
Mosbesimi i Izraelit; Gjykimet e
Perëndisë dhe Rrugët e Shpëtimit

SHKRIMI I SHENJTË: Numrat 13:1-3,25-33; 14:1-4,26-32;
20:1,2,7-12; 21:4-9

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë rezultatet e mosbesimit.

� Të tregojë mëshirën dhe hirin e Perëndisë.

� Të përgatisë themelin për paraqitjen e historisë e vdekjes së Krishtit në
Kryq për mëkatarët.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të shohin që të gjithë janë mëkatarë.

� Të kuptojnë se sa rëndësi ka të dëgjosh dhe t’i besosh Perëndisë.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Në shoqërinë tonë, ne ndeshemi me lajme joinkurajuese. Studentët mund
të vijnë në mësim me problemet e tyre që mund të duken të pakapërcyeshme.
Problemet familjare, problemet e shëndetit, përfshirja në kulte, drogat, alkooli,
imoraliteti, konfuzioni, depresioni—dhe lista nuk ka fund.

Si mësues, ne duhet të jemi si Kalebi dhe Joshua, duke paraqitur
vazhdimisht mesazhin që vetëm Perëndia është në gjendje të na ndihmojë.
Studentët kanë nevojë të shohin një dëshmi pozitive të besimit në jetën e tyre.
Ata duhet ta kuptojnë se ne i besojmë Perëndisë për problemet tona dhe për
plotësimin e nevojave tona. Ata duhet ta kuptojnë që, po, vërtet ka “gjigandë” në
tokën ku jetojmë, por ne i besojmë Perëndisë të na drejtojë dhe të na japë
fitoren për lavdinë e Tij.

Ne nuk duam të japim mesazhin që çdo gjë do të jetë e lehtë ose që ne
“meritojmë” gjëra të mira nga Perëndia. Atë që ne duam është të jetojmë në atë
mënyrë që t’i sjellë lavdi Perëndisë dhe t’i bëjmë studentët të etur për të njohur
Perëndinë tonë të mrekullueshëm, që na jep shpresë dhe na e rifreskon jetën
në këtë botë të trishtueshme dhe plot konfuzion.

Kjo mund të ndodhë vetëm po të lejojmë Perëndinë të na komandojë me
anë të Frymës së Shenjtë. Ne nuk duam t’i detyrojmë studentët tanë me bes-
imin tonë; përkundrazi ne duam që studentët të ndjejnë forcën dhe fuqinë e
Perëndisë së madh në të cilin ne kemi besim.
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PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim paraqet
gjykimin, mëshirën, hirin
dhe besnikërinë e
Perëndisë ndaj
izraelitëve të pabesë, siç
tregohet në raportin e
njerëzve që spiunuan në
tokën e premtuar si edhe
nëpërmjet mosbesimit të
vazhdueshëm të
njerëzve. Historia e
gjarprit prej tunxhi
paraqitet që më vonë të
përdoret si tip i Krishtit
kur të trajtojmë Ungjillin.
Ky mësim thekson faktin
se njeriu është mëkatar; ai
ka nevojë për Perëndinë
dhe nuk mund ta shpëtojë
vetë veten e tij; ai duhet të
vijë tek Perëndia me anë
të besimit.

Si në çdo mësim tjetër,
fokusi kryesor është tek
Perëndia - karakteri dhe
veprimet e Tij.

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.



NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja Kronologjike Nr. 37, “Gjarpri në Shkop”
� Tablloja Kronologjike Nr. 38 “Joshua dhe Kalebi”
� Harta Kronologjike 1
� Skema Kronologjike

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 26.

A. Hyrje

Izraelitët u drodhën nga frika kur Perëndia u foli nga Mali
Sinai.
Tani Perëndia po jetonte me ta, duke treguar mëshirën e Tij
dhe duke u siguruar vazhdimisht me besnikëri manna dhe
ujë në shkretëtirë.

B. Duke spiunuar në tokën e premtuar

Perëndia e ngriti renë nga Mali SInai ku Ai u kishte dhënë
izraelitëve Dhjetë Urdhëresat e Tij si edhe udhëzimet për
tabernakullin.
Izraelitët e ndoqën renë, dhe Perëndia i çoi drejt e në tokën
që Ai u kishte premtuar.
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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)



Meqë njerëzit që banonin në tokën e Kananit ishin njerëz të
liq dhe adhuronin idhujt, Zoti mendoi t’i shkatërroi ata dhe
tokën e tyre t’ua japë izraelitëve.

Kujto:

Perëndia kujdeset për të gjithë njerëzit. II Pjetri 3:9 thotë
që Perëndia “...nuk ka dëshirë t’i shkatërrojë njerëzit por
kërkon që ata të pendohen.”
Ne duhet të mos e harrojmë karakterin e Perëndisë kur
mendojmë për gjykimin e Tij. Ai është i shenjtë, i drejtë dhe
gjykon çdo mëkat. Por Ai në të njëjtën kohë është i dashur, i
mëshirshëm, dhe plot hir.
Atë që Perëndia mendoi t’u bënte kananitëve ishte në për-
puthje me karakterin e Tij, ashtu si edhe gjykimi i Tij për
qytetet e Sodomit dhe të Gomorrës si dhe për gjithë botë në
kohën e përmbytjes.

TREGO NË HARTËN 1 KADESH-BARNEUN.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

Kur izraelitët arritën në kufi me tokën që Perëndia i kishte
premtuar Abrahamit dhe pasardhësve të tij, Zoti i tha
Moisiut prej çdo fisi të zgjidhte nga një njeri.

Këta dymbëdhjetë njerëz do të shkonin dhe të spiunonin
në tokën e premtuar përpara se të hynin izraelitët.

$ LEXO Numrat 13:1,2.

Moisiu iu bind Zotit dhe dërgoi dymbëdhjetë njerëz të
shikonin tokën dhe njerëzit që jetonin atje.

$ LEXO Numrat 13:3.

C. Dhjetë nga spiunët nuk i besonin Perëndisë.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

Kur këta u kthyen, vajtën tek Moisiu.
Kjo është ajo që ata u thanë izraelitëve.

$ LEXO Numrat 13:25-33.

Këta njerëz po thoni të vërtetën.
Tokën e kishin disa njerëz të fortë, dhe disa prej tyre ishin
me trupa të mëdhenj.

Por dhjetë prej tyre i kishin harruar të gjitha gjërat e
mrekullueshme dhe të fuqishme që Zoti kishte bërë për
ta.
Ata kishin harruar se asgjë nuk është e pamundur për
Perëndinë.

Kadesh-
Barneu:

Numrat
13:26

Deutero-
nomia
1:19-25
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Ata i kishin harruar të gjitha mrekullitë që Ai kishte bërë
në Egjypt dhe se si i çliroi nga skllavëria.

Ata nuk besonin se Perëndia ishte aq i fortë sa të mposhte
kananitët dhe t’u jepte atyre tokën e premtuar.

D. Kalebi dhe Joshua i besonin Perëndisë.

Por Kalebi dhe Joshua i besonin Perëndisë.

Edhe ata i kishin parë muret e forta që rrethonin qytetet e
Kananit.

Edhe ata i kishin parë njerëzit me trupa të mëdhenj.

Por ata kishin harruar që Perëndia është i gjithëfuqishëm
dhe Ai mund të bëjë çfarë të dojë.

Ata i mbanin mend gjërat e fuqishme që Perëndia kishte
bërë për ta, dhe ata besonin se Ai do t’i nxirrte jashtë
kananitët dhe do t’u jepte izraelitëve tokën që Ai u kishte
premtuar.

$ LEXO Numrat 13:30.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

Si mendoni ju, kë ndoqën izraelitët?

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

$ LEXO Numrat 14:1-4.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
38, “JOSHUA DHE KALEBI”

Zoti i dëgjoi të gjitha ato që thanë izraelitët.

Ai e dinte që ata nuk do ta besonin.

Ata po vepronin sikur Perëndia të ishte gënjeshtar.

Perëndia u kishte premtuar t’u jepte atyre tokën, por ata
nuk pranuan t’i besojnë Atij.

Krahaso:

Në qoftë se dikush ju thotë diçka dhe ju nuk e besoni, a nuk
do ta quanit atë gënjeshtar? Po, është e vërtetë. Në qoftë se e
dëgjojmë Fjalën e Perëndisë dhe nuk e besojmë, atëherë
edhe ne po e trajtojmë Perëndinë si gënjeshtar.
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F. Perëndia u tha atyre që ata të gjithë do të vdesin në
shkretëtirë.

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

Zoti ishte shumë i zemëruar me izraelitët.

$ LEXO Numrat 14:26-32.

Perëndia u tha izraelitëve se të gjithë ata që ishin njëzet
vjeç e lart që nuk i besonin Perëndisë do të vdisnin që
shkretëtirë.
Por Joshua dhe Kalebi nuk do të vdisnin sepse ata i besonin
Perëndisë.
Perëndia tha, mbas dyzet vjetëve, kur të gjithë të kenë
vdekur, atëherë Ai do të merrte fëmijët e tyre si edhe
Joshuan dhe Kalebin dhe do t’i çonte në tokën e premtuar..

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

Të mos besosh tek Perëndia është një gjë shumë e keqe.
Kujto:

Satani i tha Evës se ajo nuk do të vdiste po të hante frutin
e pemës së dijes të së mirës dhe të keqes. Satani e quajti
Perëndinë gënjeshtar, dhe Eva e besoi atë. Edhe Kaini nuk
e besoi Perëndinë, dhge ai erdhi tek Perëndia sipas
mënyrës së tij. Perëndia e refuzoi dhuratën e tij. Kur Noeja
u tha njerëzve që një përmbytje e madhe do të dërgohej nga
Perëndia, ata nuk pranuan ta besojnë atë. Edhe egjyp-
tianët nuk pranuan të besojnë që Perëndia e Izraelit ishte
një Perëndi i vërtetë dhe shumë i fuqishëm. Ata u besonin
idhujve të tyre dhe mendoni se idhujt do t’i shpëtojnë. Por
Perëndia e shkatërroi vendin e tyre, i vrau të gjithë të
parëlindurit, dhe ua mbyti ushtritë në det.

Perëndia do të dënojë të gjithë ata që nuk pranojnë ta beso-
jnë Atë.

Perëndia donte ta sillte Izraelin në tokën e premtuar të
Kananit.
Por për shkak të mosbesimit të tyre, Perëndia i bëri të
enden nëpër shkretëtirë.
Ashtu si tha Ai, të gjithë të rriturit që nuk besonin do të
vdisnin në shkretëtirë.

G. Izraelitët ua hodhën fajin Moisiut dhe Aaronit për
mungesën e ujit.

Ndërsa njerëzit endeshin, ata vazhdonin të ankoheshin.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.
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$ LEXO Numrat 20:1,2.

Izraelitët ua hodhën fajin Moisiut dhe Aaronit, vëllait të tij
për mungesën e ujit.
Përse nuk i kërkuan izraelitët ujë Zotit?

Zoti u kishte dhënë ujë nga shkëmbi kur atyre u nevojitej
uji.
Arsyeja pse izraelitët nuk kërkuan ndihmën e Zotit ishte
se ata nuk i besonin Perëndisë megjithëse e dinin që në të
kaluarën Ai kishte bërë shumë gjëra për ta.
Krahaso:
Sot ka shumë njerëz që janë si izraelitët. Çdo ditë e çdo
natë, Zoti na e tregon se Ai është një Perëndi i fuqishëm. Ai
na e tregon se kush është nga gjërat që Ai ka bërë dhe po
bën. Ai dërgon shiun dhe erën. Ai bën që çdo gjë të rritet.
Gjithçka është nën kontrollin e Tij. Ai na i ka dhënë të
gjitha këto gjëra që ne të besojmë tek Ai. Ai na ka dhënë
neve edhe jetën që gëzojmë sot. Perëndia na ka dhënë edhe
Fjalën e Tij që ne ta njohim të vërtetën. Megjithë gjithë këto
gjëra që ka bërë Perëndia, sot shumica e njerëzve janë si
izraelitët. Ata nuk do të besojnë tek Perëndia.
Merr parasysh:
Disa njerëz mendojnë se nuk do të besojnë tek Perëndia
thjesht duke u bazuar në ndonjë tragjedi ose trishtim që u
ka ndodhur në jetën e tyre ose për humbjen e ndonjë njeriu
të dashur të tyre. Duke u mbështetur në ato që kemi studi-
uar në Bibël deri tani, ne e dimë që kjo nuk është për “faj”
të Perëndisë që disa njerëz vuajnë. Kjo vjen nga mëkati i
njeriut. Ne vuajmë për shkak të mëkateve tona, për shkak
të mëkateve të brezave të mëkatarëve të tjerë, dhe sepse i
gjithë krijimi përreth nesh po vuan për shkak të mëkatit të
një njeriu. Sëmundja, lëngata, koha e keqe, puna e rëndë,
etj, të gjitha këto vijnë si rezultat i mëkatit të njeriut
kundër Perëndisë.
Të kuptuarit e atyre që mësuam në Bibël, ne tani duhet të
shqyrtojmë konceptin tonë mbi Perëndinë, A e besoni
Perëndinë? A e besoni Fjalën e Tij? 1

H. Perëndia e urdhëroi Moisiun që t’i flasë shkëmbit.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

^ Tema: Njeriu mund të vijë tek Perëndia vetëm
sipas 

vullnetit dhe planit të Perëndisë.

$ LEXO Numrat 20:7,8.

Zoti e komandoi Moisiun t’i flasë shkëmbit.
Më parë sa herë që ata donin ujë, Zoti i thoshte Moisiut që
të godiste shkëmbin.
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1Këto janë pyetje retorike:
vazhdo shpjegimin e
mësimit pa pritur përgjigje
për to.

Mos i përdor këto pyetje
me një grup të vogël - indi-
vidët mund të ndjehen të
shtrënguar të përgjigjen. ❏

Eksodi
17:5,6



Këtë herë, Zoti i tha atij që t’i fliste shkëmbit.
Në secilin rast, Perëndia i thoshte me saktësi se çfarë
duhet të bënte.

I. Moisiu nuk i bindet.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

Dëgjoni se çfarë ndodhi.

$ LEXO Numrat 20:9-11.

Moisiu dhe Aaroni u ndezën nga inati.
Ata nuk i besuan dhe nuk u mbështetën tek Zoti në këtë
situatë, siç kishin bërë më parë kur ndesheshin me prob-
leme të tjera.
Moisiu nuk iu bind Zotit dhe e goditi shkëmbin.

J. Dënimi i Moisiut dhe i Aaronit nga Perëndia.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

Moisiu dhe Aaroni reaguan me zemërim në vend që t’i
besonin Perëndisë dhe t’i bindeshin Atij.
Nëpërmjet fjalëve dhe veprimeve të tyre ata e çnderuan
Zotin, sepse ata nuk arritën të shfaqnin durimin, hirin,
mëshirën e Tij për izraelitët që nuk e meritonin.
Perëndia donte t’u tregonte njerëzve që Ai ishte besnik në
premtimin e Tij për t’i siguruar ujë izraelitëve.
Perëndia e mban premtimin e Tij sepse Ai është i përsosur
dhe i shenjtë.
Por në vend që t’u shfaqnin njerëzve besnikërinë dhe shen-
jtërinë e Perëndisë  duke iu bindur urdhërave të Tij, Moisiu
dhe Aaroni treguan para njerëzve inatin e tyre.
Për këtë arsye, Perëndia i tha Moisiut dhe Aaronit që ata
nuk do të lejoheshin të hynin në tokën e premtuar të
Kananit.

$ LEXO Numrat 20:12.

K. Izraelitët ankohen edhe një herë tjetër.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

Zoti u kishte dhënë izraelitëve ujë, por ata përsëri nuk i
besonin dhe nuk shpresonin për ndihmë tek Ai.
Ata shumë shpejt e harruan atë që Ai kishte bërë për ta dhe
filluan të ankohen përsëri.
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$ LEXO Numrat 21:4,5.

L. Perëndia dërgoi gjarpërinj të zjarrtë.

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

Zoti i dënoi izraelitët kështu që shumë prej tyre vdiqën.

$ LEXO Numrat 21:6.

Izraelitët vdiqën sepse u kafshuan nga gjarpërinjtë.
Ky ishte gjykimi i Perëndisë mbi ta për shkak të mëkatin
të tyre.
Krahaso:

Izraelitët u kafshuan nga gjarpërinjtë, dhe vdiqën. Po
kështu, edhe të gjithë njerëzit që janë “kafshuar” nga
Satani dhe mëkati, për Perëndinë janë të vdekur. Nuk dua
të them që Satani është gjarpër. Ai nuk është gjarpër. Po
flas në mënyrë figurative kur them që Satani dhe mëkati
na kafshojnë. Adami dhe Eva vdiqën dhe u ndanë nga
Perëndia për shkak të Satanit dhe mëkatit. Pra është
Satani dhe mëkati që ne të gjithë kemi lindur mëkatarë, të
vdekur për Perëndinë dhe të veçuar prej Tij.

Izraelitët nuk mund t’u shpëtonin gjarpërinjve helmatonjës
që dërgoi Perëndia.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

Kujto:

Kur Perëndia vendos të dënojë mëkatarët, nuk ka vend për
ta që t’i fshihen Perëndisë. Në ditët e Noes, a kishte ndonjë
vend ku njerëzit t’i shpëtonin gjykimit të Perëndisë mbasi u
mbyll dera e arkës para përmbytjes? Po popujt e Sodomit
dhe të Gomorrës, a mund t’i shpëtonin gjykimit të
Perëndisë kur Ai u dërgoi zjarrin dhe stuhitë me breshër. A
i shpëtoi gjykimit të Perëndisë gruaja e Lotit kur nuk iu
bind Perëndisë dhe vështroi prapa? Kur Perëndia vendos
se ka ardhur koha që t’i dënojë njerëzit, nuk ka vend për
njerëzit ku të fshihen.

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

Kur Perëndia dërgoi ndër ta gjarpërinjtë helmues, izraelitët
menjëherë ndërruan mendje dhe qëndrimin e tyre ndaj
Perëndisë dhe i pranuan mëkatet e tyre.

$ LEXO Numrat 21:7.

Tani ata e kuptuan se vetëm Zoti mund t’i shpëtojë nga
gjykimi i Tij, dhe kështu që ata i kërkuan Moisiut t’i lutej
Perëndisë për ndihmë.
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^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

Ata nuk mund ta shpëtonin veten e tyre, dhe Moisiu nuk
mund t’i shpëtonte dot nga gjarpërinjtë. Vetëm Perëndia
mund t’i shpëtonte ata.

M. gjarpri prej tunxhi

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

Ngaqë Perëndia është i mëshirshëm, Ai vendosi t’ua falë dhe
t’i shpëtojë.
Ata nuk e meritonin ndihmën e Perëndisë, por Ai i shpëton
të gjithë ata që besojnë tek ai.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

Zoti i tha Moisiut se çfarë duhet të bënte ai dhe çfarë duhet
të bënin izraelitët që të shpëtonin nga vdekja.

$ LEXO Numrat 21:8

^ Tema: Njeriu mund të vijë tek Perëndia vetëm
sipas 

vullnetit dhe planit të Perëndisë.

Zoti nuk u tha atyre që të përpiqeshin vetë të gjenin
mënyrën për t’u shëruar.

Perëndia i tha Moisiut se çfarë duhej të bënte.
Moisiu duhet të bënte ato që i tha Perëndia, dhe njerëzit
duhet ta vështronin gjarprin ashtu siç e kishte udhëzuar
Perëndia Moisiun.
Duhej të bëhej ashtu siç kishte thënë Perëndia.

$ LEXO Numrat 21:9

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
37, “GJARPËRI NË SHKOP”

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

Thekso:

Çfarë u tha Perëndia që të bënin në mënyrë që të shëro-
heshin nga kafshimet e gjarpërinjve? 2 Ata vetëm sa duhet
ta vështronin gjarprin e bronztë. A e kishte gjarpri në
shkop fuqinë për të shëruar në vetvete? Jo! Fuqia e

413

Mësimi 27: Mosbesimi i Izraelit; Gjykimet e Perëndisë dhe Rrugët e Shpëtimit

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

II Mbret-
ërit 18:4

2Thekso që Zoti i shpëtoi
ata që i besuan Atij dhe që
vështruan gjarprin prej
tunxhi. Kjo histori referohet
nga Jezus Krishti si një lloj
i vdekjes së Tij në Kryq
(Gjoni 3:14,15). Sigurohu
që kjo pjesë është shp-
jeguar qartë sepse do t’i
referohesh kësaj pjesë
edhe më vonë kur të shtjel-
losh Ungjillin. ❏



Perëndisë i shëroi të gjithë izraelitët që i besuan Perëndisë
duke vështruar gjarprin në shkop.

Zoti i shëroi ata sepse ata i besonin Perëndisë.

Merr parasysh:

A mendoni ju se njerëzit do të shëroheshin sikur t’i
luteshin Perëndisë por të mos vështronin gjarprin e
bronztë. Jo! Po sikur të mos e vështronin gjarprin por t’i
ofronin Perëndisë në vend të asaj një dhuratë? A do të
shëroheshin? Jo! Ata duhet të vështronin gjarprin e
bronztë, ashtu si u kishte thënë Zoti..

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

A mendoni ju se disa vështruan, por megjithatë Zoti nuk i
shëroi? Jo! Perëndia gjithmonë e mban premtimin e Tij. Të
gjithë që vështruan gjarprin u shëruan menjëherë nga
Zoti. Perëndisë mund t’i besohet në çdo gjë që thotë.

Shënim Arkeologjik:

Gjarpri i bronztë u gjet në zbulimet arkeologjike në Timna,
Izrael. Ky gjarpër i përket kohës së Moisiut. 3 Në Izrael dhe
në zonat aty pranë janë gjetur edhe gjarpërinj të tjerë prej
bronzi. Ne nuk e dimë me saktësi historinë e veçantë të
gjarpërinjve që janë gjetur, por megjithatë ky përbën një
tjetër vërtetësi të dokumentit biblik. gjarpri origjinal prej
bronzi që u bë nga Moisiu u shkatërrua nga Mbreti
Hezekiah sepse izraelitët ishin duke e adhuruar atë.

N. Përfundim

Ngjarjet që sapo lexuam në Bibël kanë ndodhur rreth 3400
vjet më parë. Megjithatë ato janë të freskëta edhe sot.

Perëndia i vuri këto ngjarje në Bibël për ne.

Edhe pse ne mund të mos kemi qenë asnjëherë në
shkretëtirë duke na munguar uji, ne me siguri nuk ndrysho-
jmë shumë nga sjelljet e izraelitëve.

Natyra njerëzore nuk ka ndryshuar.

Por edhe Perëndia nuk ka ndryshuar.

Ne, ashtu si izraelitet, duhet të dëgjojmë Perëndinë dhe t’i
besojmë Atij.

PYETJE:

1. Përse nuk kishin besim të dhjetë spiunët që izraelitët do të
mundnin të hynin në Kanan?

a. Sepse ata panë gjigandët dhe qytetet me mure të forta.

b. Sepse ata nuk u besonin premtimeve të Perëndisë që Ai do
t’u jepte atyre tokën.
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3Janar, 1976, National
Geographic Magazine, f.
30 ka një fotografi të
gjarprit të bronztë. ❏



2. Përse Joshua dhe Kalebi mendonin se izraelitët do të hynin
në Kanan? Sepse ata i besonin premtimeve të Perëndisë që Ai
do t’u japë atyre tokën e premtuar.

3. Si e quajmë Perëndinë nëse nuk e besojmë Fjalën e Tij dhe
nuk i besojmë Atij? Ne e quajmë Perëndinë gënjeshtar.

4. A e pranon Perëndia atë që nuk i beson ato që thotë Ai? Jo,
ata që nuk i besojnë Perëndisë do të marrin dënimin e përjet-
shëm.

5. Cili ishte dënimi i Perëndisë për izraelitët që ata nuk i
besuan premtimit të Perëndisë për tokën e premtuar?
Perëndia tha se të gjithë ata që nuk e besonin Atë do të vdis-
nin në shkretëtirë. Ata nuk do të hynin në Kanan.

6. Kush tha Perëndia që do të hynte në tokën e premtuar? 
a. Kalebi dhe Joshua, sepse ata i besonin Perëndisë
b. Fëmijët e izraelitëve.

7. Çfarë duhet të kishin bërë izraelitët kur kishin nevojë për
ujë? Ata duhet t’i besonin Zotit.

8. Përse tha Zoti që Moisiu dhe Aaroni nuk do të hynin në
tokën e premtuar? 
a. Sepse ata nuk i besuan dhe nuk iu bindën Atij dhe nuk e

nderuan Atë si të përsosur dhe të shenjtë përpara njerëzve.
b. Sepse Moisiu e goditi shkëmbin në vend që t’i fliste ashtu

siç e kishte udhëzuar Perëndia.
9. Çfarë bëri Zoti për t’i dënuar izraelitët për mosbesimin e

tyre? Zoti dërgoi gjarpërinj helmues që i kafshuan dhe i
vranë njerëzit.

10. Kush tjetër, si gjarpri, i “ka kafshuar” njerëzit dhe ka sjellë
vdekjen në botë? Satani.

11. Si ua solli Satani vdekjen njerëzve? Satani e bëri Adamin
dhe Evën të mëkatojnë kundër Perëndisë që edhe ata të vdis-
nin.

12. Çfarë i tha Perëndia Moisiut të bënte për të shpëtur të
gjithë izraelitët nga vdekja? Zoti i tha Moisiut të bënte një
gjarpër prej tunxhi dhe ta vinte në një shkop.

13. Çfarë duhet të bënin ata që ishin kafshuar nga gjarpri për
t’u shëruar? Ata duhet të vështronin gjarprin.

14. A kishte fuqi magjike gjarpri prej tunxhi për të shëruar
njerëzit që e vështronin? Jo.

15. Kush i shëroi këta njerëz? Zoti.
16. A e meritonin ata të shëroheshin? Jo, ata ishin mëkatarë

dhe meritonin të vdisnin.
17. Përse i shëroi Zoti të gjitha ata që vështronin? .

a. Sepse Ai është i dashur, i mëshirshëm dhe plot hir.
b. Sepse ata i besuan premtimit të Tij dhe vështruan

gjarprin prej tunxhi ashtu siç i udhëzoi Ai.
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