
Tabernakulli

SHKRIMI I SHENJTË: Eksodi 24:12-18; 25:1-11, 17-22; 26:31-33;
27:1,2; 28:1; 39:42,43; 40:17,34,35; Levitikus 1:1-5; 16:2,3

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të shpjegojë qëllimin dhe strukturën themelore të tabernakullit.1

� Të paraqesë modelin e tabernakullit në atë mënyrë që, në një mësim të
ardhshëm, të shërbejë për të portretizuar qartë Krishtin.

� Të tregojë që Perëndia u ka siguruar mëkatarëve mënyrën për të ardhur
tek Ai nga mëshira e Tij.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të shohin që Perëndia u ka siguruar mëkatarëve një rrugë për të ardhur
tek Ai.

� Të shohin rëndësinë e tipeve dhe modeleve që rekomandohen nga
Perëndia; të shohin që mënyrat e njeriut nuk janë të pranueshme nga
Perëndia.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Tabernakulli përbën një tabllo të bukur të banesës të Perëndisë sonë të
mëshirshëm në mes të popullit të Tij mëkatar, duke u siguruar atyre një mënyrë
për të ardhur tek Ai për të pasur hirin dhe mëshirën që u nevojitet. Ashtu si trupi
i Zotit tonë, ana e jashtme e tendës, që ishte vetëm me lëkurë, nuk dallohej në
pamje. Por brenda banonte lavdia e Perëndisë!

Ne na është dhënë privilegji për t’u dhënë studentëve një mesazh edhe më
të madh, sepse Jezus Krishti erdhe dhe jetoi bashkë me ne, duke sakrifikuar
veten e Tij për mëkatet tona, duke na hapur rrugën për të shkuar tek Perëndia.
Tek Krishti, ne nuk na jepet një sistem flijimesh të ofruara nga priftërinjtë njëri
pas tjetrit, por një flijim për mëkatet për jetë të jetëve, i dhënë një herë e
përgjithmonë nga Kryeprifti ynë i Madh, Jezus Krishti, i drejti.

Tabernakulli qëndronte në një vend ku e shihnin të gjithë. Mëshira ishte për
të gjithë që do të vinin tek Perëndia me anë të besimit. Jezus Krishti vdiq për të
gjithë. Nëpërmjet Atij ne mund “t’i afrohemi me guxim fronit të hirit” dhe “të
përftojmë mëshirë, e të gjejmë hirin që do të na ndihmojë në rast nevoje”
(Hebrejtë 4:16).

Por mrekullia më e madhe është se tani Perëndia ynë banon në ata të cilët
e besojnë.. A mund të na jepet një mesazh më i madh mëshire dhe hiri?

MËSIMI

26
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1Tabernakulli është një
objekt shumë interesant
dhe kuptimplotë, veçanër-
isht për besimtarët. Shumë
libra janë hartuar për
studime edhe më të thella.
Meqë qëllimi i këtyre
mësimeve është të ndih-
mojë të pashpëtuarit të
njohin Krishtin, është mirë
që këtë mësim mbi taber-
nakullin ta bëjmë sa më të
thjeshtë të jetë e mundur,
duke trajtuar vetëm ato
gjëra që janë të nevojshme
për paraqitjen e Ungjillit.
Legeni, tryeza e bukës së
paraqitjes, shandani, altari
i temjanit, të gjitha këto
lidhen me besimtarët dhe
janë trajtuar në librin
“Building on Firm
Foundations” Vëllimi 4,
nga Trevor Mcllawain,
faqet 187-195, New Tribes
Mission, Sanford, Florida.
Po të keni studentë që
duan ta studiojnë këtë më
vonë, kjo mund të bëhet
një herë tjetër. ❏

Levitikus
16

Hebrejtë
8; 9;
10:1-25

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim paraqet planin
kryesor të tabernakullit.
Këtu përfshihen edhe
disa sende që do t’i ndih-
mojnë studentët të kup-
tojnë Ungjillin kur të
paraqitet në mësimet e
mëvonsme.
Në këtë mësim, mëshira
përkufizohet si ndihma që
Perëndia u jep mëkatarëve
për t’i shpëtuar dënimit të
ata meritojnë për mëkatet
e tyre. Theksi vihet në fak-
tin që njeriu mund të vijë
tek Perëndia vetëm duke
ndjekur planin e
Perëndisë.

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

PËRGATITJA E MËSIMIT
Kjo pjesë është për ju, mësuesin.

Pasazhet në kolonën e Referimeve nga Shkrimet e Shenjta janë
për studimin tuaj gjatë përgatitjes së këtij mësimi. Meqenëse ato
mund të përmbajnë koncepte që ndeshen më përpara këtij
mësimi, ato nuk do të mësohen në këtë fazë.

Shënim: Nëse nuk keni shpjeguar më parë nga kjo pjesë e
mësimeve, ju lutemi lexoni me kujdes shënimin për mësuesit në fil-
lim të këtij libri.



Duke shpjeguar historinë e tabernakullit të Perëndisë, Fryma e Perëndisë
do të përgatisë zemrat tona për të marrë mesazhin e fundit të veprës së Jezus
Krishtit.

NDIHMESA PAMORE:

Për këtë mësim, do të ishte mirë të kishit një model të thjeshtë të taber-
nakullit. Ju mund të blini një model prej letre në një dyqan të librave të krishterë
të cilin ju mund ta ndërtoni vetë. Ju vetëm sa bëni pjesët e tabernakullit të cilin
do ta shpjegoni në këtë mësim. Ato janë gardhi i jashtëm, altar prej tunxhi,
vendi i shenjtë, i shenjti i të shenjtëve, perdja, arka, froni i mëshirës. Po të mos
keni një model tre-dimensional, mund të përdorni pikturë ose skicën e taber-
nakullit. Trego vendndodhjen e pjesëve të tabernakullit në kohën që i për-
mendni me rradhë. Po të jetë e mundur, i përdorni të dyja si modelin ashtu edhe
skicën ose pikturën.

� Tablloja Kronologjike Nr. 34, “Tabernakulli”
� Tablloja Kronologjike Nr. 35 “Pjesët Përbërëse të Tabernakullit”
� Tablloja Kronologjike Nr. 36 “Flijimi për Mëkatin”
� Skema Kronologjike
� Tabllo e vogël “Mëshira” (ilustruar në mësim)

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 25.

A. Hyrje

Çfarë është mëshira?
Kush ka nevojë për të?
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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)



A mund t’i mbanin izraelitët premtimet që i dhanë
Perëndisë?
A mund t’i mbani premtimet?
Mësimi i sotëm është për shenjtërinë e Perëndisë dhe
mëshirën e Tij.

B. Moisiu u thirr edhe një herë nga Perëndia në mal.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

Perëndia u foli izraelitëve nga Mali Sinai dhe u dha Dhjetë
Urdhërsat.
Zoti nuk donte që izraelitët të harronin urdhëresat e Tij,
kështu që Ai i tha Moisiut të ngjitej edhe një herë në mal.
- Zoti Vetë mendoi t’i shkruante urdhëresat e Tij në dy

pllaka prej guri në mënyrë që Moisiu t’ua mësonte këto
izraelitëve.

- Ata e kishin dëgjuar Ligjin e tyre, por Perëndia kishte
ndër mend t’u jepte atyre një dokument të përhershëm të
shkruar të standardit të Tij të shenjtë.

$ LEXO Eksodi 24:12.

C. Joshua dhe Moisiu ngjiten në mal.

Moisiu iu bind Zotit dhe u ngjit në mal.

$ LEXO Eksodi 24:13-18.

Një i ri i quajtur Joshua e shoqëroi Moisiun.
Joshua ishte ndihmësi i Moisiut.

TREGO JOSHUAN NË SKEMËN KRONOLOGJIKE.

D. Perëndia e urdhëroi Moisiun të ndërtojë tabernakullin.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

Ndërsa Moisiu ishte në mal, Zoti i dha atij Dhjetë
Urdhëresat të shkruara në dy pllaka guri.
Zoti gjithashtu i shpjegoi Moisiut edhe rregulla e zakone të
tjera të cilat Ai ua kërkoi izraelitëve t’i ndiqnin.
- Perëndia ishte mbreti i tyre.
- Ai u tregoi atyre çdo gjë që kërkonte që ata të bënin.
Zoti gjithashtu donte që Moisiu dhe populli i tij të bënin
diçka të rëndësishme.
Shpjego:

Zoti ia dha Izraelit Dhjetë Urdhëresat e Tij. Zoti kishte
rënë dakord me izraelitët që po t’i bindeshin ligjeve të Tij,
atëherë Ai do të ishte me ta, do t’i mbronte, dhe do t’u jepte
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Referime
nga
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e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

çfarë të donin. Por po të mos i bindeshin ligjeve të Tij,
atëherë dënimi do të ishte vdekja.

Zoti e dinte që izraelitët ishin mëkatarë dhe nuk do të ishin
në gjendje t’i bindeshin gjithmonë ligjeve të Tij. Perëndia e
dinte që ata nuk do t’i bindeshin Atij, dhe që në rast se për
ta nuk do kishte rrugë shpëtimi, Ai duhej t’i dënonte të
gjithë ata. 2

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

Megjithatë, ngaqë Zoti i donte ata, Ai nuk donte t’i shkatër-
ronte. Prandaj, Ai u tha të ndërtonin një vend të veçantë ku
edhe Ai të jetonte me ta.

Njerëzit duhet tëmësoheshin se si t’i afroheshin Perëndisë
së tyre të shenjtë po u shkatërruar.

$ LEXO Eksodi 25:1-8.

- Shënim:

Kjo nuk do të thotë që tani e tutje Perëndia nuk do të ishte
gjithkund në çdo kohë. Edhe kur Ai erdhi të banonte në
tabernakull, Perëndia vazhdonte të ishte gjithkund.

Ky vend i veçantë u ndërtua në mënyrë që njeriu të mund
të mësonte se si t’i afrohej Perëndisë.

E. Tabernakulli duhej të ndërtohej tamam ashtu si e urdhëroi
Perëndia Moisiun.

^ Tema: Njeriu mund të vijë tek Perëndia vetëm
sipas 

vullnetit dhe planit të Perëndisë.

$ LEXO Eksodi 25:9.

Fjala në hebraisht për tabernakullin do të thotë tendë, vend
banimi ose shtëpi.

Çdo gjë në këtë vend duhet të ndërtohej tamam ashtu siç e
kishte urdhëruar Perëndia Moisiun kur ai ishte në mal.

- Duhej të bëhej sipas mënyrës së Perëndisë.

- E mbani mend kur Kaini nuk pranoi të vinte tek Perëndia
sipas mënyrës së Perëndisë dhe Ai nuk e pranoi atë.

- Por Noeja i besonte Perëndisë dhe e ndërtoi arkën tamam
ashtu siç i tha Zoti. Perëndia e pranoi dhe e shpëtoi Noen
dhe familjen e tij.

- Ne nuk mund t’i themi Perëndisë se si të vijmë tek Ai.

- Ne duhet të vijmë tek Perëndia ashtu si na udhëzon Ai në
Bibel.

Meqë izraelitët po shkonin për në tokën prej nga kishin ard-
hur stërgjyshërit e tyre, tabernakulli duhej të ishte i lehtë
dhe i transportueshëm.
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2Historia e viçit të artë
(Eksodi 32) nuk trajtohet
në këtë mësim. Por ju
mund të doni t’u për-
mendni studentëve që
Bibla shkruan që, bile
edhe kur Perëndia po i
jepte Moisiut udhëzimet
për Tabernakullin, njerëzit
e Izraelit po i thyen urd-
hërat e Tij. ❏



- Prandaj Zoti u tha atyre që pjesën më të madhe të taber-
nakullit ta ndërtonin me lëkurë kafshësh ose lesh dhie.

- Tendat e tyre përbëheshin nga materiale të këtij lloji.

F. I shenjti i të shenjtëve.

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
35, “PJESËT PËRBËRËSE TË
TABERNAKULLIT”

Perëndia i tha Moisiut që tabernakulli duhet të kishte dy
dhoma.3

- Dhoma e parë, në të cilën futeshin nga jashtë, quhej
vendi i shenjtë ose vendi i veçuar.

Perëndia është i shenjtë, i drejtë—i veçuar nga mëkatarët.
Është një dhomë që ishte ndarë vetëm për Perëndinë
dhe që përdorej vetëm prej Tij.
Do të përdorej vetëm nga priftërinjtë e zgjedhur nga
Perëndia kur ata i shërbenin Perëndisë.
Do të studiojmë më shumë për priftërinjtë pak më vonë.

- Dhoma e dytë, dhoma e brendshme, ishte edhe më e
rëndësishme.

Ky quhej vendi më i shenjtë, ose i shenjti i të shen-
jtëve, pra vendi më i veçuar në shtëpinë e Perëndisë.
Kjo dhomë ishte caktuar për Perëndinë, me përjashtim
të kryepriftit, për të cilin do të flasim më vonë, i cili
kishte të drejtë të hynte vetëm një herë në vit.
Perëndia do të ishte i pranishëm pikërisht në këtë
dhomë.
Kjo ishte dhoma e veçantënë tabernakull ku Perëndia
premtoi të jetonte në qendër të kampit të izraelitëve.

G. Arka dhe froni i mëshirës

$ LEXO Eksodi 25:10,11.

Zoti gjithashtu e udhëzoi Moisiun se si të bënte një arkë, që
do të vendosej në mes të dhomës së dytë, vendi më i shenjtë
ku banonte Perëndia.
- Zoti i tha Moisiut se kjo arkë, e quajtur arka e mar-

rëveshjes, duhej të ishte prej druri të një peme të veçantë
të zgjedhur nga Perëndia.
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3Po të jetë e mundur, për-
dori të dyja si tabllonë kro-
nologjike 35 ashtu edhe
modelin ku tregohet plani i
vendit të shenjtë, i të
shenjtit të të shenjtëve, si
dhe çdo pjesë që shpje-
gon. ❏



- Mbasi e bënë arkën e marrëveshjes, ata duhej ta vishnin
me ar.

$ LEXO Eksodi 25:17

Moisiut i tha të bënte një kapak prej floriri të pastër dhe e
vuri mbi arkën në dhomën e brendshme.
- Kapaku ishte froni i mëshirës.
- Froni i mëshirës ishte pjesa më e rëndësishme e gjithë

tabernakullit.
Ky ishte vendi ku Perëndia kishte premtuar të jetonte
me izraelitët mëkatarë dhe t’i tregonte atyre mëshirën e
Tij.
Mëshira është ndihma që Perëndia u jep mëkatarëve
për t’i shpëtuar dënimit që ata e meritojnë për mëkatet
e tyre.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

Zoti i tha Moisiut që Ai do të caktonte dy çerubimë të artë
në secilin skaj të fronit të mëshirës.

$ LEXO Eksodi 25:18.

- Kujto:
A e mbani mend kur folëm herën e fundit për çerubimin?
Perëndia e vuri çerubimin jashtë kopshtit të Edenit që
Adami dhe Eva të mos kishin mundësi të ktheheshin tek
pema e jetës. Çerubimët jashtë kopshtit të Edenit ishin
çerubimë të vërtetë, kurse këta që do të bënte Moisiu do të
ishin bërë prej ari.

$ LEXO Eksodi 25:19,20.

- Të dy çerubimët duhet të vendoseshin që të ishin për-
ballë njëri tjetrit në secilin skaj të fronit të mëshirës.

- Krahët e çerubimëve duhej të bëheshin në mënyrë që ato
duhet të shtriheshin drejt njëri tjetrit mbi kapakun, që
quhej froni i mëshirës.

- Fytyrat e tyre duhet të shikonin poshtë mbi kapakun e
arkës.

$ LEXO Eksodi 25:21,22.

Arka duhej të vendosej në dhomën e brendshme brenda
perdes.
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MËSHIRË
Ndihma e Perëndisë për mëkatarët që ata t’i

shpëtojnë dënimit që ata meritojnë
për mëkatet e tyre.



- Zoti i tha Moisiut që t’i vinte të dy pllakat e gurit brenda
në arkën e marrëveshjes, nën fronin e mëshirës. Këto
ishin dy pllakat mbi të cilat Perëndia shkroi Dhjetë
Urdhëresat.

Perëndia premtoi se, kur të përfundonte gjithçka siç kishte
porositur Perëndia, Ai do të vinte në dhomën e brendshme.
Prania e Tij do të dëshmohej nga një dritë shumë e ndrit-
shme midis çerubimëve.
Drita e fortë referohet si lavdia Shekinah—rrezatimi, lav-
dia, ose prania e Perëndisë, duke jetuar me popullin e Tij
Izraelin.

H. Perdja

^ 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 26:31-33.

Perëndia i tha Moisiut që ai të varte një perde të bukur, të
trashë si ndarëse midis dy dhomave.
Kjo perde do t’u kujtonte izraelitëve që ata ishin të veçuar
nga Perëndia për shkak të mëkatit të tyre.

I. Mbulesat e tabernakullit dhe altari prej tunxhi

^ 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.

Perëndia gjithashtu i tha Moisiut të bënte një gardh me
perde rrobash të vendosura drejt nëpër hunj gardhi përreth
strukturës dy-dhomëshe.
Ndihmesat pamore të sugjeruara:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
35, “PJESË PËRBËRËSE TË
TABERNAKULLIT”
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TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
34, “TABERNAKULLI”

Tabernakulli dy-dhomësh u mbulua me lëkura kafshësh të
lyera dhe me një mbulesë përfundimtare prej lëkure të
regjur për të formuar çatinë e tendës.
Brenda hyrjes së gardhit, ata duhej të vinin një altar të cilin
Perëndia tha që të bëhej prej druri të veshur me tunxh.4

$ LEXO Eksodi 27:1,2.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
36, “FLIJIMI PËR MËKATIN”

Kur një njeri kërkon t’i afrohet Perëndisë, hapi i tij i parë
është të sjellë një flijim për Zotin.
Ai duhej ta sillte atë tek altari i tunxhtë, brenda portës.
- Vini re: “i tunxhtë” do të thotë “i bërë prej tunxhi”
Ai duhej të vinte duart mbi kokën e kafshës dhe pastaj ta
therte.
- Duke vepruar kështu, ai po i pranonte Perëndisë se ai

ishte mëkatar dhe meritonte të vdiste.
- Duke vënë duart mbi kafshën, ai po e identifikonte

vetveten me kafshën që po sakrifikohej në vend të tij.
- Por ai po i kërkonte Perëndisë që ta pranonte vdekjen e

kafshës në vend të tij.

$ LEXO Levitikus 1:1-5.

- Perëndia i pranoi delet, dhitë, demat dhe zogjtë si flijime.
- Kafshët duhet të ishin meshkuj dhe të përsosur.
- Gjaku i kafshëve duhet të derdhej.
- Kujtoni ato që lexuam më parë.

$ LEXO Levitikus 17:11.

Hebrejtë 9:22 thotë, “....nuk ka shlyerje pa derdhjen e
gjakut.”
Por a mund të shpaguhet mëkati me derdhjen e gjakut të
kafshëve?
Jo! Gjaku i kafshëve ishte thjesht për t’u kujtuar njerëzve,
thjesht një ilustrim, një model, i dënimit që kërkohet për
mëkatin.
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4Trego dhomat dhe perdet
e tyre në Tabllonë 35, dhe
pastaj trego pozicionin e
këtyre dhomave në
Tabllonë 34. ❏

Hebrejtë
10:4

Eksodi
26:14



Veçimi i mëkatarit nga Perëndia është e vetmja mënyrë
shpagimi i mëkatit.
Siç duket qartë, Perëndia sot nuk na kërkon ne që të sjellim
flijime kafshësh, por ai ishte mënyra që Perëndia u dha
izraelitëve.
Perëndia ishte duke përgatitur një rrugë shpagimi tjetër më
të mirë për mëkatet tona.

J. Aaroni dhe djemtë e tij u bënë priftërinj.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

Zoti caktoi Aaronin si kryeprift.
Edhe djemtë e tij u bënë priftërinj.

$ LEXO Eksodi 28:1.

Vetëm Aaroni, kryeprifti, lejohej të hynte në dhomën e
brendshme, vendi më i shenjtë ku ishte Perëndia.5

- Në rast se në dhomën e brendshme përtej perdes hynte
ndonjë tjetër, ai do të vritej.

- Aaroni mund të hynte në vendin më të shenjtë vetëm një
herë në vit, në Ditën e Shlyerjes, që do të thotë “dita e paj-
timit”.

- E vetmja mënyrë që ai mund të hynte atje ishte duke
shkuar me gjakun e kafshës që ai kishte sakrifikuar.

$ LEXO Levitikus 16:2,3

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

Përpara se Aaroni të hynte në vendin më të shenjtë, ai duhej
të therte një kafshë dhe ta mblidhte gjakun në një legen.
Pastaj, mbasi të hynte në dhomën e brendshme midis dy
perdeve ai duhet të spërkaste me gjakun e flijimit fronin e
mëshirës, kapakun prej ari të marrëveshjes.

^ Tema: Njeriu mund të vijë tek Perëndia vetëm
sipas 

vullnetit dhe planit të Perëndisë.

Në qoftë se gjithçka ishte bërë ashtu siç i tha Perëndia
Moisiut, atëherë Perëndia u kishte premtuar izraelitëve t’ua
falte mëkatet për vitin që kaloi.
A mund t’i shlyente mëkatet e tyre gjaku i kafshës së flijuar?
Jo! Gjaku i kafshës së flijuar nuk mund t’i shlyente mëkatet
e tyre.
- Dënimi për mëkatin është vdekja, dhe kjo përfshin

veçimin e mëkatarit nga Perëndia përgjithmonë.
- Mëkati duhet të paguhet plotësisht.
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5Shiko edhe Numrat 3:38:
vetëm priftërinjtë mund të
hynin në vendin e shenjtë
dhe vetëm kryeprifti mund
të hynte në vendin më të
shenjtë, të shenjtin e të
shenjtëve, vetëm një herë
në vit në ditën e shlyerjes
(Levitikus 16:2, Hebrejtë
9:7). ❏

Levitikus
16:34

Hebrejtë
10:1-4

Zbulesa
20:10,15

Hebrejtë
9:23, 24



Megjithatë, Perëndia premtoi ta pezullojë gjykimin që ata
meritonin dhe t’u falte mëkatet e tyre për vitin e shkuar,
vetëm po të vinin tek Ai ashtu siç i kishte porositur Ai ata.
Ata duhet të vinin tek Ai duke besuar dhe duke i sjellë Atij
flijime gjaku për mëkatet e tyre.
Perëndia do të pranojë vetëm ata që vijnë tek Ai sipas
mënyrës të përshkruar në Bibël.6

K. Tabernakulli u përfundua dhe u ngrit, dhe Perëndia erdhi
për të jetuar në të si në shtëpinë e Tij.

^ Tema: Njeriu mund të vijë tek Perëndia vetëm
sipas 

vullnetit dhe planit të Perëndisë.

Perëndia i tha Moisiut që izraelitët duhej të ndërtonin
tabernakullin që Ai të banonte atje.
Izraelitët e ndërtuan tabernakullin për Zotin dhe e ngritën
ashtu siç Ai kishte udhëzuar Moisiun.
Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
34, “TABERNAKULLI”

$ LEXO Eksodi 39:42,43; 40:17.

Sikur të mos e bënin ashtu si u kishte thënë Perëndia,
Perëndia nuk do të banonte me ta.
Por meqë Moisiu dhe izraelitët bënë gjithçka ashtu si i
udhëzoi Perëndia, atëherë Ai erdhi dhe banoi me ta brenda
në kampin e izraelitëve në vendin më të shenjtë në taber-
nakull.

$ LEXO Eksodi 40:34,35.

Izraelitët tani mund të vinin tek Perëndia sipas mënyrës që
u kishte thënë Ai.
Çdo vit, Aaroni, kryeprifti, mund të hynte në vendin më të
shenjtë dhe të spërkaste gjakun e flijimit mbi fronin e
mëshirës nën çerubimët.
Përse iu desh izraelitëve ta përsëritnin këtë në çdo vit?
Sepse gjaku i kafshëve nuk mund të shlyente mëkatet e
tyre.
Hebrejtë 10:4 thotë, “...nuk është e mundur që gjaku i
demave dhe i dhive të heqë mëkatet.”
Me mëshirën e Tij, Perëndia vetëm sa e shtynte për një vit
tjetër dënimin që meritonin izraelitët.
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6Studentëve mund t’iu
duket sikur këtu ka një
kontradiktë, sepse, nga
njëra anë thuhet që
Perëndia kërkon shpagim
të plotë për mëkatin, dhe
pastaj, nga ana tjetër
thuhet që Perëndia ua fali
mëkatet izraelitëve besim-
tarë që vinin tek Ai sipas
mënyrës që Ai u kishte
porositur.

Këtu ne po shpjegojmë
doktrinën e shlyerjes.
Gjatë Testamentit të Vjetër,
mëkatari që vinte tek
Perëndia sipas mënyrës së
Tij, ai falej plotësisht dhe
çlirohej nga gjykimi për
mëkatet e tij, por Perëndia
e bëri këtë sepse men-
donte ta trajtonte mëkatin
me drejtësi dhe plotësisht
me anë të gjakut të flijimit
dhe vdekjes së Jezus
Krishtit në Kryq. Kur vdiq
Zoti Jezus, Perëndia mbi
të vuri mëkatet e besim-
tarëve të Testamentit të
Vjetër, të cilët nuk ishin
dënuar (Romakët 3:25,
Hebrejtë 9:15).

Mos u nxito të shpjegosh
menjëherë se si u zgjidh
kjo kontradiktë me Kryqin.
Por, është më mirë të bise-
dosh dhe t’u shpjegosh
Ungjillin atyre që i kupto-
jnë mëkatet e tyre si edhe
paaftësinë për ta shpëtuar
vetë vetveten nga gjykimi i
Perëndisë. ❏



L. Përfundim

Izraelitët, ashtu si edhe ne, ishin mëkatarë.
Ata kishin nevojë për mëshirën e Perëndisë.
Dhe Perëndia u siguroi atyre një mënyrë për të ardhur tek Ai.
Ne vetë nuk mund të vendosim se si do të shkojmë tek
Perëndia. Ai është i përsosur, dhe Ai do të na pranojë vetëm
po të shkojmë tek Ai sipas rrugës që Ai na përshkruan në
Fjalën e Tij.

PYETJE:

1. Ku i shkroi Perëndia Dhjetë Urdhëresat e Tij? Mbi dy pllaka
guri.

2. Çfarë i tha Perëndia Moisiut që ai dhe izraelitët duhet të ndër-
tonin? Tabernakullin, një vend ku Perëndia do të jetonte midis
tyre.

3. Përse u tha Perëndia izraelitëve ta ndërtonin këtë vend?
Perëndia e dinte që izraelitët nuk do t’i bindeshin Atij dhe
Dhjetë Urdhëresave që Ai u kishte dhënë. Në rast se ata nuk
kanë një vend në të cilin ata mund të vijnë tek Perëndia dhe
të përfitojnë faljen dhe mëshirën e Perëndisë, ata do të dëno-
hen të gjithë me vdekje..

4. Si duhet ta bënin ata? Ata duhet ta bënin atë tamam siç e
kishte udhëzuar Perëndia Moisiun në mal.

5. Në cilën dhomë ishte drita e shndritshme, apo lavdia
Shekinah, që tregonte se Perëndia ishte atje? Në dhomën e
brendshme, e quajtur vendi më i shenjtë, ose i shenjtë i të
shenjtëve.

6. Kush ishte ai që mund të hynte në dhomën e brendshme
prapa perdeve të rënda dhe të mëdha vetëm një herë në vit?
Kryeprifti.

7. Çfarë duhej të merrte ai me vete? Gjakun e kafshës që ai
kishte flijuar.

8. Çfarë duhej të bënte ai me gjakun e flijimit? Ai duhej ta
spërkaste fronin e mëshirës.

9. Çfarë premtoi Perëndia se do të bënte në rast se kryeprifti e
bënte këtë? Perëndia u premtoi se Ai do t’ua shtynte
izraelitëve gjykimin e Tij për një vit më vonë

10. A mjafton për Perëndinë gjaku i kafshëve si shpagim për
mëkatet? Jo, gjaku i kafshëve kurrë nuk mund të shlyejë
mëkatin.

11. Cili është shpagimi i vetëm për mëkatin? Mëkatarët duhet të
vdesin. Ata veçohen nga Perëndia dhe janë të destinuar të
dënohen prej Tij përgjithmonë.

12. A do të vinte Perëndia të banonte bashkë me ta në taber-
nakull sikur ata të mos vepronin ashtu siç e porositi
Perëndia Moisiun? Jo.
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