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Bibla është libri i shenjtë i të krishterëve, është një fjalë që ka 

prejardhjen nga greqishtja dhe që do të thotë “LIBRA”. Në fakt 

është e përbërë nga shtatëdhjetë e tre libra. Ndahet në dy pjesë: 

besëlidhja e vjetër (46 librat e parë) dhe Besëlidhja e Re (dhe 27 

librat e tjerë).  

 

 

Besëlidhja e vjetër tregon gjithçka ka ndodhur që nga krijimi i 

botës e deri në lindjen e Jezu Krishtit: Krijimin, Besëlidhjen 

me popullin hebraik, profecitë mbi lindjen e Shpëtimtarit.  

Të gjithë këto libra janë të shkruajtur nga njerëz nën 

frymëzimin e Zotit dhe mund të thuhet Fjala e Zotit. 

Besëlidhja e Vjetër është edhe libri i Shenjtë i Hebrenjve, që 

duke mos i besuar Jezusit Mesi, janë akoma duke pritur 

                                          ardhjen e Birit të Zotit.  

 

 

 

Ndërsa Besëlidhja e Re tregon gjithë atë që ka ndodhur 

nga lindja e Jezusit e më pas. Është e përbërë nga katër 

Ungjij (Mateu, Marku, Luka, e Gjoni) që tregojnë jetën e 

Jezusit, nga Veprat e apostujve që tregojnë jetën e 

bashkësive të para krishtera pas të ngjiturit e Jezusit në 

qiell, nga letrat që Pali, Gjoni, Pjetri dhe apostujt e tjerë 

që i japin fill bashkësive të  para të krishtera e nga Zbulesa 

e Shën Gjonit.  
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B..... është li.... i shenjtë i të kr........, është një fjalë që ka 

prejardhjen nga gr....... dhe që do të thotë “L.........”. Në fakt është 

e përbërë nga sh....... e t.... libra. Ndahet në ...... pjesë: bes........ e 

vjetër (46 librat e parë) dhe Besëlidhja e R....... (dhe 27 librat e 

tjerë).  

 

 

Be............... e vjetër tregon gjithçka ka ndodhur që nga 

k................. i botës e deri në l............. e Jezu K..............: 

Krijimin, Besëlidhjen me popullin hebraik, profecitë mbi 

lindjen e Shpëtimtarit.  

Të gjithë këto libra janë të sh.............. nga njerëz nën 

fry................... e Zotit dhe mund të thuhet Fjala e Z........... 

Besëlidhja e Vjetër është edhe libri i Shenjtë i H..............., 

që duke mos i besuar Jezusit Mesi, janë akoma duke pritur 

............................................ardhjen e B...... të Z.........  

 

 

 

Ndërsa B.................. e Re tregon gjithë atë që ka ndodhur nga li......... e Jezusit e më pas. 

Është e përbërë nga k....... U............. (Mateu, Marku, Luka, e Gjoni) që tregojnë j........ e 

Jezusit, nga Veprat e apostujve që tregojnë jetën e bashkësive të para krishtera pas të 

ngjiturit e Jezusit në q......, nga letrat që Pali, Gjoni, Pjetri dhe apostujt e tjerë që i japin 

fill b................ të para të krishtera e nga Zbulesa e Shën Gjonit.  

 

 

 


