
Perëndia e Ruajti Izraelin të
Skllavëruar në Egjypt; Perëndia i
Bëri Thirje Moisiut

SHKRIMI I SHENJTË: Eksodi 1:6-11; 2:1-22; 3:1-20; 4:13-20, 27-31

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë që Perëndia është sovran, i gjithëfuqishëm, i gjithëditur dhe i
shenjtë.

� Të tregojë dëshirën e madhe të Satanit për të penguar planin e
Perëndisë për shpëtimin e njerëzimit nga skllavëria e Satanit.

� Të tregojë që askush nuk mund t’i pengojë qëllimet e Perëndisë; Ai është
besnik për t’i zbatuar ato në kohën e Tij të caktuar.

� Të tregojë që vetëm Perëndia mund ta shpëtojë njeriun nga skllavërimi i
Satanit. Njeriu vetë nuk mund të shpëtojë vetveten ose të shpëtojë të
tjerët.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të shohin që Perëndia është besnik dhe sovran dhe do t’i zbatojë qël-
limet e Tij.

� Të drejtohen vetëm tek Perëndia për shpëtimin e tyre nga skllavëria e
Satanit.

� Të kenë një frikë respekti gjithnjë e më të madh për Perëndinë.

� Të kuptojnë më mirë karakterin e Perëndisë.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Shoqëria jonë i përcakton me gëzim dobësitë e njerëzve pa menduar fare
për fuqinë dhe qëllimin e Perëndisë. Por Bibla na jep një tabllo të vërtetë të
Perëndisë dhe të njerëzve—njerëzit që janë të dobët në vetvete, por që për-
doren fuqishëm nga Krijuesi ynë sovran, plot hir, i gjithë-fuqishëm, Perëndia.

Shumë njerëz në kulturën tonë nuk e dinë mirë historinë e Moisiut; ata kanë
dëgjuar pjesë të kësaj historie por nuk e kanë kuptuar konceptin e Perëndisë
sovran që është karakteri kryesor në këtë ngjarje të vërtetë.

Moisiu ishte shumë njerëzor, dhe Perëndia në mënyrë të përhirtë na ka
dhënë në Fjalën e Tij shumë shembuj të dobësisë së prijësit të Tij të zgjedhur
në Izrael. Megjithatë nëpërmjet kësaj ene të dobët, Perëndia ynë i gjithë-
fuqishëm dhe plot hir, i solli shpëtimin Izraelit. Më në fund, Perëndia na siguron
shpëtimin për të gjithë njerëzimin nëpërmjet Shpëtimtarit të premtuar të Izraelit,
Jezus Krishtit.

MËSIMI

21
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Aktet
7:17-35

Hebrejtë
11:23-
26

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim tregon
kujdesin sovran dhe të
dhimbshur të Perëndisë
për të ruajtur Izraelin që
ishte në skllavëri dhe për
të nxjerrë Moisiun që do
t’i shpëtonte ata.
Disa çështje:

- Gjithëdituria e
Perëndisë:
Ai e dinte se çfarë do të
bënte Faraoni.

- Kundërshtimi i Satanit:
Satani donte të shkë-
puste linjën e
Shpëtimtarit.

- Paaftësia e njeriut për të
shpëtuar veten e tij:
Moisiu u përpoq të ndih-
monte Izraelin por dësh-
toi.

- Shenjtëria e Perëndisë
dhe komunikimi i Tij me
Moisiun:
Perëndia i foli Moisiut
nga driza e djegur.
Perëndia i tha Moisiut që
të thotë “UNË JAM”-i e
dërgoi atë.

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.



Bibla është e vërtetë. Nuk është vetëm një histori e saktë e njeriut, por
është gjithashtu edhe një mesazh i gjallë nga Perëndia. Ne duhet t’u kujtojmë
studentëve tanë që kjo ngjarje dramatike është pjesë e historisë.

Ndërsa shpjegojmë mësimin, Fjala e Perëndisë  na kujton që “Unë jam”
nuk ndryshon. Perëndia e drizës së djegur është i njëjtë Perëndi që ne adhuro-
jmë tani dhe Fjalën e të Cilit ne po u mësojmë studentëve sot! Megjithëse Ai
nuk na flet neve sot nga driza e djegur, ai na flet nëpërmjet Biblës. Kur u
paraqesim studentëve Fjalën e Tij, Vetë Perëndia po u komunikon mesazhin e
Tij atyre që e dëgjojnë.

NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja Kronologjike Nr. 24, “Moisiu Foshnjë Shpëtohet”
� Tablloja Kronologjike Nr. 25 “Driza e Djegur”.
� Harta Kronologjike 1
� Skema Kronologjike 

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 20.

A. Hyrje

Ky studim fillon librin e dytë të Biblës—Eksodin.
- Eksod do të thotë “dalje jashtë”
- Ky libër regjistron se si i nxori Perëndia njerëzit e Tij,

izraelitët, nga Egjypti.
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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)



Gjatë studimit të kësaj historie të mahnitshme, të mbajmë
gjithmonë parasysh:

- Së pari, mos harroni kurrë që Bibla është një histori e
vërtetë.

Ngjarjet e Gjenezës dhe të Eksodit përmenden herë pas
here në Bibël si në Testamentin e Vjetër ashtu edhe në
Testamentin e Ri.

Shumë nga hollësitë e vogla të Gjenezës dhe të Eksodit
janë konfirmuar nga zbulimet arkeologjike.

- Së dyti, vështro ato që po bën Perëndia.

Në këtë libër ju do të mësoni shumë mbi Perëndinë.

Ashtu si veprimet tona zbulojnë karakterin tonë, po
ashtu edhe veprimet e Perëndisë tregojnë karakterin e
Perëndisë.

- Së treti, mos harroni se Perëndia është gjithmonë i njëjti
si sot ashtu edhe në kohën kur ka ndodhur kjo histori.

Ai nuk ndryshon kurrë.

Perëndia është i shenjtë, i gjithë-fuqishëm, i gjithë-
ditur, besnik dhe sovran.

B. Izraeli rritet në numër dhe në pasuri.

Jozefi dhe i gjithë brezi i tij vdiqën në Egjypt.

- Jozefi, vëllezërit e tij, si edhe familjet e tyre vazhduan të
jetonin në Egjypt edhe mbas vdekjes së babait të tyre
edhe pse periudha e thatësirës kishtë përfunduar.

- Ata nuk u kthyen në tokën që Perëndia i kishte premtuar
Abrahamit, Isakut dhe Jakobit.

- Bibla thotë që Jozefi dhe i gjithë brezi i tij vdiqën në
Egjypt.

Rreth 350 vjet kishin kaluar që nga koha që Izraeli erdhi
për të jetuar në Egjypt dhe deri në kohën kur fillon historia
e tyre këtu në librin e Eksodit.

Izraeli kishte qenë duke jetuar në Egjypt gjatë gjithë kohës.

TREGO EGJYPTIN NË HARTËN KRONOLOGJIKE 1.

$ LEXO Eksodi 1:6, 7.

Fëmijët e Izraelit rriten në Egjypt.

- Numri i tyre rritet shumë në Egjypt.

- Ata u bënë shumë të pasur.

Ata kishin shumë lopë, dhi dhe dele.

Për kafshët e tyre kishte shumë bar.

- Mbreti sillej shumë mirë me ta.

Por shumë shpejt situata e tyre do të ndryshonte.
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nga
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C. Planet e këqija të mbretit të lig.

^ Tema: Satani lufton kundër Perëndisë dhe vullnetit 
të Tij. Satani është gënjeshtar dhe mashtrues. Ai e 

urren njeriun.

$ LEXO Eksodi 1:8-11.

Kush mendoni ju e drejtonte Faraonin në planin e tij të keq?
Satani; Satani e urren Perëndinë dhe njeriun.
Përse donte Satani të shkatërronte kombin e Izraelit?
Satani e dinte që Perëndia kishte premtuar të dërgonte
Shpëtimtarin që do ta shkatërronte Satanin dhe do ta
çlironte njeriun nga pushteti i tij.
Ai gjithashtu e dinte që Perëndia kishte premtuar që
Shpëtimtari do të lindte nga kombi i Izraelit.
- Satani e dinte që Shpëtimtari do të ishte nga pasardhësit

e Abrahamit.
- Satani donte ta shkatërronte kombin e Izraelit sepse ata

ishin njerëzit që Perëndia kishte zgjedhur për të përm-
bushur planin e Tij në botë.

- Satani nuk donte që njerëzit të çliroheshin nga pushteti i tij.

D. Lindja e Moisiut dhe plani i nënës së tij.

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

TREGO EMRIN “MOISI” NË SKEMËN KRONOLOGJIKE 

$ LEXO Eksodi 2:1-4.

Prindërit e kësaj fëmije i besonin Perëndisë për kujdesin e
djalit të tyre foshnje.

E. Moisiu u adoptua nga e bija e Faraonit.

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

$ LEXO.NOCA. Eksodi 2:5.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
24, “MOISIU FOSHNJË
SHPËTOHET”

$ LEXO Eksodi 2:6-10.
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Perëndia e përdori motrën e guximshme të Moisiut dhe bile
edhe vajzën e Faraonit për të mbrojtur Moisiun!
Pastaj Perëndia e ktheu Moisiun tek nëna e tij për t’u
kujdesur për të derisa ai të rritej e të kthehej tek e bija e
Faraonit.
Perëndia planifikoi ta përdorë Moisiun për të shpëtuar
izraelitët nga skllavëria.
- Perëndia e dinte se Moisiu do të ishte më i sigurtë në

shtëpinë e Faraonit se sa në ndonjë vend tjetër.
- Ai gjithashtu e dinte që Moisiu do të mësonte shumë gjëra

atje që do të kishin shumë rëndësi për të në të ardhmen që
të dinte si të vepronte si prijës i popullit të tij.

- Vini re:

Shkrimet egjyptiane të kësaj periudhe përmendin faktin që
fëmijët e prijësave egjyptianë arsimoheshin për të shkruar
dhe lexuar si dhe stërviteshin për drejtim shtëpiak dhe
ushtarak. Moisiu duhet të ketë qenë stërvitur mirë në këtë
drejtime kur u rrit në shtëpinë e Faraonit.

Siç del në historinë e Jozefit, ne e shohim Perëndinë duke
vepruar në në situatë të kundërt për të kryer qëllimet e Tij
dhe për të sjellë rezultatet më të mira për popullin e Tij.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

Perëndia është më i madh se Satani; Perëndia është më i
madh se çdokush dhe çdogjë..
- Asgjë dhe askush nuk mund ta ndalojë Perëndinë në zba-

timin e planit të Tij.
- Ai vazhdon të zbatojë planet e Tij bile edhe në situata jo

miqësore dhe vepron nëpër këto situata për të bërë mirë
atyre që i besojnë Atij.

- Perëndia ka të gjithë mençurinë.
Ne mund t’i besojmë Atij.
Ai u kujdes për popullin e Tij Izrael, edhe kur ata ishin
në skllavëri; dhe ai gjithashtu kujdeset edhe për ju.

Secili nga ne duhet ta kuptojë Fjalën e Perëndisë në mënyrë
që ne ta dimë atë që Perëndia ka bërë për të na çliruar nga
pushteti i Satanit dhe për të na sjellë përsëri tek Perëndia.

F. Moisiu, kur u bë burrë

$ LEXO Eksodi 2:11-22.

Izraelitët mbaheshin robër nga Faraoni i lig.
- Ata nuk mund t’i shpëtonin atij.
- Moisiu u përpoq që t’i ndihmojë ata por dështoi.
- Asnjë qenie njerëzore nuk mund ta shpëtonte popullin e

tij nga sundimi mizor në Egjypt.
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- Vetëm Perëndia mund t’i ndihmonte ata.

^ Tema: Satani lufton kundër Perëndisë dhe vullnetit
të 

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

- Krahaso:

Ashtu si mbaheshin izraelitët robër nga Faraoni, po ashtu
edhe ne, sëtgjyshërit tanë, si edhe fëmijët tanë kemi lindur
robër të Satanit. Ne nuk mund ta çlirojmë dot veten tonë
prej tij. Asnjë mësues apo predikues nuk mund të na çlirojë
prej Satanit; dhe asnjë qenie tjetër njerëzore nuk mund të
na shpëtojë ne. Vetëm Perëndia mund të na çlirojë nga
skllavëria e Satanit.

G. Moisiu pa drizën që po digjej.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

$ LEXO Eksodi 3:1-3.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
25, “DRIZA QË PO DIGJEJ”

Kjo drizë ishte një ferrë e zakonshme; ajo që ishte e
jashtëzakonshme për të ishte se ajo po digjej, dhe sidoqoftë
nuk po shkrumohej.
Sepse Perëndia ishte në drizë, driza nuk po shkatërrohej.
- Perëndia është i gjithëfuqishëm.
- Askush nuk mund të bëjë gjërat që bën Perëndia.
Driza që digjej po i kujtonte Moisiut kushtet e tmerrshme të

popullit të tij Izraelit.
- Ata, ashtu si driza e djegur, ishin në rrezik për t’u

shkatërruar totalisht.
- Por, ashtu si Perëndia ishte në drizë dhe nuk e linte që të

shkrumbohej, po ashtu edhe ai ishte me Izraelin, pasard-
hësit e Abrahamit.

- Satani dhe Faraoni nuk mund ta shkatërronin popullin e
Izraelit sa kohë që Perëndia ishte me ta.

H. Perëndia ia dha mesazhin Moisiut.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.
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$ LEXO Eksodi 3:4.

Moisiu nuk e dinte që Perëndia ishte në drizë derisa vetë
Perëndia i foli prej mesit të zjarrit.

^ Tema: Perëndia është i shenjtë dhe i drejtë.

$ LEXO Eksodi 3:5,6.

Perëndia i tha Moisiut të heqë opingat si shenjë respekti për
Perëndinë që është i përsosur dhe është Krijuesi i madh.
- Të rrije këmbëzbathur ishte një shenjë përuljeje dhe nën-

shtrimi.
- Skllevërit rrinin këmbëzbathur.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

Zoti zgjedh këdo që i pëlqen për të zbatuar vullnetin e Tij,
dhe kur vjen koha për të përmbushur planin e Tij, askush
nuk mund ta ndalë Atë.
Perëndia i tha Moisiut që Ai e kishte zgjedhur atë që të
udhëhiqte izraelitët duke i nxjerrë nga skllavëria në Egjypt
dhe t’i çonte në tokën që Perëndia i kishte premtuar
Abrahamit.

$ LEXO Eksodi 3:7-10.

Moisiu ishte përpjekur edhe më parë për të shpëtuar pop-
ullin e tij por kishte dështuar, kështu që ai vetë e dinte që
me forcat e tij nuk mund ta shpëtonte popullin e tij dhe t’i
dilte ballë për ballë Faraonit.

$ LEXO  Eksodi 3:11.

Perëndia i tha Moisiut se Ai do të ishte me të, dhe Ai i dha
Moisiut një shenjë.
- Perëndia i premtoi Moisiut se do ta sillte përsëri në këtë

mal ku ai po qëndronte para drizës së djegur.
- Ky mal quhej Mali i Sinait ose Mali horeb.

NË HARTËN 1, TREGO VENDNDODHJEN E MUND-
SHME TË MALIT SINAI.

$ LEXO Eksodi 3:12.

I. “UNË JAM”

$ LEXO Eksodi 3:13.

Moisiu përsëri nuk ishte i kënaqur.
- Populli i tij, izraelitët, nuk e kishin pranuar edhe më parë

kur ai u përpoq t’i ndihmonte.
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- Ai nuk ishte i sigurtë që tani populli i tij do ta besonte kur
të kthehej tek ata e t’u thoshte që Perëndia e Abrahamit, e
Isakut dhe e Jakobit e kishte dërguar atë për t’i çliruar
nga skllavëria.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

$ LEXO Eksodi 3:14.

- Shpjego:
Gjatë kohëve të përshkruara në Bibël, emrat kishin kup-
time. Emri i një njeriu theksonte disa karakteristika ose
cilësi personale të tij. Për shembull, emri i Moisiut do të
thoshte “të nxjerrësh nga” sepse ai u nxor nga uji kur e gjeti
vajza e mbretit.

- Krahaso:
Disa nga ju mund të kenë shfletuar libra për të gjetur një
emër për foshnjen tuaj. Shumë emra kanë prapa tyre kup-
time interesante. Po si ka mundësi që Perëndia i vuri vetes
një ose dy emra? Kjo ishte e pamundur sepse Perëndia
është shumë i madh. Ai është Krijuesi i gjithëfuqishëm,
besnik dhe që nuk ndryshon kurrë, gjykatës i fortë dhe hak-
marrës i çdo ligësie, dhe Shpëtimtar i dashur e i përhirtë
që vetëm Ai mund të sigurojë rrugën për të na shpëtuar
nga Satani, mëkati dhe vdekja. Ai përshkruhet nga të
gjitha këto dhe bile edhe më shumë.
Çfarë emri mund t’i vinte Perëndia Vetes që do të përshkru-
ante të gjitha këto cilësi? Kjo gjë nuk mund të bëhej.
Prandaj, Perëndia i tha Moisiut t’u thotë izraelitëve që atë
e kishte dërguar “UNË JAM”-i.
Ky emër “UNË JAM” mbulon kaq shumë dhe është kaq i
gjerë saqë ne nuk mund ta kuptojmë plotësisht. Do të thotë
që Perëndia është vetë-ekzistues. A i mbani mend fjalët e
para në Bibël, “Në fillim Perëndia ...”? Perëndia ishte atje
edhe para fillimit. Ai nuk ka fillim dhe nuk ka as fund. Ai
kurrë nuk ka qenë dhe nuk ka për të qenë i varur nga
ndokush. Ai i krijoi të gjitha gjërat dhe u dha jetë të gjitha
qenieve të gjalla. Ai komandon gjithçka mbi tokë, shiun,
erën, lumenjtë, hënën, yjet dhe diellin. Gjithçka është nën
kontrollin e Tij. Ai është i madhi “UNË JAM”-i; Ai është më
i madh se të gjithë. 1

Faraoni, egjyptianët dhe bile edhe Satani nuk mund ta
ndalonin popullin e Perëndisë kur Zoti “UNË JAM” vendosi
t’i shpëtojë ata.

$ LEXO Eksodi 3:15.

J. Perëndia e dinte se çfarë do të bënte mbreti.

^ Tema: Perëndia është kudo në çdo kohë; Ai di 
gjithçka.
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1Për ne që japim mësim
dhe për të gjithë besim-
tarët, përgjigjia për “UNË
JAM”-in duhet të jetë, “Po,
o Zot! TI JE!” ❏



$ LEXO Eksodi 3:19-20.

Perëndia e dinte me saktësi se si do të reagonte mbreti i
Egjyptit.
Perëndia i di mendimet, fjalët dhe veprimet tona përpara se
të mendojmë, të flasim dhe të veprojmë.
Ai di çdo gjë për ne nga lindja deri në vdekjen tonë dhe bile
edhe mbas vdekjes.

K. Perëndia solli Aaronin si ndihmës të Moisiut.

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

Moisiu kishte dhe një sugjerim tjetër: Ai i tha Perëndisë të
dërgonte dikë tjetër më të përshtatshëm se veten e tij.

$ LEXO Eksodi 4:13.

Zoti u zemërua me Moisiun sepse ai po vazhdonte të disku-
tonte vendimin e Perëndisë; megjithatë Ai i premtoi se do të
dërgonte Aaronin si ndihmësin e tij, për ta ndihmuar atë.

$ LEXO Eksodi 4:14-17.

L. Moisiu i bindet Zotit.

$ LEXO Eksodi 4:18.

Zoti e siguroi Moisiun se mbreti dhe të gjithë të tjerët që
dikur kishin menduar ta dëmtonin atë tani ishin të vdekur.
S’ka dyshim që kjo i dha zemër Moisiut, dhe më në fund ai u
nis për në Egjypt.

$ LEXO Eksodi 4:19-20.

M. Zoti dërgoi Aaronn të takojë Moisiun.

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

Zoti e mbajti premtimin e Tij që i dha Moisiut dhe dërgoi
vëllanë e madh të Moisiut, Aaronin që ta takojë.
Ai do ta shoqëronte dhe ndihmonte Moisiun kur ai të
shkonte tek Faraoni që t’i kërkonte çlirimin e izraelitëve.

TREGO “AARONIN” NË SKEMËN KRONOLOGJIKE.

$ LEXO Eksodi 4:27, 28.

Moisiu dhe Aaroni kthehen në Egjypt.
Ata thirrën së bashku të gjithë popullin e tyre, izraelitët,
dhe u thanë atyre ato që Perëndia i kishte thënë Moisiut.
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Psallmi
139

Hebrentë
4:13



N. Izraelitët besonin se Zoti e kishte dërguar Mosiun.

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

$ LEXO Eksodi 4:29-31.

Izraelitët e besuan Fjalën e Perëndisë dhënë nëpërmjet
Moisiut.
Ata i ishin mirënjohës Zotit që Ai i kishte dëgjuar thirrjet e
tyre për çlirim.
- Merr parasysh:

Izraelitët ishin aq të mençur sa që të dëgjonin dhe t’i
besonin mesazhit të Perëndisë nëpërmjet Moisiut. Kur ne
nuk besojmë Fjalën e Perëndisë, ne e quajmë Atë gën-
jeshtar. Zoti nuk ka mundësi t’i ndihmojë ata që nuk pra-
nojnë ta besojnë Fjalën e Tij.

O. Përfundim

Ato që kemi studiuar deri tani nuk përbëjnë thjesht histor-
inë e një njeriu me emrin Moisi.
Kjo është historia e vërtetë e Izraelit.
Gjithashtu kjo është pjesë e planit të Perëndisë për të dër-
guar Shpëtimtarin për të shpëtuar njerëzimin.
Kjo është historia e Perëndisë.
Askush nuk është më i madh se Perëndia.
Ai e dinte me saktësi se çfarë po ndodhte me izraelitët.
Dhe Ai kishte vendosur t’u sillte atyre çlirimin, dhe për-
fundimisht nëpërmjet atyre, edhe mua dhe ty.
Ne do të studiojmë më shumë për çlirimin e Izraelit nga
Perëndia në mësimin tonë tjetër.

PYETJE:

1. Përse i bëri izraelitët skllevër mbreti i Egjyptit? Ngaqë ata
ishin shtuar shumë në numër, më shumë se egjyptianët,
mbreti kishte frikë se izraelitët mund të bashkohen me
armiqtë e Egjyptit për të luftuar kundër tyre dhe për të push-
tuar Egjyptin.

2. Kush e drejtonte mbretin në këto plane të liga? Satani.
3. Përse donte Satani t’i shkatërronte izraelitët? Satani e dinte

se Perëndia i kishte premtuar Abrahamit, Isakut, dhe
Jakobit se një nga pasardhësit e tyre do të bëhej Shpëtimtari.

4. Përse Perëndia e mbronte dhe e ndihmonte të rritej popullin e
Izraelit? Sepse Perëndia është i pandryshueshëm. Ai u tregua
besnik në premtimin që i dha Abrahamit, Isakut dhe Jakobit.

5. Përse e lejoi Zoti vajzën e Faraonit të adoptonte Moisiun?
Sepse Perëndia kishte menduar ta përdorte Moisiun si
njeriun që do të çlironte popullin e tij nga skllavëria.
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6. A mundet Satani, ndonjë frymë tjetër, ose ndonjë qenie
njerëzore ta ndalë Perëndinë nga zbatimi i planit të Tij? Jo,
Perëndia bën çdo gjë që Ai dëshiron të bëjë.

7. A mund t’i shpëtojnë Faraonit izraelitët ose Moisiu? Jo.
8. Kush është ai që mund t’i çlirojë ata nga skllavëria?

Perëndia.
9. Përse vendosi Perëndia që të çlirojë izraelitët nga

skllavëria? 
a. Sepse Zoti i pa vuajtjet e tyre dhe thirrjet e zemrave të

tyre.
b. Sepse Perëndia i donte ata dhe mendoi të tregonte dashur-

inë e Tij dhe t’i mëshirojë ata.
c. Sepse Zoti i kishte premtuar Abrahamit se Ai do t’i

kthente pasardhësit e Abrahamit në një komb të madh
dhe prej tyre, në botë do të vinte Shpëtimtari.

10. Përse nuk shkrumohej driza që pa Moisiu megjithëse po dig-
jej? Driza nuk shkrumohej sepse Perëndi i fuqishëm ishte
atje.

11. Ç’kuptim ka emri i Perëndisë “UNË JAM”? Ai do të thotë që
Perëndia është vetë-ekzistues. Ai nuk ka nevojë për dikë apo
ndonjë gjë tjetër. Ai ishte atje përpara se të fillonte gjithçka.
Ngaqë Ai është Krijues i gjithçkaje, çdogjë është nën
pushtetin e Tij dhe Ai është plotësisht i pavarur nga gjithçka
tjetër.

12. A e dinte Perëndia se mbreti i Egjyptit do t’i çlironte
izraelitët menjëherë kur Moisiu i tha atij atë që e kishte
porositur Zoti? Jo, Ai e dinte që mbreti nuk do t’i çlironte
izraelitët derisa t’i mbushej mendja. Perëndia i dinte të
gjitha.

13. A e besuan izraelitët që Moisiun e kishte dërguar Perëndia?
Po, ata e besuan.

14. A është i kënaqur Perëndia me ata që nuk i besojnë fjalët e
Tij dhe a do t’i pranojë Ai ata? Jo, Perëndia nuk i pranon dhe
i dënon ata që e trajtojnë Atë sikur të ishte gënjeshtar.
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