
Izraeli në Tokën e Premtuar nën
Gjykatësit dhe Mbretërit

SHKRIMI I SHENJTË: Joshua 1:1,2; 11:23; Gjykatësit 2:7-19;
II Samuel 5:4; 7:1-3, 12-17; I Kronikat 22:5,6; 29:26-28;
II Kronikat 2:1; 5:1

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë mëkatin e tmerrshëm të izraelitëve si dhe fqinjët e tyre të
pafe.

� Të tregojë besnikërinë e Perëndisë për të mbajtur premtimet e Tij
njerëzve mosmirënjohës dhe të pabindur.

� Të paraqesë Davidin si pjesë e linjës së Shpëtimtarit.

� Të tregojë dëshirën e Perëndisë për shpëtimin e të gjithëve.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të shohin zhvillimin progresiv të Testamentit të Vjetër

� Të shohin dëshirën e Perëndisë për t’i shpëtuar të gjithë.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Shumë tregime në Testamentin e Vjetër nuk përmenden në këto mësime.
Megjithatë, ne po paraqesim strukturën themelore mbi të cilën do të ndërtohet
Ungjilli. Disa kanë thënë se ka një “fije” që përshkon gjithë Biblën. Dhe në këtë
“fije” është edhe historia e Zotit të përjetshëm dhe Shpëtimtarit që premtoi t’i
japë njeriut mëkatar rrugën e shpëtimit për t’u çliruar nga mëkati dhe Satani si
edhe nga dënimi i përjetshëm.

Qëllimi i këtyre mësimeve është t’i pajisë studentët me një njohuri të shën-
doshë për Jezus Krishtin. Kur të ndodhë lindja e re, Fryma e Shenjtë krijon urinë
në zemrën e re për të lexuar dhe studiuar Fjalën. Shpresohet që studenti do të
studiojë pjesët e tjera në seritë Building on Firm Foundations dhe t’i kërkojë
vetë pasuritë e pafundme të tërë Biblës.

Studentët mund të duan të diskutojnë shumë pjesë të tjera të Shkrimeve të
Shenjta që nuk trajtohen në këto mësime. Por për qëllimin e këtij studimi do të
ishte mirë të vazhdohej me historinë e ardhjes së Jezus Krishtit në tokë.

Ne duhet të lutemi vazhdimisht që zemrat e studentëve do të përgatiten për
të pranuar Ungjillin kur t’u paraqitet nga Fjala e Perëndisë .

MËSIMI

28
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Psallmi
106:34-
45

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim mbulon peri-
udhën nga Joshua deri
tek Gjykatësit dhe
mbretërit e Izraelit, pa u
futur në hollësira, me
përjashtim të një skeçi të
shkurtër të Davidit,
planit të tij për tempullin,
si dhe përfundimi i tem-
pullit nga Solomoni.
Ju do të përdorni Skemën
Kronologjike për të ilus-
truar kohën që mbulon ky
mësim

Përsëri, theksi do të vihet
në gjykimin, mëshirën,
hirin, besnikërinë e
Perëndisë ndaj popullit të
Tij Izraelit dhe premtimi i
Tij për të dërguar
Shpëtimtarin për tërë
botën.

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.



NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja Kronologjike Nr. 40, “Adhurimi i Idhujve”
� Tablloja Kronologjike Nr. 42 “Shkrimtari i Psallmeve”
� Tablloja Kronologjike Nr. 43 “Tempulli i Solomonit”
� Skema Kronologjike
� Hartat Kronologjike 1 dhe 2
� Ju mund të paraqitni disa fotografi të Jeruzalemit dhe mureve të tij si

edhe disa fotografi të zbulimeve arkeologjike nga periudha e mbretërve,
si për shembull tuneli i Hezekiahs.

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 27.

A. Hyrje

Izraelitët po endeshin në shkretëtirë për dyzet vjet, dhe të
gjithë brezat që nuk pranuan të besojnë se Zoti do t’u japë
tokën e premtuar vdiqën.
Ky ishte dënimi i Perëndisë mbi ta sepse nuk pranuan t’u
besojnë fjalëve të Tij.
- Krahaso:

Ashtu siç iu dhanë izraelitëve fjalët e Perëndisë nga
Moisiu, po ashtu edhe neve na jepen fjalët e Perëndisë
ndërsa studiojmë këtu së bashku. Ne sot kemi Biblën, dhe
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

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)



ne mund ta lexojmë dhe studiojmë edhe në mënyrë të
pavarur po të duam. A mendoni ju se Perëndia na bën
përgjegjës për çka dimë për Të? Perëndia na ka dhënë
Fjalën e Tij që ne t’i besojmë Atij. Nëse nuk pranojmë t’i
besojmë Perëndisë, ne, ashtu si izraelitët, do të vdesim për
mëkatet tona.

B. Joshua e udhëheq Izraelin në Kanan.

Ashtu si tha Perëndia, Moisiu dhe Aaroni vdiqën përpara se
Izraeli të hynte në tokën e premtuar.1

Kështu që Perëndia caktoi Joshuan si prijësi i ri i Izraelit.

$ LEXO Joshua 1:1,2.

Fëmijët e atyre që nuk i besonin Perëndisë tani ishin të
rritur.

Tani kishte ardhur koha që Zoti t’i çonte ata në Kanan.

TREGON KANANIN NË HARTËN 1.

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

Joshua i udhëhoqi izraelitët në Kanan, dhe Perëndia u dha
tokën që i kishte premtuar Abrahamit dhe pasardhësve të
Tij.

- Kujto:

Megjithëse Satani dhe mbreti i Egjyptit u përpoqën t’i
ndalonin izraelitët që të mos largoheshin nga Egjypti dhe
megjithëse izraelitët e vunë disa herë në dyshim Perëndinë,
përsëri Zoti e mbajti premtimin e Tij. Ai u siguroi rrugën
atyre midis Detit të Kuq. Ai u priu atyre, i mbrojti, u dha
ujë dhe ushqim për dyzet vjet kur ata endeshin nëpër
shkretëtirë. Zoti gjithmonë bën ato që ka premtuar

$ LEXO Joshua 11:23.

Përpara se të vdiste, Joshua u tha izraelitëve, “asnjë nga ato
gjëra të mira që Zoti Perëndia juaj ka folur për ju nuk ra për
tokë; të gjitha u vërtetuan për ju dhe asnjë gjë nuk dështoi”
(Joshua 23:14).

C. Izraeli i kthehet idhujve mbas vdekjes së Joshuas.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e

tij.

^ Tema: Satani lufton kundër Perëndisë dhe vullnetit
të 

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

Kur Joshua ishte gjallë, izraelitët nuk e harruan Perëndinë.
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

Joshua
23:16

1Që nga ky moment,
vetëm disa pjesë
strategjike të Testamentit
të Vjetër janë zgjedhur për
t’u përfshirë në mësimet
që vijojnë. Qëllimi i këtyre
mësimeve nuk është të
bëjmë një studim shterues
të Biblës por të ndërtojmë
një themel që do ta ndih-
mojë studentin ta kuptojë
nevojën për shpëtim,
mbështetur mbi një njohje
të shëndoshë të
Perëndisë. Ju mund të
doni të përfshini më
shumë pjesë nga
Testamenti i Vjetër, por kjo
varet nga klasa juaj. Por
nëse ju po u shpjegoni
atyre që nuk janë besim-
tarë, atëherë historitë që
janë zgjedhur në këto
mësime janë të përshtat-
shme. ❏

Hebrejtë
3:17-4:2



Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

Por mbasi ai vdiq dhe brezat që kishin parë mrekullitë e
Zotit në shkretëtirë vdiqën, atëherë izraelitët e harruan
Zotin.
- Ata ndoqën rrugët e kombeve të tjera që nuk e njihnin

Perëndinë e gjallë dhe të vërtetë dhe nuk e dinin Fjalën e
Tij.

- Ata bënë idhuj dhe i adhuronin ato në vend të Zotit.
Perëndia donte të nxirrte kananitët nga toka e premtuar
dhe t’ua jepte Kananin izraelitëve.
- Por izraelitët nuk pranuan t’i besonin dhe t’i bindeshin

Perëndisë.
- Kështu që Perëndia i la disa nga kananitët të qëndronin

me izraelitët.
- Izraeli ishte vendosur mes njerëzve idhujtarë.
- Në vend që t’i besonin Perëndisë në tokën e premtuar, ata

adoptuan praktika e këqija të kananitëve.

$ LEXO Gjykatësit 2:7-13.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
40, “ADHURIMI I IDHUJVE”

Kananitët adhuronin perëndi të rreme të quajtura Baal dhe
Ashtaroth.
- Satani i kishte mashtruar këta njerëz duke i bërë të men-

dojnë se këta po adhurojnë perëndi të vërteta dhe të
gjalla.

- Ata nuk e kuptonin se ata po adhuronin në të vërtetë
Satanin dhe demonët e tij.

- Merr parsysh:
Kur njerëzit adhurojnë çdo gjë tjetër veç Perëndisë së
vërtetë dhe të gjallë për të Cilin flitet në Bibël, atëherë ata
po adhurojnë Satanin. Satani e fsheh veten. Ai fshihet
prapa idhujve si dhe gjërave të tjera që adhurojnë njerëzit,
ashtu si e fsheh prapa gjarprit kur e mashtroi Evën.
Satani e urren Perëndinë dhe nuk do që njeri ta adhurojë
Perëndinë. Satani urren çdo njeri. Ai nuk do njerëzit t’i
besojnë Perëndisë dhe të shpëtojnë nga vdekja.

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

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

420

Mësimi 28: Izraeli në Tokën e Premtuar nën Gjykatësit dhe Mbretërit



Zoti e dënoi Izraelin sepse ata e harruan Atë dhe adhuruan
idhujt.
- Perëndia i lejoi kombet përreth që e urrenin Izraelin t’i

mposhtnin ata dhe t’i kthenin në shërbëtorët e tyre.

$ LEXO Gjykatësit 2:14,15.

- Zoti i kishte paralajmëruar izraelitët se kjo nuk do t’u
ndodhte po të adhuronin dhe t’i bindeshin vetëm Atij.

- Perëndia nuk ndryshon.
- Pavarësisht se sa shumë vite kalojnë, Perëndia përsëri i

mban mend premtimet e Tij duke përfshirë edhe premtimet
e Tij për të dënuar të gjithë ata që nuk besojnë në Të.

D. Kohët e gjykatësve

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

Kur Izraeli u pendua, d.m.th. ia pranoi Perëndisë mëkatin e
tij dhe i kërkoi ndihmë Perëndisë, Ai zgjodhi një burrë dhe
një grua që t’u printe atyre dhe t’i çlironte nga armiqtë e
tyre.

SKEMA KRONOLOGJIKE: TREGO FJALËT
“GJYKATËS” DHE EMRAT E NDRYSHËM.
Këta njerëz që u zgjodhën nga Perëndia për t’i prirë Izraelit
u quajtën gjykatësit.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

Por përsëri izraelitët e harronin Zotin.
Prandaj, Zoti lejonte që ata vazhdimisht të pushtoheshn nga
armiqtë e tyre.

$ LEXO Gjykatësit 2:16-19.

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

Edhe pse izraelitët nuk i bindeshin Perëndisë dhe Atij i
duhej t’i dënonte, dashuria dhe kujdesi i Tij për ta nuk
ndryshon.
- Kujto:

Në kopshtin e Edenit, Zoti premtoi se Ai do të dërgonte një
Shpëtimtar që do ta shkatërronte Satanin dhe do ta
çlironte botën nga pushteti i Satanit. Perëndia gjithashtu
këtë premtim për Shpëtimtarin ua dha Abrahamit, Isakut,
dhe Jakobit. Perëndia i siguroi ata që Shpëtimtari do të
ishte nga pasardhësit e tyre. Perëndia e mbrojti Izraelin,
pasardhësit e Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, sepse ishte
pikërisht nëpërmjet izraelitëve që Ai mendonte të përm-
bushte premtimet e Tij për Shpëtimtarin.
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

Numrat
33:51-
53,55,56  

Deutero-
nomia
4:25,26;
8:19;
30:15-
20

Joshua
23:9-13;
24:19,
20

Isaia
41:8-10;
44:1-8



Për më tepër, Perëndia donte që e gjithë bota të dinte për Të.
Ne mund të vimë tek Perëndia vetëm nëpërmjet Biblës.
Ishte Izraeli nëpërmjet të cilit Perëndia na dha pjesën më të
madhe të Biblës.
- Perëndia përdori disa izraelitë të zgjedhur për të

regjistruar mesazhin e Tij në Bibël.
- Merr parasysh:

Perëndia e ruajti Izraelin në mënyrë që Fjala e Tij dhe his-
toria e Shpëtimtarit të mund të arrinte tek ju. A e mbani
mend se kur filluan këtë studim, se të gjithë me përjashtim
të njërit që përdori Perëndia për të shkruar Biblën ishin
izraelitë. Pra nëpërmjet çifutëve ose izraelitëve ne kemi sot
Biblën. Dhe Perëndia do të vepronte pikërisht ashtu siç
premtoi. Ai do të na dërgonte një Shpëtimtar nëpërmjet
linjës së izraelitëve në mënyrë që të gjithë njerëzit të kishin
një rrugë shpëtimi. Perëndia do që ne ta dëgjojmë Fjalën e
Tij që edhe ne të vijmë tek Perëndia dhe të shpëtojmë.

E. Kohët e mbretërve

Nga të gjitha kombet e botës, Izraeli ishte kombi më me fat,
sepse sunduesi i tij ishte Vetë Perëndia.
Por Izraeli nuk e pranoi Perëndinë dhe kërkuan të kenë një
mbret si të gjithë kombet përreth.
Perëndia ua garantoi këtë kërkesë.
Shumë mbretër sunduan mbi Izrael.

SKEMA KRONOLOGJIKE: TREGO FJALËT “MBRETËR”
DHE PËRMENDI MBRETËRIT QË SUNDUAN.2

- Disa nga këta mbretër besonin tek Perëndia, por pjesa më
e madhe e tyre nuk i besonin Perëndisë.

- Ata adhurojnë idhujt dhe i çuan izraelitët drejt mëkatit
duke mos zbatuar urdhëresat e Perëndisë.

- Shënim Akreologjik:

Gjatë viteve, arkeologët kanë zbuluar shumë e shumë gjëra
që mbështesin hollësitë e mbetërive të mbretërve.
Vendndodhjet e qyteteve janë konfirmuar. Janë gjetur
objektet e kultit, idhujt, altarët dhe si dhe sende të tjera që
i përkasin kësaj periudhe. Emrat e disa mbretërve janë
zbuluar të mbishkruar në monumente dhe varre.
Dokumentet e tregtisë vërtetojnë emrat e sunduesve dhe të
qyteteve. Dokumentet e lufrave rendisin disa beteja speci-
fike ashtu siç përmenden në Bibël.

Ajo që është gjetur konfirmon dokumentin biblik. Asgjë që
është zbuluar deri më sot i kundërvihet dokumentit biblik.
Bibla është një histori e vërtetë. Ne mund të besojmë çdo
fjalë në të sepse është Fjala e Perëndisë .

Disa shembuj të zbulimeve arkeologjike:
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I Samuel
8:4-7

2Mos i përmend të gjithë
mbretërit, por tregoju aq
sa të kenë një ide për peri-
udhën e kohës. ❏

Romakët
3:1,2



Prizmi i Sennakeribit, që përmendet në Mbretin
Hezekiah (rreth 700 para Krishtit), tuneli i Mbretit
Hezekiah (700 para Krishtit).
Vula e Jasperit me mbishkrimin “Shema, shërbëtor i
Jeroboamit” (rreth 750 para Krishtit)
Fildish me mbishkrimin e emrit të Mbretit Hazael (rreth
800 para Krishtit)
Guri Moabit, që përmend Mbretin Omri (rreth 800 para
Krishtit) 3

F. Davidi, Mbreti i madh i Izraelit.

Davidi ishte mbreti më i madh dhe më i famshëm i Izraelit.

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

$ LEXO II Samuel 5:4.

Ndryshe nga shumë mbretër të tjerë që sunduan në Izrael,
Davidi i besonte me të vërtetë Perëndisë dhe donte t’i bindej
Atij në çdo gjë që bënte.
- Merr parasysh:

Davidi, si të gjithë ne, kishte lindur mëkatar dhe i veçuar
nga Perëndia. Por Davidi e dinte se ai ishte mëkatar dhe që
shpagimi për mëkatin ishte vdekja. Ai e dinte se e vetmja
shpresë ishte mëshira dhe falja e Perëndisë. Duke iu
bindur Perëndisë, Davidi ofroi flijime gjaku për mëkatet e
tij. Ngaqë Davidi i besonte Perëndisë, ai u pranua dhe u fal
ashtu si Abeli, Enoku, Noeja, Abrahami, Isaku, Jakobi,
Moisiu, Joshua, dhe shumë të tjerë.

Davidi gjithashtu ishte një nga profetët e Perëndisë.
- Perëndia e zgjodhi Davidin të shkruajë shumë gjëra që

janë në Bibël.
- Davidi shkroi shumë nga psallmet, që janë këngë për-

lëvdimi kushtuar Perëndisë për dashurinë dhe mëshirën e
Tij.4

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TREGO TABLLONë KRO-
NOLOGJIKE NR. 42, “SHKRIMTARI
I PSALLMEVE”

- Shënim:
Përpara se të bëhej mbret, Davidi ishte bari. Disa nga
psallmet përdorin skena nga njohuritë që kishte Davidi
për barinjtë dhe dhentë. Perëndia i përdori këto skena për
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3IPo t’ju pyesë ndonjë stu-
dent, këta njerëz dhe këto
ngjarje mund të gjenden
në Bibël si vijon:

Mbreti Hezekiah dhe
Senakerib - II Mbretërit
18,19; Isaia 36,37

Shema, shërbëtor i
Jeroboamit (ndoshta
Jeroboam II) - II Mbretërit
14:23-29 (përmendet
Jeroboami II, por jo
Shema, megjithëse
“Shema” është një emër
biblik që përmendet në
paszhe të tjera të Biblës)

Mbreti Hazael - II Mbretërit
8:8-15; 12:17,18

Mbreti Omri - I Mbretërit
16:21-30

Kjo listë e dhënë këtu
është shumë e kufizuar. Ju
mund t’i inkurajoni studen-
tët për të gjetur vetë
shembuj të tjerë, duke për-
dorur materiale të tjera
ndihmëse të Biblës si dhe
enciklopeditë e Biblës. ❏

4U thuaj studentëve t’i
drejtohen librit të
Psallmeve. Trego disa nga
shkrimet e Davidit. ❏

I Samuel
16:11;
17:15,34,
35

Psallmi
23,65



të na shpjeguar ne pozitën tonë si mëkatarë i ngjason atyre
të deleve të kanë nevojë për bari që të mos humbasin. Ne na
duhet një bari i mençur, i fortë dhe i dashur të na ruajë nga
shkatërrimi dhe të na prijë në shtigjet e sigurta. Zoti është
i vetmi që mund ta bëjë këtë për ne dhe të jetë Bariu ynë i
Mirë.

G. Davidi planifikon të ndërtojë një Tempull.

- Sfondi historik:
Si mbret i Izraelit, Davidi kishte një sasi të madhe pasurie.
Ai për veten e tij ndërtoi një pallat të bukur prej druri,
guri, argjendi dhe ari. Një ditë, Davidi po mendonte për
banesën e tij të bukur, dhe ai e kuptoi se edhe shtëpia e
Zotit ishtë njësoj po ajo që kishte qenë në shkretëtirë prej
lëkurësh kafshësh dhe me perde. Ai ishte tabernakulli që
izraelitët bënë për Zotin kur ishin në Malin Sinai.
Prandaj, Davidi mendoi të ndërtonte për Zotin një banesë
të përhershme dhe të bukur prej guri, druri, argjendi dhe
floriri.

Davidi donte që Zoti të kishte një vend të përhershëm ku
njerëzit të vinin dhe ta adhuronin Atë dhe t’i ofronin flijime.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

Zoti u kënaq shumë nga Davidi për mendimin e tij për këtë
gjë.
Perëndia dërgoi profetin e Tij Nathan për të folur me
Davidin.

$ LEXO II Samuel 7:1-3.

H. Premtimi që Perëndia i dha Davidit.

Zoti i tha Davidit që jo ai por i biri i tij do ta ndërtonte këtë
banesë ku izraelitët të adhuronin Perëndinë dhe t’i ofronin
flijime.

$ LEXO II Samuel 7:12-17.

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

Perëndia i dha Davidit të njëjtin premtim që i kishte dhënë
Abrahamit, Isakut dhe Jakobit.
- Zoti i premtoi Davidit që Shpëtimtari më i madh i njeriut

dhe ai që do të mposhtë Satanin do të dalë nga familja e
tij.

- Ky pasardhës i madh i Davidit do të sundojë si mbret për
jetë të jetëve.

- Perëndia kurrë nuk e harron premtimin e Tij për të dër-
guar Shpëtimtarin.
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5Po të jetë e mundur, trego
ndonjë fotografi të
Jeruzalemit si dhe të
mureve prej guri të qytetit ❏



I. Solomoni e ndërtoi tempullin.

Davidi përgatiti materialet për shtëpinë e Zotit që do të
ndërtohej në Jeruzalem.

- Shënim:

Edhe sot në lajme e ndeshni qytetin e Jeruzalemit. 5 Ashtu
si shumë qytete të lashtë, ai rrethohej nga mure të mëdha
prej guri për të mbrojtur njerëzit nga armiqtë e tyre.
Arkeologët kanë zbuluar shumë zona të lashta në qytet dhe
shumë nivele të rindërtimit të murit. Vizitorët në
Jeruzalem sot mund të shohin shumë vende arkeologjike,
disa prej tyre i përkasin periudhës së mbretërve të Izraelit.

TREGO JERUZALEMIN NË HARTËN 2.

Përpara se të vdiste Davidi, ai i dha djalit të tij Solomonit
përgjegjësinë e ndërtimit të shtëpisë së Zotit.

$ LEXO I Kronikat 22:5,6.

Solomoni u bë mbret i Izraelit mbas vdekjes së babait të tij,
Davidit.

$ LEXO I Kronikat 29:26-28.

Solomoni e ndërtoi shtëpinë e Zotit në Jeruzalem.

$ LEXO II Kronikat 2:1; 5:1.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TREGO TABLLONë KRO-
NOLOGJIKE NR. 43, “TEMPULLI I
SOLOMONIT”

Tani nuk kishte më nevojë për tabernakull, të cilin izraelitët
duhet ta ndërtonin në shkretëtirë duke përdorur lëkurët e
kafshëve dhe perde.

Kjo shtëpi e re e Perëndisë u quajt tempull.

Tempulli i Zotit kishte po dy dhoma të brendshme dhe po
ato mobilje si edhe tabernakulli.

- Perdja e trashë varej në mes të vendit të shenjtë, dhoma e
brendshme ku do të banonte Perëndia.6

- Kjo perde ishte si një shenjtë “MOS HYR BRENDA” për
këdo me përjashtim të kryepriftit.

- Ishte një simbol i veçimit të Perëndisë së shenjtë dhe
njeriut mëkatar.
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6Sigurohu që kjo të shpje-
gohet. Ju do ta përmendni
perden kur të shpjegoni
vdekjen e Krishtit. ❏

II
Kronikat
7:1-3



Kur u përkushtua tempulli dhe Zotit iu ofruan flijimet,
atëherë Zoti erdhi dhe hyri në vendin e shenjtë të tempullit,
ashtu si kishte hyrë në tabernakull.

Kur erdhi Zoti dhe hyri brenda, njerëzit panë dritën e
shkëlqyer, lavdinë Shekinah, dhe adhuruan Perëndinë.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

^ Tema: Njeriu mund të vijë tek Perëndia vetëm
sipas 

vullnetit dhe planit të Perëndisë.

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

- Kujto:

Vetëm kryeprifti lejohej të hynte në dhomën e brendshme
njëherë në vit në emër të popullit. Izraelitët nuk mund të
vinin vetë tek Perëndia. E vetmja mënyrë që ata mund të
pranoheshin ishte të mbështeteshin tek kryeprifti dhe
gjaku i kafshëve që ai ofronte për ta.

Çdo vit, kryeprifti merrte gjakun e kafshëve në vendin më
të shenjtë dhe spërkaste me gjak fronin e mëshirës,
kapakun prej ari të pastër të arkës së marrëveshjes.

Izraelitët nuk duhet ta harronin kurrë që ata ishin
mëkatarë, që Perëndia ishte i përsosur, dhe që dënimi për
mëkatin është vdekja. Meqë gjaku i kafshëve nuk mund të
shpaguante mëkatet e tyre, atëherë gjaku i kafshëve duhej
të vihej para Perëndisë çdo vit.

Çdo vit, Perëndia ua falte mëkatet dhe e shtynte gjykimin e
Tij, duke pritur derisa të bëhej një shlyerje e plotë dhe e
përsosur e mëkatit.

J. Mbasi vdiq Solomoni shumë mbretër sunduan mbi Izrael.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

Mbas vdekjes së Solomonit, kombi i Izraelit bëri debat se
kush do të ishte mbreti, dhe u ndanë në dy mbretëri.

Dhjetë fiset veriore u quajtën Izrael, dhe dy fiset jugore u
quajtën Juda.

TREGO IZRAELIN DHE JUDËN NË HARTËN 2.

K. Përfundim

Ne sapo trajtuam një periudhë kohore kryesore të historisë
së Izraelit.
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Levitikus
16:2,3,34

Hebrejtë
10:4

I Mbre-
tërit 11:9-
13, 31-37



TREGO PERIUDHËN NGA JOSHUA DERI TEK
MBRETËRIT NË SKEMËN KRONOLOGJIKE.
Me kohë, shpresoj se ju do ta lexoni vetë të gjithë Biblën,
sepse çdo ngjarje dhe individ përmban shumë mësime të
vlefshme për ne sot.
Por në këtë moment, ne do të vazhdojmë me Testamentin e
Vjetër që të përftojmë një njohuri të shëndoshë të mesazhit
të Perëndisë për ne.
Javën tjetër, ne do të shohim disa nga profetët e Perëndisë
që i komunikuan Izraelit dhe kombeve përreth mesazhin e
Perëndisë.
Dhe ne do të shohim edhe reagimin e Izraelit ndaj parala-
jmërimeve të rrepta të Perëndisë.
Duke i menduar ato që kemi mësuar, ne duhet të mendojmë
për reagimin tonë për fjalën e Perëndisë.
Fjala e Perëndisë  është shkruar për ne që ne ta njohim
Atë.

PYETJE:

1. Kush ishte prijësi i Izraelit mbasi vdiq Moisiu? Joshua.
2. A ua dha Perëndia pasardhëseve të Abrahamit tokën që u

kishte premtuar? Po, Perëndia e mbajti premtimin e Tij dhe
ua dha tokën.

3. Çfarë bënë izraelitët mbasi vdiq Joshua? Ata u larguan nga
Perëndia dhe adhuruan idhujt, ashtu si kombet pranë tyre që
nuk e njihnin Perëndinë e vërtetë dhe të gjallë dhe që nuk e
kishin Fjalën e Tij.

4. Kush i mashtron njerëzit që ata të adhurojnë idhujt dhe kri-
jesa të tjera? Satani.

5. Po të adhurojmë dikë ose diçka tjetër veç Perëndisë së gjallë
dhe të vërtetë, kë po adhurojmë në të vërtetë? Po adhurojmë
Satanin dhe frymët e tij.

6. Përse i shtyn Satani njerëzit të adhurojnë idhujt dhe gjëra
të tjera?
a. Sepse Satani e urren Perëndinë dhe nuk do që ndonjë

njeri të adhurojë Perëndinë.
b. Sepse Satani i urren të gjithë njerëzit dhe nuk do që ata të

besojnë tek Perëndia dhe të shpëtojnë nga vdekja.
c. Sepse Satani përdor shumë gjëra për të fshehur veten e tij

dhe për të mashtruar njerëzit.
7. Si i dënoi Perëndia izraelitët për adhurimin e idhujve?

Perëndia i lejoi armiqtë e Izraelit që ta pushtonin atë.
8. Çfarë bëri Perëndia kur izraelitët e pranuan mëkatin e tyre

dhe i kërkuan ndihmë Perëndisë që t’i shpëtojë? Perëndia
përdori disa burra dhe gra izraelitë të quajtur gjykatës që t’i
ndihmonin izraelitët të luftonin kundër armiqve dhe t’i
mposhtnin ata.
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9. Ku ndryshonte Davidi nga të gjithë mbretërit e tjerë të
Izraelit?
a. Davidi i besonte dhe i bindej Perëndisë.
b. Davidi i pranoi Perëndisë që ai ishte mëkatar, dhe solli

gjakun e kafshëve, duke besuar se Perëndia do t’ia falë
mëkatet dhe do ta pranojë.

10. Çfarë premtimi të rëndësishëm i bëri Perëndia Davidit?
Perëndia i premtoi Davidit se një nga pasardhësit e tij do të
ishte Shpëtimtari.

11. Mbasi Davidi e mbaroi shtëpinë e tij, çfarë vendosi ai të
ndërtojë? Davidi vendosi të ndërtojë në Jeruzalem një tem-
pull për Zotin.

12. A e ndërtoi Davidi tempullin për Zotin? Jo, i biri i tij
Solomoni e ndërtoi tempullin.

13. Ku ngjasonte kjo ndërtesë e re me tabernakullin në
shkretëtirë? 
a. Tempulli përsëri kishte dy dhoma dhe po ato mobilje.
b. Perdja e rëndë dhe e madhe varej tek hyrja në vendin më

të shenjtë si një shenjë “MOS HYR BRENDA” për këdo veç
kryepriftit.

14. Kur lejohej kryeprifti të hynte në dhomën e brendshme?
Vetëm një herë në vit.

15. Çfarë bënte kryeprifti në dhomën e brendshme? Kryeprifti
spërkaste me gjakun e kafshëve fronin e mëshirës, kapakun e
florinjtë të arkës së marrëveshjes nën dy çerubimë.
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