të jetë e bekuar.

AMOSI 8:11 Ja, do të vijnë ditët”, thotë 
Zoti, Zoti, “gjatë të cilave unë do të dërgoj 
urinë në vend, jo uri për bukë dhe etje për 
ujë, por më tepër për të dëgjuar fjalët e 
Zotit.

MATEU 4:25 Dhe një mori e madhe 
njerëzish i shkonte pas, nga Galileja, nga 
Dekapoli, nga Jeruzalemi, nga Judeja dhe nga 
përtej Jordanit.

MATEU 7:28 Tani kur Jezusi i mbaroi këto 
fjalë, turmat mbetën të habitura nga doktrina 
e tij,

MATEU 8:1 Tani kur Jezusi zbriti nga 
mali, turma të mëdha e ndiqnin.

MATEU 9:36 Duke parë turmat, kishte 
dhembshuri për to, sepse ishin të lodhur dhe 
të shpërndarë si delet pa bari.

MATEU 12:23 Dhe mbarë turmat çuditeshin 
dhe thonin: “A mos është ky i Biri i Davidit?”.

MATEU 13:34 Jezusi ua tha turmave të gjitha 
këto gjëra në shëmbëlltyra; dhe u fliste atyre 
vetëm në shëmbëlltyra,

MATEU 21:11 Dhe turmat thonin: “Ky është 
Jezusi, profeti nga Nazareti i Galilesë.

MATEU 22:33 Dhe turmat, kur i dëgjuan 
këto gjëra, habiteshin nga doktrina e tij.

Shiko: Mateu 9:33; Mateu 12:15; Mateu 13:2; Mateu 14:13; Mateu 
15:30,31; Marku 10:1; Luka 4:42; Luka 5:15; Luka 9:11.

E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

E20 Mesia do të vendos një besëlidhje të re.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

AMOSI 9:11 Atë ditë do të ngre përsëri 
tabernakullin e Davidit që ka rënë, do të 
ndreq të çarat e tij dhe do të ngre rrënojat 
e tij, dhe do ta rindërtoj si në ditët e lashta,

12 më qëllim që të zotërojnë kusurin e 
Edomit dhe tërë kombet ku i bëjnë thirrje 
emrit tim”, thotë Zoti që do ta bëjë këtë.

13 “Ja, ditët po vijnë”, thotë Zoti, “kur ai 
që lëron do t›i afrohet atij që korr dhe 
ai që shtrydh rrushin atij që hedh farën; 
atëherë malet do të kullojnë musht, që do 
të rrjedhë poshtë nëpër kodra.

14 Do ta kthej nga robëria popullin tim të 
Izraelit, dhe ata do të rindërtojnë qytetet 
e shkretuara dhe do të banojnë në to, do 
të mbjellin vreshta dhe do të pijnë verën 
e tyre, do të punojnë kopshtet dhe do të 
hanë frytet e tyre.
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VEPRAT E APOSTUJVE 15:14 Simoni 
ka treguar si i ka vizituar për herë të parë 
Perëndia johebrenjtë, që të zgjedhë nga ata një 
popull për emrin e tij.

15 Me këtë gjë pajtohen fjalët e profetëve, 
sikundër është shkruar:

16 Pas këtyre gjerave, unë do të kthehem dhe do 
ta rindërtoj tabernakullin e Davidit që është 
rrëzuar, do t›i restauroj gërmadhat e tij dhe do 
ta ngre përsëri më këmbë,

17 që mbetja e njerëzve dhe të gjitha johebrenjtë 
mbi të cilat thirret emri im, të kërkojnë Zotin, 
thotë Zoti që i bën të gjitha këto”.

Shiko: #1; #2; #3; #4; Isaia 11:14; Isaia 14:1,2; Abdia 1:8.
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H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

ABDIA 1:17 Por mbi malin e Sionit do 
të jenë ata që mbijetuan dhe do të jetë një 
vend i shenjtë; dhe shtëpia e Jakobit do të 
shtjerë në dorë pronat e veta.

18 Shtëpia e Jakobit do të jetë një zjarr, 
shtëpia e Jozefit një flakë, por shtëpia 
e Esaut do të jetë si kallamishte: ata 
do ta djegin dhe do ta gllabërojnë, dhe 
shtëpisë së Esaut nuk do t›i mbetet asnjë 
trashëgimtar”, sepse ka folur Zoti.

19 Ata të Negevit do të zotërojnë malin e 
Esaut dhe fushën e vendit të Filistejve; do 
të zotërojnë edhe fushat e Efraimit dhe 
fushat e Samarisë dhe Beniamini do të 
zotërojë Galaadin.

20 Mërgimtarët e kësaj ushtrie të bijve të 
Izraelit që ndodhen midis Kananeasve, 
do të zotërojnë vendin deri në Sarepta, 
mërgimtarët e Jeruzalemit që ndodhen në 
Sefarad do të zotërojnë qytetet e Negevit.

21 Atëherë disa çlirimtarë do të ngjiten në 
malin e Sionit për të gjykuar malin e 
Esaut, dhe mbretëria do të jetë e Zotit.

PSALMET 2:6 dhe do të thotë: “E vendosa 
mbretin tim mbi Sion, malin tim të shenjtë.

PSALMET 102:15  Po, kombet do 
të kenë frikë nga emri i Zotit dhe gjithë 
mbretërit e dheut nga lavdia jote,

ISAIA 24:23 Hënën do ta mbulojë rrëmuja 
dhe diellin turpi, sepse Zoti i ushtrive do 
të mbretërojë mbi malin e Sionit dhe në 
Jeruzalem, dhe lavdia e tij përpara pleqve.

LUKA 1:32 Ai do të jetë i madh dhe do të 
quhet Biri i Shumë të Lartit; dhe Zoti Perëndi 
do t›i japë fronin e Davidit, atit të tij;

33 dhe do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit 
përjetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë 
kurrë të sosur”.

HEBRENJVE 12:22 dhe Jezusit, 
Ndërmjetësit të Besëlidhjes së re, dhe gjakut 
të spërkatjes, që flet më mirë se ai i Abelit.

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

ZBULESA 14:1 Pastaj pashë Qengjin që rrinte 
në këmbë në mal të Sionit, dhe bashkë me të 
ishin njëqind e dyzet e katër mijë njerëz, që e 
kishin të shkruar mbi ballin e tyre emrin e tij 
dhe emrin e Atit të tij.

ZBULESA 21:27 Edhe nuk do të hyjë asgjë 
e papastër dhe askush që kryen neveri e 
gënjeshtër, por vetëm ata që janë të shkruar në 
librin e jetës të Qengjit.

Shiko: #1; #2; #3; #4; #5.
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G01 Ringjallja e Mesisë është parashikuar.

JONA 1:17 Zoti kishte përgatitur një 
peshk të madh që të gëlltiste Jonan; dhe 
Jona qëndroi tri ditë dhe tri net në barkun 
e peshkut.

JONA 2:2 Në fatkeqësinë time i 
thirra Zotit dhe ai m›u përgjigj; nga gjiri i 
Sheolit i thirra dhe ti e dëgjove zërin tim.

3 Më hodhe në një vend të thellë, në zemër të 
deteve, rryma më mori dhe gjithë dallgët e 
tua dhe valët e tua më kaluan sipër.

4 Atëherë thashë: U dëbova nga prania jote. 
Megjithatë do të shikoj akoma në drejtim 
të tempullit tënd të shenjtë.

5 Ujërat më kanë rrethuar deri në shpirt, 
humnera më ka mbështjellë, algat u 
mblodhën rreth kokës sime.

6 Zbrita deri në themelet e maleve, toka 
mbylli shufrat e saj pas meje për gjithnjë, 
por ti e ngrite jetën time nga gropa, o Zot, 
Perëndia im.

7 Kur shpirti im po ligështohej brenda meje, 
kujtova Zotin, dhe lutja ime arriti deri te 
ti, në tempullin tënd të shenjtë.

MATEU 12:39 Por ai duke iu përgjigjur u tha 
atyre: “Ky brez i mbrapshtë dhe kurorëshkelës 
kërkon një shenjë, por asnjë shenjë nuk do t›i 
jepet, përveç shenjës së profetit Jona.

40 Në fakt ashtu si Jona qëndroi tri ditë e tri net 
në barkun e peshkut të madh, kështu Biri 
i njeriut do të qëndrojë tri ditë e tri net në 
zemër të tokës.

41 Banorët e Ninivit do të ringjallen në gjyq 
bashkë me këtë brez dhe do ta dënojnë, sepse 
ata u penduan me predikimin e Jonas; dhe ja, 
këtu është një më i madh se Jona.

MATEU 16:4 Një brez i mbrapshtë dhe 
kurorëshkelës kërkon një shenjë, por nuk do 
t›i jepet asnjë shenjë, përveç shenjës së profetit 
Jona”. Dhe i la ata dhe shkoi.

Shiko: Zanafilla 22:4; 2 i Mbretërve 20:8; Psalmet 27:13; Psalmet 
42:7; Psalmet 66:11,12; Psalmet 68:20; Psalmet 69:1,2.
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B06 Mesia është Bariu i mirë.
B16 Fuqia dhe forca e Mesisë.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

MIKEA 2:12 Do të mbledh me siguri 
gjithçka, o Jakob, do të mbledh me siguri 
mbeturinën e Izraelit; do t›i vë bashkë si 
delet në një vathë, si një kope në mes të 
kullotës së vet; do të bëjnë një zhurmë të 
madhe për shkak të morisë së njerëzve.

13 Kush do të hapë të çarën, do të ngjitet para 
tyre; ata do të depërtojnë, do të kalojnë 
nga porta dhe prej saj kanë për të dalë; 
mbreti i tyre do të ecë para tyre dhe Zoti 
do të jetë në krye të tyre”.

ISAIA 42:13 Zoti do të shkojë përpara si 
një hero, do të nxisë dëshirën e tij të zjarrtë si 
një luftëtar, do të lëshojë një klithmë, po një 
klithmë therëse; do të triumfojë mbi armiqtë e 
tij.

ISAIA 55:4 Ja, unë ia dhashë si dëshmitar 
popujve, si princ dhe komandant të popujve.

1 E KORINTASVE 15:25 Sepse duhet që ai të 
mbretërojë, derisa t›i vërë të gjithë armiqtë e 
tij nën këmbët e veta.

HEBRENJVE 2:9 Sepse i duhej atij, për të cilin 
dhe nëpërmjet të cilit janë të gjitha, duke çuar 
shumë bij në lavdi, ta bënte të përsosur me 
anë të vuajtjeve realizuesin e shpëtimit të tyre.

10 Sepse ai që shenjtëron dhe ata që shenjtërohen 
janë të gjithë prej një; prandaj as nuk 
turpërohet t›i quajë vëllezër,

HEBRENJVE 2:14  edhe të çlironte 

të gjithë ata që nga frika e vdekjes i ishin 
nënshtruar robërisë për tërë jetën.

15 Sepse ai nuk kujdeset për engjëjt, por 
ndihmon pasardhjen e Abrahamit.

HEBRENJVE 6:20  Sepse ky 
Melkisedeku, mbret i Salemit dhe prift 
i Shumë të Lartit Perëndi, i doli përpara 
Abrahamit, kur po kthehej nga disfata e 
mbretërve dhe e bekoi;

ZBULESA 6:2 Kur ai hapi vulën e dytë, 
dëgjova qenien e dytë të gjallë që thoshte: “Eja 
dhe shiko”.

ZBULESA 7:17 Edhe kur ai hapi vulën e 
shtatë, në qiell u bë heshtje për rreth gjysmë 
orë.

ZBULESA 17:14 Ata do të luftojnë kundër 
Qengjit dhe Qengji do t›i mundë, sepse ai 
është Zot i zotërve dhe Mbret i mbretërve; 
dhe ata që janë me të janë të thirrur, të 
zgjedhur dhe besnikë”.

Shiko: #1; #2; #3; #4; #5; Gjoni 10:27-30; Zbulesa 19:13-17.

E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

MIKEA 4:1 Por në kohët e fundit do 
të ndodhë që mali i shtëpisë së Zotit do të 
vendoset në majën e maleve dhe do ngrihet 
përmbi kodrat, dhe aty do të vijnë popujt.

2 Do të vijnë shumë kombe dhe do të thonë: 
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“Ejani, të ngjitemi në malin e Zotit dhe 
në shtëpinë e Perëndisë të Jakobit; ai do të 
na mësojë rrugët e tij dhe ne do të ecim në 
shtigjet e tij”. Sepse nga Sioni do të dalë 
ligji dhe nga Jeruzalemi fjala e Zotit.

3 Ai do të jetë gjyqtari midis shumë 
popujve dhe do të jetë arbitri midis shumë 
kombeve të fuqishme dhe të largëta. Me 
shpatat e tyre do të farkëtojnë plore dhe 
me ushtat e tyre drapërinj; një komb nuk 
do ta ngrerë më shpatën kundër tjetrit dhe 
nuk do të stërviten për luftë.

4 Do të ulet secili nën hardhinë e vet dhe 
nën fikun e vet, dhe askush nuk do t›i 
trembë më, sepse goja e Zotit të ushtrive 
foli.

7 Nga çalamanët do të bëj një mbetje dhe 
nga të dëbuarit një komb të fuqishëm. 
Kështu Zoti do të mbretërojë mbi ta në 
malin e Sionit, qysh atëherë e përgjithnjë.

ISAIA 2:2 Në ditët e fundit do të vij 
që mali ku ndodhet shtëpia e Zotit do të 
vendoset në majën e maleve dhe do të ngrihet 
mbi disa kodra, dhe këtu do të vershojnë tërë 
kombet.

3 Shumë popuj do të vijnë duke thënë: “Ejani, 
të ngjitemi në malin e Zotit, në shtëpinë e 
Perëndisë të Jakobit; ai do të na mësojë rrugët 
e tij dhe ne do të ecim në shtigjet e tij”. Sepse 
nga Sioni do të dalë ligji dhe nga Jeruzalemi 
fjala e Zotit.

4 Ai do të sigurojë drejtësi midis kombeve dhe 
do të qortojë shumë popuj. Do t›i farkëtojnë 
shpatat e tyre duke i kthyer në plugje dhe 
heshtat e tyre në drapinj; një komb nuk ka 
për të ngritur shpatën kundër një kombi tjetër 
dhe nuk do të mësojnë më luftën.

5 O shtëpi e Jakobit, ejani dhe të ecim në dritën 

e Zotit!

LUKA 1:33 dhe do të mbretërojë mbi 
shtëpinë e Jakobit përjetë, dhe mbretëria e tij 
nuk do të ketë kurrë të sosur”.

VEPRAT E APOSTUJVE 17:31 Sepse ai 
ka caktuar një ditë në të cilën do të gjykojë 
me drejtësi botën me anë të atij njeriu të cilin 
ai e ka caktuar; dhe për këtë u ka dhënë të 
gjithëve një provë të sigurt, duke e ringjallur 
prej të vdekurit”.

ROMAKËVE 11:5  Kështu, pra, edhe 
në kohën e tanishme ka mbetur një mbetje 
pas zgjedhjes së hirit.

6 Dhe, po të jetë prej hirit, nuk është më prej 
veprash, përndryshe hiri nuk do të ishte më 
hir, përndryshe vepra nuk do të ishte më 
vepër.

ROMAKËVE 11:25 Sepse nuk dua, 
o vëllezër, që ju të jeni të paditur këtë të 
fshehtë që të mos mbaheni me të madh në 
veten tuaj se i ka ndodhur një ngurtësim një 
pjese të Izraelit deri sa të ketë hyrë tërësia e 
johebrenjve,

26 dhe kështu mbarë Izraeli do të shpëtohet, 
sikurse është shkruar: “Nga Sioni do të vijë 
Çlirimtari, dhe do të largojë pabesinë nga 
Jakobi.

27 Dhe kjo do të jetë besëlidhja ime me ta, kur 
unë t›ju heq mëkatet e tyre”.

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

Shiko: #1; #2; #3; #4; #5; Mateu 25:31,32; Gjoni 5:22-29; Veprat e 
Apostujve 4:32-35.
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F13 Detajet e vuajtjes së Mesias.

MIKEA 5:1 Tani, bashkohu tok, o bijë 
e trupave. Na kanë rrethuar; me shufër 
godasin mbi faqe gjyqtarin e Izraelit.

MATEU 26:67 Atëherë e pështynë në fytyrë, 
e goditën me shuplaka; dhe disa të tjerë i ranë 
me grushta,

68 duke thënë: “O Krisht, profetizo! Kush të ra?”.

Shiko: Isaia 33:22; Vajtimet 3:30; Mateu 27:30; Gjoni 18:22; Gjoni 
19:3.

A04 Mesia ekziston nga përjetësia.
C03 Vendi i lindjes së Mesisë.

MIKEA 5:2 “Por ti, o Betlem Efratah, 
megjithëse je i vogël midis mijërave të 
Judës, nga ti do të dalë për mua ai që do 
të jetë sundues në Izrael, origjinat e të 
cilit janë nga kohërat e lashta, nga ditët e 
përjetësisë”.

MATEU 2:4 Dhe, mbasi i mblodhi të 
gjithë krerët e priftërinjve dhe skribët e 
popullit, i pyeti ku duhet të lindte Krishti.

5 Dhe ata i thanë: “Në Bethlehem të Judesë, 
sepse kështu është shkruar nëpërmjet profetit:

6 “Dhe ti, Bethlehem, tokë në Jude, nuk je 
aspak më e parendësishmja ndër princat e 
Judesë, sepse nga ti do të dalë një udhëheqës, 
që do të kullotë popullin tim, Izraelin””.

LUKA 1:31 Dhe ja, ti do të mbetesh 
shtatzënë dhe do të lindësh një djalë, dhe do 
t›ia vesh emrin Jezus.

32 Ai do të jetë i madh dhe do të quhet Biri i 
Shumë të Lartit; dhe Zoti Perëndi do t›i japë 

fronin e Davidit, atit të tij;
33 dhe do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit 

përjetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë 
kurrë të sosur”.

LUKA 2:4 Tani edhe Jozefi doli nga 
qyteti i Nazaretit të Galilesë, për të shkuar 
në Jude, në qytetin e Davidit, që quhet 
Bethlehem, sepse ai ishte i shtëpisë dhe i 
familjes së Davidit,

5 për t›u regjistruar bashkë me Marinë, gruan 
e vet, me të cilën ishte martuar dhe që ishte 
shtatzënë.

6 Kështu, ndërsa ishin atje, asaj i erdhi koha të 
lindë.

7 Dhe ajo lindi djalin e saj të parëlindur, e 
mbështolli me pelena dhe e vendosi në një 
grazhd, sepse në han nuk kishte vend për ta.

GJONI 1:1 Në fillim ishte Fjala dhe Fjala 
ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi.

GJONI 7:41 Të tjerë thoshnin: “Ky është 
Krishti”. Kurse të tjerë thoshnin: “Vallë nga 
Galilea vjen Krishti?

42 A nuk thotë Shkrimi se Krishti vjen nga 
pasardhja e Davidit dhe nga Bethlehemi, 
fshati ku jetonte Davidi?”.

1 PJETRIT 1:20 Mbasi të pastroni shpirtrat tuaj 
me bindjen ndaj së vërtetës me anë të Frymës, 
për të pasur një dashuri vëllazërore pa hipokrizi, 
të doni fort njeri tjetrin me zemër të pastër,

21 sepse jeni ringjizur jo nga një farë që prishet, 
por që nuk prishet, me anë të fjalës së 
Perëndisë së gjallë dhe që mbetet përjetë.

Shiko: Ruthi 4:11; 1 i Kronikave 4:4; Psalmet 102:25-27; Psalmet 
132:6; Fjalët e urta 8:22-31; Isaia 9:6,7; Isaia 11:1; Isaia 53:2; 

Ezekieli 17:22-24; Ezekieli 34:23,24; Ezekieli 37:22-25; Amosi 9:11; 
Zakaria 9:9; Luka 23:38; Gjoni 1:1-3; Gjoni 19:14-22; Hebrenjve 

13:8; Gjoni 1:1; Zbulesa 1:11-18; Zbulesa 19:16; Zbulesa 21:6.
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B12 Përsosja e Mesias.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

MIKEA 5:3 Prandaj ai do t›i braktisë 
deri në kohën në të cilën ajo që duhet të 
pjellë ka për të pjellur; atëherë kusuri i 
vëllezërve të saj do t›u kthehet bijve të 
Izraelit.

4 Ai do të mbetet për të kullotur kopenë e 
tij me pushtetin e Zotit, në madhërinë e 
emrit të Zotit, Perëndisë së tij. Dhe ata do 
të banojnë të sigurt, sepse atëherë ai do të 
jetë i madh deri në skajet e tokës.

MATEU 1:21 Dhe ajo do të lindë një djalë 
dhe ti do t›i vësh emrin Jezus, sepse ai do të 
shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre”.

LUKA 1:32 Ai do të jetë i madh dhe do të 
quhet Biri i Shumë të Lartit; dhe Zoti Perëndi 
do t›i japë fronin e Davidit, atit të tij;

GJONI 10:16 Unë kam edhe dele të tjera që 
nuk janë të kësaj vathe; duhet t›i mbledh edhe 
ato, dhe ato do ta dëgjojnë zërin tim, dhe do 
të jetë një tufë e vetme dhe një Bari i vetëm.

GJONI 10:27 Delet e mia e dëgjojnë zërin 
tim, unë i njoh dhe ato më ndjekin;

28 dhe unë u jap atyre jetën e përjetshme dhe 
nuk do të humbasin kurrë, e askush nuk do t›i 
rrëmbejë nga dora ime.

29 Ati im, që m›i dha, është më i madh se të 
gjithë; dhe askush nuk mund t›i rrëmbejë nga 
dora e Atit tim.

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

Shiko: #1; #2; #3; Mateu 25:31; Gjoni 14:9-11; 2 e Korintasve 6:16; 
Zbulesa 1:13-18; Zbulesa 12:1,2.

B04 Atributet hyjnore të Mesisë.
E24 Mesia do t›i sjelli paqen.

MIKEA 5:5 Dhe ai vetë do të jetë paqja. 
Kur Asiri do të vijë në vendin tonë dhe 
do të shkelë në pallatet tona, ne do të 
nxjerrim kundër tij shtatë barinj dhe tetë 
princa nga njerëzit e zakonshëm.

GJONI 14:27 Unë po ju lë paqen, po ju 
jap paqen time: unë po jua jap, po jo si e jep 
bota; zemra juaj mos u trondittë dhe mos u 
frikësoftë.

ROMAKËVE 16:20 Tani Perëndia e 
paqes do ta dërmojë së shpejti Satananë nën 
këmbët tuaja. Hiri i Zotit tonë Jezu Krisht 
qoftë me ju.

EFESIANËVE 2:14  duke e prishur 
armiqësinë në mishin e tij, ligjin e 
urdhërimeve të përftuar nga porosi, për të 
krijuar në vetvete nga dy një njeri të ri, duke 
bërë paqen,

KOLOSIANËVE 1:20 Dhe ju vetë, që 
dikur ishit të huaj dhe armiq në mendje me 
veprat tuaja të këqija,

HEBRENJVE 13:20 Dhe ju lutem, o 
vëllezër, ta mbani këtë fjalë këshillimi, sepse ju 
shkrova shkurt.

Shiko: Psalmet 72:7; Isaia 9:6,7; Luka 2:14; Gjoni 14:27; Gjoni 
16:33; Romakëve 3:17; 2 e Korintasve 13:11; Efesianëve 2:14-17; 

Filipianëve 4:9; 1 Thesalonikasve 5:23; 2 Thesalonikasve 3:16; 
Hebrenjve 7:2.
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E21 Mesia do të falë mëkatin.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

MIKEA 7:15 “Si në ditët që dole nga 
vendi i Egjiptit, unë do t›u tregoj atyre 
gjëra të mrekullueshme”.

16 Kombet do të shohin dhe do t›u vijë turp 
për tërë fuqinë e tyre; do të vënë dorën 
te goja, veshët e tyre do të mbeten të 
shurdhër.

17 Do të lëpijnë pluhurin si gjarpëri, si 
rrëshqanorët e tokës, do të dalin duke u 
dridhur nga vendet ku janë fshehur; do të 
kenë frikë nga Zoti, Perëndia ynë, dhe do 
të kenë frikë nga ti.

18 Cili Perëndi është si ti, që fal paudhësinë 
dhe e kapërcen shkeljen e mbetjes së 
trashëgimisë së tij? Ai nuk e mban 
përgjithnjë zemërimin e tij, sepse i pëlqen 
të jetë i mëshirshëm.

19 Atij do t›i vijë përsëri keq për ne, do të 
shkelë paudhësitë tona, Ti do të hedhësh 
në fund të detit tërë mëkatet tona.

20 Ti do t›ia tregosh besnikërinë tënde 
Jakobit dhe dhemshurinë tënde 
Abrahamit, siç iu betove etërve tanë qysh 
në kohërat e lashta.

2 I KRONIKAVE 7:14 në qoftë se populli 
im, i cili thirret me emrin tim, përulet, lutet, 
kërkon fytyrën time dhe kthehet prapa nga 
rrugët e këqija, unë do ta dëgjoj nga qielli, do 
t›i fal mëkatin e tij dhe do ta shëroj vendin e 
tij.

ISAIA 55:7 I pabesi le ta lërë rrugën e tij 
dhe njeriu i padrejtë mendimet e tij, dhe le të 
kthehet tek Zoti që të ketë dhembshuri për të, 

tek Perëndia ynë që fal bujarisht.

VAJTIMET 3:32 por, në rast se të hidhëron, do 
ti vijë keq sipas shumicës së zemërmirësive të 
tij,

OSEA 3:5 Pastaj bijtë e Izraelit do të 
kthehen dhe do të kërkojnë Zotin, Perëndinë 
e tyre, dhe Davidin, mbretin e tyre, dhe do 
të kthehen duke u dridhur tek Zoti dhe te 
mirësia e tij në mbarim të ditëve.

ZAKARIA 10:6 Unë do ta fortifikoj shtëpinë e 
Judës dhe do ta shpëtoj shtëpinë e Jozefit dhe 
do t›i sjell përsëri sepse më vjen keq për ta; do 
të jenë si të mos i kem dëbuar kurrë, sepse unë 
jam Zoti, Perëndia i tyre, dhe do t›i kënaq.

MATEU 18:21 Atëherë Pjetri iu afrua dhe 
tha: “Zot, në se vëllai im mëkaton kundër 
meje, sa herë duhet ta fal? Deri shtatë herë?”.

22 Jezusi i tha: “Unë nuk të them deri shtatë 
herë, por deri shtatëdhjetë herë shtatë.

LUKA 7:49 Atëherë ata që ishin në tryezë 
bashkë me të filluan të thonin me vete: “Po 
kush qenka ky që po falka edhe mëkatet?”.

HEBRENJVE 10:16 Edhe atje ku ka 
ndjesë të këtyre gjërave, nuk ka më ofertë për 
mëkatin.

17 Duke pasur, pra, o vëllezër, liri të plotë për të 
hyrë në shenjtërore me anë të gjakut të Jezusit,

1 PJETRIT 2:10 Silluni mirë ndër johebrenjtë, 
që aty ku do t›ju paditin si keqbërës, të 
përlëvdojnë Perëndinë ditën e ardhjes së tij, 
për shkak të veprave tuaja të mira.

Shiko: #1; #2; #3; #5; Psalmet 103:3.
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C01 Lindja e Mesias eshte profetizuar.
H01 Kthimi i Mesias është parashikuar.

HABAKUKU 2:3 Sepse vegimi është për një 
kohë të caktuar, por në fund ai do të flasë 
dhe nuk do të gënjejë; në se vonon, prite, 
sepse me siguri do të vijë dhe nuk do të 
vonojë.

PSALMET 130:5 Unë pres Zotin, shpirti im e 
pret; unë kam shpresë në fjalën e tij.

6 Shpirti im pret Zotin, më tepër se rojet 
mëngjesin; po, më tepër se rojet mëngjesin.

ISAIA 8:17 Unë pres Zotin, që fsheh 
fytyrën e tij në shtëpinë e Jakobit, dhe kam 
shpresë tek ai.

ISAIA 46:13 Po e afroj drejtësinë time, ajo 
nuk është larg; shpëtimi im nuk do të vonojë. 
Do ta vë shpëtimin te Sioni dhe do t›i tregoj 
lavdinë time Izraelit”.

LUKA 18:7 Vallë Perëndia nuk do të 
marrë hak për të zgjedhurit e tij që i këlthasin 
atij ditë e natë? A do të vonojë, vallë, të 
ndërhyjë në favor të tyre?

8 Po, unë ju them se ai do t›ua marrë hakun së 
shpejti. Po kur të vijë Biri i njeriut, a do të 
gjejë besim mbi tokë?”.

HEBRENJVE 10:37 Por ne nuk jemi nga 
ata që tërhiqen prapa për humbje, por nga ata 
që besojnë në shpëtimin e shpirtit.

2 PJETRIT 3:9 Përderisa të gjitha këto gjëra 
duhet të shkatërrohen, si të mos duhet të keni 
një sjellje të shenjtë dhe të perëndishme,

Shiko: Psalmet 27:14; Isaia 30:18; Vajtimet 3:25,26; Mikea 7:7; 
Luka 2:25; 2 Thesalonikasve 2:6-8; Jakobit 5:7,8.

E25 esia do të besohet dhe lavdërohet.

HABAKUKU 2:4 Ja, shpirti i është krenuar, 
nuk është i drejtë, por i drejti do të rrojë 
për shkak të besimit të tij.

ROMAKËVE 1:17  Sepse drejtësia e 
Perëndisë është zbuluar në të nga besimi në 
besim siç është shkruar: “I drejti do të jetojë 
me anë të besimit”.

GALATASVE 2:16    Dhe, në qoftë se 
duke kërkuar të shfajësohemi në Krishtin, u 
gjetëm edhe ne mëkatarë, mos vallë Krishti 
qënka shërbenjës i mëkatit. Kurrsesi jo!

GALATASVE 3:11   Dhe ligji nuk është 
nga besimi, por “njeriu që do t›i bëjë ato, do 
të rrojë me anë të tyre”.

12 Krishti na shpengoi nga mallkimi i ligjit, 
sepse u bë mallkim për ne (duke qenë se është 
shkruar: “I mallkuar është kushdo që varet në 
dru”),

HEBRENJVE 10:38 Dhe besimi është 
siguria e gjërave që shpresohen, tregim i 
gjërave që nuk shihen;

Shiko: Isaia 53:11; Jeremía 23:5; Mateu 27:19; Veprat e Apostujve 
3:14; Veprat e Apostujve 22:14; Gjoni 2:1; Gjoni 5:10-12.
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H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

HABAKUKU 2:14 Sepse dheu do të 
mbushet me diturinë e lavdisë të Zotit, 
ashtu si ujërat mbushin detin.

ISAIA 11:9 Nuk do të bëhet asnjë e 
keqe, asnjë shkatërrim mbi tërë malin tim 
të shenjtë, sepse vendi do të mbushet me 
njohurinë e Zotit, ashtu si ujërat mbulojnë 
detin.

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

ZBULESA 15:4 Kush nuk do të të druajë, o 
Zot, dhe nuk do të lëvdojë emrin tënd? Sepse 
vetëm ti je i Shenjtë; sepse të gjitha kombet 
do të vijnë dhe do të adhurojnë përpara teje, 
sepse gjykimet e tua u shfaqën”.

Shiko: #1; Psalmet 67:1-7; Psalmet 72:19; Psalmet 86:9; Psalmet 
98:1-8; Isaia 6:3.

ABAKUKU
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D05 Mesia do të jetë shpenguesi.
E18 Perëndia do të banojë në mes të 

popullit të tij.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

SOFONIA 3:9 Sepse atëherë do t›u jap 
popujve një të folur të pastër, me qëllim 
që të gjithë të përmendin emrin e Zotit, 
për t›i shërbyer me një marrëveshje të 
përbashkët.

SOFONIA 3:10-11
SOFONIA 3:12 Do të bëj të mbetet midis 

teje një popull i përulur dhe i varfër, që do 
të ketë besim te emri i Zotit.

13 Mbeturina e Izraelit nuk do të kryejë 
paudhësi dhe nuk do të thotë më 
gënjeshtra, as do të gjendet në gojën e 
tyre një gjuhë gënjeshtare; sepse ata do ta 
kullotin kopenë e tyre, do të bien të flenë 
dhe askush nuk do t›i trembë”.

14 Lësho britma gëzimi, o bijë e Sionit, 
lësho britma hareje, o Izrael! Gëzohu 
dhe ngazëllo me gjithë zemër, o bijë e 
Jeruzalemit!

15 Zoti i ka revokuar gjykimet e tij kundër 
teje, ka dëbuar armikun tënd. Mbreti i 
Izraelit, Zoti, ndodhet midis teje, nuk do 
të kesh më frikë nga asgjë.

16 Atë ditë do të thonë në Jeruzalem: 
“Mos ki frikë, o Sion, duart e tua mos u 
dobësofshin!

17 Zoti, Perëndia yt, në mes teje është i 
fuqishmi që shpëton. Ai do të mbushet 
me gëzim për ty, në dashurinë e tij do 
qëndrojë në heshtje, do të gëzohet për ty 
me britma gëzimi.

SOFONIA 3:18-19
SOFONIA 3:20 Në atë kohë unë do t›ju 

kthej, po, në atë kohë do t›ju mbledh; sepse 
do t›ju bëj të famshëm dhe të lavdishëm 
midis tërë popujve të tokës, kur, para syve 
tuaj, do t›i bëj të kthehen ata që janë në 
robëri”, thotë Zoti.

EZEKIELI 37:24 Shërbëtori im David do të 
jetë mbret mbi ta dhe do të ketë një bari 
të vetëm për të gjithë; ata do të ecin sipas 
dekreteve të mia, do të respektojnë statutet e 
mia dhe do t›i zbatojnë në praktikë.

25 Dhe do të banojnë në vendin që i dhashë 
shërbëtorit tim Jakob, atje ku banuan etërit 
tuaj. Do të banojnë aty ata, bijtë e tyre dhe 
bijtë e bijve të tyre për jetë dhe shërbëtori im 
David do të jetë princi i tyre përjetë.

MATEU 21:9 Turmat që vinin përpara dhe 
ato që e ndiqnin brohoritnin, duke thënë: 
“Hosana Birit të Davidit! Bekuar qoftë ai 
që vjen në emër të Zotit! Hosana në vendet 
shumë të larta!”.

MATEU 26:61 të cilët thanë: “Ky ka thënë: 
“Unë mund ta shkatërroj tempullin e 
Perëndisë dhe ta rindërtoj për tri ditë””.

62 Atëherë kryeprifti u çua dhe i tha: “Nuk po 
përgjigjesh fare për çka po dëshmojnë këta 
kundër teje?”.

63 Por Jezusi rrinte në heshtje. Dhe kryeprifti 
vazhdoi duke thënë: “Unë po të përbej për 
Perëndinë e gjallë të na thuash në se ti je 
Krishti, Biri i Perëndisë”.

MATEU 27:12 Pastaj krerët e priftërinjve dhe 
pleqtë e akuzuan, por ai nuk u përgjigjej fare.

13 Atëherë Pilati i tha: “A nuk po dëgjon sa gjëra 
po dëshmojnë kundër teje?”.

14 Por ai nuk iu përgjigj në asnjë fjalë, kështu që 
guvernatori u çudit shumë.
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LUKA 4:18 “Fryma e Zotit është mbi 
mua, sepse ai më vajosi për të ungjillizuar të 
varfërit; ai më dërgoi për të shëruar ata që e 
kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin 
e të burgosurve dhe kthimin e të parit të 
verbërve, për të çliruar përsëri të shtypurit,

19 dhe për të predikuar vitin e pranueshëm të 
Zotit”.

LUKA 24:47 dhe që në emër të tij të 
predikohet pendimi dhe falja e mëkateve ndër 
të gjithë popujt, duke filluar nga Jeruzalemi.

GJONI 13:1 Por përpara festës së Pashkës, 
Jezusi, duke e ditur se kishte ardhur ora e tij 
të kalojë nga kjo botë tek Ati, duke i dashur të 
vetët që ishin në botë, i deshi deri në fund.

GJONI 15:11 Këto gjëra jua kam thënë që 
gëzimi im të qëndrojë në ju dhe gëzimi juaj të 
jetë i plotë.

12 Ky është urdhërimi im: ta doni njëri-tjetrin, 
ashtu si unë ju kam dashur juve.

13 Askush s›ka dashuri më të madhe nga kjo: të 
japë jetën e vet për miqtë e tij.

ROMAKËVE 8:37 Por në të gjitha këto 
gjëra ne jemi më shumë se fitimtarë për hir të 
atij që na deshi.

ZBULESA 15:4 Kush nuk do të të druajë, o 
Zot, dhe nuk do të lëvdojë emrin tënd? Sepse 
vetëm ti je i Shenjtë; sepse të gjitha kombet 
do të vijnë dhe do të adhurojnë përpara teje, 
sepse gjykimet e tua u shfaqën”.

ZBULESA 19:1 Dhe pas këtyre dëgjova në 
qiell zërin e madh të një turme të shumtë, 
duke thënë: “Aleluja! Shpëtimi, dhe lavdia, 
dhe nderimi, dhe fuqia i përkasin Zotit, 

Perëndisë sonë,

Shiko: #1; #2; #3; #4; #5; Isaia 62:1-7; Isaia 65:19; Jeremía 32:41; 
Mateu 28:18,19; Veprat e Apostujve 6:7; Veprat e Apostujve 9:15; 

Zbulesa 19:7.
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E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

HAGAI 2: 6 Sepse kështu thotë Zoti i 
ushtrive: “Edhe një herë, pas pak, unë do 
t›i bëj të dridhen qiejtë dhe dheun, detin 
dhe sterenë; 

7 do t›i bëj të dridhen gjithë kombet; dëshira 
e gjithë kombeve do të vijë dhe unë do ta 
mbush këtë tempull me lavdi”, thotë Zoti i 
ushtrive. 

8 “Argjendi është imi, ari është imi”, thotë 
Zoti i ushtrive. 

9 “Lavdia e këtij tempulli të fundit do të 
jetë më e madhe nga ajo e të mëparshmit”, 
thotë Zoti i ushtrive; “dhe në këtë vend 
unë do të sjell paqen””, thotë Zoti i 
ushtrive.

ZANAFILLA 49:10     Skeptri nuk do 
t›i hiqet Judës, as bastuni i komandimit nga 
këmbët e tij, deri sa të vijë Shilohu; dhe atij 
do t›i binden popujt.

GJONI 1:14 Dhe Fjala u bë mish dhe 
banoi ndër ne; dhe ne soditëm lavdinë e tij, si 
lavdia e të vetëmlindurit prej Atit, plot hir e të 
vërtetë.

ROMAKËVE 14:17 sepse mbretëria e 
Perëndisë nuk është të ngrënët dhe të pirët, 
por drejtësia, paqja dhe gëzimi në Frymën e 
Shenjtë.

2 E KORINTASVE 3:9 Sepse, nëse shërbimi 
i dënimit qe rrethuar me lavdi, shumë 
më tepër do të teprojë në lavdi shërbimi i 

drejtësisë.
10 Sepse ç›ka është lavdëruar nuk është lavdëruar 

nga kjo pikëpamje, për shkak të asaj lavdie që 
e kapërcen çdo masë.

ZBULESA 21:2 Dhe unë, Gjoni, pashë 
qytetin e shenjtë, Jeruzalemin e ri, që zbriste 
nga qielli, nga Perëndia, që ishte bërë gati si 
nuse e stolisur për burrin e vet.

3 Dhe dëgjova një zë të madh nga qielli që 
thoshte: “Ja tabernakulli i Perëndisë me 
njerëzit! Dhe ai do të banojë me ta; edhe ata 
do të jenë populli i tij dhe vetë Perëndia do të 
jetë bashkë me ta, Perëndi e tyre.

Shiko: #1; #2; #3; #4; #5; Luka 21:10,11.

C01 Lindja e Mesias eshte profetizuar.

HAGAI 2:23 Atë ditë”, thotë Zoti i 
ushtrive, “unë do të të marr, o Zorobabel, 
bir i Shealtielit, shërbëtori im”, thotë Zoti 
dhe do të të vë një si vulë, sepse të kam 
zgjedhur””, thotë Zoti i ushtrive.

LUKA 3:23 Dhe Jezusi ishte rreth 
tridhjetë vjeç; dhe e pandehnin se ishte bir i 
Jozefit, bir i Elit;

24 bir i Mathatit, bir i Levit, bir i Melkit, bir i 
Janas, bir i Jozefit;

25 bir i Matathias, bir i Amosit, bir i Naumit, bir 
i Eslit, bir i Nagait;

26 bir i Maathit, bir i Matathias, bir i Semeit, bir 
i Jozefit, bir i Judës;

27 bir i Joannas, bir i Resas, bir i Zorobabelit, bir 
i Salatielit, bir i Nerit;

HAGAI
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E17 Mesia do të ndërtojë një tempull për 
Zotin.

E19 Mesia do të ngushëllojë.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të tij.
      .
ZAKARIA 1:16 Prandaj kështu thotë Zoti: 

“Unë po i drejtohem përsëri Jeruzalemit 
me mëshirë; tempulli im do të rindërtohet 
aty, thotë Zoti i ushtrive, dhe litari do të 
nderet mbi Jeruzalem”.

17 Bërtit akoma dhe thuaj: “Kështu thotë 
Zoti i ushtrive: Qytetet e mia do të 
jenë plot e përplot me pasuri; Zoti do 
të ngushëllojë akoma Sionin dhe do të 
zgjedhë akoma Jeruzalemin””.

ISAIA 40:1 Ngushëlloni, ngushëlloni 
popullin tim, thotë Perëndia juaj.

2 I flisni zemrës së Jeruzalemit dhe i shpallni që 
koha e tij e luftës ka mbaruar, që paudhësia 
e tij është shlyer, sepse ka marrë nga duart e 
Zotit dyfishin për të gjitha mëkatet e tij”.

ISAIA 40:9 O Sion, ti që sjell lajmin e 
mirë, ngjitu mbi një mal të lartë! O Jeruzalem, 
ti që sjell lajmin e mirë, ngrije zërin me forcë! 
Ngrije zërin, mos ki frikë! Thuaju qyteteve të 
Judës: “Ky është Perëndia juaj!”.

ISAIA 66:13 Ashtu si një nënë e gëzon 
fëmijën e saj, kështu unë do t›ju gëzoj dhe do 
të ngushëlloheni në Jeruzalem.

MATEU 9:35 Dhe Jezusi kalonte nëpër të 
gjitha qytetet dhe fshatrat, duke i mësuar në 
sinagogat e tyre, duke predikuar ungjillin e 
mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje e 
çdo lëngatë në popull.

LUKA 4:43 Por ai u tha atyre: “Më 
duhet ta shpall lajmin e mirë të mbretërisë 
së Perëndisë edhe në qytete të tjera, sepse për 
këtë jam dërguar”.

VEPRAT E APOSTUJVE 1:8        Ju 
do të merrni fuqi kur Fryma e Shenjtë do të 
vijë mbi ju dhe do të bëheni dëshmitarët e mi 
në Jeruzalem dhe në gjithë Judenë, në Samari 
dhe deri në skajin e dheut”.

VEPRAT E APOSTUJVE 5:16 Edhe 
një turmë nga qytetet përreth turrej në 
Jeruzalem, duke sjellë të sëmurët dhe ata që 
mundoheshin nga frymëra të ndyra dhe të 
gjithë shëroheshin.

Shiko: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

E18 Perëndia do të banojë në mes të 
popullit të tij.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të tij.
       
ZAKARIA 2:1-2
ZAKARIA 2:3 Dhe ja, engjëlli që fliste me 

mua doli përpara dhe një engjëll tjetër i 
doli përballë,

4 dhe i tha: “Rend, foli atij të riu dhe i thuaj: 
Jeruzalemi do të jetë i banuar si një qytet 
pa mure, për shkak të morisë së njerëzve 
dhe të kafshëve që do të jenë në të.

5 Sepse unë”, thotë Zoti, “do të jem për të 
një mur zjarri rreth e qark dhe do të jem 
lavdia e tij në mes të tij”.

ZAKARIA 2:6-9
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ZAKARIA 2:10 Lësho klithma gëzimi, 
gëzohu, o bijë e Sionit, sepse ja, unë do të 
vij, të banoj midis teje”, thotë Zoti.

11 Atë ditë shumë kombe do të bashkohen me 
Zotin dhe do të bëhen populli im, dhe unë 
do të banoj midis teje; atëherë do të pranosh 
që Zoti i ushtrive më ka dërguar te ti.

12 Dhe Zoti do të marrë në zotërim Judën si 
trashëgimi të tij në tokën e shenjtë dhe do 
të zgjedhë akoma Jeruzalemin.

13 Çdo mish le të heshtë përpara Zotit, sepse 
ai është zgjuar nga selia e tij e shenjtë”.

PSALMET 40:7 Atëherë unë thashë: “Ja, po 
vij. Në rrotullin e librit shkruhet për mua.

LUKA 2:32 dritën për të ndriçuar kombet 
dhe lavdinë e popullit tënd, Izraelit”.

GJONI 8:14 Jezusi u përgjigj dhe u 
tha atyre: “Edhe pse dëshmoj për vetvete, 
dëshmimi im është i vërtetë, sepse unë 
e di nga kam ardhur e ku po shkoj; ju, 
përkundrazi, nuk e dini as nga vij dhe as ku 
po shkoj.

GJONI 8:42 Atëherë Jezusi u tha atyre: “Po 
të ishte Perëndia Ati juaj, ju do të më donit, 
sepse kam dalë dhe kam ardhur nga Perëndia; 
nuk kam ardhur, pra, nga vetja ime, por ai më 
ka dërguar.

GJONI 14:28 Ju keni dëgjuar që ju thashë: 
“Unë po shkoj dhe do të kthehem te ju”. Po të 
më donit, do të gëzoheshit sepse unë thashë: 
“Po shkoj tek Ati”; sepse Ati është më i madh 
se unë.

VEPRAT E APOSTUJVE 9:15 Por Zoti 
i tha: “Shko, sepse ai është vegla që unë kam 

zgjedhur për ta sjellë emrin tim përpara 
johebrenjve, mbretërve dhe bijve të Izraelit.

ROMAKËVE 3:29  A është vallë 
Perëndia vetëm Perëndia i Judenjve? A nuk 
është edhe i johebrenjve? Sigurisht, është edhe 
Perëndia i johebrenjve.

ROMAKËVE 11:25 Sepse nuk dua, 
o vëllezër, që ju të jeni të paditur këtë të 
fshehtë që të mos mbaheni me të madh në 
veten tuaj se i ka ndodhur një ngurtësim një 
pjese të Izraelit deri sa të ketë hyrë tërësia e 
johebrenjve,

ROMAKËVE 15:8  Tani unë po ju 
them se Jezu Krishti u bë shërbëtor i të 
rrethprerëve për të vërtetën e Perëndisë, për të 
vërtetuar premtimet e dhëna etërve,

9 dhe i pranoi johebrenjtë për mëshirë të vet, që 
ta lëvdojnë Perëndinë sikurse është shkruar: 
“Për këtë do të të përlëvdoj ndër kombe, dhe 
do t›i këndoj lavdërime emrit tënd!”.

10 Dhe përsëri ai thotë: “Gëzohuni, o njerëz, me 
popullin e tij”.

11 Dhe përsëri: “Lavdëroni Zotin, të gjithë 
njerëzit; dhe le ta lëvdojnë të gjithë popujt”.

12 Dhe përsëri Isaia thotë: “Do të mbijë një filiz 
nga rrënja e Jeseut dhe ai që ngrihet për të 
sunduar njerëzit; kombet do të shpresojnë në 
të!”.

HEBRENJVE 9:27  Sepse ligji, duke 
pasur hijen e të mirave që kishin për të ardhur 
dhe jo figurën vetë të gjërave, nuk mundet 
kurrë që t›i bëjë të përkryer ata që i afrohen 
Perëndisë me anë të të njëjtave flijime që 
ofrohen vazhdimisht vit për vit.

28 Sepse përndryshe do të kishin pushuar t›i 
ofronin, sepse ata që e ushtrojnë kultin, si të 
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pastroheshin një herë, a nuk do të kishin më 
asnjë vetëdije për mëkatet?

HEBRENJVE 10:7  ai shtoi: “Ja, unë vij 
për të bërë, o Perëndi, vullnetin tënd”. Ai heq 
të parën, që të vërë të dytën.

ZBULESA 3:11 Kush fiton do ta bëj shtyllë 
në tempullin e Perëndisë tim, dhe ai nuk do 
të dalë më përjashta; dhe do të shkruaj mbi të 
emrin e Perëndisë tim, dhe emrin e qytetit të 
Perëndisë tim, të Jeruzalemit të ri, që zbret nga 
qielli nga Perëndia im, dhe emrin tim të ri.

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

ZBULESA 16:15 “Ja, unë po vij si vjedhës; lum 
ai që rri zgjuar dhe ruan rrobat e veta që të 
mos ecë i zhveshur dhe të duket turpi i tij”.

ZBULESA 22:7 Ja, unë vij shpejt; lum ai që i 
ruan fjalët e profecisë së këtij libri”.

ZBULESA 22:12 Dhe ja, unë vij shpejt, dhe 
shpërblimi im është me mua, për t›i dhënë 
gjithsecilit sipas veprave që ai ka bërë.

ZBULESA 22:17 Dhe Fryma dhe nusja thonë: 
“Eja!”. Dhe ai që dëgjon le të thotë: “Eja!”. 
Dhe ai që ka etje, le të vijë; dhe ai që do, le të 
marrë si dhuratë ujin e jetës.

ZBULESA 22:20 Ai që dëshmon për këto gjëra, 
thotë: “Po, unë vij shpejt. Amen”. Po, eja, 
Zoti Jezus.

Shiko: #1; #2; #3; #4; #5; Gjoni 17:13; Veprat e Apostujve 10:45; 
Veprat e Apostujve 11:1,18; Hebrenjve 10:9; 1 Pjetrit 5:4.

C01 Lindja e Mesias eshte profetizuar.
D05 Mesia do të jetë shpenguesi.
D10 Mesia do të jetë gjyqtari.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

ZAKARIA 3:1 Pastaj më bëri të shoh 
kryepriftin Jozue, që qëndronte drejt 
përpara engjëllit të Zotit, dhe Satanai që 
rrinte në të djathtën e tij për ta akuzuar.

2 Zoti i tha Satanait: “Të qortoftë ashpër 
Zoti, o Satana! Po, Zoti që ka zgjedhur 
Jeruzalemin, të qortoftë ashpër! A nuk 
është vallë ky një urë zjarri e shkëputur 
nga zjarri?”.

3 Jozueu ishte veshur me rroba të papastra 
dhe qëndronte drejt përpara engjëllit,

4 i cili nisi t›u thotë atyre që ishin përpara 
tij: “Ia hiqni nga trupi ato rroba të 
papastra!”. Pastaj i tha atij: “Shiko, kam 
zhdukur prej teje paudhësinë tënde dhe do 
të të bëj të veshësh rroba të shkëlqyera”.

5 Unë, pra, thashë: “Le të vënë mbi kokën e 
tij një çallmë të pastër”. Kështu ata i vunë 
mbi kokë një çallmë të pastër dhe e vunë të 
veshë rroba, ndërsa Engjëlli i Zotit ishte i 
pranishëm aty.

ZAKARIA 3:6-7
ZAKARIA 3:8 Dëgjo, pra, o Jozue, 

kryeprift, ti dhe shokët e tu që ulen 
përpara teje, sepse ata janë njerëz që japin 
paralajmërime. Ja, unë po të sjell këtu 
shërbëtorin tim, Filizin.

9 Ja guri që kam vënë përpara Jozueut: mbi 
këtë gur të vetëm ka shtatë sy; ja, unë do 
të gdhend mbishkrimin e tij”, thotë Zoti i 
ushtrive, “dhe do ta heq paudhësinë e këtij 
vendi në një ditë të vetme.

10 Në atë ditë”, thotë Zoti i ushtrive, 
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“secili nga ju do të ftojë fqinjin e vet nën 
hardhinë e tij dhe nën fikun e tij”.

MATEU 22:11 Atëherë mbreti hyri për të 
parë të ftuarit dhe gjeti aty një njeri që nuk 
kishte veshur rrobë dasme;

12 dhe i tha: “Mik, si hyre këtu pa pasur rrobë 
dasme?”. Dhe ai mbylli gojën.

LUKA 1:32 Ai do të jetë i madh dhe do të 
quhet Biri i Shumë të Lartit; dhe Zoti Perëndi 
do t›i japë fronin e Davidit, atit të tij;

33 dhe do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit 
përjetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë 
kurrë të sosur”.

ROMAKËVE 16:20 Tani Perëndia e 
paqes do ta dërmojë së shpejti Satananë nën 
këmbët tuaja. Hiri i Zotit tonë Jezu Krisht 
qoftë me ju.

EFESIANËVE 6:11  sepse beteja jonë 
nuk është kundër gjakut dhe mishit, por 
kundër principatave, kundër pushteteve, 
kundër sunduesve të botës së errësirës të kësaj 
epoke, kundër frymërave të mbrapshta në 
vendet qiellore.

12 Prandaj merreni të gjithë armatimin e 
Perëndisë, që të mund të rezistoni në ditën e 
mbrapshtë dhe të mbeteni më këmbë pasi t›i 
keni kryer çdo gjë.

13 Qëndroni, pra, të fortë, duke patur në ijë brezin 
e së vërtetës, të veshur me parzmoren e drejtësisë,

1 GJONIT 3:8 Prej kësaj njihen bijtë e 
Perëndisë dhe bijtë e djallit; kushdo që nuk 
praktikon drejtësinë nuk është nga Perëndia, dhe 
i tillë nuk është as ai që nuk do vëllanë e vet.

ZBULESA 4:4 dhe nga froni shpërthenin 

vetëtima, bubullima dhe zëra; dhe përpara 
fronit ishin shtatë llamba të ndezura, që janë 
të shtatë Frymërat e Perëndisë.

ZBULESA 4:10 “Ti je i denjë, o Zot, të 
marrësh lavdinë, nderimin dhe fuqinë, sepse 
ti i krijove të gjitha gjëra, dhe nëpërmjet 
vullnetit tënd ekzistojnë dhe u krijuan”.

11 Pastaj pashë në dorën e djathtë të atij që rrinte 
ulur mbi fron, një libër të shkruar përbrenda 
dhe përjashta, të vulosur me shtatë vula.

ZBULESA 7:9 Dhe thërrisnin me zë të madh, 
duke thënë: “Shpëtimi është i Perëndisë tonë që 
është ulur mbi fron dhe i Qengjit”.

10 Dhe të gjithë engjëjt rrinin në këmbë përqark 
fronit, dhe pleqve dhe katër qenieve e gjalla, 
dhe ranë përmbys mbi fytyrën e tyre përpara 
fronit dhe adhuruan Perëndinë,

11 duke thënë: “Amen! Bekimi, dhe lavdia, dhe 
dituria, dhe falendërimi, dhe nderimi, dhe 
fuqia dhe forca janë te Perëndia ynë në shekuj 
të shekujve. Amen!”.

12 Pastaj një nga pleqtë m›u drejtua, duke më 
thënë: “Cilët janë këta që janë veshur me 
rroba të bardha, dhe nga kanë ardhur?”.

13 Dhe unë i thashë: “Imzot, ti e di”. Atëherë 
ai më tha: “Këta janë ata që kanë ardhur nga 
shtrëngimi i madh, dhe i kanë larë rrobat e 
tyre dhe i kanë zbardhur në gjakun e Qengjit.

14 Prandaj edhe janë përpara fronit të Perëndisë dhe 
i shërbenin atij ditë e natë në tempullin e tij; dhe 
ai që rri ulur mbi fron do të banojë në mes tyre.

ZBULESA 19:8 Dhe i është dhënë të vishet 
me li të hollë, të pastër dhe të shkëlqyeshëm, 
sepse liri i hollë janë veprat e drejta të 
shenjtorëve”.

Shiko: #1; #2; #3; #4; #5; Isaia 6:2,3; Isaia 64:6; Zakaria 6:11-13.
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D03 Puna e Mesisë si Prift.
E17 Mesia do të ndërtojë një tempull për Zotin.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
  
ZAKARIA 6:12 Pastaj foli atij, duke thënë: 

Kështu thotë Zoti i ushtrive: Ja, burri emri 
i të cilit është Filizë, do të filizoj në vendin 
e tij dhe do të ndërtojë tempullin e Zotit.

13 Po, ai do të ndërtojë tempullin e Zotit, do 
të mbulohet me lavdi dhe do të ulet e do të 
mbretërojë mbi fronin e tij, do të jetë prift 
mbi fronin e tij, dhe midis të dyve do të 
jetë një këshillë paqeje.

15 Edhe ata që janë larg do të vijnë për të 
ndihmuar për ndërtimin e tempullit të 
Zotit; atëherë do të pranoni që Zoti i 
ushtrive më ka dërguar te ju. Kjo do të 
ndodhë në qoftë se do t›i bindeni me zell 
zërit të Zotit, Perëndisë tuaj”.

MATEU 12:6 Dhe unë po ju them se këtu 
është një më i madh se tempulli.

MATEU 26:61 të cilët thanë: “Ky ka thënë: 
“Unë mund ta shkatërroj tempullin e 
Perëndisë dhe ta rindërtoj për tri ditë””.

LUKA 1:31 Dhe ja, ti do të mbetesh 
shtatzënë dhe do të lindësh një djalë, dhe do 
t›ia vesh emrin Jezus.

32 Ai do të jetë i madh dhe do të quhet Biri i 
Shumë të Lartit; dhe Zoti Perëndi do t›i japë 
fronin e Davidit, atit të tij;

33 dhe do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit 
përjetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë 
kurrë të sosur”.

GJONI 2:19 Jezusi u përgjigj dhe u tha 
atyre: “Shkatërroni këtë tempull dhe unë për 

tri ditë do ta ngre përsëri!”.
20 Atëherë Judenjtë thanë: “U deshën dyzet e 

gjashtë vjet që të ndërtohet ky tempull, dhe ti 
do ta ngresh për tri ditë?”.

21 Por ai fliste për tempullin e trupit të vet.

GJONI 17:1 Jezusi tha këto gjëra, pastaj i 
ngriti sytë drejt qiellit dhe tha: “O Atë, ora ka 
ardhur, përlëvdo Birin tënd, që edhe Biri yt të 
të përlëvdojë,

2 sepse ti i ke dhënë pushtet mbi çdo mish, që 
t›u japë jetë të përjetshme të gjithë atyre që ti 
ia ke dhënë.

3 Dhe kjo është jeta e përjetshme, të të njohin 
ty, të vetmin Perëndi të vërtetë, dhe Jezu 
Krishtin që ti ke dërguar.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:39 Sepse 
premtimi është për ju dhe për bijtë tuaj dhe 
për gjithë ata që janë larg, për ata që Zoti, 
Perëndia ynë, do t›i thërrasë”.

VEPRAT E APOSTUJVE 15:14 Simoni 
ka treguar si i ka vizituar për herë të parë 
Perëndia johebrenjtë, që të zgjedhë nga ata një 
popull për emrin e tij.

15 Me këtë gjë pajtohen fjalët e profetëve, 
sikundër është shkruar:

16 Pas këtyre gjerave, unë do të kthehem dhe do 
ta rindërtoj tabernakullin e Davidit që është 
rrëzuar, do t›i restauroj gërmadhat e tij dhe do 
ta ngre përsëri më këmbë,

17 që mbetja e njerëzve dhe të gjitha johebrenjtë 
mbi të cilat thirret emri im, të kërkojnë Zotin, 
thotë Zoti që i bën të gjitha këto”.

2 E KORINTASVE 6:16 Dhe çfarë 
marrëveshje ka tempulli i Perëndisë me idhujt? 
Sepse ju jeni tempulli i Perëndisë së gjallë, 
sikurse tha Perëndia: “Unë do të banoj në mes 
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tyre, dhe do të ec ndër ta; do të jem Perëndia i 
tyre dhe ata do të jenë populli im”.

EFESIANËVE 2:19  të ndërtuar mbi 
themelin e apostujve dhe të profetëve, duke 
qënë Jezu Krishti vetë guri i qoshes,

20 mbi të cilin gjithë ndërtesa, e lidhur mirë, 
rritet për të qenë një tempull i shenjtë në 
Zotin,

21 në të cilin edhe ju jeni bashkëndërtuar për të 
qenë një banesë e Perëndisë në Frymë.

22 Për këtë arsye unë, Pali, jam i burgosuri i Jezu 
Krishtit për ju johebrenjtë,

HEBRENJVE 3:3 sepse çdo shtëpi ndërtohet 
prej dikujt, por ai që ka ndërtuar gjithçka 
është Perëndia.

4 Dhe Moisiu qe me të vërtetë besnik në 
shtëpinë e Perëndisë si shërbëtor, për të 
dëshmuar për të gjitha gjërat që duheshin 
thënë,

5 por Krishti, si bir, është mbi shtëpinë e 
tij dhe shtëpia e vet jemi ne, në qoftë se e 
mbajmë deri në fund guximin dhe mburrjen e 
shpresës.

6 Prandaj, sikurse thotë Fryma e Shenjtë: “Sot, 
në qoftë se e dëgjoni zërin e tij,

HEBRENJVE 7:24  Sepse ne një 
kryeprift i tillë na duhej, i shenjtë, i pafaj, i 
papërlyer, i ndarë nga mëkatarët dhe i ngritur 
përmbi qiej,

HEBRENJVE 10:12 Sepse, me një ofertë 
të vetme, ai i bëri të përsosur për gjithnjë ata 
që shenjtërohen.

1 PJETRIT 3:22 për të jetuar kohën që mbetet 
në mish jo më në pasionet e njerëzve, por 
sipas vullnetit të Perëndisë.

ZBULESA 21:3 Dhe dëgjova një zë të madh 
nga qielli që thoshte: “Ja tabernakulli i 
Perëndisë me njerëzit! Dhe ai do të banojë me 
ta; edhe ata do të jenë populli i tij dhe vetë 
Perëndia do të jetë bashkë me ta, Perëndi e 
tyre.

ZBULESA 21:22 Dhe nuk pashë asnjë tempull 
në të; sepse Zoti Perëndi i plotfuqishëm dhe 
Qengji janë tempulli i tij.

Shiko: #1; #3; Isaia 9:7; Zakaria 4:1-6; Veprat e Apostujve 2:1-4,16-
18,37-42; 17:31; 19:4-6; Efesianëve 1:20-23; Filipianëve 2:7-11; 

Hebrenjve 2:7-9.

E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të tij.

ZAKARIA 8:1-2
ZAKARIA 8:3 Kështu thotë Zoti: “Unë do 

të kthehem në Sion dhe do të banoj në mes 
të Jeruzalemit. Jeruzalemin do ta quajnë 
Qytet të besnikërisë dhe malin e Zotit të 
ushtrive, mal të shenjtërisë”.

4 Kështu thotë Zoti i ushtrive: “Nëpër 
sheshet e Jeruzalemit do të ulen akoma 
pleq e plaka, secili me shkopin e vet në 
dorë për shkak të moshës së shtyrë.

5 Sheshet e qytetit do të jenë plot e përplot me 
djem dhe vajza që do të lozin në sheshet e tij”.

6 Kështu thotë Zoti i ushtrive: “Në se kjo 
duket shumë e vështirë në sytë e atyre që 
kanë mbetur nga ky popull ndër këto ditë, 
a do të jetë gjithashtu tepër e vështirë për 
sytë e mi?”, thotë Zoti i ushtrive.

7 Kështu thotë Zoti i ushtrive: “Ja, unë do 
ta shpëtoj popullin tim nga vendi i lindjes 
dhe nga vendi i perëndimit.
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8 Unë do t›i bëj të vijnë dhe ata do të 
banojnë në Jeruzalem; ata do të jenë 
populli im dhe unë do të jem Perëndia i 
tyre me besnikëri dhe drejtësi”.

ZAKARIA 8:9-11
ZAKARIA 8:12 Sepse do të ketë një farë 

paqeje: hardhia do të japë frytin e vet, 
toka do të japë prodhimet e veta dhe qiejt 
do t›u japin vesën e tyre. Do t›i bëj ata të 
mbeturit nga ky popull të kenë zotërimin 
e të gjitha këtyre gjërave.

13 Dhe do të ndodhë që, ashtu si ishit 
një mallkim midis kombeve, o shtëpi 
e Judës dhe shtëpi e Izraelit, kështu, 
kur t›ju shpëtoj, do të jeni një bekim. 
Mos u trembni, duart tuaja le të jenë të 
fuqishme!”.

ZAKARIA 8:14-19
ZAKARIA 8:20 Kështu thotë Zoti i 

ushtrive: “Do të vijnë akoma popuj dhe 
banorë të shumë qyteteve;

21 banorët e një qyteti do të shkojnë tek 
ata të tjetrit, duke thënë: “Le të shkojmë 
menjëherë t›i përgjërohemi fytyrës së Zotit 
dhe të kërkojmë Zotin e ushtrive. Edhe 
unë do të shkoj”.

22 Po, shumë popuj dhe kombe të fuqishëm 
do të vijnë të kërkojnë Zotin e ushtrive në 
Jeruzalem dhe t›i përgjërohen fytyrës së 
Zotit”.

23 Kështu thotë Zoti i ushtrive: “Në ato ditë 
dhjetë burra nga të gjitha gjuhët e kombeve 
do të zënë një Jude nga cepi i rrobës dhe do 
të thonë: “Ne duam të vijmë me ju sepse 
kemi dëgjuar se Perëndia është me ju””.

LUKA 24:45 Atëherë ua hapi mendjen, që 
të kuptonin Shkrimet,

46 dhe u tha atyre: “Kështu është shkruar dhe 
kështu ishte e nevojshme që Krishti të vuante 

dhe të ngjallej së vdekuri ditën e tretë,
47 dhe që në emër të tij të predikohet pendimi 

dhe falja e mëkateve ndër të gjithë popujt, 
duke filluar nga Jeruzalemi.

ROMAKËVE 11:25 Sepse nuk dua, 
o vëllezër, që ju të jeni të paditur këtë të 
fshehtë që të mos mbaheni me të madh në 
veten tuaj se i ka ndodhur një ngurtësim një 
pjese të Izraelit deri sa të ketë hyrë tërësia e 
johebrenjve,

26 dhe kështu mbarë Izraeli do të shpëtohet, 
sikurse është shkruar: “Nga Sioni do të vijë 
Çlirimtari, dhe do të largojë pabesinë nga 
Jakobi.

27 Dhe kjo do të jetë besëlidhja ime me ta, kur 
unë t›ju heq mëkatet e tyre”.

28 Për sa i përket ungjillit ata janë armiq për 
hirin tuaj, por për sa i përket zgjedhjes, janë të 
dashur për hir të etërve,

29 sepse dhuntitë dhe thirrja e Perëndisë janë të 
pakthyeshme.

30 Sepse, sikundër dhe ju dikur ishit të pabindur 
ndaj Perëndisë, por tani fituat mëshirën për 
shkak të pabindjes së tyre,

31 kështu edhe këta tani u bënë të padëgjueshëm, 
që, me anë të mëshirës që u tregua për ju, të 
fitojnë edhe ata mëshirë.

32 Sepse Perëndia i mbylli të gjithë në padëgjesë, 
që të ketë mëshirë për të gjithë.

ROMAKËVE 15:8  Tani unë po ju 
them se Jezu Krishti u bë shërbëtor i të 
rrethprerëve për të vërtetën e Perëndisë, për të 
vërtetuar premtimet e dhëna etërve,

9 dhe i pranoi johebrenjtë për mëshirë të vet, që 
ta lëvdojnë Perëndinë sikurse është shkruar: 
“Për këtë do të të përlëvdoj ndër kombe, dhe 
do t›i këndoj lavdërime emrit tënd!”.

10 Dhe përsëri ai thotë: “Gëzohuni, o njerëz, me 
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popullin e tij”.
11 Dhe përsëri: “Lavdëroni Zotin, të gjithë 

njerëzit; dhe le ta lëvdojnë të gjithë popujt”.
12 Dhe përsëri Isaia thotë: “Do të mbijë një filiz 

nga rrënja e Jeseut dhe ai që ngrihet për të 
sunduar njerëzit; kombet do të shpresojnë në 
të!”.

ROMAKËVE 16:25 Dhe atij që mund 
t›ju forcojë juve sipas ungjillit tim dhe 
predikimit të Jezu Krishtit, sipas zbulesës së 
misterit, të mbajtur fshehur prej kohësh të 
pasosur,

26 por tani u shfaq e u zbulua me anë të 
Shkrimeve të profetëve, sipas urdhërimit të 
Perëndisë të përjetshme dhe u njoh ndër të 
gjitha kombet, për t›i sjellë në dëgjesën e 
besimit,

2 E KORINTASVE 6:16 Dhe çfarë 
marrëveshje ka tempulli i Perëndisë me idhujt? 
Sepse ju jeni tempulli i Perëndisë së gjallë, 
sikurse tha Perëndia: “Unë do të banoj në mes 
tyre, dhe do të ec ndër ta; do të jem Perëndia i 
tyre dhe ata do të jenë populli im”.

GALATASVE 3:8 Prandaj ata që themelohen 
mbi besimin bekohen bashkë me të 
besueshmin Abraham.

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

ZBULESA 15:4 Kush nuk do të të druajë, o 
Zot, dhe nuk do të lëvdojë emrin tënd? Sepse 
vetëm ti je i Shenjtë; sepse të gjitha kombet 
do të vijnë dhe do të adhurojnë përpara teje, 
sepse gjykimet e tua u shfaqën”.

ZBULESA 21:3 Dhe dëgjova një zë të madh 
nga qielli që thoshte: “Ja tabernakulli i 
Perëndisë me njerëzit! Dhe ai do të banojë me 
ta; edhe ata do të jenë populli i tij dhe vetë 
Perëndia do të jetë bashkë me ta, Perëndi e tyre.

ZBULESA 21:24 Dhe kombet e të shpëtuarve 
do të ecin në dritën e tij; dhe mbretërit e 
dheut do të sjellin lavdinë dhe nderin e tyre 
në të.

Shiko: #1; #2; #3; #4; #5; Luka 8:43,44; Gjoni 12:20,21; Zbulesa 
7:9.

D04 Puna e Mesisë si Mbret.
F02 Hyrja e Mesisë në Jerusalem është 

parashikuar.

ZAKARIA 9:9 Ngazëllo me të madhe, o 
bijë e Sionit, lësho britma gëzimi, o bijë 
e Jeruzalemit! Ja, mbreti yt po të vjen; ai 
është i drejtë dhe sjell shpëtimin, i përulur 
dhe i hipur mbi një gomar, mbi një gomar 
të ri.

ZANAFILLA 49:10 Skeptri nuk do 
t›i hiqet Judës, as bastuni i komandimit nga 
këmbët e tij, deri sa të vijë Shilohu; dhe atij 
do t›i binden popujt.

11 Ai e lidh gomarin e tij të vogël në pjergull dhe 
kërriçin e gomaricës së tij në pjergullën më të 
mirë; i lan rrobat e tij në verë dhe mantelin e 
tij në gjakun e rrushit.

ISAIA 62:11 Ja, Zoti shpalli deri në skajin 
e tokës: “I thoni bijës së Sionit: Ja, shpëtimi yt 
po vjen; ja, ka me vete shpërblimin e saj dhe 
shpërblimi i saj e pararend.
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MATEU 21:4 Tani kjo ndodhi për të 
përmbushur ç›ishtë thënë nga profeti, që 
thotë:

5 “I thoni bijës së Sionit: Ja po të vjen mbreti 
yt, zemërbutë, hipur mbi një gomare, madje 
një pulishtë, pjellë e një kafshe barrë”.

GJONI 12:12 Të nesërmen, një turmë e 
madhe që kishte ardhur në festë, kur dëgjoi se 
Jezusi po vinte në Jeruzalem,

13 mori degë palmash dhe i doli para, duke 
thirrur: “Hosana! Bekuar ai që vjen në emër të 
Zotit, mbreti i Izraelit!”.

14 Dhe Jezusi gjeti një kërriç dhe hipi në të, siç 
është shkruar:

15 “Mos druaj, o bijë e Sionit; ja, mbreti yt po 
vjen duke kalëruar mbi një kërriç gomareje!”.

16 Dishepujt e tij nuk i kuptuan për momentin 
këto gjëra, po, kur Jezusi ishte përlëvduar, 
atëherë u kujtuan se këto gjëra ishin shkruar 
për të, dhe që i kishin bërë këto gjëra për të.

Shiko: Isaia 12:6; Isaia 40:9; Isaia 52:9,10; Sofonia 3:14,15; Zakaria 
2:10; Marku 11:7-10; Luka 19:29-38.

B13 Autoriteti i Mesias
E24 Mesia do t›i sjelli paqen.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të tij.

ZAKARIA 9:10 Unë do t›i zhduk qerret nga 
Efraimi dhe kuajt nga Jeruzalemi; harqet 
e luftës do të asgjësohen. Ai do t›u flasë për 
paqe kombeve; sundimi i tij do të shtrihet 
nga deti në det, dhe nga Lumi deri në skaj 
të dheut.

ZAKARIA 9:11-12

PSALMET 72:7 Në ditët e tij i drejti do të 

lulëzojë dhe ka për të patur shumë paqe deri 
sa të mos ketë më hënë.

ISAIA 9:6 aaa see Sepse na ka lindur një 
fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet 
e tij do të mbështetet perandoria dhe do të 
quhet Këshilltar i admirueshëm, Perëndi i 
fuqishëm, Atë i përjetshëm, Princ i paqes.

7 aaa see Nuk do të ketë të sosur rritja e 
perandorisë së tij dhe paqja mbi fronin 
e Davidit dhe në mbretërinë e tij, për ta 
vendosur pa u tundur dhe për ta përforcuar 
me anë të mënçurisë dhe të drejtësisë, tani 
dhe përjetë. Këtë ka për të bërë zelli i Zotit të 
ushtrive.

MATEU 8:27 Atëherë njërëzit u mrekulluan 
dhe thoshnin: “Kush është ky, të cilit po i 
binden deti dhe erërat?”.

MATEU 9:6 Tani, që ta dini se Biri i 
njeriut ka autoritet në tokë të falë mëkatet: 
Çohu (i tha paralitikut), merr vigun tënd dhe 
shko në shtëpinë tënde”.

MATEU 28:18 Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli 
atyre duke thënë: “Mua më është dhënë çdo 
pushtet në qiell e në tokë.

MARKU 1:27 Dhe të gjithë u mahnitën aq 
shumë sa pyesnin njeri tjetrin duke thënë: 
“Vallë ç›është kjo? Cfarë doktrinë e re qënka 
kjo? Ky i urdhëroka me autoritet edhe 
frymërat e ndyra, dhe ata i binden”.

LUKA 2:14 “Lavdi Perëndisë në vendet 
më të larta, dhe paqe mbi tokë njerëzve mbi të 
cilët qëndron mirëdashja e tij!”.

LUKA 4:32 Dhe ata habiteshin nga 
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mësimi i tij, sepse fjala e tij ishte me autoritet.

GJONI 5:22 Sepse Ati nuk gjykon asnjë, 
por gjithë gjyqin ia dha Birit,

GJONI 5:27 dhe i ka dhënë gjithashtu 
autoritet të gjykojë, sepse është Bir i njeriut.

GJONI 10:17 Prandaj Ati më do, sepse unë 
e lë jetën time që ta marr përsëri.

18 Askush nuk mund të ma heqë, por e lë nga 
vetja; unë kam pushtet ta lë e pushtet ta marr 
përsëri; ky është urdhri që kam marrë nga Ati 
im”.

GJONI 14:27 Unë po ju lë paqen, po ju 
jap paqen time: unë po jua jap, po jo si e jep 
bota; zemra juaj mos u trondittë dhe mos u 
frikësoftë.

GJONI 16:33 Jua kam thënë këto gjëra, 
që ta keni paqen në mua; në botë do të keni 
mundime, por merrni zemër, unë e munda 
botën!”.

GJONI 17:1 Jezusi tha këto gjëra, pastaj i 
ngriti sytë drejt qiellit dhe tha: “O Atë, ora ka 
ardhur, përlëvdo Birin tënd, që edhe Biri yt të 
të përlëvdojë,

2 sepse ti i ke dhënë pushtet mbi çdo mish, që 
t›u japë jetë të përjetshme të gjithë atyre që ti 
ia ke dhënë.

VEPRAT E APOSTUJVE 9:31 Kështu në 
mbarë Judenë, në Galile dhe në Samari kishat 
kishin paqe dhe ndërtoheshin. Dhe duke ecur 
në druajtjen e Zotit dhe në ngushëllimin e 
Frymës së Shenjtë, shumoheshin.

VEPRAT E APOSTUJVE 10:36 sipas 

fjalës që ai u ka dhënë bijve të Izraelit, duke 
u shpallur paqen me anë të Jezu Krishtit, që 
është Zoti i të gjithëve.

ROMAKËVE 5:1 Të shfajësuar, pra, me anë të 
besimit, kemi paqe me Perëndinë nëpërmjet 
Jezu Krishtit, Zotit tonë,

EFESIANËVE 2:17  sepse përmes tij që 
të dy kemi hyrje tek Ati nëpër një Frymë të 
vetme.

2 THESALONIKASVE 3:16 Të falat 
me shëndet janë nga dora ime, nga mua, Pali; 
dhe kjo është një shenjë në çdo letër prej 
meje; unë shkruaj kështu.

Shiko: #1; #2; #3; #4; #5; 1 i Samuelit 2:10; Psalmet 2:8; Psalmet 
22:27; Psalmet 37:11; Psalmet 67:7; Psalmet 72:8; Psalmet 85:8-
10; Psalmet 98:3; Psalmet 122:6-8; Psalmet 147:14; Isaia 26:12; 
Isaia 45:22; Isaia 48:18; Isaia 52:7; Isaia 53:5; Isaia 55:12; Isaia 
57:19; Isaia 62:11; Isaia 66:12; Jeremía 8:11; Jeremía 16:19-21; 

Jeremía 28:9; Jeremía 33:9; Osea 1:7; Osea 2:19; Mikea 5:4,10,11; 
Hagai 2:32; Danieli 4:17; Danieli 7:13,14,27; Marku 1:27; Luka 

4:32; Luka 10:19; Luka 11:31; Luka 12:15; Gjoni 10:17,18; 
Gjoni 20:19,21,26; Romakëve 10:15,17,18; Romakëve 14:17; 

1 e Korintasve 15:24; 2 e Korintasve 10:4,5; Efesianëve 2:14,15; 
Kolosianëve 1:20; Kolosianëve 3:15; 2 Pjetrit 3:14.

D05 Mesia do të jetë shpenguesi.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

ZAKARIA 10:3-5 
ZAKARIA 10:6 Unë do ta fortifikoj 

shtëpinë e Judës dhe do ta shpëtoj shtëpinë 
e Jozefit dhe do t›i sjell përsëri sepse më 
vjen keq për ta; do të jenë si të mos i 
kem dëbuar kurrë, sepse unë jam Zoti, 
Perëndia i tyre, dhe do t›i kënaq.

7 Ata të Efraimit do të jenë si një trim dhe 
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zemra e tyre do të ngazëllojë si e dehur nga 
vera. Po, bijtë e tyre do ta shohin dhe do të 
gëzohen, zemra e tyre do të ngazëllojë në 
Zotin.

8 Do t›u fishkëlloj për t›i mbledhur, 
sepse unë do t›i shpengoj; dhe ata do të 
shumohen siç janë shumuar më parë.

9 Do t›i shpërndaj midis popujve dhe në 
vende të largëta do të më kujtojnë; do të 
jetojnë bashkë me bijtë e tyre dhe do të 
kthehen.

10 Do t›i bëj të kthehen nga vendi i Egjiptit 
dhe do t›i mbledh nga Asiria, për t›i kthyer 
në vendin e Galaadit dhe në Liban, por 
nuk do të ketë vend të mjaftueshëm për ta.

11 Ai do të kalojë nëpër detin e vështirësisë, 
por do t›i godasë valët e detit dhe të 
gjitha thellësitë e lumenjve do të thahen. 
Krenaria e Asirisë do të shembet dhe 
skeptri i Egjiptit do të hiqet.

12 Do t›i bëj të fuqishëm në Zotin dhe ata do 
të ecin në emrin e tij”, thotë Zoti.

MATEU 24:14 Dhe ky ungjill i mbretërisë 
do të predikohet në gjithë botën si një dëshmi 
për gjithë kombet, dhe atëherë do të vijë 
mbarimi”.

MATEU 28:19 Shkoni, pra, dhe bëni 
dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar 
në emër të Atit e të Birit e të Frymës së 
Shenjtë,

20 dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat 
që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me 
ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës. Amen”.

LUKA 21:24 Dhe ata do të bien nga tehu 
i shpatës, do t›i çojnë robër ndër të gjitha 
kombet, dhe Jeruzalemin do ta shkelin paganët, 
derisa të plotësohen kohët e paganëve”.

ROMAKËVE 11:11 Unë them, pra: 
“Mos u penguan, që të rrëzohen? Aspak; por 
me anë të rrëzimit të tyre u erdhi shpëtimi 
johebrenjve, që t›i shtjerë ata në xhelozi.

12 Edhe nëse rrëzimi i tyre është fitim për botën 
dhe pakësimi i tyre është fitim për johebrenjtë, 
sa më tepër do të jetë mbushullia e tyre?

13 Sepse unë po ju flas juve, johebrenjve, duke 
qenë se jam apostulli i johebrenjve; dhe unë e 
nderoj shërbesën time,

14 për të provuar se në ndonjë mënyrë mund 
t›i provokoj se mos i shtie në zili ata që janë 
mishi im edhe shpëtoj disa prej tyre.

15 Sepse, në qoftë se refuzimi i tyre është pajtim 
për botën, ç›do të jetë ripranimi i tyre, përveç 
se kalimi prej vdekjes në jetë?

Shiko: #1; #2; #3; #4; #5; Veprat e Apostujve 2:5-11; 1 Pjetrit 1:1,2; 
Zbulesa 8:7-11.

F04 Pasojat e refuzimit të Mesias.
H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.

ZAKARIA 11:4 Kështu thotë Zoti, Perëndia 
im: “Kulloti delet që janë caktuar për 
thertore,

5 blerësit e të cilave vrasin dhe nuk 
konsiderohen fajtorë dhe shitësit e të cilave 
thonë: “Qoftë bekuar Zoti, sepse unë po 
pasurohem” dhe barinjtë e të cilave nuk 
kanë kurrfarë mëshire.

6 Nuk do të kem më mëshirë për banorët 
e vendit”, thotë Zoti, “madje do të bëj që 
secili prej tyre të bjerë në dorë të të afërmit 
të vet dhe në dorë të mbretit të vet. Ata do 
ta shkretojnë vendin dhe nuk do të çliroj 
asnjë nga duart e tyre”.

EZEKIELI 34:23 Do të vendos mbi to një bari 
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të vetëm që do t›i kullosë, shërbëtorin tim 
David. Ai do t›i kullosë dhe ka për të qenë 
bariu i tyre.

MIKEA 5:4 Ai do të mbetet për të 
kullotur kopenë e tij me pushtetin e Zotit, në 
madhërinë e emrit të Zotit, Perëndisë së tij. 
Dhe ata do të banojnë të sigurt, sepse atëherë 
ai do të jetë i madh deri në skajet e tokës.

MATEU 15:24 Por ai u përgjigj dhe tha: 
“Unë nuk jam dërguar gjetiu, përveç te delet e 
humbura të shtëpisë së Izraelit”.

MATEU 23:1 Atëherë Jezusi u foli turmave 
dhe dishepujve të vet,

2 duke thënë: “Skribët dhe farisenjtë ulen mbi 
katedrën e Moisiut.

3 Zbatoni, pra, dhe bëni gjithçka t›ju thonë 
të zbatoni; por mos bëni si bëjnë ata, sepse 
thonë, por nuk e bëjnë.

4 Por lidhin barrë të rënda që barten me 
vështirësi, dhe ua vënë mbi kurrizin e njerëzve; 
Por ata nuk duan të luajnë vetë as me gisht.

LUKA 19:41 Dhe kur ai po afrohej, e pa 
qytetin dhe qau mbi të,

42 duke thënë: “Oh, sikur ti, pikërisht ti, të 
njihje të paktën në ditën tënde ato që janë 
te nevojshme për paqen tënde! Por tashti ato 
janë të fshehura për sytë e tu.

43 Sepse përmbi ty do të vijnë ditë kur armiqtë 
e tu do të të qarkojnë me ledh, do të të 
rrethojnë dhe do të të zënë nga të gjitha anët.

44 Dhe do të të rrëzojnë përtokë ty dhe bijtë e tu 
në ty; dhe s›do të lënë në ty gur mbi gur, sepse 
ti nuk e ke njohur kohën kur je vizituar”.

GJONI 19:13 Pilati, pra, kur i dëgjoi këto 
fjalë, e çoi jashtë Jezusin dhe u ul në selinë e 

gjykatës, në vendin e quajtur “Kalldrëm”, e në 
hebraisht “Gabatha”;

14 tani ishte dita e përgatitjes së Pashkës, 
dhe ishte afërsisht ora e gjashtë; dhe u tha 
Judenjve: “Ja mbreti juaj”.

15 Por ata bërtitën: “Largoje! Largoje! Kryqëzoje!”. 
Pilati u tha atyre: “Ta kryqëzoj mbretin tuaj?”. 
Krerët e priftërinjve u përgjigjën: “Ne s›kemi 
mbret tjetër përveç Cezarit!”.

GJONI 21:15 Mbasi kishin ngrënë, Jezusi 
i tha Simon Pjetrit: “Simon nga Jona, a më 
do ti mua më shumë se këta?”. Iu përgjigj: 
“Po, Zot, ti e di se unë të dua”. Jezusi i tha: 
“Kulloti qengjat e mi!”.

16 Përsëri e pyeti për të dytën herë: “Simon nga 
Jona, a më do ti mua?”. Iu përgjigj: “Po, Zot, 
ti e di se unë të dua”. Jezusi i tha: “Ki kujdes 
për delet e mia”.

17 E pyeti për të tretën herë: “Simon nga Jona, 
a më do ti mua?”. Pjetri u trishtua pse e pyeti 
për të tretën herë: “A më do ti mua?”, dhe 
iu përgjigj: “Zot, ti di çdo gjë, ti di se unë të 
dua”. Jezusi i tha: “Kulloti delet e mia.

Shiko: Isaia 40:9-11; Mateu 23:14,37; Mateu 24:10; Luka 
12:52,53; Luka 21:16,17; Gjoni 12:13; Hebrenjve 2:3; Hebrenjve 

10:26,27.

B06 Mesia është Bariu i mirë.
B15 Mesia do të jetë i mëshirshëm.

ZAKARIA 11:7 Atëherë nisa t›i kullos delet 
që ishin caktuar për thertore, pikërisht më 
të mjerat e kopesë. Mora pastaj për vete dy 
shkopinj: njërin e quajta “Hir” dhe tjetrin 
“Bashkim”, dhe nisa ta kullos kopenë.

MATEU 9:35 Dhe Jezusi kalonte nëpër të 
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gjitha qytetet dhe fshatrat, duke i mësuar në 
sinagogat e tyre, duke predikuar ungjillin e 
mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje e 
çdo lëngatë në popull.

36 Duke parë turmat, kishte dhembshuri për to, 
sepse ishin të lodhur dhe të shpërndarë si delet 
pa bari.

MATEU 11:5 Të verbërit po shohin, të çalët 
po ecin, lebrozët janë pastruar dhe të shurdhërit 
po dëgjojnë; të vdekurit po ngjallen dhe ungjilli 
po u predikohet të varfërve.

GJONI 10:16 Unë kam edhe dele të tjera që 
nuk janë të kësaj vathe; duhet t›i mbledh edhe 
ato, dhe ato do ta dëgjojnë zërin tim, dhe do 
të jetë një tufë e vetme dhe një Bari i vetëm.

GJONI 17:21 që të gjithë të jenë një, ashtu si 
ti, o Atë, je në mua dhe unë në ty; edhe ata të jenë 
një në ne, që bota të besojë se ti më ke dërguar.

22 Dhe unë u kam dhënë lavdinë që më ke 
dhënë, që ata të jenë një, ashtu si ne jemi një.

23 Unë jam në ta dhe ti në mua, që të jenë të 
përsosur në unitet dhe që bota të njohë që ti 
më ke dërguar dhe që i ke dashur, ashtu si më 
ke dashur mua.

Shiko: Isaia 61:1; Jeremía 5:4; Ezekieli 37:16-23; Sofonia 3:12; 
Zakaria 11:4,10,11,14.

F03 Mesia do të refuzohet.
F11 Vuajtja e Mesias.

ZAKARIA 11:8 Brenda një muaj eliminova 
tre barinj. Unë isha i paduruar me ta, edhe 
ata gjithashtu më urrenin.

MATEU 23:34 Prandaj, ja unë po ju dërgoj 

profetë, dijetarë dhe skribë; ju disa prej tyre 
do t›i vritni dhe do t›i kryqëzoni, disa të tjerë 
do t›i fshikulloni në sinagogat tuaja dhe do t›i 
persekutoni nga një qytet në tjetrin,

35 që të bjerë mbi ju gjithë gjaku i drejtë i 
derdhur mbi dhe, nga gjaku i të drejtit Abel, 
deri te gjaku i Zaharias, birit të Barakias, që ju 
e vratë ndërmjet tempullit dhe altarit.

36 Në të vërtetë po ju them se të gjitha këto gjëra 
do të bien mbi këtë brez.

MATEU 27:20 Por krerët e priftërinjve dhe 
pleqtë ia mbushën mendjan turmës që të 
kërkonte Barabën, dhe Jezusi të vritej.

LUKA 12:50 Tani unë kam një pagëzim me 
të cilën duhet të pagëzohem dhe jam në ankth 
deri sa të kryhet.

LUKA 19:14 Por qytetarët e vet e urrenin 
dhe i dërguan pas një përfaqësi duke thënë: 
“Nuk duam që ky të mbretërojë përmbi ne”.

GJONI 7:7 Bota nuk mund t›ju urrejë 
juve, por më urren mua sepse unë dëshmoj 
për të se veprat e saj janë të mbrapshta.

GJONI 15:18 Nëse bota ju urren, ta dini se 
më ka urryer mua para jush.

GJONI 15:23 Kush më urren mua, urren 
edhe Atin tim.

24 Po të mos kisha bërë në mes tyre vepra që 
askush tjetër nuk ka bërë, nuk do të kishin 
faj; por tani, përkundrazi, e kanë parë, dhe më 
kanë urryer mua dhe Atin tim.

25 Por kjo ndodhi që të përmbushet fjala e shkruar 
në ligjin e tyre: “Më kanë urryer pa shkak”.

Shiko: Psalmet 106:40; Isaia 49:7; Jeremía 12:8; Osea 9:15.
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H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.

ZAKARIA 11:9 Atëherë thashë: “Nuk do t›i 
kullos më; kush është duke vdekur, le të 
vdesë dhe kush është për të humbur, le të 
humbasë; pastaj ato që do të mbeten le të 
hanë njëra tjetrën”.

JEREMÍA 23:33 Në qoftë se ndërkaq ky popull 
ose një profet a një prift do të të pyesë, duke 
thënë: “Cili është orakulli i Zotit?”, ti do t›u 
përgjigjesh atyre: Cilin orakull? Unë do t›ju 
hedh poshtë”, thotë Zoti.

JEREMÍA 23:39 ja, unë do t›ju harroj 
plotësisht dhe do t›ju hedh larg fytyrës sime, 
ju dhe qytetin që ju kisha dhënë juve dhe 
etërve tuaj,

MATEU 15:14 Hiqni dorë prej tyre; ata janë 
të verbër, prijës të verbërish; dhe në qoftë se 
një i verbër i prin një të verbëri tjetër, të dy do 
të bien në gropë”.

MATEU 21:19 Dhe gjatë rrugës pa një 
fik dhe iu afrua, por nuk gjeti asgjë përveç 
gjetheve; dhe i tha: “Mos u lidhtë më kurrë 
fryt prej teje përjetë!”. Dhe fiku u tha 
menjëherë.

MATEU 21:43 Prandaj unë po ju them se 
juve do t›ju hiqet mbretëria e Perëndisë dhe 
do t›i jepet një kombi që do ta bëjë të japë 
fryt.

MATEU 23:38 Ja, shtëpia juaj po ju lihet e 
shkretë.

39 Sepse unë po ju them, se tash e tutje nuk do 
të më shihni më deri sa të thoni: “I bekuar 
qoftë ai që vjen në emër të Zotit!””.

GJONI 8:21 Jezusi, pra, u tha atyre përsëri: 
“Unë po shkoj dhe ju do të më kërkoni, dhe 
do të vdisni në mëkatin tuaj. Atje ku shkoj 
unë, ju nuk mund të vini”.

GJONI 8:24 Prandaj ju thashë se ju do 
të vdisni në mëkatet tuaja, sepse po të mos 
besoni se unë jam, ju do të vdisni në mëkatet 
tuaja”.

VEPRAT E APOSTUJVE 13:46 Atëherë 
Pali dhe Barnaba, duke folur lirisht, thanë: “Ishte 
e nevojshme që fjala e Perëndisë t›ju shpallej 
ju më së pari; por, ngaqë ju e hidhni poshtë 
dhe nuk e çmoni veten të denjë për jetën e 
përjetshme, ja, ne po u drejtohemi johebrenjve.

47 Sepse kështu na ka urdhëruar Zoti: “Unë 
të vura si dritë të johebrenjve, që ti ta çosh 
shpëtimin deri në skajin e dheut””.

VEPRAT E APOSTUJVE 28:26 duke 
thënë: “Shko tek ai popull dhe i thuaj: “Do 
të dëgjoni, por nuk do të merrni vesh, do të 
vështroni, por nuk do të shikoni;

27 në fakt zemra e këtij populli u bë e ngurtë, dhe 
i janë rënduar veshët dhe kanë mbyllur sytë, që 
të mos shohin me sy dhe të mos dëgjojnë me 
veshë dhe të mos kuptojnë me zemër dhe të 
mos kthehen dhe unë të mos i shëroj.

28 Ta dini, pra, se ky shpëtim i Perëndisë iu 
dërgua johebrenjve, dhe ata do ta dëgjojnë!”.

ZBULESA 22:11 Kush është i padrejtë, le të 
vazhdojë të jetë i padrejtë, kush është i ndyrë 
le të vazhdojë të jetë i ndyrë, kush është i 
drejtë le të vazhdojë të praktikojë drejtësinë, 
dhe kush është i shenjtë le të vazhdojë të 
shenjtërohet.

Shiko: Isaia 9:20,21; Jeremía 19:9; Ezekieli 5:10.
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E25 esia do të besohet dhe lavdërohet.
F04 Pasojat e refuzimit të Mesias.

ZAKARIA 11:10 Mora pastaj shkopin tim 
“Hir” dhe e theva, për të shfuqizuar 
besëlidhjen që kisha lidhur me gjithë 
popujt.

11 Po atë ditë ai u shfuqizua. Kështu delet më 
të mjera të kopesë që po më shikonin, e 
kuptuan se ajo ishte fjala e Zotit.

LUKA 2:25 Dhe ja, në Jeruzalem ishte një 
njeri që quhej Simeon; Ky njeri ishte i drejtë 
dhe i përshpirtshëm dhe priste ngushëllimin e 
Izraelit; dhe Fryma e Shenjtë ishte mbi të.

LUKA 2:38 Edhe ajo erdhi në atë 
moment, lavdëroi Zotin dhe u fliste për këtë 
fëmijë të gjithë atyre që prisnin çlirimin në 
Jeruzalem.

LUKA 21:5 Pastaj, kur disa po flisnin për 
tempullin dhe vinin në pah se ishte i stolisur 
me gurë të bukur dhe me oferta, ai tha:

6 “Nga të gjitha këto gjëra që ju admironi, do të 
vijnë ditët kur nuk do të mbetet gur mbi gur 
pa u rrënuar”.

LUKA 21:32 Në të vërtetë unë po ju them 
se nuk do të kalojë ky brez, derisa të gjitha 
këto gjëra të kenë ndodhur.

LUKA 23:51 ai nuk kishte miratuar 
vendimin dhe veprimin e të tjerëve. Ai ishte 
nga Arimatea, qytet i Judesë dhe priste edhe ai 
mbretërinë e Perëndisë.

LUKA 24:49 Dhe ja, unë po dërgoj mbi 
ju premtimin e Atit tim, por ju qëndroni në 
qytetin e Jeruzalemit deri sa të visheni me 

pushtet nga lart”.

ROMAKËVE 9:3 Sepse do të doja të isha vetë i 
ma-llkuar, i ndarë nga Krishti, për vëllezërit e 
mi, për farefisin tim sipas mishit,

4 të cilët janë Izraelitë dhe atyre u përket birëria, 
lavdia, besëlidhjet, shpallja e ligjit, shërbimi 
hyjnor dhe premtimet;

5 të tyre janë edhe etërit, prej të cilëve rrjedh 
sipas mishit Krishti, i cili është përmbi çdo gjë 
Perëndi, i bekuar përjetë. Amen.

ROMAKËVE 11:7  E çfarë, atëherë? 
Izraeli nuk e mori atë që kërkonte, kurse të 
zgjedhurit e morën, dhe të tjerët u verbuan,

8 siç është shkruar: “Perëndia u dha atyre frymë 
hutimi, sy që të mos shohin dhe veshë që të 
mos dëgjojnë deri në ditën e sotme”.

9 Dhe Davidi thotë: “Tryeza e tyre iu bëftë lak, 
një kurth, një pengesë dhe një shpagim.

10 Sytë e tyre u errësofshin që të mos shohin, dhe 
kurrizin e tyre kërruse përgjithnjë”.

11 Unë them, pra: “Mos u penguan, që të 
rrëzohen? Aspak; por me anë të rrëzimit 
të tyre u erdhi shpëtimi johebrenjve, që t›i 
shtjerë ata në xhelozi.

12 Edhe nëse rrëzimi i tyre është fitim për 
botën dhe pakësimi i tyre është fitim për 
johebrenjtë, sa më tepër do të jetë mbushullia 
e tyre?

GALATASVE 3:16    Dhe unë them këtë: 
ligji, që erdhi katërqind e tridhjetë vjet më 
pas, nuk e zhvleftëson besëlidhjen e aprovuar 
më parë nga ana e Perëndisë në Krishtin, në 
mënyrë që të prishë premtimin.

17 Sepse, në qoftë se trashëgimi është nga ligji, 
nuk është më nga premtimi. Por Perëndia ia 
fali atë Abrahamit me anë të premtimit.

18 Atëherë, pse u dha ligji? Ai u shtua për shkak 
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të shkeljeve, deri sa të vinte pasardhja së 
cilës i qe bërë premtimi; dhe ky ligj u shpall 
nëpërmjet engjëjve, me anë të një ndërmjetësi.

HEBRENJVE 7:22  kurse ai, mbasi 
qëndron për jetë të jetës, ka priftëri të 
patjetërsueshme,

HEBRENJVE 8:8 Dhe kjo është besëlidhja që 
unë do të bëj me shtëpinë e Izraelit pas atyre 
ditëve, thotë Zoti: unë do t›i shtie ligjet e mia 
në mendjet e tyre dhe do t›i shkruaj në zemrat 
e tyre, dhe do të jem Perëndia e tyre dhe ata 
do të jenë populli im.

9 Dhe askush nuk do të mësojë më të afërmin 
e tij, askush vëllanë e vet, duke thënë: “Njih 
Perëndinë!”. Sepse të gjithë do të më njohin, 
nga më i vogli e deri tek më i madhi prej tyre,

10 sepse unë do të jem i mëshirshëm për 
paudhësitë e tyre dhe nuk do të kujtoj më 
mëkatet e tyre dhe keqbërjet e tyre”.

11 Duke thënë “një besëlidhje e re”, ai e vjetëroi 
të parën; edhe ajo që vjetrohet dhe plaket 
është afër prishjes.

12 Sigurisht edhe e para Besëlidhje kishte 
disa rregulla për shërbesën hyjnore dhe për 
shenjtëroren tokësore.

13 Sepse u ndërtua një tabernakull i parë, në 
të cilin ishte shandani, tryeza dhe bukët e 
paraqitjes; ai quhet: “Vendi i shenjtë”.

Shiko: Psalmet 89:39; Isaia 8:17; Isaia 26:8,9; Jeremía 14:21; 
Jeremía 31:31,32; Ezekieli 7:20-22; Ezekieli 16:59-61; Ezekieli 

24:21; Danieli 9:26; Mikea 7:7; Luka 24:49-53.

F05 Mesia do të tradhtohet

ZAKARIA 11:12 Atëherë u thashë atyre: “Po 
t›ju duket e drejtë, më jepni pagën time; në 
se jo, lëreni”. Kështu ata e peshuan pagën 
time: tridhjetë sikla argjendi.

13 Por Zoti më tha: “Hidhja poçarit çmimin 
madhështor me të cilin ata më vlerësuan”. 
Atëherë i mora tridhjetë siklat prej 
argjendi dhe i hodha në shtëpinë e Zotit 
për poçarin.

MATEU 26:14 Atëherë një nga të 
dymbëdhjetët, me emër Judë Iskarioti, shkoi 
te krerët e priftërinjëve,

15 dhe u tha atyre: “Sa do të më jepni që unë 
t›jua dorëzoj?”. Dhe ata i numëruan tridhjetë 
sikla argjendi.

16 Dhe qysh atëherë ai kërkonte rastin e 
përshtatshëm për ta tradhtuar.

MATEU 27:3 Atëherë Juda, që e kishte 
tradhtuar, kur pa se e dënuan Jezusin, u 
pendua dhe ua ktheu krerëve të priftërinjve 
dhe pleqve të tridhjetë siklat prej argjendi,

4 duke thënë: “Mëkatova duke tradhtuar gjakun 
e pafaj”. Por ata thanë: “Po ne ç›na duhet? 
Punë për ty!”.

5 Dhe ai, mbasi i hodhi siklat prej argjendi në 
tempull, u largua dhe shkoi e u var në litar.

6 Por krerët e priftërinjve i mblodhën këta 
denarë dhe thanë: “Nuk është e ligjshme t›i 
vëmë në thesarin e tempullit, sepse është 
çmim gjaku”.

7 Dhe, mbasi bënin këshill, me këtë denar blenë 
arën e poçarit për varreza të të huajve.

8 Prandaj këtë arë e quajtën deri ditën e sotme: 
“Ara e gjakut”.

9 Atëherë u përmbush ç›ishte thënë nga profeti 
JEREMÍA që thotë: “Dhe i morën të tridhjetë 
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monedhat prej argjendi, çmimin e atij që e 
çmuan, siç kishin çmuar bijtë e Izraelit; 1)

10 dhe i shpenzuan për arën e poçarit, ashtu si 
më urdhëroi Zoti”.

1)  Fjalët e cituara këtu nuk janë gjetur 
te JEREMÍA, por te Zakaria; dhe një 
shumëllojshmëri supozimesh janë formuar, 
në mënyrë që të pajtojnë këtë mospërputhje. 
Mendimi më i mundshëm duket të jetë, se 
emri i profetit ishte lënë pas dore fillimisht 
nga Evangjelistët, dhe se emri i JEREMÍA u 
shtua nga një kopist. Të moçmit e përdornin 
për të thënë: “fantazma e JEREMÍAs banon te 
Zakaria”.

F03 Mesia do të refuzohet.
F08 Detajet e vdekjes së Mesias
G04 Mesia do të derdhë Shpirtin e Tij.
H01 Kthimi i Mesias është parashikuar.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të tij.

ZAKARIA 12:1-2
ZAKARIA 12:3 Atë ditë do të ndodhë që 

unë do ta bëj Jeruzalemin një gur të rëndë 
për gjithë popujt; të gjithë ata që do të 
ngarkohen me të do të bëhen krejtësisht 
copë-copë, edhe sikur të mblidheshin të 
gjitha kombet e dheut kundër tij.

ZAKARIA 12:4-7
ZAKARIA 12:8 Atë ditë Zoti do t›i mbrojë 

banorët e Jeruzalemit; atë ditë më i dobëti 
ndër ta do të jetë si Davidi, dhe shtëpia e 
Davidit do të jetë si Perëndia, si Engjëlli i 
Zotit përpara tyre.

9 Atë ditë do të ndodhë që unë do të veproj 

për të shkatërruar të gjitha kombet që do 
të dalin kundër Jeruzalemit”.

10 Do të derdh mbi shtëpinë e Davidit dhe 
mbi banorët e Jeruzalemit Frymën e hirit 
dhe të përgjërimit; dhe ata do të vështrojnë 
drejt meje, drejt atij që kanë therur; do 
të pikëllohen për të, ashtu si pikëllohesh 
për një bir të vetëm, dhe do të hidhërohen 
shumë për të, ashtu si hidhërohesh fort për 
një të parëlindur.

ZAKARIA 12:11-14

GJONI 19:34 por njëri nga ushtarët ia 
tejshpoi brinjën me një heshtë, dhe menjëherë 
i doli gjak e ujë.

35 Dhe ai që ka parë, ka dëshmuar për këtë, dhe 
dëshmia e tij është e vërtetë; dhe ai e di se 
thotë të vërtetën, që ju të besoni.

36 Këto gjëra në fakt ndodhën që të përmbushet 
Shkrimi: “Nuk do t›i thyhet asnjë eshtër”.

37 Dhe akoma një Shkrim tjetër thotë: “Do të 
vështrojnë atë që e kanë tejshpuar”.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:17 Dhe në 
ditët e fundit do të ndodhë, thotë Perëndia, 
që unë do të përhap nga Fryma ime mbi 
çdo mish; dhe bijtë tuaj e bijat tuaja do të 
profetizojnë, të rinjtë tuaj do të shohin vegime 
dhe të moshuarit tuaj do të shohin ëndrra.

18 Në ato ditë do të përhap nga Fryma im mbi 
shërbëtorët e mi dhe mbi shërbëtoret e mia, 
dhe do të profetizojnë.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:23 ai, pra, 
sipas këshillit të caktuar dhe të paranjohur të 
Perëndisë, ju dorëzua juve dhe ju e zutë dhe, 
me duart e të padrejtëve, e gozhduat në kryq 
dhe e vratë.

24 Por Perëndia e ka ringjallur, pasi e zgjidhi nga 
ankthet e vdekjes, sepse nuk ishte e mundur 
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që vdekja ta mbante atë.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:33 Ai, pra, 
duke qenë i ngritur në të djathtë të Perëndisë 
dhe duke marrë nga Ati premtimin e Frymës 
së Shenjtë, ka përhapur atë që ju tani shihni 
dhe dëgjoni.

VEPRAT E APOSTUJVE 2:36 Ta dijë, 
pra, me siguri, gjithë shtëpia e Izraelit se atë 
Jezus që ju e keni kryqëzuar, Perëndia e ka 
bërë Zot e Krisht”.

37 Kur ata i dëgjuan këto gjëra, u pikëlluan 
në zemër dhe pyetën Pjetrin dhe apostujt: 
“Vëllezër, ç›duhet të bëjmë?”.

38 Atëherë Pjetri u tha atyre: “Pendohuni dhe 
secili nga ju le të pagëzohet në emër të Jezu 
Krishtit për faljen e mëkateve, dhe ju do të 
merrni dhuratën e Frymës së Shenjtë.

ZBULESA 1:7 “Unë jam Alfa dhe Omega, 
fillimi dhe mbarimi”, thotë Zoti “që është dhe 
që ishte dhe që vjen, i Plotfuqishmi”.

Shiko: #1; #2; #3; #4; #5; Veprat e Apostujve 10:45; Veprat e 
Apostujve 11:15; Titi 3:5,6.

E04 Fitorja mbi mëkatin nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

ZAKARIA 13:1 Atë ditë do të hapet një 
burim për shtëpinë e Davidit dhe për 
banorët e Jeruzalemit, për mëkatin dhe 
për papastërtinë.

2 Atë ditë do të ndodhë”, thotë Zoti i 
ushtrive, “që unë do të shfaros nga vendi 
emrat e idhujve, që nuk do të kujtohen më; 
do të zhduk gjithashtu profetët nga vendi 
dhe frymën e papastër.

EZEKIELI 36:25 Do të lëshoj pastaj ujë të 
pastër mbi ju dhe do të jeni të pastër; do t›ju 
pastroj nga të gjitha ndyrësirat tuaja dhe nga 
të gjithë idhujt tuaj.

GJONI 1:29 Të nesërmen, Gjoni e pa 
Jezusin që po vinte drejt tij dhe tha: “Ja, 
Qengji i Perëndisë, që heq mëkatin e botës!

1 E KORINTASVE 6:11 Dhe të tillë ishit 
disa nga ju; por u latë, por u shenjtëruat, por 
u shfajësuat në emër të Zotit Jezus dhe me anë 
të Frymës së Perëndisë tonë.

TITI 3:5 të cilën e derdhi me mbushëlli mbi ne, 
me anë të Jezu Krishtit, shpëtimtarit tonë,

6 që ne, të shfajësuar me anë të hirit të tij, të 
bëhemi trashëgimtarë të jetës së përjetshme, 
sipas shpresës që kemi.

1 GJONIT 1:7 Po t›i rrëfejmë mëkatet tona, 
ai është besnik dhe i drejtë që të na falë 
mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi.

ZBULESA 1:5 Atij që na deshi dhe na lau 
nga mëkatet tona në gjakun e tij, dhe na bëri 
mbretër dhe priftër për Perëndinë dhe Atin e 
tij, atij i qoftë lavdi dhe pushtet në shekuj të 
shekujve. Amen.

ZBULESA 7:13 Dhe unë i thashë: “Imzot, ti e 
di”. Atëherë ai më tha: “Këta janë ata që kanë 
ardhur nga shtrëngimi i madh, dhe i kanë larë 
rrobat e tyre dhe i kanë zbardhur në gjakun e 
Qengjit.

14 Prandaj edhe janë përpara fronit të Perëndisë 
dhe i shërbenin atij ditë e natë në tempullin e 
tij; dhe ai që rri ulur mbi fron do të banojë në 
mes tyre.
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Shiko: #1; #2; #5; Ezekieli 37:23-26; Osea 2:18; Osea 14:7; Sofonia 
1:3,4; Efesianëve 5:25-27; Hebrenjve 9:13,14; Gjoni 5:6.

 

F01 Vdekja e Mesisë është parashikuar.
F06 Mesia do të lihet vetëm.

ZAKARIA 13:7 “Zgjohu, o shpatë, kundër 
bariut tim dhe kundër njeriut që është 
shoku im”, thotë Zoti i ushtrive. “Godite 
bariun dhe delet le të shpërndahen; 
pastaj do ta drejtoj dorën time kundër të 
vegjëlve.

MATEU 26:31 Atëherë Jezusi u tha atyre: 
“Këtë natë të gjithë ju do të skandalizoheni 
për shkakun tim, sepse është shkruar: “Do 
të godas bariun dhe delet e kopesë do të 
shpërndahen”.

MATEU 26:56 Por të gjitha këto ndodhën që 
të përmbushen Shkrimet e profetëve”. Atëherë 
të gjithë dishepujt e lanë dhe ikën.

MARKU 14:27 Dhe Jezusi u tha atyre: Ju të 
gjithë do të skandalizoheni me mua sonte, 
sepse është shkruar: “Do ta godas Bariun dhe 
delet do të shpërndahen”.

MARKU 14:50 Atëherë dishepujt e lanë dhe 
ikën të gjithë.

GJONI 16:32 Ja, po vjen ora, madje tashmë 
ka ardhur, në të cilën ju do të shpërndaheni, 
secili për punë të vet, dhe do të më lini vetëm; 
por unë nuk jam vetëm, sepse Ati është me 
mua.

GJONI 17:12 Kur isha me ata në botë, unë i 
kam ruajtur në emrin tënd; unë i kam ruajtur 

ata që ti më ke dhënë dhe askush nga ata nuk 
ka humbur, përveç birit të humbjes, që të 
përmbushej Shkrimi.

GJONI 18:7 Atëherë Jezusi i pyeti përsëri: 
“Kë kërkoni?”. Ata thanë: “Jezusin Nazareas”.

8 Jezusi u përgjigj: “Ju kam thënë se unë jam; 
prandaj nëse më kërkoni mua, i lini këta të 
shkojnë”;

9 që të përmbushej fjala që kishte thënë: “Nuk 
kam humbur asnjë nga ata që më ke dhënë”.

Shiko: Isaia 5:1-5; Isaia 27:1,2; Mateu 18:10-14; Veprat e Apostujve 
2:23.

H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

ZAKARIA 13:8 Dhe në gjithë vendin do të 
ndodhë”, thotë Zoti, “që dy të tretat do të 
shfarosen dhe do të vdesin, por një e treta 
do të mbetet.

9 Këtë të tretë do ta bëj të kalojë nëpër zjarr, 
do ta rafinoj ashtu si rafinohet argjendi 
dhe do ta vë në provë ashtu si provohet ari. 
Ata do të thërresin emrin tim dhe unë do 
t›i kënaq. Unë do të them: Ky është populli 
im, dhe ai do të thotë: Zoti është Perëndia 
im”.

MATEU 21:43 Prandaj unë po ju them se 
juve do t›ju hiqet mbretëria e Perëndisë dhe 
do t›i jepet një kombi që do ta bëjë të japë 
fryt.

44 Dhe ai që do të bjerë mbi këtë gur do të bëhet 
copëcopë; dhe ai mbi të cilin do të bjerë ai do 
të jetë i thërrmuar”.
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MATEU 24:2 Por Jezusi u tha atyre: “A nuk 
i shikoni ju të gjitha këto? Në të vërtetë po ju 
them se këtu nuk do të mbetet asnjë gur mbi 
gur që nuk do të rrënohet”.

MATEU 24:21 sepse atëherë do të ketë një 
mundim aq të madh, sa nuk ka ndodhur 
kurrë që nga krijimi i botës e deri më sot, dhe 
as nuk do të ketë më kurrë!

22 Dhe, po të mos shkurtoheshin ato ditë, asnjë 
mish nuk do të shpëtonte; por për shkak të të 
zgjedhurve, ato ditë do të shkurtohen.

LUKA 21:24 Dhe ata do të bien nga 
tehu i shpatës, do t›i çojnë robër ndër 
të gjitha kombet, dhe Jeruzalemin do ta 
shkelin paganët, derisa të plotësohen kohët e 
paganëve”.

ZBULESA 8:7 Dhe engjëlli i dytë i ra borisë 
dhe diçka si një mal i madh që digjet nga 
zjarri u hodh në det, dhe e treta e detit u bë 
gjak;

8 dhe e treta e krijesave që rrojnë në det 
ngordhi, dhe e treta e anijeve u shkatërruan.

9 Dhe i treti engjëll i ra borisë, dhe ra nga qielli 
një yll i madh që digjej si pishtar, dhe ra mbi 
pjesën e tretë të lumenjve dhe mbi burimet e 
ujërave.

10 Dhe emri i yllit është “pelin” dhe e treta e 
ujërave u bë pelin; dhe shumë njerëz vdiqën 
për shkak të këtyre ujërave, sepse u bënë të 
hidhura.

11 Dhe i katërti engjëll i ra borisë, dhe u godit 
pjesa e tret e diellit dhe pjesa e tret e hënës 
dhe pjesa e tret e yjeve, që të errësohej e treta 
e tyre dhe e treta e ditës e humbi shkëlqimin e 
saj, kështu edhe nata.

12 Dhe pashë, dhe dëgjova një engjëll që 
fluturonte në mes të qiellit dhe thoshte me 

zë të madh: “Mjerë, mjerë, mjerë atyre që 
banojnë mbi dhe, për shkak të të rënave të 
tjera të borive që të tre engjëjtë do t›i bien”.

ZBULESA 16:19 Dhe qyteti i madh u nda në 
tri pjesë dhe qytetet e kombeve ranë, Babilona 
e madhe u kujtua përpara Perëndisë, që 
t›i japë kupën e verës së zemërimit të tij të 
tërbuar.

Shiko: #1; #2; #5; Psalmet 66:10-12; Mateu 23:35-37; Luka 
19:41-44; Luka 21:20-24; Luka 23:28-30; 1 e Korintasve 3:11-13; 1 

Thesalonikasve 2:15,16; 1 Pjetrit 1:6-8; 1 Pjetrit 4:12,13.

E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

H01 Kthimi i Mesias është parashikuar.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.
 
ZAKARIA 14:1-2
ZAKARIA 14:3 Pastaj Zoti do të dalë për të 

luftuar kundër atyre kombeve, ashtu si ka 
luftuar herë të tjera në ditën e betejës.

4 Atë ditë këmbët e tij do të ndalen sipër 
malit të Ullinjve që ndodhet përballë 
Jeruzalemit, në lindje, dhe mali i 
Ullinjve do të çahet në mes, nga lindja në 
perëndim, duke krijuar kështu një luginë 
të madhe; gjysma e malit do të tërhiqet 
drejt veriut dhe gjysma tjetër drejt jugut.

5 Atëherë ju do të ikni nëpër luginën e 
maleve të mi, sepse lugina e maleve do 
të shtrihet deri në Atsal; po, do të ikni 
ashtu si keni ikur përpara tërmetit gjatë 
ditëve të Uziahut, mbretit të Judës; kështu 
Zoti, Perëndia im do të vijë, dhe gjithë të 
shenjtit e tij do të jenë me ty.
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6 Atë ditë do të ndodhë që nuk do të ketë më 
dritë; yjet e ndritshëm do të erren.

7 Do të jetë një ditë unikale, që njihet nga 
Zoti; nuk do të jetë as ditë as natë, por aty 
nga mbrëmja do të ketë dritë.

8 Atë ditë do të ndodhë që nga Jeruzalemi 
do të burojnë ujëra të freskëta: gjysma e 
tyre do të shkojë drejt detit lindor dhe 
gjysma drejt detit perëndimor; kështu do 
të jetë si në verë ashtu edhe në dimër.

9 Zoti do të jetë mbret mbi gjithë dheun; atë 
ditë do të jetë vetëm Zoti dhe vetëm emri i 
tij.

ZAKARIA 14:10-15
ZAKARIA 14:16 Dhe do të ndodhë që secili 

nga të mbijetuarit nga të gjitha kombet që 
kanë dalë kundër Jeruzalemit do të dalë 
vit për vit për të adhuruar Mbretin, Zotin 
e ushtrive, dhe për të kremtuar festën e 
Kasolleve.

17 Dhe do të ndodhë që, në qoftë se ndonjë 
familje e dheut nuk do të shkojë në 
Jeruzalem për të adhuruar Mbretin, Zotin 
e ushtrive, kurrfarë shiu nuk do të bjerë 
mbi to.

18 Në qoftë se familja e Egjiptit nuk do të 
dalë dhe nuk do të vijë, as mbi të nuk do të 
bjerë shi, por do të bjerë e njëjta plagë me 
të cilën Zoti do të godasë kombet që nuk 
do të dalin të kremtojnë festën e Kasolleve.

19 Ky do të jetë ndëshkimi i Egjiptit, dhe 
ndëshkimi i të gjitha kombeve që nuk do 
të dalin të kremtojnë festën e Kasolleve.

20 Atë ditë mbi zilkat e kuajve do të skalitet: 
“SHENJTÉRIM ZOTIT”. Tenxheret në 
shtëpinë e Zotit do të jenë si legenët e 
vegjël përpara altarit.

21 Po, çdo tenxhere në Jeruzalem dhe në 
Judë do t›i shenjtërohet Zotit të ushtrive; 
të gjithë ata që do të ofrojnë flijime do të 

vijnë t›i marrin për të gatuar mishrat. Atë 
ditë në shtëpinë e Zotit nuk do të ketë më 
asnjë tregtar.

ISAIA 2:2 Në ditët e fundit do të vij 
që mali ku ndodhet shtëpia e Zotit do të 
vendoset në majën e maleve dhe do të ngrihet 
mbi disa kodra, dhe këtu do të vershojnë tërë 
kombet.

3 Shumë popuj do të vijnë duke thënë: “Ejani, 
të ngjitemi në malin e Zotit, në shtëpinë e 
Perëndisë të Jakobit; ai do të na mësojë rrugët 
e tij dhe ne do të ecim në shtigjet e tij”. Sepse 
nga Sioni do të dalë ligji dhe nga Jeruzalemi 
fjala e Zotit.

4 Ai do të sigurojë drejtësi midis kombeve dhe 
do të qortojë shumë popuj. Do t›i farkëtojnë 
shpatat e tyre duke i kthyer në plugje dhe 
heshtat e tyre në drapinj; një komb nuk ka 
për të ngritur shpatën kundër një kombi tjetër 
dhe nuk do të mësojnë më luftën.

MATEU 16:27 Sepse Biri i njeriut do të vijë 
në lavdinë e Atit të vet bashkë me engjëjt e 
tij; dhe atëherë ai do të shpërblejë secilin sipas 
veprës së tij.

MATEU 24:35 Qielli dhe toka do të kalojnë, 
por fjalët e mia nuk do të kalojnë.

36 Tani sa për atë ditë dhe për atë orë, askush s›e 
di, as engjëjt e qieive, por vetëm Ati im.

37 Por, ashtu si qe në ditët e Noeut, kështu do të 
jetë edhe në ardhjen e Birit të njeriut.

MATEU 28:18 Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli 
atyre duke thënë: “Mua më është dhënë çdo 
pushtet në qiell e në tokë.

GJONI 4:10 Jezusi u përgjigj dhe i tha: 
“Po ta njihje ti dhuratën e Perëndisë dhe kush 
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është ai që të thotë: “Më jep të pi!”, ti vetë do 
të kërkoje nga ai dhe ai do të të jepte ujë të 
gjallë”.

GJONI 4:14 por kush pi nga uji që do t›i 
jap unë nuk do të ketë më kurrë etje përjetë; 
por uji që unë do t›i jap do të bëhet në të një 
burim uji që gufon në jetë të përjetshme”.

GJONI 7:37 Ditën e fundit, në ditën e 
madhe të festës, Jezusi u çua në këmbë dhe 
thirri duke thënë: “Nëse dikush ka etje, le të 
vijë tek unë e të pijë.

38 Ai që beson në mua, siç ka thënë Shkrimi, 
nga brendësia e tij do të burojnë lumenj uji të 
gjallë”.

39 Por këtë ai e tha për Frymën, që do të merrnin 
ata që do të besonin në të; sepse Fryma e 
Shenjtë në fakt nuk ishte dhënë ende, sepse 
Jezusi ende nuk ishte përlëvduar.

VEPRAT E APOSTUJVE 1:10 Dhe, si 
ata po i mbanin sytë e ngulitur në qiell, ndërsa 
ai po largohej, ja dy burra në rroba të bardha 
iu paraqitën atyre,

11 dhe thanë: “Burra Galileas, pse qëndroni 
e shikoni drejt qiellit? Ky Jezus, që u është 
marrë në qiell nga mesi juaj, do të kthehet në 
të njëjtën mënyrë, me të cilën e keni parë të 
shkojë në qiell”.

12 Atëherë ata u kthyen në Jeruzalem, nga mali 
që quhet i Ullinjve, që është afër Jeruzalemit 
sa një ecje e së shtunës.

ZBULESA 11:13 Mjerimi i dytë kaloi, por ja, 
mjerimi i tretë do vijë së shpejti.

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 

adhuruan Perëndinë,

ZBULESA 16:18 Atëherë shkrepën zëra 
bubullima dhe vetëtima, dhe u bë një tërmet i 
madh, që i tillë nuk ishte bërë qëkurse u bënë 
njerëzit mbi tokë, një tërmet kaq fort i madh.

19 Dhe qyteti i madh u nda në tri pjesë dhe 
qytetet e kombeve ranë, Babilona e madhe u 
kujtua përpara Perëndisë, që t›i japë kupën e 
verës së zemërimit të tij të tërbuar.

20 Dhe çdo ishull iku, edhe malet nuk u gjetën 
më.

21 Dhe një breshër i madh, me peshë prej një 
talenti, ra nga qielli mbi njerëzit; edhe njerëzit 
blasfemuan Perëndinë për plagën e breshërit; 
sepse plaga e tij ishte me të vërtetë e madhe.

ZBULESA 21:23 Dhe qyteti nuk ka nevojë për 
diell, as për hënë që të ndriçojnë në të, sepse 
lavdia e Perëndisë e ndriçon atë, dhe llamba e 
tij është Qengji.

24 Dhe kombet e të shpëtuarve do të ecin në 
dritën e tij; dhe mbretërit e dheut do të sjellin 
lavdinë dhe nderin e tyre në të.

25 Dhe portat e tij nuk do të mbyllen asnjëherë 
gjatë ditës, sepse nuk do të ketë asnjëherë 
natë.

ZBULESA 22:1 Dhe më tregoi lumin e pastër 
të ujit të jetës, te kthjellët si kristali, që dilte 
nga froni i Perëndisë dhe i Qengjit.

2 Në mes të sheshit të qytetit, këtej e andej 
lumit, ishte druri i jetës që jep dymbëdhjetë 
fruta, dhe që nxjerr frutin e saj në çdo 
muaj; dhe gjethet e drurit janë për shërim të 
kombeve.

ZBULESA 22:5 Dhe atje natë nuk do të ketë; 
edhe nuk kanë nevojë për llambë, as për dritë 
dielli, sepse Zoti Perëndi i ndriçon; dhe ata do 
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të mbretërojnë në shekuj të shekujve.

ZBULESA 22:17 Dhe Fryma dhe nusja thonë: 
“Eja!”. Dhe ai që dëgjon le të thotë: “Eja!”. 
Dhe ai që ka etje, le të vijë; dhe ai që do, le të 
marrë si dhuratë ujin e jetës.

Shiko: #1; #2; #3; #4; #5; Zbulesa 21:1-3.
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E10 Mesia do të jetë edhe Mesia për 
johebrenjtë.

H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

MALAKIA 1:11 Sepse, që nga lind dielli e 
deri atje ku perëndon, emri im do të jetë i 
madh midis kombeve dhe në çdo vend do 
t›i ofrohet temjan emrit tim dhe një blatim 
i pastër, sepse emri im do të jetë i madh 
midis kombeve”, thotë Zoti i ushtrive.

ISAIA 66:20 dhe do t›i kthejnë tërë 
vëllezërit tuaj nga të gjitha kombet si një 
ofertë Zotit, mbi kuaj, mbi qerre, mbi bartina, 
mbi mushkë dhe mbi dromidarë te mali im 
i shenjtë i Jeruzalemit”, thotë Zoti, “ashtu si 
bijtë e Izraelit çojnë një ofertë në një enë të 
pastër në shtëpinë e Zotit.

ROMAKËVE 14:11 Sepse është shkruar: 
“Rroj unë, thotë Perëndia, se çdo gjë do të 
ulet para meje, dhe çdo gjuhë do ta lavdërojë 
Perëndinë!”.

FILIPIANËVE 2:10  dhe çdo gjuhë të 
rrëfejë se Jezu Krishti është Zot, për lavdi të 
Perëndisë Atë.

HEBRENJVE 9:9      Por Krishti, që erdhi 
si kryeprift i të mirave që do të vijnë në të 
ardhmen, duke kaluar nëpër një tabernakull 
më të madh e më të përkryer, që s›është bërë 
me dorë, pra, që nuk është e kësaj krijese,

10 hyri një herë e përgjithmonë në shenjtërore, 
jo me gjakun e cjepve dhe të viçave, por me 
gjakun e vet, dhe fitoi një shpëtim të amshuar.

11 Sepse, në qoftë se gjaku i demave dhe i cjepve 
dhe hiri i një mëshqerre i spërkatur mbi të 
ndoturit, i shenjtëron, duke i pastruar në 
mish,

12 aq më shumë gjaku i Krishtit, i cili me anë 
të Frymës së Shenjtë e dha veten e tij të 
papërlyer nga asnjë faj ndaj Perëndisë, do ta 
pastrojë ndërgjegjen tuaj nga veprat e vdekura 
për t›i shërbyer Perëndisë së gjallë!

ZBULESA 8:3 Dhe tymi i erëve të 
këndshme, të ofruara me lutjet e shenjtorëve, 
u ngrit përpara Perëndisë nga dora e engjëllit.

4 Pastaj enjëlli mori temianicën, e mbushi nga 
zjarri i altarit dhe e hodhi mbi dhe; dhe u 
bënë zëra, bubullima, vetima dhe një tërmet.

Shiko: #1; #4; #5; Psalmet 113:3,4; Isaia 45:6; Isaia 59:19.

C02 Paraardhësi i Mesisë ështëi shpallur.

MALAKIA 3:1 “Ja, unë po dërgoj 
lajmëtarin tim për të përgatitur rrugën 
para meje. Dhe menjëherë Zoti, që ju 
kërkoni, do të hyjë në tempullin e vet, 
engjëlli i besëlidhjes që ju kërkoni me 
endje, ja, do të vijë”, thotë Zoti i ushtrive.

ISAIA 40:3 Zëri i dikujt që bërtet në 
shkretëtirë: “Shtroni udhën e Zotit, hapni në 
shkretëtirë një rrugë për Perëndinë tonë.

MATEU 3:3 Dhe në fakt për Gjonin 
kishte folur profeti Isaia kur tha: “Një zë i atij 
që bërtet në shkretëtirë: “Përgatitni udhën e 
Zotit, drejtoni shtigjet e tij””.

MATEU 11:10 Sepse ky është ai për të cilin 
është shkruar: “Ja, unë po dërgoj lajmëtarin 
tim para fytyrës sate; ai do ta bëjë gati rrugën 
tënde para teje”.

11 Në të vërtetë po ju them: ndër ata që janë 
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lindur prej gruas nuk ka dalë kurrë ndonjë më 
i madh se Gjon Pagëzori; por më i vogli në 
mbretërinë e qiejve është më i madh se ai.

MARKU 1:2 Ashtu si është shkruar tek 
profetët: “Ja, unë po dërgoj lajmëtarin tim 
para fytyrës tënde, i cili do të përgatit udhën 
tënde përpara teje.

3 Ka një zë që bërtet në shkretëtirë: “Përgatitni 
udhën e Zotit, drejtoni shtigjet e tij””.

4 Gjoni erdhi në shkretëtirë duke pagëzuar dhe 
duke predikuar një pagëzim pendese për faljen 
e mëkateve.

LUKA 1:76 Dhe ti, o fëmijë i vogël, do 
të quhesh profet nga Shumë i Larti, sepse ti 
do të shkosh përpara fytyrës së Zotit për të 
përgatitur udhët e tij,

77 për t›i dhënë popullit të tij njohjen e 
shpëtimit, në faljen e mëkateve të tyre;

78 për hir të thellësisë së mëshirës së Perëndisë 
sonë, për të cilën agimi nga lart na ka vizituar,

79 për të ndriçuar ata që dergjeshin në errësirë 
dhe në hijen e vdekjes, për të udhëhequr 
hapat tona në udhën e paqes”.

LUKA 7:26 Por, ç›dolët të shihni? Një 
profet? Po, unë po ju them: akoma më shumë 
se një profet.

27 Ai është ai për të cilin u shkrua: “Ja, unë po 
dërgoj përpara fytyrës tënde lajmëtarin tim, që 
do ta përgatitë rrugën sate para teje”.

28 Sepse unë po ju them që nga të lindurit prej 
gruaje nuk ka asnjë profet më të madh se 
Gjon Pagëzori; por më i vogli në mbretërinë e 
Perëndisë është më i madh se ai”.

LUKA 10:24 sepse ju them se shumë 
profetë dhe mbretër dëshiruan të shohin ato 
që ju shihni, por nuk i panë, dhe të dëgjojnë 

ato që ju po dëgjoni, por nuk i dëgjuan”.

H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.

MALAKIA 3:2 Po kush do të mund të 
durojë ditën e ardhjes së tij? Kush do të 
mund të qëndrojë më këmbë ditën kur ai 
do të shfaqet? Ai është si zjarri i shkrirësit, 
si soda e larësve.

3 Ai do të ulet si ai që shkrin dhe pastron 
argjendin; do t›i pastrojë bijtë e Levit 
dhe do t›i rafinojë si arin e argjendin, me 
qëllim që ata të mund t›i ofrojnë Zotit një 
blatim me drejtësi.

4 Atëherë oferta e Judës dhe e Jeruzalemit do 
të pëlqehet nga Zoti, si në kohët e shkuara, 
si në vitet e mëparshme.

5 Kështu unë do t›ju afrohem për gjykim 
dhe do të jem një dëshmitar i gatshëm 
kundër magjistarëve, kundër shkelësve të 
kurorës, kundër atyre që bëjnë betime të 
rreme, kundër atyre që vjedhin mëditjen e 
punëtorit, që shtypin të venë dhe jetimin, 
që dëbojnë të huajin dhe nuk më kanë 
frikë”, thotë Zoti i ushtrive.

16 Atëherë ata që kishin frikë nga Zoti i folën 
njëri tjetrit. Zoti i dëgjoi me vemendje 
dhe një libër kujtimi u shkrua përpara 
tij për ata që kanë frikë nga Zoti dhe që e 
nderojnë emrin e tij.

17 “Ata do të jenë të mitë”, thotë Zoti i 
ushtrive, “ditën kur unë përgatis thesarin 
tim të veçantë, dhe unë do t›i fal, ashtu si e 
fal njeriu birin që i shërben atij.

18 Atëherë do të shikoni përsëri ndryshimin 
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ndërmjet të drejtit dhe të pabesit, ndërmjet 
atij që i shërben Perëndisë dhe atij që nuk i 
shërben atij”.

DANIELI 7:10 Një lumë zjarri rridhte, duke 
dalë nga prania e tij; mijëra e mijëra njerëz 
i shërbenin dhe mori dhe mori qëndronin 
përpara tij. Gjykimi u bë dhe librat u hapën.

MATEU 3:10 Dhe tashmë sëpata është në 
rrënjën e drurëve; çdo dru, pra, që nuk jep 
fryt të mirë, do të pritet dhe do të hidhet në 
zjarr.

11 Unë po ju pagëzoj me ujë, për pendim; por ai 
që vjen pas meje është më i fortë se unë, dhe 
unë nuk jam i denjë as të mbaj sandalet e tij; 
ai do t›ju pagëzojë me Frymën e Shenjtë dhe 
me zjarrin.

12 Ai mban në dorë terploten dhe do ta pastrojë 
plotësisht lëmin e tij; grurin e tij do ta 
mbledhë në hambar, por bykun do ta djegë 
me zjarr të pashueshëm”.

MATEU 12:35 Njeriu i mirë nga thesari i 
mirë i zemrës nxjerr gjëra të mira; por njeriu i 
keq nxjerr gjëra të këqija nga thesari i tij i keq.

36 Por unë po ju them se ditën e gjyqit njërëzit 
do të japin llogari për çdo fjalë të kotë që kanë 
thënë.

37 Sepse në bazë të fjalëve të tua do të 
justifikohesh, dhe në bazë të fjalëve të tua do 
të dënohesh”.

GJONI 12:48 Kush më hedh poshtë dhe 
nuk i pranon fjalët e mia, ka kush e gjykon; 
fjala që kam shpallur do të jetë ajo që do ta 
gjykojë në ditën e fundit.

GJONI 17:24 O Atë, unë dua që atje ku 
jam unë, të jenë me mua edhe ata që më ke 

dhënë, që ta shohin lavdinë time që ti më ke 
dhënë, sepse ti më ke dashur para themelimit 
të botës.

EFESIANËVE 5:26  që ta nxjerrë atë 
përpara vetes të lavdishme, pa njolla a rrudha 
a ndonjë gjë të ti-llë, por që të jetë e shenjtë 
dhe e paqortueshme.

2 THESALONIKASVE 1:7 në një zjarr 
flakërues, për t›u hakmarrë kundër atyre që 
nuk njohin Perëndi, dhe të atyre që nuk i 
binden ungjillit të Zotit tonë Jezu Krisht.

8 Ata do të ndëshkohen me shkatërrim të 
përjetshëm, larg nga fytyra e Zotit dhe nga 
lavdia e fuqisë së tij,

TITI 2:14 Mësoju këto gjëra, këshillo 
dhe qorto me çdo pushtet! Askush mos të 
përçmoftë.

1 PJETRIT 2:5 Sepse për ju që besoni ai është 
i çmuar, po për ata të pabindurit: “Guri, që 
u hoq mënjanë nga ndërtuesit, u bë guri i 
qoshes, gur pengese dhe shkëmb skandali që i 
bën të rrëzohen”.

ZBULESA 1:6 Ja, ai vjen me retë dhe çdo sy 
do ta shohë, edhe ata që e tejshpuan; dhe të 
gjitha fiset e dheut do të vajtojnë për të. Po, 
amen.

7 “Unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe 
mbarimi”, thotë Zoti “që është dhe që ishte 
dhe që vjen, i Plotfuqishmi”.

ZBULESA 6:17 Pas këtyre gjërave, pashë katër 
engjëj të cilët rrinin në këmbë në të katër 
këndet e dheut dhe mbanin të katër erërat e 
dheut, që të mos frynte erë mbi dhe, as mbi 
det, as mbi ndonjë dru.
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ZBULESA 15:4 Kush nuk do të të druajë, o 
Zot, dhe nuk do të lëvdojë emrin tënd? Sepse 
vetëm ti je i Shenjtë; sepse të gjitha kombet 
do të vijnë dhe do të adhurojnë përpara teje, 
sepse gjykimet e tua u shfaqën”.

Shiko: #1; #2; #5; Malakia 4:1; Amosi 5:18-20; Mateu 23:13-35; 
Luka 3:9,17; Luka 12:49; Gjoni 4:23,24; Romakëve 11:5-10; 

Hebrenjve 10:28-30; Hebrenjve 12:25,26.

H02 Gjykimi në të ardhmen nga Mesia.
H03 E ardhmja Mbretërisë së Mesisë.
H09 Profecia për të ardhmen e popullit të 

tij.

MALAKIA 4:1 “Sepse ja, dita po vjen, 
e zjarrtë si një furrë; dhe të gjithë ata 
që veprojnë me pabesi do të jenë si 
kallamishtet; dita që po vjen do t›i djegë”, 
thotë Zoti i ushtrive, “në mënyrë të tillë që 
të mos u mbetet as rrënja as dega.

2 Por për ju që keni frikë nga emri im, do 
të lindë dielli i drejtësisë me shërimin në 
krahët e tij, dhe ju do të dilni dhe do të 
hidheni si viçat që dalin nga stalla.

3 Do t›i shkelni me këmbë të pabesët, sepse 
do të jenë hi nën tabanin e këmbëve tuaja 
gjatë ditës që unë po përgatis”, thotë Zoti i 
ushtrive.

4 Mbani mend ligjin e Moisiut, shërbëtorit 
tim, të cilit në Horeb i urdhërova statutet 
dhe dekretet për mbarë Izraelin.

MATEU 3:12 Ai mban në dorë terploten 
dhe do ta pastrojë plotësisht lëmin e tij; grurin 
e tij do ta mbledhë në hambar, por bykun do 
ta djegë me zjarr të pashueshëm”.

LUKA 1:50 Dhe mëshira e tij shtrihet nga 
brezi në brez për ata që e druajnë.

GJONI 1:4 Në atë ishte jeta, dhe jeta 
ishte drita e njerëzve.

5 Dhe drita shkëlqen në errësirë dhe errësira 
nuk e kuptoi.

GJONI 3:19 Tani gjykimi është ky: Drita 
erdhi në botë dhe njerëzit deshën errësirën 
më tepër se dritën, sepse veprat e tyre ishin të 
mbrapshta.

GJONI 8:12 Dhe Jezusi u foli atyre përsëri 
duke thënë: “Unë jam drita e botës; kush më 
ndjek nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë 
dritën e jetës”.

VEPRAT E APOSTUJVE 13:26 Vëllezër, 
bij të pasardhësve të Abrahamit, dhe ata 
prej jush që druajnë Perëndinë, juve ju është 
dërguar fjala e këtij shpëtimi.

ROMAKËVE 16:20 Tani Perëndia e 
paqes do ta dërmojë së shpejti Satananë nën 
këmbët tuaja. Hiri i Zotit tonë Jezu Krisht 
qoftë me ju.

2 THESALONIKASVE 1:8 Ata do të 
ndëshkohen me shkatërrim të përjetshëm, larg 
nga fytyra e Zotit dhe nga lavdia e fuqisë së 
tij,

ZBULESA 11:15 Atëherë të njëzet e katër 
pleqtë që rrinin përpara Perëndisë mbi fronet 
e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e veta dhe 
adhuruan Perëndinë,

ZBULESA 11:18 Atëherë u hap tempulli i 
Perëndisë në qiell dhe u duk arka e besëlidhjes 
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së tij, dhe ndodhnin vetëtima, dhe zëra, dhe 
bubullima, dhe tërmet, dhe një rebesh i fortë 
breshëri.

Shiko: #1; #2; #5; Isaia 50:10; Isaia 66:1,2; 2 Pjetrit 3:7.

C02 Paraardhësi i Mesisë ështëi shpallur.
D02 Puna e Mesias si profet.
E23 Mesia do të shndërrojë popullin e tij.

MALAKIA 4:5 Ja, unë do t›ju dërgoj Elian, 
profetin, para se të vijë dita e madhe dhe e 
llahtarshme e Zotit.

6 Ai do të bëjë që zemra e etërve t›u kthehet 
bijve dhe zemra e bijve etërve, me qëllim 
që vendi të mos goditet nga një shfarosje e 
plotë.?

MATEU 11:13 Sepse të gjithë profetët dhe 
ligji kanë profetizuar deri te Gjoni.

14 Dhe, në daçi ta pranoni, ai është Elia, që 
duhej të vijë.

MATEU 17:11 Dhe Jezusi u përgjigj: “Vërtetë 
Elia duhet të vijë më parë dhe të rivendosë 
çdo gjë.

12 Por unë ju them se Elia ka ardhur dhe ata nuk 
e kanë njohur, madje u sollën me të si deshën; 
kështu edhe Birit të njeriut do t›i duhet të 
vuajë prej tyre”.

13 Atëherë dishepujt e kuptuan se u kishte folur 
për Gjon Pagëzorin.

LUKA 1:16 Dhe do t›i kthejë shumë prej 
bijve të Izraelit te Zoti, Perëndia i tyre.

17 Dhe do të shkojë përpara tij në frymë dhe 
pushtet të Elias, për t›i kthyer zemrat e 
prindërve te fëmijët dhe rebelët në urtinë e të 

drejtëve, për t›ia bërë gati Zotit një popull të 
përgatitur mirë”.

GJONI 1:14 Dhe Fjala u bë mish dhe 
banoi ndër ne; dhe ne soditëm lavdinë e tij, si 
lavdia e të vetëmlindurit prej Atit, plot hir e të 
vërtetë.

15 Gjoni dëshmoi për të dhe thirri duke thënë: 
“Ky është ai, për të cilin thashë: “Ai që vjen 
pas meje më ka paraprirë, sepse ishte përpara 
meje””.

16 Dhe ne të gjithë morëm, prej mbushullisë së 
tij, hir mbi hir.

17 Sepse Ligji u dha nëpërmjet Moisiut, por hiri 
dhe e vërteta erdhën nëpërmjet Jezu Krishtit.

VEPRAT E APOSTUJVE 3:22 Vetë 
Moisiu, në fakt, u tha etërve: “Zoti, Perëndia 
juaj do të ngjallë për ju një profet si unë nga 
mesi i vëllezërve tuaj; dëgjojeni në të gjitha 
gjërat që ai do t›ju thotë!

23 Dhe do të ndodhë që kushdo që nuk do ta 
dëgjojë atë profet, do të shkatërrohet në mes 
të popullit”.

ZBULESA 1:16 Dhe kur e pashë, rashë para 
këmbëve të tij si i vdekur. Dhe ai vuri dorën e 
tij të djathtë mbi mua, duke më thënë: “Mos 
u tremb! Unë jam i pari dhe i fundit,

Shiko: #5; Isaia 40:3; Malakia 3:1; Mateu 13:14-26; Mateu 23:35-
38; Mateu 24:27-30; Mateu 27:47-49; Marku 9:11-13; Luka 1:76; 

Luka 7:26-28; Luka 19:41-44; Luka 21:22-27; Gjoni 1:21,25.
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Referencat për Dhiatën e Vjetër

Kuotat dhe treguesit e teksteve nga Dhiata e 

Vjetër, në të katër Ungjijtë dhe Veprat

MATEU

1:23 Isaia 7:14
2:6 Mikea 5:1
2:15 Osea 11:1
2:18 JEREMÍA 31:15
2:23 Numrat 6:13; Psalmet 69:9,10;
 Isaia 53:2
3:3 Isaia 40:3
4:4 Ligji i Përtërirë 8:3
4:6 Psalmet 91:11,12
4:10 Ligji i Përtërirë 6:13,14; 
 Ligji i Përtërirë 10:20
4:1516 Isaia 9:1,2
4:7 Ligji i Përtërirë 6:16
5:3 Isaia 57:15
5:4 Isaia 61:2,3
5:5 Isaia 29:19; Isaia 61:1
5:6 Isaia 41:17; Isaia 49:10; 
 Isaia 55:1-3
5:7 Psalmet 112:4; Mikea 6:8
5:8 Psalmet 73:1; Fjalët e urta 22:11; 
 Ezekieli  36:25
5:11 Isaia 66:5
5:12 Isaia 3:10
5:13 Levitiku 2:13; Jobi 6:6; 
5:14 Fjalët e urta 4:18
5:15 Eksodi 25:37
5:16 Isaia 60:1-3; Isaia 61:3
5:17 Psalmet 40:7-9; Isaia 42:21
5:18     Isaia 40:8; Isaia 51:6; Psalmet 119:89
5:19    Ligji i Përtërirë 12:32; 
 Ligji i Përtërirë 27:26; Danieli 12:3
5:21 Zanafilla 9:5,6; Eksodi 20:13;
 Ligji i Përtërirë 5:17
5:23-24   Ligji i Përtërirë 16:16,17; 
 Isaia 1:10-17

5:25 Fjalët e urta 25:8
5:27 Eksodi 20:14; Ligji i Përtërirë 5:18
5:31 Ligji i Përtërirë 24:1
5:33 Levitiku 19:12; Numrat 30:2
5:34,35 Osea 4:15; Zakaria 5:3
5:38 Eksodi 21:24
5:42 Ligji i Përtërirë 15:7-14
5:43 Levitiku 19:18; Psalmet 139:21
5:44 Eksodi 23:45
5:48 Levitiku 19:2; Levitiku 20:26
6:2 Psalmet 37:21; Fjalët e urta 20:6
6:4 Isaia 58:10-12
6:5,6 2 i Mbretërve 4:33; Danieli 6:10
6:7 Predikuesi 5:2
6:8 Psalmet 38:10
6:9 Isaia 63:16; Isaia 64:8
6:10 Danieli 2:44; Danieli 7:27
6:11 Eksodi 16:16-35
6:12 Eksodi 34:7; Isaia 1:18
6:13 Ligji i Përtërirë 8:2
6:16 Isaia 58:3-5
6:17 Predikuesi 9:8; Danieli 10:3
6:19 Psalmet 62:11; Predikuesi 5:10-14
6:24 Eksodi 20:39
6:25 Psalmet 55:23
6:26 Zanafilla 1:29-30
6:31 Levitiku 25:20-22; Psalmet 55:23
6:33 1 i Mbretërve 3:11-13; 
 Fjalët e urta 3:9,10
6:34 Eksodi 16:18-20; Vajtimet 3:23
7:3 2 i Samuelit 12:5; Psalmet 50:16-21
7:7 Isaia 55:6,7; JEREMÍA 29:12,13
7:11 Zanafilla 8:5; Psalmet 103:11-13
7:12 Amosi 5:14,15; Zakaria 8:16,17
7:14 Isaia 35:8
7:15 Ligji i Përtërirë 13:1-3
7:17 Psalmet 92:14,15
7:18 JEREMÍA 17:8
7:19 Ezekieli 15:2-7
7:21 Isaia 29:13; Osea 8:2,3
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7:23 Psalmet 6:9
7:26,27 Ezekieli 13:10-16
7:29 Ligji i Përtërirë 18:18,19
8:17 Isaia 53:4
9:13       Fjalët e urta 21:3; Osea 6:6;
 Mikea 6:6-8
10:35,36 Zanafilla 3:15; JEREMÍA 12:6
10:37 Ligji i Përtërirë 33:9
10:41 Zanafilla 20:7
11:5         Isaia 29:18; Isaia 35:4-6; 
 Isaia 42:6-7
11:10 Malakia 3:1
11:14 Malakia 4:5
11:23 Isaia 14:13,15
11:24 Vajtimet 4:6
11:25 Psalmet 8:3; JEREMÍA 1:5-8
11:26 Isaia 45:10
11:28       Isaia 11:10; Isaia 55:1-3; 
 JEREMÍA 6:16
11:29 Isaia 42:1-4; Zakaria 9:9; 
 JEREMÍA 6:16
12:1 Ligji i Përtërirë 23:25
12:2 Eksodi 23:12; Numrat 15:32-36
12:3 1 i Samuelit 21:3-6
12:4 Eksodi 25:30; Eksodi 29:33;
 Levitiku 24:8-9
12:5 Numrat 28:19,20; Nehemia 13:17
12:6 Malakia 3:1
12:7        Isaia 1:11-17; Osea 6:6; 
 Mikea 6:6-8
12:11 Eksodi 23:4,5
12:1721 Isaia 11:2,10; Isaia 42:14; 
 Isaia 49:6
12:35 Psalmet 37:30,31
12:36 Predikuesi 12:14
12:37 Fjalët e urta 13:3
12:40 Jona 1:17
12:41,42 1 i Mbretërve 10:110
13:3 Ezekieli 17:2; Ezekieli 24:3
13:11 Psalmet 25:8,9,14; Isaia 29:10

13:13 Isaia 44:15; Ezekieli 12:2
13:14,15 Isaia 6:9,10; Isaia 29:10,12
13:35 Psalmet 78:2
13:43 Danieli 12:3
15:4 Eksodi 20:12; Levitiku 20:9; 
 Ligji i Përtërirë 5:16
15:8 Isaia 29:3
15:13 Psalmet 92:14; Isaia 60:21
15:14 Isaia 9:16
15:18 Fjalët e urta 10:32
15:19 Zanafilla 6:5; JEREMÍA 17:9
16:4 Jona 1:17
16:27 Psalmet 62:13; Danieli 7:10
17:11 Malakia 4:5,6
18:10 Psalmet 34:8; Psalmet 91:11; 
 Zakaria 13:7
18:14 Isaia 40:11; Zakaria 13:7
18:15 Levitiku 19:17
18:16 Ligji i Përtërirë 19:15
18:22 Isaia 55:7
19:4 Zanafilla 1:27
19:5,6 Zanafilla 2:24
19:7 Ligji i Përtërirë 24:1
19:9 JEREMÍA 3:1
19:18 Eksodi 20:12-17; 
 Ligji i Përtërirë 5:16-21
19:19 Levitiku 19:3
19:23 Ligji i Përtërirë 8:10-18
19:26 JEREMÍA 32:27; Zakaria 8:6
19:28 Isaia 66:22; Danieli 7:22
21:4,5 Zakaria 9:9
21:9 Psalmet 118:26
21:12 Malakia 3:1,2
21:13 Isaia 56:7
21:16 Psalmet 8:4
21:42 Psalmet 118:22,23
21:43 Eksodi 32:10; Isaia 26:2; Isaia 55:5
21:44 Isaia 8:14; Zakaria 12:3
22:32 Eksodi 3:6
22:37 Ligji i Përtërirë 6:5; 
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 Ligji i Përtërirë 10:12; 
 Ligji i Përtërirë 30:6
22:39 Levitiku 19:18
22:44 Psalmet 110:1
23:12 Fjalët e urta 29:23; Isaia 57:15
23:35 Zanafilla 4:28; 2 i Kronikave 24:20-22
23:38 JEREMÍA 22:5
23:39 Psalmet 118:26
24:15 Danieli 9:27
24:21 Danieli 12:1
24:29 Isaia 13:10; Ezekieli 32:7,8; Joeli 2:31
24:30 Danieli 7:10,13; Zakaria 12:10
24:31 Isaia 11:12; Isaia 27:13
24:35 Psalmet 102:27; Isaia 51:6
25:31 Danieli 7:13,14
25:32 Ezekieli 34:17-22
25:35 Zanafilla 18:2-8; Fjalët e urta 25:21
25:36 Jobi 31:19,20
25:46 Danieli 12:2
26:15 Zakaria 11:12,13
26:23 Psalmet 41:10
26:31 Zakaria 13:7
26:52 Zanafilla 9:6
26:54 Psalmet 22:1-32; Isaia 53:1-12
26:56 Zakaria 13:7
26:64 Psalmet 110:1; Danieli 7:13
27:910 Zakaria 11:12,13
27:35 Psalmet 22:19
28:18 Psalmet 2:6-9; Psalmet 8:7; Danieli 7:14

MARKU

1:11 Psalmet 2:7; Isaia 42:1
1:2,3 Isaia 40:3; Malakia 3:1
1:15 Danieli 2:44
1:17 Ezekieli 47:10
1:24 Psalmet 89:19,20
2:25 1 i Samuelit 21:3-6
2:26 Levitiku 24:9
2:27 Eksodi 31:14; 
 Ligji i Përtërirë 5:12-15

4:2 Psalmet 78:2
4:3-9 Isaia 55:10,11
4:12 Isaia 6:9,10
4:22 Psalmet 78:2-4; Psalmet 90:9,10
4:27 Predikuesi 8:17
4:29 Joeli 3:13
4:3032 Ezekieli 31:5,6; Danieli 4:10-12
4:39 Psalmet 107:29; Psalmet 93:4
6:34 JEREMÍA 50:6; Zakaria 10:2
6:4552 Psalmet 107:2332
7:6    Isaia 29:13; Ezekieli 33:31
7:10 Eksodi 20:12; Ligji i Përtërirë 5:16
7:21-23 Zanafilla 6:5; Psalmet 14:1,3
7:24 Isaia 42:2
8:18 Psalmet 115:5-7; JEREMÍA 5:21
8:31 Osea 6:2; Jona 1:17
8:37 Psalmet 49:8,9
9:2 Isaia 33:17
9:3 Danieli 7:9
9:7 Danieli 7:13
9:11 Malakia 3:1; Malakia 4:5
9:12 Psalmet 22:1-32; Isaia 40:3-5; 
 Isaia 53:1-12
9:13 Malakia 4:5,6 
9:44-48 Isaia 66:24
9:49 Levitiku 2:13
10:6 Zanafilla 1:27; Zanafilla 5:2
10:7,8 Zanafilla 2:24
10:18 1 i Samuelit 2:12; Psalmet 86:5
10:19 Eksodi 20:1217; 
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Referencat për Dhiatën e Vjetër

Kuotat dhe treguesit e teksteve nga Dhiata e 

Vjetër në letrat e Palit.
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