
Perëndia e Refuzoi Kainin dhe
Dhuratën e Tij, por Pranoi Abelin
dhe Flijimin e Tij

SHKRIMI I SHENJTË: Gjeneza 4:3-16, 25

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë që mëkati i Adamit ka kaluar tek të gjithë njerëzit.

� Të tregojë që njeriu mund të vijë tek Perëndia vetëm sipas planit dhe
vullnetit të Perëndisë.

� Të tregojë që njeriu duhet të ketë besim që ta kënaqë Perëndinë dhe të
shpëtohet.

� Të tregojë që Perëndia filloi një linjë të re me Sethin për të zëvendësuar
linjën e Abelit. Perëndia po e mbante premtimin për të dërguar një
Shpëtimtar

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të kuptojnë që ne të gjithë jemi mëkatarë.

� Të shohin që ne vetë nga ana jonë nuk mund ta shpëtojmë dot veten
tonë

� Të shohin nevojën e tyre për të ardhur tek Perëndia me anë të besimit.

� Të shohin që dënimi për mëkatin është vdekja.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Historikisht njeriu në mënyrë të vazhdueshme nuk ka pranuar të njohë
Perëndinë dhe seriozitetin e mëkatit. Por shoqëria jonë e sotme e ka zhytur
veten e saj në një periudhë të veçantë rënieje dhe degjenerimi. Vlerat morale
dikur ishin të përcaktuara qartë, bile edhe midis jo-besimtarëve të krishterë. Por
tani vlerat janë degjeneruar dhe e lejojnë mëkatarin të endet lirisht bile edhe në
sferën e mëkatit të rëndë. Moraliteti mbizotërues është “Po të më duket mua e
mirë, do ta bëj.”

Por Perëndia nuk ka ndryshuar. Vlerat e tij janë gjithmonë të njëjta; mëkati
përsëri kërkon si dënim vdekjen. Perëndia është përjetësisht i shenjtë.

Jeta e Kainit është një shembull i rezultateve të tmerrshme të rebelimit
kundër Perëndisë. Kaini refuzoi thirrjen e dashur të Perëndisë për pendim, u
kthye dhe vrau vëllanë e tij, dhe e kaloi jetën e tij mbi tokë larg pranisë së
Perëndisë.

MËSIMI

13
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim paraqit pran-
imin e Abelit nga
Perëndia, që erdhi tek
Perëndia me anë të bes-
imit sipas asaj që për-
shkroi Perëndia, si edhe
refuzimin e Kainit nga
Perëndia i cili u përpoq
të vinte tek Perëndia
sipas metodave të tij.
Shenjtëria e Perëndisë tre-
gohet nga fakti që Ai
kërkon vdekjen si dënim
për mëkatin.

Hiri dhe mëshira e
Perëndisë tregohen nga
fakti që Ai u ofron
mëkatarëve mundësinë për
të ardhur tek Ai, dhe nga
bisedimi i Tij me Kainin e
zemëruar.

Perëndia e gjykoi Kainin
për vrasjen e të vëllait të
tij.

Të gjithë pasardhësit e
Kainit ishin materialistë.

Perëndia e vazhdoi linjën e
Shpëtimtarit duke nxjerrë
Sethin për të zëvendësuar
Abelin.

PËRGATITJA E MËSIMIT
Kjo pjesë është për ju, mësuesin.

Pasazhet në kolonën e Referimeve nga Shkrimet e Shenjta janë
për studimin tuaj gjatë përgatitjes së këtij mësimi. Meqenëse ato
mund të përmbajnë koncepte që ndeshen më përpara këtij
mësimi, ato nuk do të mësohen në këtë fazë.

Shënim: Nëse nuk keni shpjeguar më parë nga kjo pjesë e
mësimeve, ju lutemi lexoni me kujdes shënimin për mësuesit në fil-
lim të këtij libri.



Historia e Kainit dhe e Abelit është klasike për të gjitha kohërat dhe
veçanërisht për kohën e sotme. Shumë njerëz sot po largohen nga Perëndia.
Gjatë procesit, ata po dëmtojnë, gënjejnë, vjedhin, vrasin burra dhe gra.

Megjithatë kur dikush bëhet viktimë e një krimi, ose dëgjon për një krim,
shpeshherë e para pyetje që bëhet është, “Përse e lejoi Perëndia të ndodhë një
gjë të tillë?” Kjo mund të jetë pyetja e parë por është pyetje e gabuar.

I ngjason pak nënës që i thotë djalit të saj gjashtë-vjeçar që të mos e qël-
lojë motrën e tij foshnjë. Megjithatë djali gjashtë-vjeçar kthehet dhe e godet
motrën e tij. Tani do të pyesni ju “Përse e la nëna e tij që ai ta godasë të
motrën?” Jo, pyetja është “Përse nuk iu bind djali nënës së tij?”

Perëndia i tha Kainit se çfarë ishte e drejtë, dhe bile me hirin e Tij të madh
i tha Kainit përse nuk e pranoi kur Kaini nuk iu bind. Por Kaini i ktheu shpinën të
gjitha atyre që i kishte thënë Perëndia dhe shkoi e vrau të vëllanë e tij.

Ky është problemi me të cilin ne ndeshemi përditë vazhdimisht; lajmet tona
janë plot me këto lloj krimesh dhe ligësish—jo sepse Perëndia duhet t’i
ndalonte ato, por sepse njeriu duhet të besojë dhe t’i bindet Perëndisë.

Përhapja e mëkatit është e tmerrshme. Romakët 5:12 thotë, “...një njeri e
solli mëkatin në botë, dhe vdekjen me anë të mëkatit; dhe kështu që vdekja
kaloi në të gjithë njerëzit, sepse të gjithë kanë mëkatuar.” Por njerëzit, dhe jo
Perëndia, janë përgjegjësit për sjelljen e tyre.

Perëndia e urren mëkatin. Njeriut i është dhënë mundësia të zgjedhë t’i
bindet Perëndisë dhe ta besojë Atë. Njeriu është përgjegjës për këtë zgjedhje.
Mëkati nuk është faj i Perëndisë. Mëkati nuk mund të shlyhet me anë të përp-
jekjeve tokësore të njerëzve. Shpjegojini këto të vërteta në mënyrë të qartë;
shumë njerëz sot e kanë humbur kuptimin e tyre. Perëndia premtoi që Fjala e
Tij do të “realizojë atë gjë për të cilën e dërgova” (Isaia 55:11).

NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja Kronologjike Nr. 8 “Kaini dhe Abeli i Sjellin Flijime Perëndisë”

� Tablloja Kronologjike Nr. 9 “Kaini Vret Abelin”

� Sill me vete degën e përdorur në Mësimin 7 dhe 10.

� Skema Kronologjike.
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MBI MËSIMDHËNIEN E KËTIJ MËSIMI:
Këto mësime janë hartuar për të mësuar ata që nuk besojnë. Ju
me shumë kujdes po vini një bazë biblike mbi të cilën më vonë do
të paraqitet Ungjilli. Nëse në klasën tuaj ka besimtarë, mësoji ata
duke synuar që ata të kuptojnë bazën e besimit të tyre dhe me
synimin që ata të jenë të aftë t’u mësojnë të njëjtin material
jobesimtarëve.

MOS E NDËRLIKO MESAZHIN!
Gjatë mësimit, mos harroni se ky është një studim i udhëzuar—
dhe jo një pamje shteruese e Biblës, dhe as një diskutim grupi i
pakufizuar. Mos dil jashtë temës së mësimit dhe vazhdo mësimin
duke kufizuar dhe udhëzuar çdo diskutim.

Ndiq me kujdes skicën e mësimit. Thekso temat doktrinore.

FORMATI I MËSIMIT: Kolona qendrore më poshtë përmban mate-
rialin e mësimit që do t’u mësohet studentëve. Kryerreshtat me të
zeza janë vetëm për referim dhe nuk ka nevojë të përmenden
sepse ato janë të përfshirë në materialin e skicuar që vijon.
Materiali në kolonat anësore është  për t’u përdorur nga vetë
mësuesi dhe nuk është  për t’u përfshirë në mësim.



PËR T’U SHPJEGUAR STUDENTËVE
(Vetëm kolona qendrore)

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 12.

A. Hyrje

Sa serioz është mëkati?1

Po sikur dikush të refuzojë t’i besojë Perëndisë dhe të ven-
dosë të mos i bindet?
- A mund të thonim “Epo, në qoftë se do të veprojë kështu,

kjo është punë për të”?
- A ndikon tek të tjerët mëkati i një njeriu tjetër?
A mund të gjejë njeriu një mënyrë për të trajtuar mëkatin e
tij?
A është e vërtetë që çdo njeri ka të drejtë të zgjedhë nëse do
t’i bindet Perëndisë ose jo?
A nuk do t’i pranojë Perëndia përpjekjet tona të sinqerta?
Të shohim se çfarë përgjigjesh na jep Perëndia kur studio-
jmë historinë e fëmijëve të Adamit dhe të Evës, Kainit dhe
Abelit, dhe pasardhësit e tyre.

B. Perëndia u tregoi se çfarë duhet të bënin kur ata shkuan
për ta adhuruar Perëndinë.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe nuk ka mundësi vetë që të shpëtojë veten e tij.

Nuk kishte asnjë mundësi që Adami dhe Eva apo Kaini dhe
Abeli të vinin tek Perëndia.
- Ata të gjithë ishin mëkatarë.
- Ata ishin ndarë nga Perëndia.
- Dënimi për mëkatin është vdekja.
- Ata nuk mund të jepnin çdo gjë Perëndisë për të paguar

për mëkatet e tyre.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

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

^ Tema: Njeriu mund të vijë tek Perëndia vetëm
sipas 

vullnetit dhe planit të Perëndisë.

Por Perëndia mendoi një mënyrë që ata të mund të vinin tek
ai.
- Nuk ishte si mënyra e njerëzve.
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1Mos lër kohë për disku-
timin e këtyre pyetjeve;
vazhdo me mësimin.

Këto pyetje bëhen vetëm
për t’i bërë studentët të
mendojnë për temën e
mëkatit.

Shënim: Këto pyetje nuk
janë të përshtatshme për
një grup të vogël, sepse
studenti mund të ndjehet i
detyruar të përgjigjet. ❏



Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

- Ishte Perëndia ai që vendosi për këtë mënyrë për të ard-
hur tek Ai.

- Askush tjetër nuk mund të gjejë një rrugë për të ardhur
tek Perëndia.

Perëndia u gjeti atyre një rrugë për tek Ai sepse Ai i donte ata.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

Perëndia duhet t’i ketë thënë Adamit dhe Evës se çfarë
duhet të bënin që të vinin tek Ai.

Adami dhe Eva ndoshta i thanë Kainit dhe Abelit ato që tha
Perëndia për të shkuar tek Ai.

Bibla na jep arsye të fortë për të besuar që Perëndia ua
komunikoi këto gjëra Adamit dhe Evës dhe që edhe Kaini
dhe Abeli i dinin këto.

Më vonë në këtë mësim, ne do ta trajtojmë këtë temë më me
hollësi.

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

Ja se çfarë u tha Perëndia atyre:

- Kur ata erdhën tek Ai, ata duhet të sillnin një dele si fli-
jim për Të.

- Ata duhet të vrisnin kafshët në atë mënyrë që gjaku i tyre
të rridhte jashtë.

Gjaku i kafshëve nuk mund të shlyente mëkatin e tyre;
atëherë përse u tha Perëndia të therrnin delen?

- Sepse Perëndia donte t’i kujtonte që dënimi për mëkatin
është vdekja.

- Ai donte t’ua kujtonte faktin që ata do të vdisnin dhe do të
merrnin dënimin e përjetshëm nëse nuk shpëtoheshin
prej Tij.

- Po të pranonin që ata ishin mëkatarë dhe vetëm Ai mund
t’i shpëtonte nga dënimi i përjetshëm, atëherë ata do të
sillnin një dele dhe ta therrnin, ashtu siç u kishte thënë
Perëndia.

^ Tema: Perëndia nuk ndryshon kurrë.

- Shpjego:

Në fillim të këtij kursi, ne thamë që ne do të studiojmë
çështjet themelore dhe temat kryesore të Biblës. Kjo është
nga gjërat e mrekullueshme për Fjalën e Perëndisë: këto
tema kryesore ndeshen vazhdimisht gjatë gjithë Biblës.

Fakti që Perëndia është i shenjtë dhe i drejtë dhe kërkon
vdekjen si dënim për mëkatin është një nga temat
themelore. Dhe bashkë me këtë, Bibla e thotë qartë që gjaku
duhet të derdhet për mëkatin.
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Leviti-
kus
17:11

Hebrejtë
9:22b

Ezekiel
18:4

Romakët
6:23a

Gjoni
3:16



$ Lexo Levitikus 17:11

Perëndia premtoi se po të vinin me besim, duke i ofruar
Atij gjakun e kafshëve, Ai do t’i pranonte dhe do t’i falte
mëkatet e tyre.

$ Lexo Hebrejtë 9:22: “dhe pothuajse të gjitha gjërat
sipas ligjit pastrohen me anë të gjakut; dhe ppaa ddeerrddhhjjeenn ee
ggjjaakkuutt nnuukk mmuunndd ttëë kkeettëë sshhllyyeerrjjee””. 22

Këto janë dy shembuj të këtij parimi themelor që përçojnë
gjithë Biblën. Flijimi me gjak për mëkatet tona ishte pjesë
e planit plot hir të Perëndisë për të shpëtuar njeriun nga
mëkati dhe nga Satani dhe nga vdekja. 3

C. Të dy Kaini dhe Abeli vijnë për t’i ofruar flijime Perëndisë.

^ Tema: Njeriu mund të vijë tek Perëndia vetëm
sipas 

vullnetit dhe planit të Perëndisë.

$ LEXO Gjeneza 4:3-5

Të dy si Kaini dhe Abeli besuan në ekzistencën e Perëndisë,
dhe të dy erdhën për t’i ofruar Atij flijime.
- Merr parasysh:

Kaini dhe Abeli na kujtojnë dy klasa të ndryshme njerëzish
që shkonin në kishë: ata që vinin në kishë për të adhuruar
Perëndinë sipas ideve të njeriut dhe ata që vijnë sipas
mënyrës që kërkon Perëndia.

- Merr parasysh:
Thjesht të besuarit tek Perëndia dhe duke i ofruar
Perëndisë ato që ne mendojmë se janë të mira nuk na bën
ne të pranueshëm për Perëndinë. Bibla thotë tek Jakobi
2:19, “Ti beson se ka vetëm një Perëndi; dhe bën mirë: edhe
djajtë besojnë dhe dridhen.” (“Djajtë” këtu i referohen
demonëve)—atyre qënieve shpirtërore që u bashkuan me
Satanin [atëherë quhej Lusiferi] në rebelimin e tij kundër
Perëndisë dhe që u flakën jashtë Parajsës së bashku me
Satanin.) Por të besuarit tek Perëndia nuk i bën demonët e
Satanit të pranueshëm për Perëndinë. Gjatë këtij mësimi
ne do të shohim se çfarë ndodhi me Kainin dhe Abelin.

D. Flijimi i Abelit u pranua nga Perëndia.

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

^ Tema: Njeriu mund të vijë tek Perëndia vetëm
sipas 

planit dhe vullnetit të Perëndisë.

$ LEXO Gjeneza 4:4

Abeli solli një nga delet e tij për ta flijuar për Perëndinë.
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2Pjesa me shkronja të
zeza është pjesa që ju do
të theksoni. Mos dil jashtë
teme në diskutimin e
Ligjit. ❏

3Ndonjë student mund t’ju
pyesë që si ka mundësi që
edhe njerëzit që nuk i
besojnë Biblës bëjë flijime
gjaku.

Ju mund t’i thoni faktin që
mëkati i njeriut ka prekur
çdo aspekt të jetës së
njeriut. Shumë gjëra që ne
shohim janë gjurmë të asaj
që Perëndia fillimisht
përligji—fragmente të së
vërtetës, por të shtrëm-
bëruara nga mëkati dhe
gënjeshtrat e Satanit.
Satani do që njerëzit të
mendojnë se po bëjnë atë
që duhet bërë, kështu që
ai përdor medota që kanë
pamje fetare për t’i bërë
njerëzit të mendojnë se po
e kënaqin Perëndinë.

Kujtoji studentët që,
megjithëse plani i
Perëndisë është përsëri i
njëjti, ne nuk kemi përse t’i
sjellim Perëndisë gjakun e
kafshëve. ❏



- Ishte qengji i parë i nënës së tij.
- Abeli e therri delen dhe gjaku i saj rrodhi jashtë, dhe ai ia

ofroi delen Perëndisë.
Përse ia solli Abeli flijimin Perëndisë.
- Sepse ai e pranoi që ai është mëkatar dhe që vetëm

Perëndia  mund ta shpëtonte atë nga dënimi i përjetshëm.
- Sepse ai u besonte premtimeve që Perëndia u kishte

dhënë prindërve të tij ndërsa ata ishin akoma në kopshtin
e Edenit.

Perëndia kishte premtuar që Ai do të dërgonte një
Shpëtimtar të madh.
Perëndia premtoi që Shpëtimtari do ta shkatërronte
Satanin dhe të shpëtonte njeriun nga pushteti i Satanit.

A ishte i kënaqur Perëndia me flijimin e Abelit? A e pranoi
Perëndia flijimin e Abelit?
Po, Ai e pranoi. Perëndia ishte shumë i kënaqur me flijimin
e tij, dhe Ai e pranoi Abelin.
- Shpjego:

Ka rëndësi të kuptohet që gjaku i kafshëve kurrë nuk mund
të shlyente mëkatin. Perëndia nuk e pranoi qengjin e Abelit
si shlyerje për mëkatin e tij. Mëkati duhet të pagohet nga
mëkatari duke qenë i ndarë nga Perëndia përgjithmonë.
Por Perëndia e fali mëkatin e Abelit sepse Abeli i besoi
Perëndisë, dhe jo veten e tij, por Perëndisë që kishte prem-
tuar të dërgonte një Shpëtimtar. 4

E. Flijimi i Kainit u refuzua nga Perëndia.

^ Tema: Njeriu duhet të ketë besim tek Perëndia në 
mënyrë që të shpëtohet nga Ai.

^ Tema: Njeriu mund të vijë tek Perëndia sipas vull-
netit 

dhe planit të Perëndisë.

$ LEXO Gjeneza 4:5

Si dhuratë për Perëndinë, Kaini solli gjërat që kishte rritur.
Por Perëndia nuk e pranoi dhuratën e Kainit.
Përse nuke pranoi?
- A mos vallë sepse ato që kishte rritur Kaini dhe që ia solli

Perëndisë nuk ishin të mira?
- A mos vallë ngaqë Perëndia nuk i donte ato që rriteshin

nga toka?
- Jo, këto nuk janë arsyet.
- A e refuzoi Perëndia dhuratën e Kainit sepse Kaini ishte

mëkatar më i keq se Abeli?
- Jo, kjo nuk ishte arsyeja përse Perëndia nuk e pranoi dhu-

ratën e tij.
- Të dy si Kaini dhe Abeli ishin mëkatarë.
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5Krahas arsyeve të dhëna
në këtë mësim, këtu po
japim disa konsiderata të
tjera për mësuesin.
(Përderisa këto trajtojnë
hollësi dhe tema që shkojnë
më përpara kronologjikisht,
ato nuk janë menduar të
përfshihen në këtë mësim.)

Meqë edhe në ditët e Noes
kafshët ndaheshin në të
pastra dhe të papastra, ka
shumë të ngjarë që edhe në
kohën e Kainit dhe të Abelit,
sipas udhëzimit të
Perëndisë, kafshët klasifiko-
heshin në të pstra dhe të
papastra.

Sigurisht që nuk ishte koin-
cidencë që Abeli zgjodhi një
qengj, dhe tipin më të për-
sosur të Birit të panjollosur
të Perëndisë (Isaia 53:7,
Gjoni 1:29; I Pjetri 1:19,
20). Zoti Jezus dhe flijimi i
tij si një qengj i panjollosur
fillimisht u menduan nga
Perëndia përpara themelimit
të tokës, dhe jo nga Abeli.
(Zbulesa 13:8). ❏

4Në çdo ngjarje që trego-
het, ka rëndësi që studen-
tëve t’u mësohet mbi hirin.
Ata duhet të kuptojnë që
njeriu vetë nga ana e tij nuk
mund të bëjë gjë për shpë-
timin e tij.

Sigurohu që ata e kuptojnë
që gjaku i kafshëve nuk
mund dhe nuk e shlyen
mëkatin e njeriut. Mëkati
duhet të paguhet nga vetë
jeta njerëzore që u është
dhënë njerëzve. Gjaku ose
jeta e kafshëve nuk është i
barabartë me jetën njerë-
zore (Hebrejtë 10:4,5).
Sigurohu që kjo të jetë
plotësisht e qartë që
Perëndia nuk e kalon lehtë
mëkatin. Mëkati duhet të
paguhet në mënyrë të plotë.
Shpirti që mëkaton, duhet
të vdesë (Ezekiel 18:4),
d.m.th. të veçohet përgjith-
monë nga Perëndia. ❏

Hebrejtë
10:4;
11:6

Hebrejtë
11:4



Ka rëndësi që ta kemi të qartë në mendjet tona përse
Perëndia e refuzoi Kainin dhe dhuratën e tij por pranoi
Abelin dhe flijimin e tij.5

- Shpjego:

Libri i Hebrejve jep disa shpjegime. Tek Hebrejtë 11,
Perëndia thotë që nuk mund ta kënaqim Perëndinë pa
pasur besim. Ai gjithashtu na thotë që Abeli ishte njeri i
besimit; Kaini nuk ishte i besimit.
Pastaj në librin e Romakëve, Perëndia na thotë që besimi
është gjithmonë i bazuar në Fjalën e Perëndisë. Romakët
10:17 thotë “...besimi vjen nga të dëgjuarit, dhe duke
dëgjuar Fjalën e Perëndisë.” T’i afrohesh Perëndisë me anë
të një mënyre tjetër veç asaj që kërkon Ai është para-
mendim dhe mëkat. Perëndia do ta refuzojë njeriun që për-
piqet të vijë tek Ai me mënyrat njerëzore. Çdo gjë që vjen
nga njeriu është e papranueshme nga njeriu.
Mbi këtë bazë ne mund të sigurohemi që besimi i Abelit
varej nga një direktivë e qartë e dhënë nga Perëndia.
Kështu duhet të ketë qenë; përndryshe Perëndia nuk do ta
kishte pranuar Abelin.
Një tjetër tregues që Abeli po ndiqte urdhërin e Perëndisë
theksohet nëpërmjet veprimit të Abelit kur i solli Perëndisë
dhjamin e qengjit. Më vonë në Shkrimet e Shenjta, Perëndia
i jep urdhër Izraelit, d.m.th. popullit çifut t’i sillnin Atij
dhjamin. Të mendosh që të prurit e dhjamit vjen nga Abeli
është në kundërshtim me atë që theksojnë Shkrimet e
Shenjta. Perëndia nuk pranon çdogjë që vjen nga njeriu.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NO. 8,
“KAINI DHE ABELI I SJELLIN
PERËNDISË DHURATA”

Perëndia e refuzoi Kainin dhe dhuratën e tij sepse:
- Kaini nuk erdhi tek Perëndia duke pranuar që ai ishte

mëkatar.
- Ai erdhi tek Perëndia sipas mënyrës së tij, dhe sipas ideve

të tij, dhe jo siç e urdhëroi Perëndia.
- Ai nuk i besoi mënyrës që i tregoi Perëndia për ta takuar

Atë.
- Kjo është edhe arsyeja përse Perëndia e refuzoi atë.6

- Krahaso:

A e mbani mend se si Perëndia irefuzoi veshjet që Adami
dhe Eva kishin bërë për veten e tyre? Përse Perëndia nuk i
pranoi veshjet e tyre? Sepse Perëndia donte t’i tregonte
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6IKa rëndësi të theksojmë
besimin si arsyen për fli-
jimin e Abelit dhe mosbes-
imin si arsye  për veprimet
e Kainit. Po të theksojmë
bindjen në vend të besimit,
mendjet e njerëzve do të
përqendrohen në ato që
bëjnë dhe jo në ato që
besojnë. Sipas Hebrejve
11,  Perëndia e pranoi
Abelin dhe flijimin e tij
sepse Abeli i besoi
Perëndisë. Dallimi më i
madh midis Abelit dhe
Kainit ishte besimi.

E vërteta themelore për të
besuar Perëndinë duhet të
bëhet e qartë kështu që
kur të vijmë tek Ungjilli,
studentët ta dijnë që
vetëm nëpërmjet besimit
ne do të pranohemi nga
Perëndia. Megjithatë duhet
të ruhet një farë balance
midis besimit dhe veprave.
Ngaqë Abeli i besoi
Perëndisë, ai i ofroi një
qengj. Ngaqë Noe i besoi
Perëndisë, ai ndërtoi një
ark. Ngaqë Abrahami i
besoi Perëndisë, ai vajti
tek vendi që i zgjodhi
Perëndia.

Mos harroni Hebrejtë 11
dhe përdoreni për të inter-
pretuar veprimet e person-
azheve të Testamentit të
Vjetër. Ju nuk do të shpje-
goni prej tij por do ta për-
dorni herë pas here, sic
bëtë në këtë mësim, për të
mbështetur ato që ju po
shpjegoni nga Testamenti i
Vjetër ❏

Hebrejtë
11:4,6

Psallmi
3:8

Gjoni
14:6

Aktet
4:12

Leviti-
kus 3:16

Psallmi
66:18

Hebrejtë
11:4



tyre duhet të derdhej që Adami dhe Eva të kishin veshje
dhe të pranoheshn nga Perëndia.
Po ashtu edhe me Kainin dhe Abelin. Perëndia nuk do t’i
pranonte ata nëse ata nuk do t’i besonin Atij dhe të vinin
tek Ai në mënyrën që u kishte thënë Ai. Perëndia do t’i pra-
nonte ata po të sillnin një dele dhe ta therrnin, duke derd-
hur gjakun e saj. Abeli i besoi Perëndisë dhe erdhi tek
Perëndia ashtu siç e kishte porositur Ai, kështu që
Perëndia e pranoi. Kaini erdhi duke i besuar mënyrës së
tij, kështu që Perëndia e refuzoi.
Perëndia nuk ka ndryshuar; Ai është edhe sot i njëjti.
Megjithëse Ai nuk na komandon ne për të flijuar dele, Ai
përsëri na rekomandon të vetmen rrugë për të ardhur tek
Ai. Ne duhet t’i afrohemi Perëndisë sipas mënyrës së Tij;
përndryshe Ai do të na refuzojë ashtu siç bëri me Kainin. 7

- Ilustro:

TREGO DEGËN E KËPUTUR NGA PEMA.
Vështroni degën e këputur nga pema. Ajo u tha mbas një
farë kohe sepse u shkëput nga burimi i jetës që e merrte
nga pema. Po sikur ta bashkosh këtë degë të tharë përsëri
me pemën që të marrë jetë dhe të bëhet siç ishte? Po ta lid-
hësh degën me pemën, a do t’i vijë jeta përsëri? A do të
bëhen të gjelbëra gjethet përsëri dhe të fillojnë të zhvillo-
hen? A mendoni se mund t’i jepni jetë degës duke e
bashkuar përsëri me pemën? Jo, nuk mund të bashkohet
një degë e tharë me pemën, që të marrë përsëri jetë. Ajo u
nda nga pema dhe ju nuk mund ta ktheni prapa në jetë.

Ndihmesa Pamore e Sugjeruar:

TREGO NDIHMESËN PAMORE NDËRSA JEPNI KËTË
KOMENT.
- Koment:

Duket sikur shumë njerëz kalojnë një pjesë të mirë të jetës
së tyre duke u përpjekur të gjejnë një rrugë “për t’u
bashkuar” me burimin e jetës shpirtërore. Këto përpjekje
mund të përfshijnë aktivitete që duken shumë fetare:
shkuarja në kishë, dhënia e parave në kishë, kryerja e çdo
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PERËNDIANjeriu

Shkuarja në
Kishë

Dhënia e
Parave

Duke i Ndihmuar
të Tjerët

Duke Qenë
i Mirë

7Dikush mund t’iu pyesë,
“Cila është rruga e
Perëndisë?” Natyrisht,
përgjigjia është Jezus
Krishti; por disa prej stu-
dentëve tuaj mund t’iu
duhet ta kuptojnë më mirë
përpara se të bëhet
paraqitja e Ungjillit.

Ju mund t’i thoni “Sigurisht
që Perëndia ka bërë e ka
gjetur një mënyrë, dhe për
këtë qëllim po bëhet dhe
ky studim Bible. Ai kish
ndërmend të dërgonte një
Shpëtimtar, ashtu siç
premtoi. Po të doni, unë
jam gati të bisedoj më
gjatë për këtë temë mbas
mësimit.”

Ne duhet të jemi
vazhdimisht të ndjeshëm
ndaj Frymës së Shenjtë.
Studenti që pyet me të
vërtetë mund të dojë t’ia
japë zemrën e tij Jezus
Krishtit dhe ta pranojë Atë
si Shpëtimtarin e tj. Ose ai
mund të jetë duke folur me
vete mbi ato që ka dëgjuar
por që nuk është i bindur
siç duhet për mëkatin.

Perëndia na premton
mençuri po t’i kërkojmë
ndihmë Atij (Jakobi 1:5)
dhe ne mund t’i besojmë
Atij për ato që na ka prem-
tuar ❏



veprimi të “mirë”, përpjekja për të qenë i mirë apo shumë
aktivitete të tjera. A mund të mendoni për disa shembuj të
këtij lloji kur njerëzit nga ana e tyre përpiqen për të ardhur
tek Perëndia?
Përderisa ne të gjithë kemi lindur mëkatarë, ne të gjithë “u
shkëputëm” nga burimi i jetës, që është Perëndia. Por nuk
ka asgjë në mënyrë absolute që ne mund të bëjmë për t’u
rikthyer tek Perëndia. Mëkati na ka shkëputur nga
Perëndia, ashtu si gjymtyra shkëputet nga trungu.

- Krahaso:

Kështu ishte edhe me Adamin, Evën, Kainin dhe Abelin.
Ngaqë Adami dhe Eva nuk iu bindën Perëndisë, ata u
ndanë nga Perëndia. Prandaj Kaini dhe Abeli lindën
jashtë kopshtit dhe u ndanë nga Perëndia. Ata nuk mund
të ktheheshin përsëri prapa tek Perëndia.
Adami dhe Eva përgatitën veshje për veten e tyre që të
bëheshin të pranueshëm nga Perëndia, por Ai i refuzoi rro-
bet e tyre. Kaini erdhi tek Perëndia sipas mënyrës së tij,
dhe Perëndia e refuzoi dhuratën e tij. Vetëm Perëndia ishte
në gjendje të gjente mënyrën për t’i pranuar ata dhe për t’u
bërë përsëri miq.
Edhe ne jemi pasardhës të Adamit. Ne të gjithë ishim
mëkatarë, të veçuar prej Perëndisë për shkak të babait tonë
Adamit. Ne nuk mund të bëhemi miq me Perëndinë. Vetëm
Perëndia mund të na ndihmojë që të shkojmë tek Ai.

F. Perëndia bisedoi me Kainin e zemëruar.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

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

$ LEXO Gjeneza 4:6,7.

Edhe pse Kaini refuzoi t’i besonte Perëndisë dhe në mënyrë
të ndërgjegjshme ndoqi rrugën e vet, përsëri Perëndia bise-
doi me të.
Ngaqë Perëndia është i dashur dhe i mëshirshëm, Ai bisedoi
me Kainin dhe u përpoq ta bindte atë të vinte tek Perëndia
sipas mënyrës së duher.
Perëndia donte që Kaini ta dinte që edhe ai mund të pra-
nohej po të vinte si erdhi vëllai i tij, me besim të plotë tek
Fjala e Perëndisë , duke i ofruar gjak, duke besuar tek
Perëndia dhe premtimi i Shpëtimtarit.

G. Kaini nuk pranoi ta dëgjonte Perëndinë, dhe ai vrai Abelin.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai nuk mund ta shpëtojë vetë veten e tij.
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$ LEXO Gjeneza 4:8

Kaini ishte shumë i zemëruar.
Ai nuk do ta dëgjonte Perëndinë. Ai po dëgjonte Satanin,
ashtu siç kishin bërë nëna dhe babai i tij në kopsht.
Ndihmesa Pamore e Sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NO. 9,
“KAINI VRET ABELIN”

- Krahaso:

Shumë njerëz sot janë tamam si Kaini; ata refuzojnë të
dëgjojnë  Perëndinë, dhe përfundojnë duke dëmtuar
njerëzit e tjerë. Ngadonjëherë rebelimi i tyre kundër
Perëndisë çon edhe në krime violente ashtu si vrasja e
Abelit nga i vëllai i tij Kaini.
Ngadonjëherë rezultati mund të jetë më pak violet—ai
mund të shfaqet në qëndrime të këqija ose egoiste. Por
rezultati gjithmonë është tragjik dhe i dëmshëm për të
tjerët.

^ Tema: Satani lufton kundër Perëndisë dhe vullnetit
të 

Tij. Ai është gënjeshtar dhe mashtrues. Ai e urren 
njeriun.

Kush po i printe Kainit? Kë po dëgjonte Kaini? Kush men-
doni ju ia futi Kainit në mendje mendimin për të vrarë të
vëllanë?
Satani!8

- Merr parasysh:

.A e mbani mend kur folëm për mashtrimin e Satanit? Ai
do që ne të mendojmë që ne nuk mund të bëhemi kurrë si
Kaini; ne kurrë nuk do të vrasim ose dëmtojmë ndonjë
njeri. Por shiko sa shpejt u ndez fytyra e Kainit! Dhe
vështro rrjedhën e mëkatit dhe të violencës që ndoqi rebe-
limin e tij!
Një nga gjërat që shumë njerëz nuk arrijnë të shohin është
që rruga e mëkatit është vdekja, qoftë vrasje violente, ose
një proces i ngadalshëm duke jetuar larg Perëndisë, dhe
më në fund duke vdekur dhe duke e kaluar kohën tjetër të
pafundme në Liqenin e Zjarrit larg pranisë së Perëndisë.
Fillimisht Satani vrau nënën dhe babain e Kainit. Ai u tha
atyre: “Ju nuk do të vdisni. Ju do të jeni në rregull. Mos e
dëgjoni Perëndinë. Perëndia vetëm sa po përpiqet t’iu
largojë nga disa frute të mira”. Por Satani e dinte që, po të
hanin frutin e pemës së dijes të së mirës dhe të keqes,
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8Edhe pse Satani nuk për-
mendet në këto vargje, ne
e dimë që ai nënkuptohet
këtu. I Gjoni 3:12 thotë që
Kaini “ishte aq i lig sa vrau
vëllanë e tij.” ❏

Proverbat
14:12



Adami dhe Eva do të vdisnin;. Ai i gënjeu ata dhe u tha,
“Ju nuk do të vdisni”. Satani donte që Adami dhe Eva të
vdisnin, dhe ai donte që Kaini të vriste Abelin. Satani
është vrasës.
Satani i urren të gjithë njerëzit dhe do t’i mashtrojë të
gjithë për t’i çuar në vendin e dënimit të përjetshëm, ku
edhe ai vetë po shkon.
Tek Gjoni 8:44, Bibla e quan Satanin “vrasës”.
edhe tani, Satani vazhdon t’u thotë njerëzve të mos besojnë
tek Perëndia; që të mos e besojnë Fjalën e Perëndisë,
Biblën.

H. Gjykimi i Perëndisë mbi Kainin.

^ Tema: Perëndia është kudo gjithkund në të gjitha 
kohët; Ai di gjithçka.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

$ LEXO Gjeneza 4:9

Megjithëse Perëndia i bëri këtë pyetje, Ai tashmë e dinte që
Kaini e vrau Abelin.
- Perëndia e pa që ai e bëri.
- Perëndia është kudo dhe di gjithçka.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

$LEXO Gjeneza 4:10-15

Perëndia është hakmarrësi i të gjitha mëkateve.
- Çdo mëkat kundër njerëzve të tjerë është mëkat edhe

kundër Perëndisë.
- Perëndia është Krijuesi i të gjithë njerëzve; prandaj Ai

dënon cilindo që thotë ose i shkakton dëme një njeriu
tjetër.

- Krahaso:

A do të qëndronit dhe nuk do të bënit asgjë kur dikush ju
sulmon gruan tënde, fëmijën tënd ose dikë që ju e doni?
Perëndia është Krijuesi i të gjithë njerëzve. Ai i dha jetë
Adamit, dhe Ai i dha jetë secilit nga ne. Edhe pse ne të
gjithë kemi lindur në këtë botë të ndarë nga Perëndia, ne
përsëri i përkasim Atij. Perëndia shqetësohet për çka na
ndodh neve, megjithëse ne jemi mëkatarë. Ashtu si ne
shqetësohemi për anëtarët e tjerë të familjes, po ashtu edhe
Perëndia shqetësohet për ne. Dhe ne me të drejtë i përkasim
Atij, sepse Ai na ka bërë ne.
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Po sikur të vinte dikush e të vidhte pajisjen tuaj sterio; a do
të ishte sterio pronë e vjedhësit, apo do të ishte përsëri e
juaja? Natyrisht, ajo përsëri do t’ju përkiste juve. Po sikur
vjedhësi ta dëmtonte sterion? Përsëri ajo do t’ju përkiste
juve, edhe pse është e shkatërruar.

Të gjithë njerëzit me të drejtë i përkasin Perëndisë edhe pse
Satani e vodhi Adamin dhe të gjithë ne nga Perëndia.

Perëndia do t’i dënojë të gjithë ata që dëmtojnë të tjerët
sepse çdonjeri me të drejtë i përket Perëndisë. Fyerja nuk
është kundër një personi; ajo është kundër Perëndisë, sepse
Ai është dhënësi i jetës së të gjithë njerëzve.

- Kjo nuk do të thotë që Perëndia menjëherë do të marrë
hak kundër çdo gjëje të ligë, por shpagimi i çdo mëkati
duhet t’i paguhet Perëndisë.

Shpagimi i mëkatit është vdekja.
Asnjë lloj shpagimi nuk është i pranueshëm.
- Dhënia e parave si akt bamirësie nuk na i shlyen

mëkatet.
- Dhënia e parave kishës nuk e shlyen mëkatin tonë

dhe nuk e kënaq Perëndinë.
Mëkati në fund të fundit do të dënohet nga Perëndia,
sepse Ai është pronari me ligj i çdo njeriu.

$ LEXO Gjeneza 4:16

Kaini përsëri nuk do të pranonte të dëgjonte Perëndinë.
- Ai u largua nga Perëndia, duke ndjekur Satanin.
Kaini nuk donte të pendohej; Ai nuk pranoi të ndryshonte
qëndrimin ndaj Perëndisë dhe ndaj mëkatit të tij.9

I. Pasardhësit e Kainit ishin materialistë.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojet Perëndia 
dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

Pasardhësit e Kainit ndoqën shembullin e tij.
- Ata jetuan pa menduar për Perëndinë.

Përkundrazi, ata e mbushën jetën e tyre me gjëra mate-
riale dhe fizike. Ata ndërtuan qytete, ngritën kështjella
dhe bënë vegla dhe instrumente muzikore.
Nuk ka asgjë të keqe pse t’i kesh këto gjëra; problemi
këtu qëndron sepse ata e harruan Perëndinë dhe u
morën gjithë kohën me ato.
Ata e mbushën mendjen dhe e kaluan kohën e tyre me
gjërat që u pëlqenin.
Ata nuk kishin ndonjë interes për Perëndinë dhe gjërat
që kërkonte Ai.

- Ata ishin nën kontrollin e Satanit.
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9Ne duhet të kemi shumë
kujdes kur shpjegojmë
pendimin. Shumë njerëz
thonë që pendimi do të
thotë braktisja ose prem-
timi për të braktisur të
gjithë llojet e mëkatit. Por
kjo nuk është e drejtë.

Pendimi është ndryshim i
mendjes, ndryshim i qën-
drimit ndaj Perëndisë, ndaj
vetvetes dhe ndaj mëkat-
eve të veta. Pendimi i pra-
nimi nga mëkatari i
mëkateve përpara
Perëndisë: “O Perëndi ti ke
të drejtë. Unë e kam
gabim. Çdogjë që më ke
udhëzuar është e drejtë
dhe e mirë dhe e shenjtë.
Unë kam dështuar. Nuk
kam më shpresë tek vetja
ime” Ky është një pendim i
vërtetë.

Sigurohu që të theksosh
besimin, më shumë se sa
veprimi. Po të theksojmë
bindjen, do të kemi
ndjekës dhe pasues dhe jo
besimtarë.

Perëndia, përpara se ta
shpëtojë, nuk e pyet
mëkatarin që të lërë
mëkatet e tij dhe “të mos e
përsërisë më kurrë”.
Perëndia nuk bën mar-
rëveshje me mëkatarin. Ai
nuk thotë, “Ti do ta bësh
këtë, dhe unë do të të bëj
këtë.” Perëndia nuk kërkon
reformim përpara shpë-
timit. ❏

Romakët
6:23a

Gjeneza
4:17-24



- Merr parasysh:
Shihni se çfarë ndikimi të tmerrshëm solli në këtë botë mos-
bindja ndaj Perëndisë! Ngaqë Adami dhe Eva mëkatuan, të
gjithë pasardhësit e tyre lindën mëkatarë, të ndarë nga
Perëndia duke mos gëzuar miqësinë me Perëndinë. Djali i
tyre i parë, Kaini, vrau fëmijën e tyre të dytë, Abelin. Kaini
u largua nga Perëndia dhe nuk pranoi të dëgjonte fjalët e
Tij. Si rezultat, fëmijët e Kainit dhe fëmijët e tyre ndoqën
rrugën që deshën dhe jo atë të Perëndisë. Ata jetuan sipas
mënyrave të tyre mëkatare të jetesës sepse nuk e njihnin
Perëndinë dhe as që u përpoqën ta njihnin Atë dhe të
vërtetën e Tij. Ata udhëhiqeshin nga Satani dhe gënjesh-
trat e tij.
Nëse prindërit largohen nga e vërteta e Perëndisë dhe nuk
pranojnë të dëgjojnë Perëndinë, ndoshta edhe fëmijët e tyre
nuk do të pranojnë të dëgjojnë Fjalën e Perëndisë. Ne jemi
përgjegjës jo vetëm për veten tonë, por edhe  për fëmijët
tanë. Ne duhet ta dëgjojmë Fjalën e Perëndisë dhe të sig-
urohemi që edhe fëmijët tanë e pranojnë Fjalën e
Perëndisë.

J. Perëndia dha Sethin për të zëvendësuar Abelin.

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

$ LEXO Gjeneza 4:25

TREGO SETHIN NË SKEMËN KRONOLOGJIKE.
Perëndia i dha Adamit dhe Evës edhe një tjetër fëmi në vend
të Abelit i cili u vra nga Kaini.
Në kopsht, Perëndia kish premtuar që do të dërgonte një
Shpëtimtar që do të mposhte Satanin.
- Ky do të kishte ardhur nëpërmjet linjës së Abelit i cili i

besoi Perëndisë.
- Por Satani e udhëhoqi Kainin që të vrasë Abelin.
Satani përpiqet me çdo mënyrë të pendojë planin e
Perëndisë për të dërguar Shpëtimtarin.
- Merr parasysh:

A do të thoshte kjo që ky ishte fundi i planit të Perëndisë
dhe i premtimit për të dërguar një Shpëtimtar? Jo!
Perëndia gjithmonë bën atë që premton. Ai nuk heq dorë
dhe nuk ndryshon në varësi të atyre që bën Satani.
Në vend të Abelit, Perëndia i dha Adamit dhe Evës Sethin.

^ Tema: Njeriu duhet të ketë besim që të kënaqë 
Perëndinë dhe të shpëtohet.

Sethi gjithashtu lindi i ndarë nga Perëndia, por ai i besoi
Perëndisë ashtu siç bëri edhe Abeli.
Perëndia vendosi që Shpëtimtari do të vinte në këtë botë
nëpërmjet linjës së Sethit.
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PYETJE:

1. Përse e pranoi Perëndia Abelin dhe flijimin e tij? Abeli i
besoi Perëndisë:
a. Abeli i pranoi Perëndisë që ai është mëkatar dhe që vetëm

Perëndia mund ta shpëtonte atë nga dënimi.
b. Abeli i besoi Perëndisë. Ai besoi që Perëndia do të dërgonte

një Shpëtimtar, ashtu si i kishte premtuar Adamit dhe
Evës kur ata ishin akoma në kopshtin e Edenit.

c. Abeli solli një dele dhe e therri, dhe e la gjakun të rrjedhë,
ashtu si i kishte thënë Perëndia.

2. Përse e refuzoi Perëndia Kainin dhe dhuratën e tij? Kaini
nuk i besoi Perëndisë:
a. Kaini nuk i pranoi Perëndisë që ai ishte mëkatar dhe që

vetëm Perëndia mund ta shpëtonte atë nga dënimi.
b. Kaini nuk i besoi Perëndisë. Ai nuk besonte në premtimin

e Perëndisë për të sjellë një Shpëtimtar që do ta shkatër-
ronte Satanin dhe të shpëtonte njeriun.

c. Kaini nuk e solli dhuratën që i tha Perëndia të sillte.
3. Përse bisedoi Perëndia me Kainin? Sepse Perëndia e donte

Kainin dhe donte që edhe ai të pranonte që ishte mëkatar dhe
që duhej të sillte flijimin e duhur.

4. A i besoi Perëndisë Kaini? Jo.
5. Çfarë bëri Kaini? Ai u inatos dhe vrau Abelin.
6. Si e mori vesh Perëndia që Kaini vrau Abelin? Perëndia sheh

dhe di gjithçka.
7. Përse i dënon Perëndia njerëzit që thonë ose u bëjnë gjëra të

këqija të tjerëve? Sepse të gjithë njerëzit i përkasin me të
drejtë Perëndisë. Kur disa njerëz dëmtojnë disa të tjerë, ata
bëjnë mëkat kundër Perëndisë.

8. A e harron Perëndia mëkatin kundër njerëzve nëse njerëzit
e rregullojnë këtë me njëri tjetrin? Jo, dënimi i Perëndisë për
çdo lloj mëkati është ndarja prej Tij përjetë në vendin e
dënimit të përhershëm të cilin Ai e ka përgatitur për Satanin
dhe për të gjithë shpirtrat që e ndoqën atë.

9. A e ndërroi mendjen më në fund Kaini ? Jo! Ai u largua nga
rruga e Perëndisë.

10. Cili ishte rezultati? Pasardhësit e Kainit ndoqën shembullin
e tj. Ata të gjithë jetuan dhe vdiqën të ndarë nga Perëndia.

11. A dini ndonjë që të ketë paguar dhe të ketë shlyer mëkatet
që ka bërë? Jo. Njeriu nuk mund të bëjë gjë për të shlyer
mëkatet e tija.

12. Cilat ishin gjërat për të cilat jetuan Kaini dhe pasardhësit e
tij? Për para dhe për gjëra materiale të jetës.

13. Përse i dha Perëndia Adamit dhe Evës Sethin? 
a. Perëndia e dha atë për të zëvendësuar Abelin.
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b. Perëndia e dha atë në mënyrë që Shpëtimtari të rridhte
nga kjo origjinë familjare.

MË POSHTË PO JAPIM DISA PYETJE SIPAS
DËSHIRËS.

14. Çfarë mësimesh mund të mësojmë nga tregimet e njerëzve
të lashtë? Përgjigjet mund të jenë të ndryshme, por disa nga
fushat kryesore janë:

a. Njerëzit që nuk pranuan t’i besojnë Perëndisë shpeshherë
kanë fëmijë dhe breza të tërë që nuk pranojnë t’i besojnë
dhe t’i binden Perëndisë.

b. Njerëzit që nuk pranojnë t’i binden dhe t’i besojnë
Perëndisë merren me gjëra tokësore dhe shumë shpejt e
harrojnë Perëndinë.

c. Njerëzit që i besojnë Perëndisë dhe i binden Atij shpesh-
herë kanë fëmijë dhe breza të tërë që i besojnë dhe ndjekin
Perëndinë.

d. Perëndia gjykon ashpër ata që nuk pranojnë t’i besojnë
Atij.

e. Perëndia është plot hir me ata që i besojnë Atij.
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