
Përgatitja për Dhënien e Dhjetë
Urdhëresave

SHKRIMI I SHENJTË: Eksodi 19:1-13, 16-20; 20:1,2.

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë shenjtërinë, sovranitetin, drejtësinë dhe zemërimin e
Perëndisë kundër mëkatit.

� Të tregojë paaftësinë absolute të njeriut për t’iu përmbajtur ligjit.

� Të tregojë që njeriu nuk mund ta shpëtojë veten e tij me ato që bën ai
vetë.

� Të tregojë që Perëndia mund t’i sigurojë njeriut rrugën e shpëtimit.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të shohin sa i rremë është besimi i përhapur në popull se duke i respek-
tuar të Dhjetë Urdhëresat, njeriu mund të shpëtojë.

� Të shohin që ata me të vërtetë e meritojnë vdekjen dhe dënimin e përjet-
shëm, sepse e thyen ligjin e Perëndisë.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Jezus Krishti u tha dishepujve të tij që Fryma e Shenjtë do ta bindë botën
për “mëkat, ...drejtësi,  dhe ...gjykim” (Gjoni 16:8). Por për çudi shumë nga
predikimet në ditët tona po bëhen duke u përqendruar në thënien, “Buzëqesh!
Perëndia ju do!”.

E vërteta mbi shenjtërinë, besnikërinë dhe zemërimin e Perëndisë nuk
është një temë shumë e përhapur në popull. Shumë njerëz që bile pohojnë se
janë të krishterë nuk e kuptojnë që Perëndia është i njëjti Perëndi si në këtë
pasazh të Eksodit.

Shumë është theksuar dashuria e Perëndisë; por pak përmendet se këtë
dashuri ne e marrim thjesht nga hiri i Tij. Dhe disa herë hiri i mahnitshëm i
Perëndisë është paraqitur pa theksuar faktin që hiri është mirësia e Perëndisë
kundrejt mëkatarëve shpresë-humbur që nuk e meritojnë.

Perëndia edhe sot e urren mëkatin, aq sa do t’i dënojë përgjithmonë në
Liqenin e Zjarrit të gjithë ata që nuk e pranojnë planin e shpëtimit.

Ne nuk duhet të mendojmë që studentët tanë i kuptojnë fjalët “i shenjtë”
dhe “i drejtë”. Ata mund t’i kenë dëgjuar këto fjalë për vite me rradhë në cere-
monitë fetare pa e kuptuar që Perëndia nuk është vetëm i pastër dhe pa
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Isaia
59:1,2

Romakët
6:23

Hebrejtë
12:25-29

II Pjetri
3:3-12

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim përgatit
skenën për paraqitjen e
Dhjetë Urdhëresave. Ky
thekson drejtësinë dhe
shenjtërinë e Perëndisë
si edhe zemërimin e Tij
të tmerrshëm dhe
gjykimin e Tij të sigurtë
kundër mëkatit.
Disa çëshje:

Marrëveshja e Perëndisë
varej nga bindja e Izraelit,
por njerëzit nuk e kuptonin
që janë të paaftë të binden
plotësisht.

Kufitë e caktuar për
njerëzit dhe kafshët në
Malin Sinai theksojnë
shenjtërinë e Perëndisë,
karakterin mëkatar të
njeriut, pamundësinë e
mëkatarit për t’iu afruar
Perëndisë, dhe sigurinë e
gjykimit për të gjithë ata
që guxojnë t’i dalin
Perëndisë përpara duke
qenë ende në mëkat.

Të Dhjetë Urdhëresat thek-
sojnë faktin që Perëndia
kërkon bindje të përsosur
nga secili prej nesh. Nuk
ka asgjë prej hirit në Ligj.
Qëllimi i Ligjit është t’u tre-
gojë njerëzve pamundës-
inë për t’u shpëtuar me
anë të vetë veprave të tyre
të mira. Kjo është rruga e
Perëndisë që i përgatit
mëkatarët për dhuratën e
shpëtimit nëpërmjet vdek-
jes së Krishtit për ta
(Romakët 3:19, 20;
Galacianët 3:24).

Këtu paraqiten disa nga
pikëpamjet jo të sakta mbi
“shpëtimin” me anë të
veprave dhe tregohen se
janë të rreme.

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.



mëkate, por Ai është edhe Perëndi i zemërimit që e urren dhe e dënon çdo
formë mëkati.

Gjatë shpjegimit të këtij mësimi, ne mund ta dimë që Fjala e Perëndisë  ka
aq fuqi sa të depërtojë në idetë e rreme të njeriut dhe në mashtrimin e Satanit.
Studentët tanë, ashtu si edhe njerëzit e Izraelit, duhet ta dijnë se mëkatarët nuk
mund të qëndrojnë para Perëndisë së shenjtë dhe të drejtë.

NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja Kronologjike Nr. 32, “Mali i Shenjtë i Perëndisë”
� Harta Kronologjike 1
� Ndihmesat pamore për veprat e mira (ilustruar në këtë mësim)

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 23.

A. Hyrje

Si i konsideroni Dhjetë Urdhëresat? 1

A janë ato një grup rregullash sipas të cilave duhet të jeto-
jmë?
A përbëjnë një kod të sjelljes së mirë?
Ne do të shohim çfarë thotë Perëndia për Dhjetë
Urdhëresat.
Por më parë, do të shohim se si e përgatiti Ai popullin e Tij
Izraelin për të marrë këto ligje.
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

1Mos e ul ritmin e shp-
jegimit kur diskutohen këto
çështje. Ata janë menduar
që t’i bëjnë studentët të
mendohen. Meqënëse
përgjigjet e studentëve do
të ndeshen në këtë mësim,
është mirë që ju të mos i
shqetësoni ata. Por nëse
një student përgjigjet me
dëshirë dhe jep një
përgjigje të gabuar, mos ia
thuaj menjëherë gabimin.
Lëre Fjalën të veprojë në
zemrat e tyre ndërsa ju
shpjegoni mësimin. ❏

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)



Kjo duhet të jetë një përgatitje e mirë edhe për ne.

B. Perëndia e solli Izraelin në Malin Sinai.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

$ LEXO Eksodi 19:1,2.

Izraelitët nuk e kishin vendosur se kur do të udhëtonin dhe
ku do të shkonin.
- Perëndia i mori këto vendime për ta.
- Ai donte që ata ta pranonin Atë si sunduesin, mbrojtësin

dhe ndihmuesin e tyre.

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

$ LEXO Eksodi 19:3,4.

TREGO NË HARTËN 1 ZONËN E GADISHULLIT SINAI
DHE VENDNDODHJEN E MUNDSHME TË MALIT
SINAI.

- Shënim:

Shumë studiues besojnë që mali i quajtur Jebel Musa është
Mali Sinai i Biblës meqënëse përputhet me përshkrimin e
dhënë në Eksodin. Identifikimi i saktë nuk ka qenë i
mundur, por ne e dimë që kjo është zona për të cilën flitet
në Bibël.

Mali Sinai (që quhet edhe Mali Horeb) ishte ku Moisiu pa
drizën që po digjej.
Në atë kohë, Zoti i kishte premtuar Moisiut se Ai do ta
kthente atë dhe izraelitët në këtë mal.

$ LEXO Eksodi 3:12.

Perëndisë mund t’i besohet.
- Ai e mbrojti Moisiun, e shpëtoi Izraelin, dhe e solli tek

Mali Sinai, ashtu siç kishte premtuar.
- Perëndia nuk bën premtime të kota; Ai nuk vepron me

anë të metodave të thjeshta, të parashikueshme dhe
“natyrore”.

- Nga pikëpamja njerëzore, çdo gjë nga këto që bëri
Perëndia ishin të pamundura.

- Por për Perëndinë çdo gjë është e mundur.
- Bile edhe zgjedhja e Moisiut si udhëheqës nuk u bë sipas

dëshirës së Moisiut.
- Por Perëndia e ndihmoi Moisiun, të mposhtë Faraonin dhe

bile edhe të bëjë të mundur të sigurojë mbijetesën e
izraelitëve të shumtë që ankoheshin.
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Eksodi
3:1,2



Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

Perëndia është i gjithë-fuqishëm; Perëndia është besnik;
Perëndia është sovran.
Ju mund t’i besoni Perëndisë plotësisht për çdo gjë që Ai
premton.

C. Premtimet e Zotit dhënë Izraelitëve.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

$ LEXO Eksodi 19:5,6

Zoti ia dha Moisiut mesazhin për Izraelin.
Perëndia vendosi të bënte një marrëveshje me Izraelin.

^ Tema: Njeriu mund të vijë tek Perëndia vetëm
sipas 

vullnetit dhe planit të Perëndisë.

Kjo është marrëveshja:2

- Zoti premtoi se do t’i bekonte izraelitët po t’i bindeshin
Atij në mënyrë të përsosur.

- Po të bënin çdo gjë që u tha Ai, atëherë Ai do t’i pranonte
dhe do t’u jepte gjithçka që u nevojitej.

D. Premtimi që Izraeli i dha Zoti.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Eksodi 19:7,8.

Izraeli premtoi se do t’i bindet Zotit në çdo gjë.
- Ata kishin harruar se si e vunë në dyshim Perëndinë në

Detin e Kuq kur ushtritë egjyptiane po i ndiqnin.
- Ata kishin harruar se si u ankuan kur nuk kishin ushqim

dhe ujë.
- Ata kishin besim në vetvete.
- Ata mendonin se do të mund t’i bindeshin Perëndisë aq sa

Ai t’u jepte gjithçka që u nevojitej.
- Ata nuk e kuptonin se zemrat e tyre ishin plot mëkate dhe

që ata nuk mund ta kënaqnin Perëndinë vetëm me përp-
jekjet e tyre.

- Ata ishin si Kaini që mendoi se mund ta kënaqte
Perëndinë me gjërat që i dha Perëndisë.

Populli i Izraelit nuk e kuptonte që, nën këtë marrëveshje,
Perëndia nuk do të ishte më në gjendje t’i bekonte ata ose t’u
jepte atyre gjërat e mira që u nevojiteshin.
- Marrëveshja ishte që, po t’i bindeshin Perëndisë në

mënyrë të përsosur, atëherë Ai do t’i pranonte ata
dhe do t’i bekonte, por po të mos i bindeshin,

370

Mësimi 24: Përgatitja për Dhënien e Dhjetë Urdhëresave

Romakët
3:19, 20

Gala-
cianët
3:10, 23,
24

2Kjo është hera e dytë që
pranimi ose jo nga
Perëndia lidhet me bindjen
ndaj Tij. I pari ishte Adami
në kopsht. I dyti është ky
premtim i Perëndisë për të
bekuar Izraelin po t’i
binden Ligjit. Po t’i
bindeshin dhe ta respek-
tonin marrëveshjen (bindje
e përsosur), atëherë ata
do të ishin të çmuar për
Perëndinë dhe do të cakto-
heshin si shërbëtorë të Tij
në mbretërinë e priftërin-
jve. (Deuteronomia 26:16-
19, 28:1-68).

Ne duhet ta theksojmë se
Ligji premton bekime në
rast se binden por ai prem-
ton mallkime për ata që
me zemër ose veprime i
largohen kërkesave të tij të
shenjta (Galacianët 3:10).
Mos i ngatërro Ligjin me
Hirin. Ligji kërkon por nuk
të ndihmon që të zbatosh
ato që ai kërkon. Kjo thek-
sohet më qëllim që t’i bëjë
studentët gradualisht të
kuptojnë pamundësinë
absolute për t’u pranuar
nga Perëndia ose të beko-
hen prej Tij në rast se nuk
i binden Atij. ❏



atëherë ata do të mallkoheshin dhe do të dëno-
heshin nga Perëndia.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

- Zoti e dinte që, në një kohë të shkurtër, kombi i Izraelit
nuk do t’i bindej Atij, dhe nën marrëveshjen e Ligjit, Atij
do t’i duhej t’i dënonte ata për mëkatet e tyre.

Atëherë përse e bëri Zoti marrëveshjen me izraelitët kur Ai
e dinte që ata nuk ishin në gjendje të respektonin pjesën
tyre të marrëveshjes?
Zoti e bëri këtë sepse Ai donte t’u provonte atyre që ata ishin
mëkatarë dhe nuk ishin në gjendje ta kënaqnin Atë.
Zoti donte t’u tregonte atyre që ata nuk mund të bëheshin
miqtë e Tij dhe të pranoheshin prej Tij thjesht duke u
mbështetur në përpjekjet e tyre.
- Ilustro:

Një njeri po notonte në lumë, por u lodh dhe papritur u
ndodh në një rrymë uji të vrullshme. Një grup njerëzish
ishin në breg dhe po vështronin. Askush nuk ishte në
gjendje ta ndihmonte njeriun që po mbytej me përjashtim
të njerit që ishte një notar shumë i mirë dhe njeri i fortë.
Njerëzit në breg po i luteshin këtij njeriu të shkonte e ta
shpëtonte njeriun që po mbytej në lumë. Por ai nuk lëvizi.
Ai po qëndronte duke vështruar njeriun që po përpërlitej i
cili sa vinte e po i iknin fuqitë. Më në fund, kur njeriu që po
mbytej u lodh aq shumë sa e lëshoi veten, njeriu i fortë u
hodh dhe e shpëtoi.
Kur njerëzit e kritikuan njeriun përse priti kaq gjatë për ta
shpëtuar të mbyturin, ai iu përgjegj, “Njeriu që po mbytej
kurrë nuk do të më linte mua ta shpëtoja për aq kohë sa ai
kishte akoma energji. Unë mund ta ndihmoja kur ai e
lëshoi veten.”

Perëndia ia dha Ligjin Izraelit për t’u treguar atyre që ata
nuk ishin në gjendje ta kënaqnin Perëndinë dhe të pra-
noheshin prej Tij.
Por kur ata dhanë dorëheqje dhe i besuan Perëndisë,
atëherë Ai vendosi t’i ndihmojë dhe t’i shpëtojë nga dënimi i
përjetshëm.
Kjo është mënyra e Perëndisë me të gjithë njerëzit. Perëndia
do të shpëtojë vetëm ata që i pranojnë Atij që janë mëkatarë
nën kontrollin e Satanit, mëkatit dhe vdekjes.

371

Mësimi 24: Përgatitja për Dhënien e Dhjetë Urdhëresave

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

LIGJI
Kërkon

Bindje TË PËRSOSUR



Kjo është ajo që Perëndia kërkon që ne të dimë për veten
tonë:
- Ne jemi mëkatarë të paaftë.
- Ne vetë nuk mund ta shpëtojmë veten tonë nga Satani,

mëkati dhe vdekja.

E. Përgatitja për praninë e Zotit në mal.

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

$ LEXO Eksodi 19:9-11.

Zoti vendosi të tregojë lavdinë e Tij të madhe, fuqinë dhe
shenjtërinë e Tij përpara Izraelit në mënyrë që izraelitët ta
kuptonin se Ai është Perëndi i shentë që urren mëkatin dhe
që nuk i pranon ata që nuk i binden.

$ LEXO Eksodi 19:12, 13.

Perëndia u tha që të caktojnë një kufi rreth malit.
- Ata duhet të siguroheshin që nuk do të afroheshin ose të

praknin malin.
- Nëse një izraelit ose ndonjë kafshë do ta prekte malin kur

të vinte Perëndia atëherë ai do të vdiste.
Dënimi për mëkatin është vdekja.
- Kjo është sepse Perëndia është në mënyrë absolute i shen-

jtë dhe njeriu është mëkatar.
- Perëndia nuk do të pranojë asnjë që nuk është i përsosur.
- Ai i largon të gjithë mëkatarët nga vetja e Tij.
- Ata nuk mund t’i afrohen Perëndisë.
- Kujto:

Adami dhe Eva u veçuan nga Perëndia për shkak të
mëkatit të tyre. Duke qenë se ata mëkatuan, ata u nxorën
jashtë kopshtit të Edenit, larg Perëndisë.

- Perëndia e urren mosbindjen ndaj urdhërave të Tij dhe
nuk do të shoqërohet me mëkatarët.

F. Perëndia i foli Izraelit nga Mali Sinai.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:
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Vini re gurët e kufirit në fund të malit. Ato u
vunë atje për t’i paralajmëruar njerëzit që ata
nuk duhet të shkonin atje ku ishte Perëndia.
Perëndia u tha se do të vdisnin po të kalonin
kufirin.



TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
32, “MALI I SHENJTË I
PERËNDISË”

$ LEXO Eksodi 19:16-20.

Nuk është për t’u çuditur që njerëzit u frikësuan kur u foli
Perëndia.
Si do të ndjeheshit po t’ju shfaqej Perëndia dhe t’ju fliste?
Vetëtima, zjarri, reja e dendur, dhe tërmeti po u tregonin
izraelitëve se sa i fuqishëm ishte Perëndia dhe sa i madh
është zemërimi i Tij për ata që mëkatojnë.
- Kujto:

Perëndia tashmë i kishte treguar botës fuqinë e Tij dhe
urrejtjen e Tij si dhe dënimin e mëkatit kur shkatërroi
gjithë botën në kohën e Noes. Ai gjithashtu hodhi zjarr dhe
stuhi breshëri mbi qytetet e Sodomit dhe të Gomorrës. Ai e
tregoi fuqinë e Tij dhe urrejtjen e Tij si dhe dënimin e
mëkatit kur u dërgoi egjyptianëve epidemitë e tmerrshme
dhe i mbyti ushtritë e tyre në det.

- Perëndia urren dhe dënon çdo mëkat.

G. Perëndia i foli Izraelit dhe i dha urdhëresat e Tij.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

Mbasi u kthye në fund të Malit Sinai, Perëndia u foli
izraelitëve nga mali.

$ LEXO Eksodi 20:1,2.

- Merr parasysh:
Mali po tundej akoma dhe po nxirrte tym. Vetëtima po
shkëlqente, bubullima po gjëmonte, goditjet e trumpetës po
çanin ajrn. Pa dyshim, që njerëzit u drodhën nga frika dhe
u larguan nga mali! Atëherë Zoti u foli dhe u dha urdhëre-
sat e Tij.

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

Dënimi për mosbindjen qoftë edhe të njërës prej këtyre urd-
hëresave rezulton në ndarje e përjetshme nga Perëndia në
Liqenin e Zjarrit, të cilin Perëndia e përgatiti për Satanin
dhe engjëjt që e ndoqën atë në rebelimin kundër Zotit.

$ Lexo Jakobi 2:10.  33

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

Përse ua dha Perëndia urdhëresat e Tij?
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Perëndia e dinte që izraelitët nuk do të ishin në gjendje t’i
bindeshin Perëndisë në mënyrë të përsosur për gjithë
kohën.
- Por Ai donte që ata ta kuptonin se ata nuk mund t’i

bindeshin Perëndisë në mënyrë të përsosur dhe nuk mund
të pranoheshin prej Tij thjesht me anë të përpjekjeve të
tyre.

- Por Perëndia nuk ua dha Ligjin izraelitëve vetëm për t’u
provuar atyre që ata ishin mëkatarë dhe të paaftë për të
kënaqur Perëndinë.

- Ai e dha Ligjin e Tij që të gjithë njerëzit ta dinin se sa
mëkatarë janë dhe që nuk mund të pranohen nga
Perëndia  vetëm me gjërat që bëjnë për Perëndinë.

- Perëndia gjithashtu e dha Ligjin që të gjithë njerëzit të
kishin besim tek mëshira e Tij për të shpëtuar nga dënimi
i përjetshëm për mëkatet e tyre.

- Krahaso:

Urdhërat e Perëndisë janë si pasqyra.
Ashtu si ne nuk mund ta shohim pisllëkun në fytyrën tonë
në qoftë se nuk jemi para pasqyrës, po ashtu edhe ne nuk
mund t’i shohim zemrat tona mëkatare në qoftë se Ligji
nuk na e tregon.
Ligji i Perëndisë është si makina e rrezeve-X.
Na tregon se si jemi nga përbrenda, d.m.th. ashtu si na
sheh Perëndia.

Po sikur të mos i bindemi të gjitha urdhëresave të
Perëndisë?
A do të na pranojë Perëndia sikur të bëjmë çka mundemi
dhe të zbatojmë vetëm një pjesë të urdhëresave të Tij.
- Merr parasysh:

Ne shpeshherë dëgjojmë se po të bëjmë gjëra të mira, ne
mund të shpresojmë se Perëndia do t’i peshojë ato në
peshore kundrejt mëkateve tona. Ky mendim i qetëson
shumë njerëz dhe shpeshherë motivon shumë vepra të
mira. Ata arsyetojnë se veprat e tyre të mira do të jenë më
shumë se mëkatet e tyre që mund të kenë bërë.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

Ky mund të jetë një mendim qetësues dhe një motivim për
të bërë gjëra të mira, por megjithatë mbetet një gënjeshtër e
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Satanit! Satani nuk do që ne të njohim ose të besojmë të
vërtetën. Ai do që ne të besojmë që ne mund “ta gjejmë vetë
rrugën për në Parajsë”.
Sa herë e keni dëgjuar të thuhet, “Ai njeri ka bërë kaq
shumë gjëra të mira! e di që ai do të shkojë në Parajsë!”
Asgjë tjetër nuk mund të jetë më larg së vërtetës se kjo
thënie. Perëndia ka një standard dhe ai është përsosmëria.
Edhe sikur një njeri të ishte në gjendje të bënte shumë
gjëra të mira ose edhe sikur t’i bindej Perëndisë për pjesën
më të madhe të kohës por të mos arrinte t’i bindej qoftë
edhe një herë, ai njeri konsiderohet sikur ta ketë thyer të
gjithë ligjin dhe do të ishte fajtor për mëkatin e tij.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

$$ Lexoni përsëri Jakobin 2:10.

Perëndia i dënon mëkatarët edhe sikur të thyejnë qoftë
vetëm një nga urdhëresat e Tij.
- Sa herë nuk iu bindën Perëndisë Adami dhe Eva përpara

se të ndaheshin nga Perëndia dhe të nxirreshin jashtë
kopshtit?

- Adami dhe Eva mëkatuan vetëm një herë, dhe ata morën
dënimin e vdekjes për mëkatin e tyre.

- Perëndia kërkon që ne t’i bindemi të gjitha urdhëresave të
Tij për gjithë kohën dhe herë pas here.

- Po të mos i bindemi qoftë edhe vetëm njërës nga urdhëre-
sat e Tij, atëherë Ai nuk na pranon ne.

- Krahaso:
A është zinxhiri akoma i fortë nëse vetëm njëra nga hallkat
prishet?
A do të shkonit pranë një qeni të egërsuar të lidhur me një
zinxhir që ka vetëm njërën hallkë të prishur? Po sikur t’ju
thoshja, “Nga se keni frikë? Zinxhiri ka nëntë hallka të
tjera të forta. Vetëm një hallkë është prishur.”? A do të donit
t’i afroheshin atij qeni të egërsuar sikur ta dinit që nëntë
hallkat e tjera të zinxhirit janë të forta. Jo, sigurisht që jo!
Zinxhiri është i fortë vetëm në qoftë se i ka të gjitha hallkat
të forta. Po të prishet qoftë edhe njëra, i gjithë zinxhiri e
humbet fortësinë dhe nuk ka vlerë.
Kështu ndodh edhe me ligjet e Perëndisë. Po të thyejmë
qoftë edhe vetëm njërin, është njësoj sikur të kemi thyer të
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gjithë. Perëndia thotë se po të mos i bindemi edhe njërit
prej ligjeve të Tij, ne mëkatojmë dhe do të dënohemi.

Perëndia do që të gjithë njerëzit ta kuptojnë që ata kurrë
nuk mund ta kënaqin Perëndinë  dhe nuk mund t’i shpëto-
jnë dënimit të Tij duke u mbështetur në përpjekjet e tyre.
Ndihmesa pamore e sugjeruar:

Është e pamundur për këdo që t’i mbajë urdhëresat e
Perëndisë në mënyrë të përsosur siç i kërkon Perëndia sepse
ne kemi lindur mëkatarë dhe të ndarë nga Perëndia.

$ Lexo Romakët 3:10-12.

$ Lexo Romakët 3:19,20.

Ne nuk mund ta njohim, ta duam dhe t’i bindemi Perëndisë
në atë mënyrë që ta kënaqim Atë dhe të pranohemi prej Tij.
Perëndia na dha ligjin për të na treguar se sa mëkatarë
jemi.
- Shpjego:

Asnjë predikues, mësues, ose misionar nuk përjashtohet
nga këto të vërteta. Të gjithë i kanë thyer ligjet e Perëndisë
dhe meritojnë dënimin e përjetshëm. Të gjithë kanë lindur
mëkatarë dhe nuk mund ta kënaqin Perëndinë me anë të
veprave të tyre të mira. Perëndia nuk do të pranojë askënd
duke parë gjërat e mira që ai ka bërë.
Duke lexuar urdhëresat e Perëndisë, Ai do që secili nga ne
të pranojë që ne kemi bërë gjëra që Ai i urren, që ne nuk
jemi në gjendje t’i bindemi urdhëresave të Tij në mënyrë të
përsosur, dhe që ne nuk mund ta shpëtojmë vetë veten tonë.
Ne nuk mund ta kënaqim Perëndinë thjesht me ato që
bëjmë. Ne nuk mund t’i fshijmë mëkatet tona nga sytë e
Perëndisë. çdo mëkat i yni duhet të paguhet. Dënimi për
mëkatin është vdekja, d.m.th. veçimi i përjetshëm nga
Perëndia në Liqenin e Zjarrit.

H. Përfundim

Po tani çfarë mendoni për Dhjetë Urdhëresat?
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Fjala e Perëndisë me të vërtetë mund ta ndryshojë mënyrën
tonë të të menduarit.
Në mësimin tonë tjetër, do t’i shohim me rradhë secilën prej
këtyre urdhëresave.
Ka mundësi që edhe ju të provoni ndryshimë në mënyrën
tuaj të të menduarit mbasi të lexoni mësimin tjetër!

PYETJE:

1. Çfarë i premtoi Perëndia Moisiut kur ai pa drizën që po dig-
jej në Malin Sinai? Perëndia i premtoi që Ai do ta sillte
përsëri tek Mali Sinai.

2. A bëri Perëndia ato që premtoi? Po, Perëndia gjithmonë bën
ato që thotë.

3. Përse mendoi Perëndia t’ia japë urdhëresat e Tij Izraelit?
Perëndia vendosi t’ua japë urdhëresat e Tij izraelitëve për t’i
provuar që ata janë mëkatarë dhe nuk janë në gjendje të
kënaqin Perëndinë ose të pranohen prej Tij vetëm në sajë të
forcave të tyre.

4. Cili ishte qëndrimi i izraelitëve? Ata i kishin harruar të
gjitha rastet e panumërta kur e kishin vënë Perëndinë në
dyshim dhe kishin mëkatuar kundër Tij. Ata kishin shumë
besim në veten e tyre.

5. Përse i tha Perëndia Moisiut të vinte një kufi rreth malit?
Për të theksuar që mëkatarët nuk mund t’i afrohen Perëndisë
së shenjtë. Perëndia e urren mëkatin.

6. Përse u trembën njerëzit kaq shumë? Sepse mali po tundej
fort, dhe po dilte zjarr, tym dhe vetëtima.

7. Çfarë u tregoi e gjitha kjo izraelitëve? Kjo u tregoi atyre se
Perëndia është i gjithëfuqishëm. Ai është i pastër, dhe Ai e
urren dhe e dënon mëkatin.

8. Kush ishte lajmëtari i Perëndisë për izraelitët? Moisiu.

9. Si e dëgjojmë Fjalën e Perëndisë sot? Ne sot e dëgjojmë
Fjalën e Perëndisë nëpërmjet Biblës.

10. Po sot, a e ka ndryshuar Perëndia qëndrimin e Tij kundrejt
mëkatit? Jo!

11. Cili është dënimi i Perëndisë për mosbindjen qoftë edhe të
njërës prej urdhëresave të Tij? Veçimi i përjetshëm nga
Perëndia dhe dënimi në Liqenin e Zjarrit të cilin Perëndia e
përgatiti pët Satanin dhe engjëjt e tij.

12. A mendonte Perëndia se izraelitët do të ishin në gjendje t’i
bindeshin Dhjetë Urdhëresave të Tij? Jo, Perëndia e dinte se
askush nuk mund të ishte në gjendje t’i bindej atyre.

13. Përse është e pamundur për këdo që t’i bindet në mënyrë të
përsosur ligjeve të Perëndisë? Ne të gjithë kemi lindur
mëkatarë dhe të ndarë nga Perëndia, kështu që ne nuk jemi
në gjendje të kënaqim Perëndinë.
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