
Perëndia e Zgjodhi, e Thirri, dhe e
Udhëzoi Abrahamin; Loti Zgjodhi Fushat
Pjellore të Sodomit dhe Gomorrës

SHKRIMI I SHENJTË: Gjeneza 11:27-32; 12:1-5; 13:5-13

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë që Perëndia është besnik në zbatimin e planeve të Tij dhe në
përmbushjen e premtimeve të Tij.

� Të tregojë nevojën e njeriut për t’i besuar dhe bindur Perëndisë, pavarë-
sisht nga veprimet e njerëzve të tjerë.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të shohin unitetin e Biblës.

� Të shohin që Perëndia nuk i ndërron qëllimet e Tij nga veprimet e
njerëzve, por që Ai është gjithmonë besnik për të zbatuar ato që ka
premtuar.

� Të parashikojnë historinë e Shpëtimtarit.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Një pasazh i mrekullueshëm në Shkrimet e Shenjta thotë, “Abrahami i
besoi Perëndisë, dhe kjo e bërë atë njëri të drejtë. Prandaj ta dini se edhe ta që
kanë besim tek Perëndia janë fëmijët e Abrahamit. Dhe Shkrimet e Shenjta
duke parshikuar që Perëndi do t’i justifikonte të pafetë nëpërmjet besimit, e
predikoi Abrahamin përpara Ungjillit, duke thënë, Tek ty do të bekohen të gjitha
kombet. Kështu që ata që kanë besim tek Perëndia janë të bekuar me
Abrahamin besnik.” (Galacianët 3:6-9).

Mënyrat e Perëndisë sonë janë të mrekullueshme, vërtet! Ky njeri,
Abrahami, është babai ynë në besim! Ne duhet të inkurajohemi dhe të ngushël-
lohemi shumë nga dëshmia e këtij njeriu. Ai na paraqitet si një figurë e ndriçuar
në një qiell të errët e plot stuhi, ndërsa ai zhvendoset nga trashëgimia e tij
pagane. Hebrejtë 11:8 na thotë se ai nuk e dinte se ku po shkonte. Megjithatë
ai, ashtu si edhe Noe, e besuan dhe iu bindën Perëndisë. Abrahami na paraqitet
si një shembull i besimit, megjithatë ai ishte edhe njerëzor—lëkundej me rëniet
dhe ngritjet në besimin e tij.1 Por tek Abrahami ne shohim një njeri që u pendua
për mëkatet e tij dhe gjithmonë vazhdonte të ndiqte Perëndinë.

Kultura jonë ka nevojë për “heronj”. Ne na mungojnë njerëzit që janë të
qëndrueshëm në jetën e tyre dhe që bile paraqiten si shembuj të mirë. Por
Perëndia përdori jetën e Abrahamit herë pas here për të treguar hirin e Tij dhe

MËSIMI
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1Këto mësime nuk mbulo-
jnë pasazhet që lidhen me
mëkatet e Abrahamit.
Historia e Hagarit dhe
Ishmaelit nuk diskutohet
këtu; as rrethprerja
(synetllëku). Ne po para-
qesim vetëm ato ngjarje
dhe hollësi që janë theme-
lore për të përshkruar
karakterin e Perëndisë si
dhe rrugën e Tij për të na
siguruar shpëtimin me anë
të besimit.

Nëse një student dëshiron
të diskutojë gjëra të tjera,
kujtoji atij që ne këtu po
“prekim çështjet më të
larta” dhe po trajtojmë
problemet themelore.
Mbas mësimit ju ndoshta
mund të jeni në gjendje t’u
përgjigjeni disa prej pyet-
jeve të tij. ❏

Hebrejtë
11:8-10

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim paraqit
besnikërinë e Perëndisë
dhe hirin e Tij kur i bëri
thirrje Abrahamit nga Uri
në Kanan si edhe
përgjigjen e Abrahamit.
Tek Gjeneza 12  fillojnë
premtimet e Perëndisë
për Abrahamin: që prej
tij Ai do të bënte një
komb të madh, dhe të
gjitha familjet në tokë do
të bekoheshin nëpërmjet
tij (nëpërmjet linjës së
Abrahamit do të vinte
Shpëtimtari).
Këtu gjithashtu paraqitet:

Zgjedhja e Lotit për atë që
atij iu duk tokë më e
mirë—zona e Sodomit dhe
e Gomorrës.

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

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.



për të kanalizuar bekimet e Tij. Megjithatë karakteri kryesor i kësaj historie dhe
i të gjithë Biblës është Perëndia! Tek Abrahami ne shohim HIRIN E TIJ.

Abrahami nuk është një figurë e errët e antikitetit. Abrahami është ati ynë
në besim! Mos harroni çfarë ka thënë Jezusi tek Mateu 22:31,32: “...a nuk e
keni lexuar akoma atë që ju ka folur Perëndia, duke thënë, Unë jam Perëndia e
Abrahamit, dhe Perëndia e Isakut, dhe Perëndia e Jakobit? Perëndia nuk është
Perëndi e të vdekurve, por e të gjallëve.”

Mendoje këtë! Ne po shpjegojmë Fjalën e gjallë të Perëndisë. Ne duhet t’i
kërkojmë Zotit tonë të na ndihmojë me anë të Frymës së Shenjtë të shpjegojmë
Fjalën e Tij sa më mirë—të gjallë dhe reale—në mënyrë që studentët tanë të
dëgjojnë dhe të besojnë.

NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja Kronologjike Nr. 14 “Adami dhe Eva në Kopsht”
� Harta Kronologjike 1
� Skema Kronologjike

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 15.

A. Hyrje

Sa veta prej jush e dinë emrin e stërgjyshit tuaj?
Jo shumë prej nesh i dimë emrat e paraardhësve tanë, por
sot ne do të flasim për një njeri që jetoi rreth 4000 vjet më
parë dhe përsëri përmendet nga pasardhësit e tij.
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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)



Përse kujtohet ai përsëri?
- Atë e kujtojnë për premtimet që i dha Perëndia atij.
- Ai kujtohet sepse ai i besoi Perëndisë.

B. Abrami ishte pasardhës i Shemit.

Noah kishte tre djem, Shemin, Hamin dhe Jafethin; Abrami
ishte pasardhës i Shemit.
Abrahami, i biri i Terahut, jetoi pranë vendit ku njerëzit
ndërtuan kullën e Babelit.

TREGO BABELIN NË HARTËN 1.

$ LEXO Gjeneza 11:27-30.

TREGO ABRAHAMIN, SARAIN DHE LOTIN NË
SKEMËN KRONOLOGJIKE.

Më vonë në tregimet e tyre, ne do të shohim që emrat e
Abrahamit dhe të Sarait ndryshojnë.
Abrami u martua me Sarain, por Abrami dhe Sarai nuk
kishin fëmijë.
- Vini re:

Në ato ditë, paaftësia për të pasur fëmijë konsiderohej si
një turp. çiftet që nuk kishin fëmijë shiheshin me përbuzje
nga shoqëria. Fëmijët meshkuj ishin më të preferueshëm në
mënyrë që familja të kishte trashëgimtar për të mbajtur
emrin e familjes.

$ LEXO Gjeneza 11:31,32.

Terah, babai i Abrahamit, lëvizi nga Uri në Haran.
- Teraj e mori edhe Abramin dhe Sarain me vete.
- Ai gjithashtu mori edhe nipin e tij, Lotin, sepse i ati i Lotit

kishte vdekur në Ur.
Terah mendoi të shkonte në Kanan, por ata arritën deri në
Haran, ku Terah vdiq.

NË HARTËN 1, TREGO URIN, HARANIN DHE
KANANIN NDËRSA VIJONI ME SHPJEGIMIN.

C. Perëndia e thirri dhe e urdhëroi Abramin.

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

$ LEXO Gjeneza 12:1.  22

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

Perëndia i bëri thirrje Abramit të linte vendin e tij dhe të
shkonte në Kanan.
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2Aktet 7:2,3 thotë që
Perëndia i bëri thirrje
Abramit të shkojë në
Kanan përpara se të
shkonte me të atin e tij në
Haran. ❏



Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

Perëndia i foli drejtpërdrejtë Abramit dhe i tha se çfarë
duhet të bënte; Bibla nuk u shkrua në ditët e Abramit.
- Perëndia nuk na flet nëpërmjet një zëri.
- Ai na flet nëpërmjet Fjalës së Tij të shkruar, Biblës.
- E vetmja mënyrë që ne mund të njohim Perëndinë dhe

mesazhin e Tij është nëpërmjet fjalëve të librit të Tij,
Biblës.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

Kur Abrami jetonte në Mesopotami, njerëzit adhuronin
idhujt.
- Ata nuk i besonin, nuk e donin dhe nuk i bindeshin

Perëndisë.
- Joshua 24:2 na thotë që babai i Abramit, Terah, ishte

adhurues i idhujve.
A ishte Abrami mëkatar?.
Po, edhe ai ishte pasardhës i Adamit.
Por Abrahami i besoi Perëndisë.
- Ai erdhi tek Perëndia sipas rrugës që i tregoi Ai.
- Ai i besoi Perëndisë dhe premtimeve të Tij.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

Plani i Perëndisë për Abramin nuk mund zbatohej sa kohë
që Abrami jetonte midis bashkëvendasve të tij idhulltarë.
- Ai duhej të linte atdheun e tij.
- Ai duhej të shkonte në vendin në të cilin Perëndia i prem-

toi se do ta udhëhiqte.
Perëndia e kishte të drejtën t’i tregonte Abramit se çfarë
duhej të bënte.
- Perëndia është më i madh nga të gjithë ne.
- Ai është suprem.

D. Premtimet e Perëndisë për Abramin.

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

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

Paraardhësit tanë, pasardhësit e Noes, qëllimisht u larguan
nga Perëndia dhe e vërteta e Tij.
- Ata adhuruan gjërat që kishte krijuar Perëndia në vend

që të adhuronin Perëndinë, Krijuesin e tyre.
- Ata rebeluan kundër Tij duke filluar të ndërtojnë kullën e

Babelit.
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Me gjithë mëkatshmërinë e tyre, Perëndia nuk e braktisi
planin e Tij për të shpëtuar njerëzimin nga pushteti i
Satanit dhe dënimi i përjetshëm.
- Askush dhe asgjë nuk mund ta ndalë Perëndinë nga zba-

timi i planeve të Tij.
- Merr parasysh:

Dëgjo se çfarë tha Perëndia shumë vite më parë nëpërmjet
profetit Isaia njerëzve që adhuronin perëndinë e rreme të
Babilonisë, Mardukun: “Mos e harroni këtë, dhe bëhuni
burra: mendoheni edhe një herë, ju o shkelës mëkatarë.
Kujtojini gjërat e mëparshme të moçme: sepse unë jam
Perëndia, dhe nuk ka tjetër veç meje; Unë jam Perëndia
dhe nuk ka tjetër si mua, që Deklaroj fundin që në fillim,
dhe nga kohët e lashta gjërt që akoma nuk kanë ndodhur,
duke thënë, Këshilla ime do të qëndrojë, dhe unë do të bëjë
gjithë kënaqësinë time.” (Isaia 46:8-10).

Perëndia bën çfarëdo që të ketë premtuar.
Perëndia përpundon çfarëdo që të ketë filluar.
Asgjë nuk mund ta ndalë Perëndinë nga zbatimi i planit
të Tij dhe realizimi i qëllimeve të Tij.

- Thirrja që Perëndia i bëri Abramit ishte hapi i dytë i
Perëndisë për të shpëtuar njerëzimin nga skllavëria e
mëkatit.

Perëndia edhe sot është po Ai që ka qenë në ditët e Abramit.
- Ai edhe sot është i dashur, i mëshirshëm dhe plot hir.
- Ai nuk e ka harruar planin e Tij për të shpëtuar njerëzit

nga dënimi i përjetshëm.
- Ai do që çdo njeri të shpëtojë nga pushteti i Satanit dhe

nga mëkati.
Të lexojmë tani premtimet që Ai i dha Abramit.

$ LEXO Gjeneza 12:2

- Edhe pse Abrami dhe Sarai nuk bënin fëmijë, Perëndia i
tha Abramit se ai do të bëhej babai i një kombi të madh.

- Perëndia i premtoi atij që Ai do ta mbronte dhe do ta ndih-
monte Abramin që ai të bëhej një njeri i rëndësishëm dhe
që, nëpërmjet tij, edhe të tjerët të përfitonin dhe të ndih-
moheshin.

$ LEXO Gjeneza 12:3

- Perëndia gjithashtu premtoi se Ai do t’i ndihmonte edhe
ata që e përkrahnin Abramin, por Ai do t’i sillte ligësi
kujtdo që e trajtonte keq Abramin.

- Le të shohim më nga afër vargun 3: “...tek ty do të bekohen
të gjitha familjet e botës.”

Ky është premtimi më i madh që iu dha Abramit, sepse
ka të bëjë me Shpëtimtarin.
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Gala-
cianët
3:8



A e mbani mend, kur po trajtonim kopshtin e Edenit,
Perëndia premtoi se do të dërgonte një Shpëtimtar që
do ta shpëtonte botën nga pushteti shkatërrues i
Satanit?
Tani Perëndia premtoi që nga pasardhësit e Abramit do
të ishte Shpëtimtari.
Të gjitha familjet e tokës do të bekoheshin nëpërmjet
pasardhësve të Abramit.
- Ky premtim ju përfshin edhe ju dhe familjen tuaj,

edhe mua dhe familjen time si dhe të gjitha familjet
në botë.

- Shpëtimtari të cilin Perëndia premtoi se do ta dër-
gonte do të ishte për të gjithë njerëzit në çdo skaj të
botës.

E. Abrami i besoi dhe iu bind Perëndisë.

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

Ambienti dhe rrethanat e Abrahamit:
- Ju kujtohet që Abrami jetonte në një botë me njerëz

mëkatarë dhe idhulltarë, dhe vinte nga një familje që nuk
e adhuronin Perëndinë.

- Abrami, ashtu si Noeja, rrethohej nga njerëz që e urrenin
Perëndinë dhe ndiqnin dëshirat e tyre të liga.

- Abrami dhe Sarai nuk kishin fëmijë.
Me gjithë ambientin dhe rrethanat e tij, Abrami i besoi
premtimeve të Perëndisë.
- Abrami besonte se Perëndia do të dërgonte një

Shpëtimtar dhe që Shpëtimtari do të ishte nga pasard-
hësit e tij.

- Abrami, ashtu si Noah, e besoi Fjalës së Perëndisë, dhe
për këtë arsye, iu bind Atij.

$ LEXO Gjeneza 12:4,5.

NË HARTËN 1, TREGO URIN, DHE KANANIN, DUKE
TREGUAR UDHËTIMIN E MUNDSHËM TË ABRAMIT.

- Merr parasysh:

Gjatë studimit të historisë së Abramit, të mos harrojmë që
ai ishte një njeri i vërtetë në histori, që përmendet herë pas
here në Testamentin e Vjetër dhe të Ri.
Zbulimet arkeologjike në Ur, Mari, Elbë dhe në zona të
tjera të lashta përputhen me hollësitë që ndodhen në Bibël
në lidhje me jetën njerëzore në kohën e Abramit, d.m.th.
rreth 2000 vjet para Krishtit. Kohët e fundit, janë zbuluar
shumë hollësi të reja mbi udhëtimet, tregëtinë, martesën
dhe familjen, dhe bile edhe emrat përputhen me ato të
dokumentit biblik.
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Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
14, “DUKE U LARGUAR NGA
HARANI”

- Merr parasysh:

Abrami ishte shumë i pasur dhe kishte shumë shërbëtorë
dhe bagëti. Ai i mori të gjitha me vete. Për ne sot është e
pamundur të vlerësojmë çdogjë që u përfshi në atë udhë-
tim, por ne duhet të mendojmë për faktin se vendimi i
Abramit për të ndjekur Perëndinë nuk ishte thjesht një
dëshirë a një tekë e tij për aventurë. Abrami mori vendim
për t’u nisur sepse Ai i besoi Perëndisë.
A e imagjinoni çdo të thotë të tërheqësh pas vetes laçkë e
plaçkë me gjithë familjen dhe pronat e tij dhe të marrësh
rrugën për në një vend të huaj—dhe e gjitha kjo bëhej sepse
i besonte Perëndisë që fqinjët e përqeshnin? Mos harroni,
Abrami ishte njeri i pasur dhe kryelartë. Të gjithë njerëzit
po e vështronin.
Qyteti që Abrami kish lënë më parë, Uri i Kaldesë, ishte një
qendër qytetare me shtëpi dhe tempuj të ngjashëm me ato
të Babelit. Rrënojat e qytetit të Urit mund të shihen në
Irakun e Sotëm.
Por tani Abramit i duhej të udhëtonte dhe të jetonte në
çadra.
Me gjithë sikletin dhe presionin shoqëror, Abrami i besoi
Perëndisë dhe iu bind Atij, duke i lënë të gjitha pronat e
familjes së tij si dhe vetë familjen e tij në kujdesin e
Perëndisë. Abrahami e kuptoi që Perëndisë ia vlente plotë-
sisht t’i besoje.

Loti, nipi i Abramit, edhe ai u bashkua me Abramin dhe
Sarain.
Edhe Loti i besonte Perëndisë dhe i besoi premtimet e Tij.

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

Zoti u udhëhoqi me besnikëri Abramin për në Kanan, toka
që Ai i kishte premtuar atij.

F. Trazira midis barinjve të Abramit dhe Lotit.

$ LEXO Gjeneza 13:5-7.

Loti, nipi i Abramit, ishte po ashtu i pasur si xhaxhai i tij.
Ngaqë të dy kishin shumë bagëti, nuk zgjati dhumë dhe
midis barinjve të tyre plasi sherri.
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II Pjetri
2:7-9



G. Zgjidhja e Abramit.

Abrami kishte një zgjidhje që ia propozoi Lotit.

$ LEXO Gjeneza 13:8,9.

H. Zgjedhja e Lotit.

$ LEXO Gjeneza 13:10,11.

Lot vështroi rreth e rrotull për të zgjedhur; ai zgjodhi fushën
me bar duke menduar se do të jetë shumë mirë për bagëtinë
e tij.
- Edhe pse Loti i besonte Perëndisë, ai nuk po mendonte për

atë që ishte më mirë për të dhe për familjen e tij dhe se si
do të ndikonte kjo gjënë njohuritëe tyre për Perëndinë dhe
aftësinë e tyre për të kënaqyr Perëndinë.

- Loti ndoshta po mendonte se si të fitonte sa më shumë
para.

- Lotit, për shkak të zgjedhjes së tij, i ndodhën disa gjëra të
tmerrshme.

- Merr parasysh:

A ju kujtohet vendimi i marrë i Kainit për të mos e njohur
Perëndinë? Të gjithë pasardhësit e tij u mbytën në përm-
bytje.

Ne duhet të jemi të kujdesshëm për vendimet që marrim.
Në shoqërinë tonë, ne vazhdimisht jemi të detyruar të
bëjmë zgjedhje për gjëra që në të vërtetë nuk kanë vlerë të
përjetshme: Si mund të fitojmë më shumë para? çfarë
duhet të blejmë? Çfarë do të bëjmë nesër? Si do t’i kalojmë
pushimet?

Por problemet e vërteta të jetës rrallë herë preken: Po mar-
rëdhënia jonë me Perëndinë? Çfarë dinë fëmijët tanë për
Perëndinë? çfarë ka shkruar Perëndia për ne në Fjalën e
Tij? Cili është dënimi për mëkatin?

$ LEXO Proverbat 14:12.

Nëse një person zgjedh të mos i studiojë ato që ka shkruar
Perëndia për të në Bibël, ai person do të pendohet për gjithë
jetën. Ne nuk duam ta dëgjojmë që Perëndia ka përgatitur
vendin e dënimit të përjetshëm për të gjithë ata që nuk i
binden Atij. Satani nuk do që ne të mendojmë për këtë gjë!
Por Liqeni i Zjarrit është një vend i vërtetë ku do të kalojnë
përjetësinë Satani, demonët e tij dhe të gjithë ata që e
ndjekin atë. Ç’dobi ka për ne të zotërojmë gjithçka në këtë
botë dhe të vdesim e të shkojmë në Ferr?

Askush nuk dëshiron të flasë për këto gjëra. Ne
vazhdimisht jemi të detyruar të kemi më shumë gjëra
materiale dhe të dimë më pak për Perëndinë. Por Perëndia
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na bën thirrje nëpërmjet Fjalës së Tij—na lutet—ta dëgjo-
jmë Atë dhe t’i besojmë Atij.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

- Krahaso:

Abrami qëndroi në kodrat dhe malet me tokë shkëmbore e
më pak pjellore.
Loti u zhvendos në fushën pjellore.
Në sytë e njerëzve, dukej sikur Abrami kishte humbur në
ndarjen e territoreve.
Por Perëndia e di të vërtetën të cilën ne nuk e shohim në
sipërfaqen e jashtme të gjërave.

$ LEXO Gjeneza 13:12,13.

Poshtë fushës ishin dy qytete, Sodomi dhe Gomorra.
- Këto qytete ishin shumë të këqinj.
- Njerëzit që jetonin atje nuk donin t’ia dinin për Perëndinë

ose ato që Ai kërkonte nga njerëzit.
- Ata mendonin vetëm për veten e tyre dhe për gjërat e

këqija që ata bënin.
Perëndia i dinte këto dhe do t’ia kishte thënë Lotit po t’i
ishte lutur Perëndisë.
Por përkundrazi, Loti zgjodhji atë që iu duk atij e mirë, dhe
duke vepruar kështu ai bëri një hap tragjik duke u larguar
prej Perëndisë në një vend të rrezikshëm dhe plot ligësira.

^ Tema: Perëndia është kudo në çdo kohë; Ai di 
gjithçka.

Megjithëse njerëzit e Sodomit dhe të Gomorrsë nuk men-
donin për Perëndinë, Ai përsëri i shikonte të gjitha që bënin
ata.
- Ai ishte Krijuesi i tyre.
- Ai i zotëronte ata me të drejtë, megjithëse ata po ndiqnin

Satanin.
- Merr parasysh:

Megjithëse njerëzit e injorojnë Perëndinë dhe nuk pranojnë
të dëgjojnë mesazhin e Tij, Ai sidoqoftë di gjithçka për ta.
Ata mund të zgjedhin të largohen prej Perëndisë dhe të
ndjekin Satanin, por përsëri ata i përkasin Perëndisë. Ai
do t’i gjykojë dhe do t’i dënojë ata kur të vendosë që u ka
dhënë kohën e mjaftueshme për të ndërruar mendjet e tyre
dhe t’i besojnë Atij.

I. Përfundim

Loti e bëri zgjedhjen e tij duke u bazuar në dëshirat e tij ego-
iste.
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Por Abrami iu bind Perëndisë sepse ai besoi që Perëndia do
të bënte gjithçka që kishte premtuar.

Në mësimin tonë tjetër, do të shohim më tej se si punoi
Perëndia në jetën e këtyre njerëzve.

Tani le të mendojmë për jetën tonë dhe zgjedhjet tona, në
dritën e atyre që mësuam sot për Perëndinë.

PYETJE:

1. A e braktisi Perëndia planin e Tij për t’i dërguar njerëzimit
Shpëtimtarin ngaqë ata rebeluan kundër Perëndisë dhe
ndërtuan kullën e Babelit? Jo.

2. Çfarë bëri Perëndia për t’u siguruar që Shpëtimtari do të
vinte në këtë botë? Perëndia zgjodhi dhe i bëri thirrje
Abramit që të ishte paraardhësi i Shpëtimtarit.

3. Çfarë i tha Perëndia Abramit që të bënte? Perëndia i tha atij
të linte vendin e tij dhe të shkonte në vendin që i kishte prem-
tuar Perëndia.

4. Sa fëmijë kishin Abrami dhe Sarai kur u tha Perëndia të
shkonin në dhe të huaj? Ata nuk kishin fëmijë.

5. Çfarë i premtoi Perëndia Abramit? 

a. Perëndia tha që pasardhësit e Abramit do të formonin një
komb të madh.

b. Perëndia premtoi se ai do ta mbronte Abramin dhe do ta
ndihmonte që ai të bëhej njeri i rëndësishëm, dhe nëpërm-
jet tij edhe të tjerët të përfitonin.

c. Perëndia premtoi se do t’i ndihmonte ata që e përkrahnin
Abramin, por Ai do t’i sillte ligësi atyre që e keqtrajtonin
Abramin.

d. Gjithashtu Perëndia tha se të gjitha kombet dhe fiset e
botës do të ndihmoheshin vetëm nëpërmjet një pasardhësi
të Abramit.

6. Kush do të ishte ky pasardhës i Abramit? Ai do të ishte
Shpëtimtari, ai që do të mposhtë Satanin dhe që të bëjë të
mundur për të gjithë popujt të bashkohen përsëri me
Perëndinë.

7. Perëndia i foli direkt Abramit, por si na flet neve sot
Perëndia? Nëpërmjet Biblës.

8. A e zgjodhi Perëndia Abramin ngaqë Abrami nuk ishte
mëkatar?  Jo, të gjithë njerëzit janë mëkatarë.

9. Si erdhi Abrami tek Perëndia për ta adhuruar Atë? Ai erdhi
ashtu si kishin ardhur edhe Abeli, Sethi dhe Noah. Ata erd-
hën siç i kishte porositur Perëndia.

10. Çfarë bëri Abrami kur Perëndia i dha atij premtimet? Ai e
besoi Perëndinë. Ai e la vendin e tij dhe shkoi atje ku e drejtoi
Perëndia.
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11. Çfarë ngjashmërish shikoni tek Abeli, Sethi, Enoku, Noah
dhe Abrami? Ata i besonin Perëndisë dhe erdhën tek
Perëndia ashtu siç i porositi Ai; ata iu bindën Perëndisë.

12. Përse u largua Loti nga Abrami dhe shkoi të jetonte në
fushën pranë Sodomit dhe Gomorrës? 

a. Abrami dhe Loti kishin shumë bagëti dhe kullotat nuk
mjaftonin për të dy bashkë.

b. Loti shkoi në fushë sepse ajo ishte pjellore dhe kishte
shumë bar për bagëtinë të kulloste.

13. Ç’dobi kanë pasuritë për njerëzit, nëse ata vdesin dhe shko-
jnë në vendin e dënimit të përjetshëm? Pasuritë e tyre nuk
do të vlejnë fare.

14. Kush i pa ligësitë që bënin popujt e Sodomit dhe të
Gomorrës? Perëndia i pa.
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