
Perëndia Dërgoi Murtajën në Egjypt;
Perëndia e Transferoi
Popullin e Izraelit

SHKRIMI I SHENJTË: Gjeneza 5:1,2; 6:1-8; 7:4,5; 11:1,4-7; 12:1-7,
12-14, 22, 28-36, 46

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë sovranitetin, besnikërinë dhe gjithë-fuqinë e Perëndisë.

� Të tregojë që dënimi për mëkatin është vdekja.

� Të tregojë që Perëndia u siguron rrugën e shpëtimit atyre që i besojnë
Atij.

� Të paraqesë Pashkën që më vonë t’i referohemi si një tip Krishti.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të shohin sovranitetin e Perëndisë.

� Të shohin seriozitetin e mëkatit.

� Të shohin që Perëndia i respekton premtimet e Tij dhe kujdeset për ata
që i besojnë Atij.

� Të shohin që ata vetë nuk munden ta shpëtojnë veten e tyre nga gjykimi
i Perëndisë.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Ç’histori e madhe është kjo! Ne sot jetojmë në një kohë kur shumë “studi-
ues fetarë” prapësohen nga çdo përdorim i theksuar i gjakut. Por Perëndia nuk
u prapësua nga gjaku; për më tepër, Ai në këtë pasazh na thotë se vetëm ata që
janë të mbrojtur nga gjaku i qengjit nuk do ta humbin të parëlindurin e tyre.
Gjaku i qengjit jo vetëm që u derdh, po ai gjithashtu u vu në dyert e çdo shtëpie.

Ne që e dimë historinë e Qengjit të Perëndisë i kuptojmë implikacionet e
mëdha të këtij pasazhi tek Eksodi. Vërtet, edhe ne kemi shpëtuar nga zemërimi
i Perëndisë, sepse, me anë të besimit, ne jemi vënë nën mbrojtjen e gjakut të
derdhur për ne nga Jezus Krishti. Por shumë e refuzojnë këtë të vërtetë kaq të
thjeshtë dhe përjetësisht të thellë. Si Faraoni, i cili i besonte vetëm pushtetit të
tij dhe fuqisë së perëndisë së tij të rreme, po ashtu edhe sot shumë njerëz që
nuk pranojnë ta ulin veten dhe t’i besojnë Perëndisë.

Kjo mënyrë kaq e thjeshtë e asaj që na siguron Perëndia është akoma një
pengesë për njerëzit. Ne jetojmë në një kohë kur njerëzit janë në presion të
vazhdueshëm për të qenë “sa më të mëdhenj” dhe “për ta vepruar siç doni
vetë”. Faraoni e kuptoi shumë vonë që ai nuk ishte më i madhi, dhe as që nuk

MËSIMI
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nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim paraqet
sovranitetin, gjithë-
fuqinë dhe gjithë-dijen e
Perëndisë kur Ai solli
murtajën në Egjypt. Ky
tregon shenjtërinë e Tij
si edhe hirin dhe
mëshirën e Tij për shpë-
timin e Izraelit nëpërmjet
Pashkës.
Disa çështje:

- Sovraniteti, gjithë-fuqia
dhe gjithë-dija e
Perëndisë:
Ai përdori kundërshtimin
e Faraonit për të treguar
pushtetin sovran të
Perëndisë për të çliruar
Izraelin.

- Besnikërinë e
Perëndisë:
Ai e ruajti Izraelin dhe
linjën e Shpëtimtarit.

- Paaftësia e njeriut për të
shpëtuar vetveten:
Izraelitët nuk mund ta
shpëtonin vetë veten e
tyre; Perëndia duhet të
gjente një rrugë për t’i
shpëtuar ata.

- Pashka—një lloj Jezus
Krishti:
Ju mund të doni t’i shp-
jegoni me kujdes hol-
lësitë e Pashkës që
paraqiten në këtë mësim
në mënyrë që më vonë
t’i përdorni për të
paraqitur Ungjillin.

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.



mund të vepronte siç donte vetë. Edhe studentët tuaj mund të jenë duke u
ndeshur më këto çështje. Ata mund të jenë mësuar nga perëndia e kësaj bote
që të venë veten më parë dhe të mos lejojnë Perëndinë ose dikë tjetër t’u thotë
se çfarë duhet të bëjnë.

Lutjuni Perëndisë për studentët tuaj. Perëndia mund ta përdorë Fjalën e Tij
për të depërtuar në zemra të ngurtësuara. Studentët të paktën kanë ardhur për
të dëgjuar e mësuar për Perëndinë. Brenda tyre mund të zhvillohet një betejë të
madhe, sepse armiku nuk do që ata ta dëgjojnë Fjalën dhe t’i besojnë
Perëndisë. Ki besim tek Perëndia se Ai do t’ua hapë sytë studentëve për të
besuar të vërtetën.

NDIHMESA PAMORE:.

� Tablloja Kronologjike Nr. 27, “Gjaku i Pashkës i Vënë nëpër Dyer”
� Tablloja Kronologjike Nr. 28 “Faraoni dhe Vdekja e Djalit të Tij”
� Skema Kronologjike

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 21.

A. Hyrje

Mësimi i sotëm fillon me izraelitët të skllavëruar në Egjypt
nga një Faraon i fuqishëm.
- Ndoshta askush nga ne nuk ka qenë mbajtur skllav si

izraelitët.
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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)



- Por ne jemi skllevër të mëkatit.
Të shohim tani se si veproi Perëndia për të çliruar izraelitët.

B. Faraoni nuk pranoi t’i bindet urdhërit të Perëndisë që iu
dha nëpërmjet Moisiut dhe Aaronit.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij

$ LEXO Eksodi 5:1,2.

Perëndia përdori Moisiun dhe Aaronin për t’i folur mbretit
të Egjyptit, por Faraoni nuk pranoi t’i bindet urdhërit të
Zotit.
(Shënim: Faraon është titulli që u jepet të gjithë sunduesve
të Egjyptit gjatë kësaj periudhe. Në Bibël ne nuk na thuhet
se cili Faraon ishte në fuqi kur Moisiu u bë mbret i Izraelit.)
Faraoni nuk e dinte të vërtetën e vetme dhe nuk e njihte
Perëndinë e gjallë, Krijuesin e tërë tokës.
Egjyptianët nuk e adhuronin Perëndinë; ata adhuronin
gjërat që kishte bërë Perëndia.
- Ata adhuronin Nilin, lumin më të madh të vendit të tyre.
- Ata gjithashtu adhuronin diellin, hënën si edhe shumë

kafshë të ndryshme.
- Ata kishin shumë perëndi.
- Përveç këtyre, egjyptianët adhuronin Faraonin, mbretin e

tyre, si një perëndi.
Shumica e njerëzve në këtë botë qëllimisht nuk kanë pran-
uar ta njohin Atë.
- Ata me marrëzinë e tyre nuk kanë arritur as ta kuptojnë

Atë.
- Ngaqë nuk donin ta njihnin Perëndinë, Ai i lejoi ata të

adhuronin perëndi të rreme.
Meqë shumica e njerëzve të kësaj bote ishin kthyer nga
idhujt e po i adhuronin ato dhe nuk kishin arritur ta kupto-
jnë me vërtetësi Perëndinë, Perëndia thirri Abrahamin dhe
e bëri babain e kombit të Izraelit.
- Perëndia e bëri këtë, në mënyrë që, me anë të Izraelit, Ai

të mund të mbronte njohjen e vërtetë të Perëndisë.
- Nëpërmjet tyre, Perëndia planifikoi gë t’u bënte të njohur

popujve të tjerë të botës të vërtetën për Veten e Tij.
- E vërteta për Perëndinë është në këtë libër, Biblën, të cilin

Perëndia na e dha nëpërmjet izraelitëve.
Perëndia mund ta kishte mësuar mbretin e Egjyptit që
idhujt janë perëndi të rreme dhe që Perëndia e Abrahamit
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dhe Izraeli është i vetmi Perëndi i vërtetë dhe i gjallë, por
Faraoni nuk donte të dëgjonte.

C. Nëpërmjet rebelimit të Faraonit, Zoti mendoi t’i tregonte
Izraelit se Ai ishte Perëndia i tyre.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

Brezi i izraelitëve që jetonin në Egjypt kur u kthye Moisiu,
nuk kishin parë ndonjë dëshmi të madhështisë dhe fuqisë së
Zotit.
- Ata vetëm sa kishin dëgjuar për Zotin dhe ato që kishte

bërë Ai për Abrahamin, Isakun, Jakobin dhe Jozefin.
- Tani Zoti po e përdorte këtë mbret të lig si dhe rebelimin e

tij për t’i treguar këtij brezi të izraelitëve pushtetin dhe
mençurinë e Perëndisë, që ata ta dinin që Ai ishte
Perëndia i plotfuqishëm i Izraelit dhe që kujdesej për ta.

$ LEXO Eksodi 6:1-8.

D. Nëpërmjet rebelimit të Faraonit, Zoti mendoi t’u tregojë
egjyptianëve që vetëm Ai është Perëndia i vërtetë dhe i
gjallë.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

Perëndia gjithashtu mendoi t’u tregonte egjyptianëve që:
- Vetëm Ai është Perëndia i vërtetë dhe i gjallë që ka

pushtet mbi të gjithë tokën.
- Perënditë që ata besonin dhe adhuronin nuk ishin në

gjendje t’i mbronin ata nga Perëndia i Izraelit.
- Merr parasysh:

Midis egjyptianëve kishte njerëz inteligjentë dhe shumë të
talentur: shkrimtarë të aftë, matematicienë, kimistë, pri-
jësa ushtarëkë dhe civilë, arkitektë, artistë, mjeshtra etj.
Por nga ana shpirtërore ata ishin plotësisht të verbër dhe
të marrë. Megjithëse ata i mbanin izraelitët në skllavëri, në
të vërtetë vetë egjyptianët ishin ata që ishin të
skllavëruar—të mbajtur robër dhe të nënshtruar nga
Satani.
Shumë shpejt ata do ta mësonin që Perëndia i Izraelit ishte i
gjallë, i fuqishëm, dhe në gjendje ta çlironte popullin e Tij.

- Merr parasysh:

Përne mund të jetë e lehtë të shohim marrëzinë e adhurimit
të Egjyptit. Por mos harroni, Satani i kishte mashtruar ata
në atë mënyrë saqë ta pranonin në kulturën e tyre. Edhe sot
ai po bën të njëjtën gjë me njerëzit.

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.
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Meqë Faraoni ishte i vendosur të luftonte kundër Perëndisë,
Perëndia mendoi ta përdorte këtë mbret të lig për të treguar
pushtetin e Tij të fuqishëm dhe gjykimin e Tij të tmerrshëm
për ata që dalin kundër Tij.

$ LEXO Eksodi 7:4,5.

Kjo do të jetë një paralajmërim për ne të gjithë.
- Ne nuk mund ta injorojmë ose të luftojmë kundër

Perëndisë dhe t’i shpëtojmë dënimit të tij.

E. Zoti dërgoi nëntë murtaja në Egjypt.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

Meqë mbreti i Egjyptit nuk pranoi të çlironte izraelitët, Zoti
filloi të tregonte fuqinë e Tij të madhe.1

Për arsye të kohës, ne nuk mund t’i lexojmë hollësitë e atyre
që ndodhën.
Por po të doni t’i lexoni vetë, këtë histori do ta gjeni tek
Eksodi 7:14—10:29.
- Në fillim, Zoti e ktheu ujin e lumit në gjak.
- Më vonë Ai dërgoi epideminë e bretkosave, pleshtave, dhe

mizave.
- Pastaj Perëndia i sëmuri kuajt, bagëtinë, devetë, gomerët

në Egjypt.
- Zoti i bëri të gjithë egjyptianët të mbulohen me të puçra.
- Kjo u pasua nga një stuhi e madhe breshëri, një epidemi

karkalecash, dhe tri ditë të një errësire të plotë në të
gjitha vendet ku jetonin egjyptianët.

Faraoni dhe egjyptianët nuk mund ta shpëtonin veten e tyre
nga këto epidemi të tmerrshme që po u dërgonte Perëndia.
As perënditë e tyre të rreme nuk mund t’i shpëtonin dot ata.
- Shënim:

Me interes është se secila nga këto epidemi tregonte kotës-
inë e një perëndie të veçantë të egjyptianëve: për shembull,
perëndinë e bretkosave, perëndinë e diellit, si edhe perënd-
inë e stuhisë.

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

Por dashuria dhe mëshira e Zotit për izraelitët, nuk i la ata
të vuanin nga këto epidemi.
Zoti i mbrojti izraelitët nga të gjitha këto gjëra të
tmerrshme, megjithëse ata jetonin aty afër të njëjtit vend.
- Zoti nuk i mbrojti izraelitët ngaqë ata nuk kishin mëkate

ose ngaqë ata e meritonin kujdesin e Perëndisë.
- Ai i mbrojti ata nga dashuria, mëshira dhe hiri i Tij.
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1Ne duam që kohën në
klasë t’ua kushtojmë
temave kryesore të këtij
mësimi, kështu që ne nuk
do të lexojmë raportin bib-
lik mbi murtajën. Sigurohu
që ta thuash qartë që kjo
që është regjistruar për ne
në Bibël është një histori e
vërtetë. ❏



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

- Një tjetër arsye përse Perëndia i mbrojti izraelitët ishte se
Perëndia nuk i kishte harruar premtimet që i kishte
dhënë Abrahamit, Isakut dhe Jakobit.

Perëndia zgjodhi Abrahamin dhe i premtoi atij se do ta
bekonte dhe do t’i bënte pasardhësit e tij një komb të
madh dhe i premtoi se Ai do të ishte Perëndia i tyre.
Megjithëse qindra vite kishin kaluar dhe tani izraelitët
ishin skllevër në Egjypt, Perëndia përsëri i quante
izraelitët si popullin e Tij të veçantë sepse ata ishin
pasardhësit e Abrahamit.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

- Perëndia gjithashtu e mbrojti Izraelin nga epidemitë në
mënyrë që mbreti i Egjyptit ta kuptonte që Perëndia i
Izraelit ishte një Perëndi i vërtetë dhe i gjallë në mbarë
tokën.

Perëndia është suprem dhe sovran
Ai mund të bëjë çfarë të dojë.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

Në secilën nga këto epidemi, modeli i përgjigjes ishte i
njëjtë:
- Çdo herë që Zoti dërgonte epidemi në Egjypt, Faraoni e

thirrte Moisiun dhe i kërkonte ta hiqte epideminë.
- Faraoni pretendonte se do ta lejonte Izraelin të shkonte.
- Kur Faraoni thoshte se do ta lejonte Izraelin të shkonte i

lirë, atëherë Perëndia e hiqte epideminë.
- Por sapo Perëndia e hiqte epideminë, Faraoni e kthente

mendjen dhe nuk i linte izraelitët të shkonin.
- Sa herë që Faraoni e bënte një gjë të tillë, ai bëhej gjithnjë

e më shumë krenar dhe i brishtë.

F. Gjykimi i fundit i Zotit mbi egjyptianët.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

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

Megjithëse Zoti kishte dërguar nëntë epidemi të tmerrshme
mbi egjyptianët rebelues, mbreti i Egjyptit akoma nuk pra-
nonte t’i bindej Perëndisë dhe t’i çlironte izraelitët.
Perëndia e dinte që më parë se Faraoni do të ishte kokëfortë
dhe nuk do të pranonte t’i çlironte izraelitët.
- Edhe më parë Ai e kishte dërguar Moisiun në Egjypt, dhe

Perëndia i kishte thënë Moisiut se kjo gjë do të ndodhte.
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- Perëndia nuk çuditet kurrë me ato që bëjnë njerëzit.
- Ai gjithmonë di gjithçka përpara se të ndodhin, dhe Ai

gjithmonë e organizon planin e Tij në mënyrë që Ai gjith-
monë të dalë fitimtar, pavarësisht se çfarë thonë ose bëjnë
njerëzit.

- Ky mbret i lig nuk mund ta ndalonte Perëndinë nga plani
i Tij për të çliruar pasardhësit e Abrahamit.

Zoti e dinte se mbas kësaj epidemia finale Faraoni do ta
çlironte popullin e Izraelit.

$ LEXO Eksodi 11:1,4-7.

G. Udhëqimet e Zotit për Moisiun.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

Perëndia i tha Moisiut se si duhet të përgatiten izraelitët
për epideminë e fundit dhe më të tmerrshme.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

Edhe izraelitët ishin mëkatarë dhe meritonin të vdisnin
përmëkatet e tyre.

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

Edhe ata mund ta kishin vuajtur këtë gjykim të tmerrshëm
sikur Zoti të mos tregohej i mëshirshëm dhe plot hir me ta.

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

Perëndia e mbante mend premtimet që Ai i dha Abrahamit,
Isakut dhe Jakobit.
- Perëndia kishte premtuar t’i kthente pasardhësit e

Abrahamit në tokën që Perëndia i kishte caktuar atyre.
- Tani kishte ardhur koha që Perëndia ta realizonte këtë

gjë.
Për këtë arsye Zoti i tha Moisiut se çfarë duhet të bëjnë
izraelitët që t’i shpëtojnë nga vdekja të parëlindurit e tyre.
1.Ata duhet të zgjedhin një qengj pa cen.

^ Tema: Perëndia është i shenjtë dhe i drejtë.

$ LEXO Eksodi 12:1-5.

I pari i çdo shtëpie duhet të zgjidhte në qengj ose dhi.
Qengji ose dhia duhet të ishin pa cen.

- Kujto:
A e mbani mend dashin që siguroi Perëndia në vend të
Isakut? Ai u kap nga brirët në ferrën me gjemba. Përse u
ngatërrua nga brirët dashi? Perëndia është i përsosur dhe
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çdo gjë që Ai bën dhe thotë është e përsosur. Ai nuk do të
pranonte një flijim që të ishte i sëmurë ose i dëmtuar.

2.Ata duhet ta thernin qengjin dhe ta mblidhnin
gjakun e tij në një legen.

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

$ LEXO Eksodi 12:6.

Qengji do të mbahej deri në ditën që do të përcaktonte
Zoti, që do të ishte dita e katërmbëdhjetë e muajit.
Ata duhej ta thernin qengjin në mbrëmjen e asaj dite.
Qengji duhet të therej. Gjaku i tij, me të cilin ai jetonte,
duhej të derdhej. Kjo duhet t’u kujtonte izraelitëve që dën-
imi për mëkatin është vdekja.

- Kujto:
Në botë nuk kishte vdekje, para se të mëkatonte Adami
dhe Eva. Por kur ata u veçuan nga Perëndia për shkak
të mosbindjes së tyre, Perëndia tha që edhe trupat e tyre
duhet të vdesin. Të gjithë pasardhësit e Adamit dhe
Evës kanë lindur mëkatarë, të veçuar nga Perëndia.
Kjo është edhe arsyeja përse të gjithë njerëzit duhet të
vdesin fizikisht, duke përfshirë edhe ju e mua. Po të
mos kishte mëkat në botë, nuk do të kishte as vdekje
fizike. Po të mos kishte mëkat në botë, nuk do të kishte
as ndarje nga Perëndia dhe dënim në zjarrin e përjet-
shëm të përgatitur për Satanin dhe ndjekësit e tij.

- Shpjego:
Kur izraelitët therën qengjin gjaku i të cilit u derdh,
kjo u bë për t’iu kujtuar njerëzve që dënimi për
mëkatin është vdekja. Ashtu si dashi u sakrifikua për
Isakun, po ashtu edhe qengjat e përsosur që u zgjod-
hën dhe u therën nga izraelitët u sakrifikuan në vend
të fëmijëve të tyre të parëlindur.

3.Ata duhet ta vinin gjakun në të dyja anët e derës si
dhe në mes të derës.

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
27, “GJAKU I PASHKËS I VËNË
NËPËR DYER”.

$ LEXO Eksodi 12:7.
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Perëndia u tha izraelitëtëve ta mblidhnin gjakun në legen.
Pastaj ata duhet të merrnin një degë nga një shkurre e
veçantë dhe ta ngjyenin në gjak.
Me këtë degë ata do t’i lyenin dyert anash dhe në mes në
shtëpuni ku ata do të hanin qengjin në atë natë.
Ishte gjaku i qengjit në dyert e shtëpive ai që do t’i shpë-
tonte të parëlindurit nga gjykimi i Perëndisë.

4.Ata duhet të qëndronin brenda shtëpisë në derën e
të cilës ishte vënë gjak.
Ata nuk duhet të dilnin jashtë shtëpisë deri në mëngjes.

$ LEXO Eksodi 12:22.

- Shpjego:

Izraelitët do të qëndronin brenda shtëpive në dyert e të
cilave kishin vënë gjak. Kjo u bë që ata të fshiheshin
prapa vdekjes dhe gjakut të qengjit të cilin Perëndia u
tha që duhet ta thernin në vend të fëmijës së parëlin-
dur.

5.Ata nuk duhet të thyenin asnjë kockë.
Ata nuk duhet t’i thyenin kockat e kafshës kur e thernin
ose e hanin.

$ LEXO Eksodi 12:46.

^ Tema: Njeriu mund të vijë tek Perëndia vetëm
sipas 

vullnetit dhe planit të Perëndisë.

Këto ishin udhëzimet e Perëndisë për izraelitët.
Ata duhet të bënin çdo gjë tamam si i kishte thënë Zoti
Moisiut.

- Kujto:

Perëndia gjithmonë ka qenë i njëjti. Ai nuk do t’i lerë
njerëzit që të shpëtojnë veten e tyre sipas mënyrës së
tyre. A e mbani mend që ai nuk pranoi veshjen që
Adami dhe Eva përgatitën për veten e tyre në kopshtin
e Edenit? Perëndia gjithashtu nuk pranoi dhuratën e
Kainit sepse nuk ishte sipas udhëzimeve të Perëndisë.
Perëndia i tha Noes .ta bënte arkën tamam ashtu siç e
kishte mësuar Ai. Po kështu, edhe izraelitët duhet të
vepronin tamam siç e kishte udhëzuar Perëndia
Moisiun.

- Krahaso:

Perëndia është gjithmonë i njëjti. Ai nuk ka
ndryshuar. Ne nuk mund të vijmë tek Perëndia duke
ndjekur idetë tona ose idetë e ndonjë personi tjetër. Ne
mund të vijmë tek Perëndia vetëm duke ecur në rrugën
që Ai na udhëzon të ndjekim. Po të mos vijmë sipas
mënyrës së Tij, atëherë Ai nuk do të na pranojë kurrë.
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H. Premtimi që Zoti u dha izraelitëve.

$ LEXO Eksodi 12:12-24.

Perëndia u premtoi izraelitëve, që kur Ai të shihte gjakun
nëpër dyert e shtëpive, Ai nuk do të lejonte epideminë të
hynte në shtëpitë e tyre dhe t’u vdiste të parëlindurit.

I. Bindja dhe besimi i Izraelit.

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

- Merr parasysh:

Si do të ndjeheshit sikur e njëjta gjë të ndodhte edhe këtu?
Ju mund ta imagjinoni frikën e madhe të izraelitëve për
Perëndinë. Ata e dinin që Perëndia e kishte seriozisht. Ata i
besonin dhe i bindeshin Perëndisë.

$ LEXO Eksodi 12:28.

^ Tema: Njeriu mund të vijë tek Perëndia vetëm
sipas 

vullnetit dhe planit të Perëndisë.

- Merr parasysh:

Çfarë mendoni ju do të ndodhte nëse një izraelit të thoshte,
“Unë do të ther një qengj që është i sëmurë. Kjo besoj se do
të jetë boll.” A mendoni ju se Perëndia do ta pranonte
gjakun e atij qengji të sëmurë?

Ose, po sikur një tjetër të mendonte, “Është turp të therësh
këtë qengj të shëndoshë. Unë nuk po e ther. Unë do ta lidh
tek dera. Perëndia do ta shohë qengjin e gjallë, dhe nuk do
të ma vrasë djalin tim të parëlindur.” A mendoni ju se
Perëndia nuk do ta vriste të parëlindurin e asaj shtëpie?

Jo! Qengji duhet të therej. Gjaku i tij duhej të derdhej. Ata
nuk duhet ta harronin se dënimi për mëkatin është vdekja.
Dhe kjo duhej të kryhej ashtu siç ikishte thënë Perëndia
Moisiut.

Izraelitët duhet t’i besonin tek Perëndia që u kishte thënë që
kur të shoh gjakun nëpër dyert e shtëpive të tyre, atëherë
fëmijët e parëlindur të atyre shtëpive nuk do të vdesin.

J. Të gjithë fëmijët e parëlindur të egjyptianëve vdiqën.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

$ LEXO Eksodi 12:29,30.
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Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR. 28,
“FARAONI DHE DJALI I TIJ I VDEKUR”.

Çdo fëmijë e parëlindur i egjyptianëve vdiq si dhe çdo kafshë
e parëlindur nga bagëtitë e egjyptianëve ngordhi.
- Merr parasysh:

Dënimi për mëkatin është vdekja. Por ne nuk duhet të har-
rojmë se dënimi për mëkatin nuk është vdekja fizike por
gjithashtu edhe veçimi i përjetshëm nga Perëndia në
liqenin e zjarrit.

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

Zoti veproi në Egjypt ashtu siç kishte thënë.
- Ai gjithmonë bën ato që thotë. Ai nuk bën thjesht kërcën-

ime dhe nuk i mban ato.
- Kur Perëndia vendos t’i dënojë mëkatarët, për ta nuk ka

shpëtim.
Meqë izraelitët vunë gjak në dyert e shtëpive të tyre duke iu
bindur Perëndisë, asnjë nga të parëlindurit e familjeve të
tyre nuk vdiq.
-Perëndia gjithmonë bën ato që thotë.
- Ai tha që do të shkatërrojë të gjithë të parëlindurit në

Egjypt dhe Ai e mbajti premtimin e Tij.
- Ai tha që do ta kalojë pa e prekur çdo shtëpi ku do të ishte

gjaku i qengjit, dhe ashtu bëri.
- Zoti mund të besohet për çdo gjë që Ai bën.
- Merr parasysh:

A ishte paralajmëruar faraoni? Po! Të nënta epidemitë që
Zoti kishte premtuar të dërgonte kishin ndodhur, ashtu siç
njoftoi Moisiu. Refuzimi i Faraonit për t’iu nënshtruar
Perëndisë i kushtoi atij dhe të gjithë Egjyptianëve jo vetëm
bagëtitë dhe drithërat por edhe djemtë e parëlindur të tyre.
Meqë Faraoni nuk pranoi t’i besonte Perëndisë, ai dhe i
gjithë Egjypti paguan një çmim tragjik të tmerrshëm. Por
edhe më tragjik është çmimi i përjetshëm që ata do të
paguanin për mosbesimin e tyre: veçimi nga Perëndia për
jetë në liqenin e zjarrit.

K. Faraoni u tha izraelitëve të largohen.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.
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$ LEXO Eksodi 12:31-36.

Faraoni e thirri Moisiun po atë natë dhe i tha të merrte
izraelitët dhe të largohej nga Egjypti.
Faraoni mendoi se ai mund të luftonte kundër Perëndisë
dhe se Perëndia nuk mund ta detyronte të dorëzohej; por
askush nuk mund të luftojë kundër Zotit dhe të fitojë.

L. Përfundim

Ne jemi me fat që na është dhënë kjo histori.
Ne nuk kemi pse të mos e pranojmë Perëndinë siç bëri
Faraoni.
Ne mund të mësojmë nga kjo tragjedi e tmerrshme për t’i
besuar Perëndisë dhe Fjalës së Tij.
Perëndia nuk ka ndryshuar.
- Ai akoma na kërkon që ne t’i besojmë Atij.
- Ai akoma e gjykon mëkatin.
- Dhe Ai gjithmonë e mban premtimin e Tij.
Zoti e çliroi popullin e Tij ashtu siç kishte premtuar.
Perëndia do t’i dënojë ata që luftojnë kundër Tij, por Ai do të
tregojë mëshirën e Tij dhe do t’u japë paqë atyre që besojnë
në Perëndinë.

PYETJE:

1. Çfarë tha Faraoni kur Moisiu i tha që Zoti Perëndia i
Izraelit e urdhëron t’i lërë izraelitët të shkojnë? Faraoni tha,
“Unë nuk e njoh Zotin, dhe nuk kam për ta lënë popullin e
Izraelit të shkojë.

2. A e çuditën Zotin përgjigjet e Faraonit? Jo, Zoti e dinte që
Faraoni nuk kishte për t’i lënë izraelitët të shkonin men-
jëherë.

3. A e çudit Zotin ndonjë gjë që bëjnë ose thonë njerëzit? Jo, Ai
di gjithçka përpara se të ndodhë.

4. Si mendoi Perëndia ta përdorë këtë mbret të lig? Perëndia
mendoi ta përdorte këtë mbret të lig t’i tregonte gjithkujt që
Perëndia i Izraelit është i vetmi Perëndi i vërtetë dhe i gjallë
dhe që Ai është i plotfuqishëm.

5. Si e tregoi Perëndia fuqinë e tij? Zoti u dërgoi egjyptianëve
epidemi të tmerrshme.

6. Çfarë ishin këto epidemi? Zoti e ktheu lumin në gjak. Ai dër-
goi bretkosat, mushkonjat dhe mizat. Ai i dëmtoi kuajt,
bagëtinë, devetë dhe gomerët e Egjyptit. Gjithashtu Ai i bëri
egjyptianët të mbulohen me puçra, dërgoi stuhi breshëri,
karkaleca, dhe një errësirë të plotë.

7. Përse nuk i prekën këto epidemi edhe izraelitët?
a. Për shkak të dashurisë dhe hirit të Perëndisë.
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b. Sepse Perëndia nuk e kishte harruar premtimin që i
kishte dhënë Abrahamit, Isakut dhe Jakobit që Ai do t’i
bënte pasardhësit e Tij një komb të madh dhe që Ai do të
ishte Perëndia i tyre.

c. Në mënyrë që mbreti i Egjyptit do të mund të kuptonte që
Perëndia i Izraelit ishte Perëndia i vërtetë dhe i gjallë në
mbarë botën dhe Ai bën çfarëdo që të dëshirojë.

8. A e meritonin izraelitët të mbroheshin në këtë mënyrë? Jo,
edhe ata janë mëkatarë dhe e meritonin gjykimin e
Perëndisë.

9. Çfarë bënte Faraoni sa herë që Perëndia i dërgonte epi-
demitë? Faraoni pretendonte se kishte ndërruar mendje dhe
i kërkonte Moisiut të hiqte epideminë.

10. Çfarë bënte Faraoni kur Perëndia e hiqte epideminë?
Faraoni ndërronte mendje, zemra e tij ngurtësohej dhe ai
nuk  pranonte t’i linte izraelitët të largoheshin.

11. A çuditej Zoti me këtë? Jo, Ai e dinte se çfarë do të bënte
mbreti.

12. A mund mbreti i Egjyptit të fitonte kundër Perëndisë? Jo.
13. A mund të luftojë njeri kundër Perëndisë dhe të fitojë? Jo.
14. Cili ishte gjykimi i fundit që Perëndia u dërgoi egjyp-

tianëve? Perëndia dërgoi një epidemi që do të vriste të gjithë
të parëlindurit në çdo shtëpi egjyptiane si dhe të parëlin-
durin e çdo bagëtie në Egjypt.

15. Çfarë u tha Perëndia izraelitëve të bënin që të parëlindurit
e tyre të mos vdisnin? 
a. Ata duhet të zgjidhnin një qengj të padëmtuar.
b. Ata duhet ta thernin qengjin dhe gjakun ta mblidhnin në

një legen.
c. Ata duhet të lyenin me gjak derën e shtëpisë në mes dhe

anash.
d. Ata duhet të rrinin brenda shtëpisë në derën e të cilës

ishte vënë gjaku.
16. Çfarë do të ndodhte sikur izraelitët të mos vepronin tamam

ashtu siç Perëndia kishte udhëzuar Moisiun? Edhe fëmijët e
tyre të parëlindur do të vdisnin.

17. Kush është ai që mund t’ju thotë se si të vini tek Perëndia
dhe të pranoheni prej Tij? Vetëm Perëndia.

18. Çfarë ndodhi në shtëpitë egjyptiane natën kur tha Perëndia
se do të vriste të gjithë të parëlindurit e çdo familjeje?
Perëndia i vrau të gjithë të parëlindurit ashtu siç kishte
thënë.

19. Cili ishte premtimi i Perëndisë për izraelitët? Perëndia u
premtoi atyre se kur të shihte gjak në dyert e shtëpive të tyre,
ai nuk do t’i prekte ato shtëpi.

20. Çfarë u ndodhi izraelitëve? Të gjithë fëmijët e tyre të parëlin-
dur shpëtuan. Asnjë prej tyre nuk vdiq.
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21. Përse nuk vdiqën fëmijët e izraelitëve? 

a. Sepse izraelitët bënë ashtu siç u tha Perëndia dhe i lyen
dyert e tyre me gjakun e qengjit.

b. Sepse Perëndisë mund t’i besohet. Ai e mbajti premtimin
që dha, dhe nuk i preku shtëpitë e tyre.

22. A bën Perëndia gjithmonë ato që thotë? Po, kur Ai thotë se do
ta dënojë mëkatin, Ai gjithmonë e mban fjalën. Kur u jep
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