
Perëndia e Shpëtoi Izraelin në Detin
e Kuq dhe u Siguroi Atyre Ushqim
dhe Ujë në Shkretëtirë

SHKRIMI I SHENJTË: Gjeneza 13:17,18,21; 14:5-7, 10-16, 19-31;
16:1-3, 11-15, 35; 17:1-6

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë sovranitetin e Perëndisë dhe gjithëfuqinë e Tij.

� Të tregojë që njeriu nuk mund ta shpëtojë vetë veten e tij.

� Të tregojë që njeriu mund të shpëtohet vetëm sipas vullnetit dhe planit të
Perëndisë.

� Të tregojë besnikërinë e Perëndisë në zbatimin e atyre që premton.

� Të tregojë që Perëndia është plot hir dhe kujdeset për plotësimin e nevo-
jave të njerëzve megjithëse ata nuk i meritojnë.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të kuptojnë që mrekullitë janë gjithmonë të pranishme në natyrën e
Perëndisë.

� Të shohin që Perëndia merakoset për njerëzit dhe do që të gjithë ta njo-
hin Atë.

� Të kuptojnë që ata vetë nga ana e tyre nuk munden ta shpëtojnë veten e
tyre.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Shoqëria jonë e ka të vështirë të pranojë mrekullitë. Shumë studiues mod-
ernë po përpiqen “të përshkruajnë” mrekullitë e Perëndisë, që Ai i ka dhënë kaq
qartë në Bibël. Bile edhe disa që e quajnë veten edukatorë të krishterë po e
mashtrojnë veten e tyre dhe të tjerë duke u dhënë mrekullive shpjegime naty-
rore. Disa njerëz e mohojnë plotësisht të vërtetën e ngjarjeve të përshkruara në
Bibël, duke i quajtur ato thjesht tregime ose mite.

Që ta pranosh plotësisht një mrekulli, më parë njeriu duhet të besojë që
Perëndia është Ai që thotë se është. Nëse Perëndia është Krijuesi i universit,
atëherë mrekullitë e Biblës janë shumë të lehta për t’u kryer nga Ai. Nuk janë
thjesht mrekullitë ato që njerëzit po hedhin poshtë; ata po hedhin poshtë
Perëndinë. Kur ne besojmë se Bibla është Fjala e vërtetë e Perëndisë, atëherë
ne e pranojmë atë që thotë Perëndia për veten e Tij. Ai është Krijuesi sovran,
Perëndia i gjithë-fuqishëm, i gjithë-ditur dhe i vetëpërvetëm.

MËSIMI

23
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Psallmi
78:13-
53;
105:40-
45;
106:6-
15

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim paraqet
fuqinë, besnikërinë, hirin
dhe mëshrën e Perëndisë
siç tregohet në popullin
e tij shpeshherë
jobesnik, Izraelin. Ky
thekson paaftësinë e
izraelitëve për të shpë-
tuar veten e tyre.
Perëndia e ruajti Izraelin:

- sepse Perëndia i premtoi
Abrahamit.

- sepse Ai donte që
nëpërmjet Izraelit t’i
jepte botës një mesazh.

- të shfaqë fuqinë e Tij, që
edhe ne ta besojmë Atë.

- sepse Ai i donte ata.

Thekso që ky mësim është
një fakt historik.

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.



Shqyrtimi i kujdesshëm i dokumentit biblik nuk na lë alternativë tjetër veçse t’i
quajmë këto ngjarje si mrekulli të vërteta. Për shembull: cilido që mendon se ligjet
e natyrës bënë të mundur mbijetesën e dy milionë e gjysëm njerëzve në
shkretëtirën e Sinait, është mirë të shkojë atje e ta shohë vetë.1 Do të ishte e
vështirë të imagjinosh se si mund të mbijetojë qoftë edhe një komunitet i vogël
njerëzish në shkretëtirë për një kohë të shkurtër. Mendo nevojat imediate të një
numri kaq të madh njerëzish dhe kafshësh që papritur mbetën pa ujë.

Ne nuk mund t’i ndryshojmë zemrat dhe mendjet, por ne mund t’u  trego-
jmë studentëve të vërtetat e Fjalës së Perëndisë dhe t’i lutemi Perëndisë që ata
do ta dëgjojnë Fjalën e Tij.

NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja Kronologjike Nr. 29, “Kalimi nëpër Lumin e Kuq”
� Tablloja Kronologjike Nr. 30, “Mana në Shkretëtirë”
� Tablloja Kronologjike Nr. 31, “Moisiu e Godet Shkëmbin për Ujë”
� Harta Kronologjike 1

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 22.

A. Hyrje

Si e mendoni ju mrekullinë?
- A është diçka që ju mund ta dyshoni ose të habiteni?
- A është diçka e çuditshme?
Kur Perëndia zgjedh që t’i kalojë ligjet fizike që Ai ka vendo-
sur, Ai e dokumenton ngjarjen në Fjalën e Tij si mrekulli.
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

1Shumë i kanë vënë në
dyshim shifrat e përdorura
në Testamentin e Vjetër,
sidomos shifrat që lidhen
me izraelitët. Një pasazh
me interes është Eksodi
38:25, 26. Nëse peshat e
renditura në këtë pasazh
shumëfishohen, ato i
përgjigjen me saktësi num-
rit të madh të njerëzve
(603 550 - numri i njerëzve
mbi 20 vjeç). ❏

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)



Perëndia e paraqet mrekullinë si pjesë e historisë—historia
e marrëdhënieve të Tij me botën dhe njerëzit e saj.

Dhe nëpërmjet regjistrimit të mrekullive, Perëndia na tre-
gon të vërtetat për veten e Tij.

Të shohim se çfarë mund të mësojmë për Perëndinë nga ky
pasazh që po studiojmë tani.

B. Perëndia i udhëhoqi izraelitët me anë të një reje.

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

Perëndia i çliroi izraelitët nga skllavëria e Egjyptit, dhe Ai
filloi t’i udhëheqë ata për në tokën që Ai i kishte premtuar
stërgjyshit të tyre, Abrahamit.

$ LEXO Eksodi 13:17, 18.

- Shënim arkeologjik:2

Disa vite më parë, arkeologët zbuluan rrënojat e disa fortre-
save egjyptiane që ruanin rrugën midis Filistinës. Përsëri ne
na bie ndër mend saktësia e madhe e çdo hollësie në
Shkrimet e Shenjta.Ashtu siç na mëson Perëndia, kjo nuk do
të ishte rruga që populli i Izraelit iku nga Egjypti!

- Shënim teksti:

Fjalët që janë përkthyer në Bibël si “Deti i Kuq”, në hebraisht
do të thotë “Deti i Kallameve”. Shumë studiues të Biblës
besojnë se ndryshe nga çka quhet sot Deti i Kuq, ky pasazh i
referohet një zone më të madhe që përfshin “detin” ose liqenin
që është në veri të Detit të Kuq. Ky liqen nuk ka kallama, të
cilët nuk gjenden në Detin e Kuq. Ne nuk e dimë me saktësi
vendndodhjen, por ne e dimë që hollësitë e ngjarjes të treguar
në Bibël janë shumë të vërteta, dhe që thellësia në liqen është
shumë e madhe, siç do ta shohim në këtë histori. Këtë zonë të
përgjithshme mund ta shikojmë në hartat tona sot.

NË HARTËN 1, TREGO ZONËN E SKAJIT VERIOR TË
DETIT TË KUQ.

$ LEXO Eksodi 13:21.

Numri i izraelitëve u rrit shumë.

- Kur izraelitët vajtën fillimisht në Egjypt, ata ishin gjith-
sejt vetëm shtatëdhjetë.

- Tani, mbas 430 vjetëve, numri i tyre arriti në dy milion e
gjysëm izraelitë!

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

Perëndia i drejtoi ata atje ku Ai donte me anë të një reje.

- Ai e mbajti renë gjithmonë para tyre për t’i drejtuar.
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Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

Gjeneza
15:16a

Eksodi
12:41

2Për hollësi të mëtejshme
rreth këtij zbulimi, siç tre-
gohet nga arkologu
izraelit, shih National
Geographic Magazine,
Dhjetor 1982, f.738-768. ❏



Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

-Ata mund të kishin humbur rrugën dhe mund të kishin
vdekur në shkretëtirë po të mos i kishte drejtuar Zoti.

Ai i donte ata dhe u kujdes për ta.
Perëndia po i mbronte izraelitët në mënyrë që Shpëtimtari i
madh të lindte në këtë botë.
- Izraelitët janë pasardhësit e Abrahamit.
- Zoti i kishte premtuar Abrahamit se një nga pasardhësit e

tij do të ishte Shpëtimtari i botës.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

Zoti gjithashtu e mbrojti Izraelin sepse Ai po ua besonte
Fjalën e Tij atyre që ta shpërndanin në mbarë botën.
Fjalët e Faraonit që jemi duke lexuar iu dhanë Izraelit që
edhe ne të mund të mësojmë për Perëndinë dhe se si të
shkojmë tek Ai.

C. Faraoni vendos ta kapë përsëri Izraelin.

^ Tema: Satani lufton kundër Perëndisë dhe vullnetit
të 

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

Faraoni udhëhiqej nga Satani.3

- Ai nuk kishte ndër mend të dorëzohej dhe t’i linte
izraelitët të shkonin.

- Ai vendosi t’i ndjekë ata dhe t’i kapë përsëri.

$ LEXO Eksodi 14:5-7.

D. Izraelitët u trembën dhe ata ia vunë fajin Moisiut.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Eksodi 14:10-12.

Megjithëse ata i kishin parë të gjitha gjërat e fuqishme dhe
të mrekullueshme që kishte bërë Zoti në Egjypt, ata përsëri
nuk i besonin Zotit.

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

Moisiu, megjithatë, i besoi Perëndisë dhe u tha izraelitëve t’i
besonin Perëndisë.

$ LEXO Eksodi 14:13,14.

- Merr parasysh:

Po ne, a jemi ndryshe nga izraelitët? A kemi dëshirë t’i beso-
jmë Fjalës së Perëndisë dhe të kemi besim vetëm tek Ai? 4
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3Disa studentë mund t’ju
kërkojnë referencën në
Eksodin 14:8 që flet sesi
Perëndia e ngurtësoi zem-
rën e Faraonit. Ata mund
të habiten sesi Faraoni
mund të jetë përgjegjës
për veprimet e tij në qoftë
se Perëndia i ngurtësoi
zemrën.

Ju mund t’i ndihmoni që ta
kuptojnë duke u shpjeguar
që ishte mëkati i zemrës
së Faraonit që e vështirë-
soi marrëdhënien e
Perëndisë me të. Perëndia
po tregonte mëshirë me
Faraonin duke i dhënë atij
mundësi të pendohej pa
dërguar epidemi më të
rënda, por mbasi kalonte
çdo epidemie, Faraoni
përsëri refuzonte t’i linte
izraelitët të largoheshin
nga Egjypti. ❏

4Mos u kërko ose mos prit
për përgjigje për pyetje të
tilla. Nëse dikush dëshiron
të shprehë mendimet e tij,
lejoje të japë mendimin e
tij. ❏

Isaia
41:8-10

Isaia
49:6

Romakët
3:1,2



Satani nuk do që ne të besojmë. Ne mund të jetojmë dhe
punojmë me njerëz që na thonë të mos besojmë. Por a jemi
ne gati t’i besojmë Perëndisë?.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

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

Edhe pse izraelitët mëkatuan dhe nuk i besuan Zotit, Ai
përsëri u tregua i mëshirshëm dhe vendosi t’i shpëtojë.
Ata vetë nga ana e tyre nuk mund ta shpëtonin veten e tyre.
- Para tyre ishte deti, përreth tyre ishin malet, dhe nga pas

po vinin armiqtë e tyre.

VETËM PERËNDIA MUND T’I SHPËTOTNE ATA.

- Kujto:

Kur Perëndia i nxori nga kopshti Adamin dhe Evën, larg
Tij, për ta nuk kishte më rrugë kthimi për në kopsht, dhe
ata nuk mund të pajtoheshin me Perëndinë. Vetëm
Perëndia mund t’u siguronte atyre mënyrën për t’u pran-
uar prej Tij. Ishte Perëndia Ai që i siguroi Abelit rrugën për
të ardhur tek Perëndia dhe për t’u pranuar prej Tij. Vetëm
Perëndia mund ta shpëtonte Noahn dhe familjen e tij nga
përmbytja. Kur Isaku u lidh dhe u vu mbi altar dhe i ati i
tij kishte ngritur thikën për ta vrarë, vetëm Perëndia mund
ta shpëtonte atë. Prindërit e fëmijëve të parëlindur të
Izraelit nuk mund t’i shpëtonin fëmijët e tyre nga vdekja
sikur Perëndia të mos u tregonte se çfarë duhej të bënin. Po
ashtu, izraelitët nuk mund të shpëtonin nga egjyptianët
sikur Perëndia të mos u tregonte rrugën e shpëtimit.
Edhe me ne po e njëjta gjë është. Ne nuk mund t’i shpëtojmë
zemërimit të Perëndisë. Ne nuk mund të pajtohemi me
Perëndinë thjesht me anë të atyre që mund të bëjmë ne.Vetëm
Perëndia mund të na shpëtojë nga dënimi i përjetshëm.

E. Perëndia hapi detin.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

$ LEXO Eksodi 14:15,16.

Perëndia e krijoi detin, pra Ai e komandon atë si të dojë Ai.
- Kujto:

Në fillim, e tërë toka ishte e mbuluar me ujë. Ju e mbani
mend sesi Zoti e bëri ujin të tërhiqej që të krijohej toka e
thatë. Zoti, që ishte në gjendje ta shtynte ujin në fillim, nuk
kishte ndryshuar. Ai e komandoi këtë det të tërhiqej prapa
në mënyrë që populli i Tij të mund të kalonte në anën tjetër
mbi tokën e thatë. Perëndia mund ta bënte këtë, sepse Ai e
komandon të tërë botën.
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Psallmi
95:5;
104:5-9

Jeremiah
32:17



Nuk ishte e vështirë për Perëndinë të hapte detin në mënyrë
që izraelitët të mund të ecnin për në anën tjetër.
- Zoti është i plotfuqishëm.
- Asgjë nuk është e vështirë për Të.

F. Izraeli u udhëhoq nga Perëndia midis detit.

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

$ LEXO Eksodi 14:19-20.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
29, “KALIMI NËPËR DETIN E KUQ”

Zoti nuk e braktisi popullin e Tij.
- Ai u premtoi atyre t’i nxirrte jashtë Egjyptit të siguruar

për në tokën që i kishte premtuar Abrahamit.
- Zoti i udhëhoqi izraelitët nëpër shtegun që Ai kishte për-

gatitur midis detit.
- Zoti e zhvendosi renë që po i udhëhiqte izraelitët, dhe e

vuri midis tyre dhe egjyptianëve.
Prapa izraelitëve reja ishte e ndriçuar dhe shkëlqente si
dielli.
Ajo u jepte dritë izraelitëve që ata të shikonin ngado që
shkonin.
Përpara egjyptianëve reja ishte e zezë dhe para tyre
kishte vetëm errësirë.

Megjithatë, egjyptianët vazhduan t’i ndjekin sepse Perëndia
kishte menduar t’i shkatërronte ata.

$ LEXO Eksodi 14:23-25.

G. Perëndia i mbyti ushtritë egjyptiane në det.

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

$ LEXO Eksodi 14:26-19.

Ushtritë egjyptiane u mbytën nga Perëndia në det.
Askush nuk mund të luftojë kundër Perëndisë dhe të fitojë.
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I Timo-
teu 4:10



- Ai i dënon të gjithë ata që luftojnë kundër Tij.
- Por Ai është Shpëtimtari i mëshirshëm i të gjithë atyre që

e besojnë Fjalën e Perëndisë dhe vijnë tek Ai sipas
mënyrës së Tij.

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

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

$ LEXO Eksodi 14:30.

Zoti i mbrojti të gjithë izraelitët.
- Asnjë prej tyre nuk u mbyt, dhe egjyptianët nuk arritën t’i

kapnin.
- Zoti i shpëtoi ata sepse Ai i donte ata dhe sepse Ai u kishte

premtuar se do t’i shpëtonte.

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

$ LEXO Eksodi 14:31.

Kur izraelitët panë të gjitha këto gjëra të mrekullueshme që
bëri Zoti, ata i besuan Atij.
- Merr parasysh:

Disa njerëz thonë se ne do t’i besojmë Perëndisë vetëm kur ta
shohin se Perëndia po bën gjëra të mëdha dhe mrekullira.
Por Perëndia nuk na ka premtuar se Ai do të bëjë mrekulli
spektakolare në mënyrë që ne ta besojmë. Perëndia na ka
dhënë Fjalën e Tij, dhe Ai na thotë që ta besojmë atë dhe te
kemi besim tek Ai. Nëse ne nuk pranojmë të besojmë ato që Ai
ka shkruar në Fjalën e Tij, atëherë ne do të vdesim pa
Perëndinë dhe do të provojmë dënimin e përjetshëm.

H. Izraeli ankohet.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Eksodi 16:1-3.

Edhe pse Zoti i shpëtoi izraelitët prej egjyptianëve duke
hapur Detin e Kuq  dhe duke i çuar ata të siguruar matanë,
ata akoma nuk kishin mësuar t’i besonin Perëndisë.
- Ata mërmërisnin, ankoheshin dhe ia vinin fajin Moisiut

dhe Aaronit.
- Në vend që të ankoheshin, ata duhet të kishin besim tek

Zoti për t’i ndihmuar të gjenin ushqim.
Ata nuk mund të gjenin ushqim asgjëkundi.5

- Moisiu nuk mund t’u gjente ushqim.
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Psalm
78:11

5Siguro kohën e
mjaftueshme për të shp-
jeguar pamjen e
shkretëtirës së Sinait.
Përdor hartën dhe
fotografitë po të jetë
nevoja.

Ka rëndësi që studentët
tuaj ta kuptojnë
pamundësinë e izraelitëve
ose të Moisiut për të sigu-
ruar ushqim. Thekso që
vetëm Perëndia mund t’i
shpëtonte izraelitët.
Nëpërmjet këtyre ngjar-
jeve, ne duam t’u themi
dëgjuesve tanë që
“...Shpëtimi është ZOTI”
(Jonah 2:9). Objektivi ynë
kryesor kur shpjegojmë
Testamentin e Vjetër është
të tregojmë pamundësinë
e njeriut për të shpëtuar
vetveten dhe rrugën e
shpëtimit që na siguron
Perëndia, në mënyrë që
kur të paraqesim Ungjillin,
studentët tanë t’i drejtohen
vetëm Krishtit. ❏

Psallmi
105:42,
43



- Atëherë nuk kishte “supermerkata”; dhe në atë vend nuk
rritej asgjë.

- Ishte shkretëtirë e djerrë.
Perëndia donte që izraelitët ta dinin që vetëm Ai mund t’i
ndihmonte ata në këtë situatë.
Po kështu, Perëndia donte që çdo mëkatar ta kuptonte se
vetëm Perëndia mund t’i siguronte rrugën e shpëtimit.

I. Perëndia u premtoi ushqim.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

$ LEXO Eksodi 16:11-12.

Megjithëse Moisiu dhe izraelitët nuk mund të gjenin
ushqim, Zoti sigurisht që mundi t’u siguronte diçka për të
ngrënë; asgjë  nuk është e pamundur për Perëndinë.

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

Ata nuk meritonin gjë nga Zoti, por me hirin e Tij, Ai u
premtoi t’u jepte ushqim.
- Askush nuk e meriton hirin dhe mëshirën e Perëndisë.
- Ne të gjithë meritojmë dënimin e përjetshëm.

J. Perëndia u dha atyre ushqim.

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

$ LEXO Eksodi 16:13-15.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
30, “MANA NË SHKRETËTIRË”.

Perëndia i ndihmon ata që nuk kanë ndihmë; Ai shpëton ata
që nuk kanë rrugë shpëtimi.
- Kujto:

Kur Adami dhe Eva mëkatuan kundër Perëndisë dhe u
veçuan prej Tij, Perëndia premtoi t’u dërgonte një
Shpëtimtar për t’i shpëtuar. Ata u përpoqën të përgatisin
veshje prej gjetheve, por Perëndia u dha lëkurën e kafshëve.
Perëndia, me mëshirën dhe hirin e Tij e pranoi flijimin e
Abelit. Perëndia e shpëtoi Noen dhe familjen e tij nga
përmbytja. Perëndia e nxori Abrahamin nga vendi ku
adhuroheshin idhujt, e mbrojti familjen e Jakobit nga uria
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me anë të Jozefit, e thirri Moisiut të shpëtojë izraelitët nga
Egjypti, dhe u hapi atyre detin. Tani Ai u premtoi t’u japë
ushqim. Asnjë nga këta njerëz nuk i meritonin ato që po u
jepte Perëndia. Ai e bëri këtë nga mëshira dhe hiri i Tij.

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

$ LEXO Eksodi 16:35.

Zoti me besnikërinë e Tij u siguroi izraelitëve mana gjatë
gjithë kohës që ata ishin në shkretëtirë.
- Ai nuk i braktisi ata kurrë.
- Perëndia është besnik.
- Atij mund t’i besohet për çdo gjë që ka thënë në Fjalën e Tij.

K. Izraeli u ankua dhe një herë.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

Megjithëse izraelitët i ishin mirënjohës Perëndisë për
ushqimin, ata shumë shpejt e harruan fuqinë e madhe të
Tij, dhe filluan të ankohen përsëri.
- (A nuk ju duket sikur e dini këtë?)
- Dëgjoni se çfarë ndodhi këtë herë.

$ LEXO Eksodi 17:1-4.

- Merr parasysh:

Sa kohë mund të rrojë një njeri pa ujë? Vetëm pak ditë.
Izraelitët kishin frikë se mos vdisnin të gjithë në
shkretëtirë. A e imagjinoni presionin që ndjente Moisiu? Ai
nuk kishte se ku të gjente ujë për këta njerëz. Vetëm
Perëndia mund t’i ndihmonte ata. Ne e dimë se Perëndia
mund të bëjë gjithçka. Po ku mund ta gjejë Perëndia ujin
në atë tokë shterpë e të thatë? Atje s’kishte as oaze.
Përse duhej Perëndia t’u siguronte ushqim këtyre njerëzve?
Njerëzit nuk e meritonin ndihmën e Perëndisë. 6

L. Perëndia i tha Moisiut se çfarë duhej të bënte.

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

Perëndia nuk i la izraelitët të vdisnin nga etja.
Ai u dha ujë sepse Ai është i dashur, i mëshirshëm dhe plot
hir.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

$ LEXO Eksodi 17:5,6a.
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Shënimet e MësuesitScripture
Reference

6Jepu studentëve kohën e
mjaftueshme për t’u
përgjigjur. Përgjigjet e tyre
do të zbulojnë sesi e kanë
kuptuar natyrën dhe karak-
terin e Perëndisë. Disa
akoma mund të mendojnë
se njerëzit e meritonin
ndihmën e Perëndisë.
Theksoje që ndihma e
Perëndisë vjen nga
dashuria dhe hiri i Tij; dhe
jo sepse njeriu e meriton
ndihmën e Perëndisë. ❏



Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
31, “MOISIU GODET SHKËMBI
PËR UJË”

Perëndia i tha Moisiut të godiste shkëmbin me shkopin e tij.
Perëndia u premtoi që do të nxirrte ujë nga shkëmbi.
- Merr parasysh:

A nuk do të kishte më shumë kuptim për ne sikur Perëndia
t’u thoshte të hapnin një gropë në rërë ose të bënin një pus.
Atëherë ne mund ta kuptonin sesi Ai u siguroi atyre ujë. Por
kjo ishte një mrekulli e vërtetë e Perëndisë. Perëndia dhe
vetëm Perëndia mund të nxjerrë ujënga shkëmbi në mes të
shkretëtirës. Ai donte që izraelitët të dinin (si edhe ne) që
vetëm Perëndia ishte në gjendje t’i shpëtonte ata nga vdekja.

^ Tema: Njeriu mund të vijë tek Perëndia vetëm
sipas 

vullnetit dhe planit të Perëndisë.

Moisiu duhej tëvepronte ashtu si e kishte udhëzuar
Perëndia.
Sa herë që ata ndeshnin në një situatë të vështirë, Perëndia
u thoshte tamam se çfarë duhej të bënin.
- Krahaso:

Perëndia edhe sot është po Ai.
Ai nuk na e ka lënë neve në dorë të gjejmë rrugën e shpë-
timit nga mëkati, pushteti i Satanit dhe dënimi i përjet-
shëm. Perëndia është Shpëtimtari i të gjithë atyre që nuk
do t’i besojnë më vetes së tyre por do t’i besojnë Perëndisë.
Vetëm Ai u siguron mëkatarëve rrugën e shpëtimit.

M. Perëndia u siguroi atyre ujin.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

$ LEXO Eksodi 17:6b.

Duke iu bindur Zotit, Moisiu e goditi shkëmbin.
Menjëherë prej tij rrodhi një rrëke uji.
Kishte aq shumë ujë sa për të gjithë izraelitët dhe kafshët e
tyre.
- Merr parasysh:

Ne nuk e dimë numrin e saktë të izraelitëve në këtë kohë—në
Bibël regjistrohen vetëm njerëzit mbi 20 vjeç—por ne nga ky
regjistrim i popullsisë mbi 20 vjeç mund të përcaktojmë afër-
sisht rreth dy milion e gjysëm njerëz. Kishte ujë për të gjithë
ata si dhe kafshët e tyre! Psallmi 105:41 thotë, “Ai hapi

364

Mësimi 23: Perëndia e Shpëtoi dhe e Ndihmoi Izraelin

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit



shkëmbin dhe uji gufoi jashtë; ujrat rrodhën nëpër tokën e
thatë si një lumë.

Vetëm Perëndia i Gjithëfuqishëm mund të nxjerrë ujë nga
shkëmbi në shkretëtirë—aq ujë sa t’i mjaftonte gjithë këtij
komuniteti të madh njerëzish. Mos harro, Perëndia ka bërë
gjithçka; Ai foli dhe gjithçka u krijua. Asgjë nuk është e
vështirë për Perëndinë.

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

Perëndia u dha izraelitëve ushqim dhe ujë megjithëse ata
nuk e meritonin.

- Ata nuk punuan për këtë ujë dhe ushqim.

- Perëndia nuk u kërkoi ndonjë gjë si shkëmbim.

- Ai u dha ushqim dhe ujë sepse Ai është i dashur, i mëshir-
shëm dhe plot hir.

Asnjë njeri nuk e meriton dashurinë dhe mëshirën e Perëndisë.

- Ne nuk mund ta fitojmë zemrën e Perëndisë me ato që ne
bëjmë.

- Falja që Perëndia u ofron mëkatarëve është një dhuratë
nga Perëndia.

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

Perëndi me besnikëri i mbrojti izraelitët dhe u dha gjithçka
që ata kishin nevojë.

- Perëndia kishte premtuar që Ai do t’i bekonte pasardhësit
e Abrahamit.

- Perëndia gjithmonë bën ato që thotë.

N. Përfundim

Historia e ndihmës që Perëndia u dha izraelitëve në
shkretëtirë tregohet shumë herë në Testamentin e Vjetër
dhe referohet edhe në Testamentin e Ri.

Këto janë ngjarje historike.

Po, ato janë mrekulli, dhe janë mrekullitë e Perëndisë.

- Ato na tregojnë neve besnikërinë e Perëndisë për të mbaj-
tur premtimet e dhëna.

- Ato na tregojnë dashurinë e Tij për njerëzit e Tij.

- Ato na tregojnë fuqinë e Tij të madhe mbi gjithë krjimin.

Perëndia nuk është i lehtë për t’u kuptuar—po ashtu edhe
mrekullitë e Tij.

Por ne mund të besojmë që këto gjëra kanë ndodhur, sepse
Perëndia e tha këtë në Fjalën e Tij.
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2:8,9

Titur 3:5

Romakët
6:23b

Psallmi
105:42



PYETJE:

1. Si ua tregoi Zoti rrugën izraelitëve? Perëndia i drejtoi ata
me anë të një reje gjatë ditës dhe reja shndërrohej në shtyllë
zjarri gjatë natës.

2. Për ku po drejtoheshin izraelitët? Drejt Kananit, tokës që
Perëndia i dha Abrahamit, Isakut dhe Jakobit.

3. Përse e mbrojti Perëndia Izraelin? 
a. Sepse Ai është i dashur dhe i mëshirshëm.
b. Sepse një nga pasardhësit e tij do të ishte Shpëtimtari i

mëkatarëve.
c. Sepse Ai i premtoi Abrahamit, Isakut dhe Jakobit.
d. Sepse Ai po i jepte Izraelit Fjalën e Tij që ky ta shpërn-

dante në gjithë botën.
4. Çfarë bënë izraelitët kur panë ushtritë e Faraonit që po i

ndiqnin? Ata ia vunë fajin Moisiut dhe i thanë që ai duhej t’i
kishte lënë ata në Egjypt.

5. A kishte ndonjë rrugë që izraelitët ta shpëtonin vetë veten e
tyre? Jo.

6. Çfarë duhej të bënin ata? Ata duhej t’i kërkonin ndihmë
Zotit dhe t’i besonin Atij për shpëtimin e tyre.

7. Përse nuk ishte e vështirë për Perëndinë ta hapte detin më
dysh? 
a. Sepse Ai e krijoi detin.
b. Sepse në fillim, Perëndia kishte fuqi mbi ujin dhe mbi

tokën. Ai nuk kishte ndryshuar. Ai e urdhëroi detin të
tërhiqej prapa që populli i Tij të kalonte matanë mbi tokë
të thatë.

c. Sepse Perëndia është i gjithëfuqishëm. Asgjë nuk është e
vështirë për Të.

8. Çfarë bëri Perëndia për t’i mbrojtur izraelitët nga egjyp-
tianët kur po kalonin detin? Perëndia e vuri renë prapa
izraelitëve dhe para egjyptianëve. Pra e vuri midis tyre. Reja
shkëlqente si dielli për t’u treguar rrugën izraelitëve, por për
egjyptianët ishte re që krijonte errësirë të madhe.

9. Përse nuk mundën egjyptianët t’i shpëtojnë Perëndisë?
Sepse Zoti është më i madh se të gjithë. Askush nuk mund të
luftojë kundër Tij dhe të fitojë. Ai është i plotfuqishëm.

10. A ka mundësi që ndonjë njeri ta çlirojë vetveten nga dënimi
i Perëndisë për mëkatet e tij dhe ta bëjë Perëndinë që ta pra-
nojë? Jo.

11. Çfarë problemi i ri u doli izraelitëve kur filluan udhëtimin
nëpër shkretëtirë? Ata nuk kishin ushqim.

12. A i mbanin mend ata të gjitha gjërat e mira që kishte bërë
Perëndia, dhe a i besonin ata Perëndisë? Jo, ata po anko-
heshin dhe ia vunë fajin Moisiut.
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