
Perëndia dërgoi në Izrael Lajmëtarët
e Tij, Profetët; Izraeli nuk Pranoi t’u
Përgjigjet Paralajmërimeve të Tyre

SHKRIMI I SHENJTË: Isaia 10:5,6; Jeremiah 6:13,14; 20:5;
II Mbretërit 17:1-8; 25:1-12

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë që Perëndia dërgoi profetët për t’u thënë njerëzve të vërtetën
për Perëndinë dhe nevojën e tyre për t’u penduar dhe të vijnë tek
Perëndia sipas mënyrës së Tij në mënyrë që të shpëtojnë.

� Të tregojë besnikërinë e Perëndisë për të mbajtur pemtimet e Tij dhe të
zbatojnë planet e Tij.

� Të tregojë sfondin historik dhe praktikat fetare në kohën përpara ardhjes
së Krishtit.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të shohin që Perëndia ua dha njerëzve mesazhin e Tij sepse Ai na do
dhe do që ne të shpëtojmë.

� Të shohin pasojat e tmerrshme kur nuk pranon të dëgjosh Perëndinë
dhe të vazhdosh rrugën e mëkatit dhe të rebelimit kundër Perëndisë.

� Të parashikojnë historinë e ardhjes së Jezus Krishtit.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Nuk mund t’i lexosh profetët pa parë që ne kemi një Perëndi të zemërimit
që urren dhe gjykon mëkatin. Por gjykimi nuk është i vetmi mesazh i profetëve.
Mesazhi i gjykimit ka për qëllim t’i bëjë njerëzit të pendohen për mëkatin e tyre
të tmerrshëm. Tek Ezekiel 33:11 Perëndia thotë, “Nuk kënaqem me vdekjen e të
liqve; por dua që edhe të liqtë të kthejnë rrugë dhe të jetojnë; kthehuni, kthehuni
nga rrugët tuaja të liga; sepse ju do të vdisni, o shtëpi e Izraelit?”

Mesazhi i profetëve mjafton për të na shkundur kur mendojmë gjendjen
morale dhe shpirtërore të shoqërisë sonë. Për ne sot ekziston një njohuri
shumë e madhe për Perëndinë dhe Fjalën e Tij, dhe megjithatë shoqëria jonë
po bëhet gjithnjë e më tepër një shoqëri e pafe. Egoja, paraja, sendet materiale,
qejfi, dhe bile edhe Satani janë në qendër të jetës së njerëzve sot. Ne e dimë që
Perëndia nuk do ta lejojë një gjë të tillë të vazhdojë gjatë, Ai do të dërgojë
gjykimin e tij të shpejtë, të sigurtë në shoqërinë tonë, ashtu si bëri me Izraelin
dhe fqinjët e tij të pafe. Sa e tmerrshme do të jetë për ata që e kanë njohur
Perëndinë por megjithatë nuk kanë pranuar ta besojnë dhe i kanë mësuar edhe
të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë!
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim përfundon për-
gatitjen që bëhet në
Testamentin e Vjetër për
të paraqitur
Shpëtimtarin. Ky na jep
një pamje të
përgjithshme të
mesazheve që profetët e
Perëndisë i dhanë Izraelit
dhe Judës, duke i parala-
jmëruar që nëse nuk
pendohen, ato do të
kapen robër nga vendet
fqinjë, Asiria dhe
Babilonia. Dhe ky tregon
përmbushjen e atij
gjykimi të premtuar, kur
Izraeli dhe Juda nuk
pranuan të pendohen
dhe u zunë robër. Ky
mësim gjithashtu
paraqet kthimin e disave
nga internimi, dhe për-
gatit skenën për ardhjen
e Krishtit.
Sovraniteti dhe dashuria e
Perëndisë si dhe komu-
nikimi i Tij me njerëzit tre-
gohen kur Ai dha gjuhën
greke, sistemin romak të
rrugëve, si dhe shpërndar-
jen e çifutëve nëpër toka
të ndryshme për të ndër-
tuar sinagoga - e gjitha kjo
pjesë e përgatitjes së Tij
për përhapjen e Ungjillit në
mbarë botën.

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.



Këto mësime janë shumë të dobishme dhe bëhen tamam në kohë për kul-
turën tonë. Koha po ecën drejt ditës kur Kisha do të zhvendoset nga kjo tokë.
Ne nuk e dimë kohën e Perëndisë, por ne e dimë që Ai na ka dhënë një punë
për të bërë. Aktet 1:7,8 është për ne, ashtu siç ishte për dishepujt e Jezusit:
“Dhe ai u tha, nuk ju takon juve të dini kohën dhe momentin, që ka zgjedhur Ati
me autoritetin e vet. Por ju do të merrni fuqi kur Fryma e Shenjtë do të vijë mbi
ju: dhe ju do të bëheni dëshmitarët e mi si në Jeruzalem, edhe në Jude, e në
Samari, si edhe në pjesët më të largëta të tokës.” Po t’i përkasim Krishtit,
atëherë ne do të gëzojmë Frymën e Shenjtë; dhe ne na është dhënë Ungjilli i
çmueshëm për t’ua përhapur edhe të tjerëve, derisa të gjithë të kenë mundësi
ta dëgjojnë.

Ky është mësimi i fundit nga Testamenti i Vjetër. Ne duhet të lutemi për stu-
dentët tanë që zemrat e tyre do të përgatiten për të pranuar historinë e ardhjes së
Perëndisë në tokë si njeri. Ne do ta paraqesim historinë e tij, jo si incidente të
shkëputura, por ashtu siç është—planin e përgjithshëm të Krijuesit Perëndisë së
përjetshëm, sovran dhe të plotfuqishëm, për të shëlbyer njerëzit për veten e Tij.

“..Ja Qengji i Perëndisë, që po heq mëkatin e botës” (Gjoni 1:29).

NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja Kronologjike Nr. 46, “Hedhja poshtë e Profetëve”

� Tablloja Kronologjike Nr. 47, “Shkatërrimi i Jeruzalemit”

� Tablloja Kronologjike Nr. 48, “Restaurimi i Tempullit”

� Tablloja Kronologjike Nr. 49, “Regjimi romak”

� Harta Kronologjike 2

� Skema Kronologjike
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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.

II Timo-
teu 3 

II Pjetri
3



PËR T’U SHPJEGUAR STUDENTËVE
(Vetëm kolona qendrore)

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 28.

A. Hyrje

A e keni provuar ndonjëherë t’i thoni dikujt diçka që ai nuk
dëshiron ta dëgjojë?
Nuk është e lehtë, apo jo!
Dhe akoma më e rëndë, A e keni paralajmëruar dikë që ju
doni për ndonjë gjë që mendoni se do t’i shkatërrojë jetën po
nuk e dëgjoi paralajmërimin tuaj?1

B. Perëndia i foli njeriut që në fillim.

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

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

Perëndia është Krijuesi i të gjithë njerëzve në mbarë botën.
Perëndia e do të gjithë njerëzimin dhe i do të gjithë njerëzit
kudo ku janë të shpëtojnë nga pushteti i Satanit, nga
mëkati dhe vdekja.
Prandaj, që në fillim të botës, Perëndia u ka folur njerëzve
që ata ta dinin vullnetin e Tij.
- Kujto:

Perëndia i foli Adamit dhe Evës si edhe Kainit dhe Noes.
Perëndia ia dha mesazhin e Tij Noes që ai t’ua thoshte të
gjithë njerëzve në ato kohëra që Perëndia po u kërkonte
atyre që ata të pendoheshin dhe t’i besonin vetëm Atij.
Perëndia i foli Abrahamit, Isakut, Jakobit dhe Jozefit.
Perëndia ia dha mesazhin e Tij Moisiut, dhe Moisiu ia dha
Faraonit dhe izraelitëve. Perëndia vazhdoi t’i fliste Moisiut
ndërsa ai po u printe izraelitëve nëpër shkretëtirë drejt
tokës së premtuar. Perëndia i foli kombit të Izraelit dhe u
dha atyre Dhjetë Urdhëresat nga maja e Malit Sinai.

Perëndia i foli Izraelit dhe Judës nëpërmjet lajmëtarëve të
Tij për t’u mësuar atyre mënyrat e Tij dhe për t’i parala-
jmëruar për gjykimin e Tij për mëkatin.
Perëndia gjithashtu dërgoi disa lajmëtarë edhe në vende të
tjera pranë Izraelit.

C. Mesazhi i profetëve.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

Isaia
45:12,18,
21,22

Gjoni
3:16

II Pjetri
3:9
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1Mos hyr në diskutim në
këtë pikë, por jepu kohë
studentëve të mendojnë
për këtë dhe bëj disa
komente. Ka rëndësi që
mendjet e tyre të jenë të
gatshme të dëgjojnë ato
që do t’i shpjegosh ti nga
Fjala e Perëndisë. ❏



Referime
nga

Shënimet e Mësuesit

Lajmëtarët e Perëndisë u quajtën profetë.
Le të shohim në skemën kronologjike emrat e disa pro-
fetëve.

TREGO PROFETËT NË SKEMËN KRONOLOGJIKE.

Isaia, Jeremiah, Ezekial dhe Daniel ishin disa nga lajmë-
tarët më të dëgjuar të Perëndisë.
Këta si dhe disa emra të tjerë profetësh do t’i gjeni si tituj të
librave të Testamentit të Vjetër që Perëndia i caktoi t’i
shkruajnë.2

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

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

Porfetët e Perëndisë u thanë njerëzve të pendohen, të
shkatërrojnë idhujt e tyre, dhe t’i besojnë vetëm Perëndisë.
- Mos harroni që “pendim” do të thotë të ndërosh mendje.
- Të pendohesh do të thotë t’i pranosh Perëndisë mëkatet e

tua.
Shumë nga izraelitët që adhuronin në tempull adhuronin
edhe idhujt.
- Perëndia u tha që Ai kurrë nuk do të pajtohej me këtë.
- Ata duhet të zgjedhin se kujt do t’i shërbejnë.
- Ata që adhurojnë Perëndinë duhet ta bëjnë këtë me zem-

rat e tyre, dhe adhurimi i tyre duhet të bëhet sipas Fjalës
së Perëndisë.

- Ai është i vetmi Perëndi i vërtetë.
Perëndia nuk do të pranojë adhurim nga ata që adhurojnë
ndonjë njeri ose diçka tjetër veç Perëndisë.

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

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

Edhe profetët e Perëndisë u kujtuan izraelitëve ligjet që
Perëndia i kishte dhënë Moisiut.
- Izraelitët nuk u ishin bindur këtyre ligjeve.3

- Profetët i thanë popullit që Zoti kërkon që ata të pendo-
hen përndryshe Ai do t’i dënojë ata.

Ai do të dërgojë armiqtë e tyre që të luftojnë kundër
tyre.
Armiqtë e tyre do t’i pushtojnë dhe do të çojnë robër në
vende të huaja.
Izraelitët atëherë do të ktheheshin në skllevër të
armiqve që flisnin gjuhë të cilat izraelitët nuk i dinin.
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Scripture
Reference

I Mbre-
tërit
18:21

Gjoni
4:24

3Për një përshkrim të
gjendjes morale dhe
shpirtërore të njerëzve
dhe gjykimin e tyre të mer-
ituar shish Jeremiah 5. ❏

2U thuaj studentëve të
vështrojnë tabelën e përm-
bajtjes në Biblat e tyre.
Tregoju emrat e këtyre
librave si dhe të shkrimeve
të tjera të profetëve.

Ju mund të dëshironi t’u
thoni që librat më të gjatë
quhen “profetët e mëdhenj”
dhe librat më të shkurtër
quhen “profetët e vegjël”,
një dallim ky bazuar vetëm
në madhësinë e librave. ❏



- Profeti Isaia i paralajmëroi izraelitët (dhjetë fiset veriore)
që Zoti do t’u dërgonte asirianët për të luftuar kundër tyre
dhe të zinte robër nëse ata nuk pendoheshin.

TREGO ASIRINË DHE IZRAELIN NË HARTËN 2.

$ LEXO Isaia 10:5,6.

- Jeremiah i paralajmëroi njerëzit në Jeruzalem dhe Jude
që Zoti do t’u dërgonte babilonasit për t’i shkatërruar ata.

TREGO BABILOBINË DHE JUDENË NË HARTËN 2.

$ LEXO Jeremiah 20:5.

Perëndia nuk ka ndryshuar.
- Ai është i vetmi Perëndi i vërtetë dhe i gjallë.
- Ai është Krijuesi ynë dhe do të dënojë të gjithë ata që

adhurojnë ose i shërbejnë cilitdo ose çdogjëje veç Atij.

D. Perëndia nuk e kishte harruar premtimin për të dërguar
Shpëtimtarin.

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

Megjithëse mijëra vjet kishin kaluar që kur Perëndia prem-
toi në kopshtin e Edenit se do të dërgonte Shpëtimtarin, Zoti
nuk e ka harruar këtë premtim. Ai do të dërgojë
Shpëtimtarin që do të shkatërrojë Satanin, do të çlirojë
njeriun dhe të bëjë të mundur që njeriu të vijë përsëri tek
Perëndia dhe të gëzojë miqësinë e Perëndisë.
- Kujto:

Perëndia ia përsëriti të njëjtin premtim Abrahamit, Isakut,
dhe Jakobit. Ai u premtoi atyre se do t’u dërgonte
Shpëtimtarin që do të ishte një nga pasardhësit e tyre.
Gjatë gjithë viteve, Perëndia vazhdimisht u kujtoi
izraelitëve Shpëtimtarin e premtuar. Zoti i premtoi Davidit
se Shpëtimtari që po vinte do të ishte nga linja e tij famil-
jare.

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

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

Qindra vite përpara se të vinte Shpëtimtari i madh,
Perëndia parashikoi shumë gjëra për Të.
- Ai u tha lajmëtarëve të Tij të zgjedhur, profetëve, se çfarë

do t’i ndodhte Shpëtimtarit.
- Ata i shkruan këto gjëra në librat e tyre të cilat tani i

kemi të regjistruara në Bibël.
- Në mësimet që vijojnë ne do të shohim disa nga këto pro-

feci dhe do të shohim se si i përmbushi ato Perëndia.
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Ai di gjithçka përpara se të ndodhë.

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

Perëndia nuk e braktisi planin e Tij për të dërguar
Shpëtimtarin edhe pse pjesa më e madhe e njerëzve nuk
ishin të interesuar për vullnetin e Tij për ta dhe as për
premtimet e Tij.

Perëndia e donte botën dhe nuk donte që njerëzit të shkonin
në dënimin e përjetshëm.

E. Qëndrimi i Izraelit kundrejt Perëndisë, profetët e Tij, dhe
mesazhi i tyre.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

Gjithmonë kishte disa izraelitë që i besonin Perëndisë dhe i
besonin mesazheve të lajmëtarëve të Tij.

Por pjesa më e madhe e izraelitëve nuk pranuan t’i
bindeshin fjalëve të Perëndisë.

Ata i përndoqën dhe i vranë lajmëtarët e Perëndisë.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
46, “HEDHJA POSHTË E
PROFETËVE”

- Ata vazhduan t’i adhuronin idhujt.

- Ata po ndiqnin rrugët e këqija të kombeve fqinjë.

- Shumë vazhduan të shkonin në tempull për të adhuruar
Perëndinë, për të kryer të gjitha ceremonitë, dhe për të
ofruar flijime, por nuk i bindeshin Perëndisë në çdo gjë që
bënin në jetën e tyre.

- Ata i thanë Perëndisë shumë fjalë të mira, por Ai nuk i
pranoi ato që thanë ata, sepse Ai e shikonte që ata nuk i
kishin me të vërtet ato që thonin, pra nuk i kishin në zem-
rat e tyre.

- Isaia 29:13 thotë, “...njerëzit m’u afruan me gojë, dhe më
nderuan me buzë, por i kanë larguar zemrat e tyre prej
meje...”

- Merr parasysh:

Ndoshta dikush mund t’ju ketë hidhëruar kundër
Perëndisë dhe kundër kishës. Ju i thoni vetes tuaj, “Unë
kurrë nuk dua të bëhem si ai njeri. Nëse kjo quhet fe, har-
roje këtë fare.”
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Ezekiel
18:32

Gjoni
3:16

II Pjetri
3:9



Perëndia e urren atë lloj feje. Mos lejo që një adhurues i
rremë t’ju pengojë për të besuar në Perëndinë e vërtetë dhe
për ta njohur Atë ashtu si është Ai.
Perëndia nuk gënjen. Ai është gjithmonë besnik dhe i
vërtetë. Ai nuk ndryshon kurrë. Ai është i dashur, i mirë
dhe i mëshirshëm.
Ai gjithashtu është i shenjtë dhe i drejtë dhe i dënon të
gjitha mëkatet.
Perëndia do t’i rregullojë mëkatet e adhuruesve të rremë.
Lëreni Perëndinë të merret me ata që ju ofendojnë dhe që ju
pengojnë për ta kuptuar Atë.
Ai do që ne t’i pranojmë mëkatet tona dhe t’i besojmë Atij.

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

Ne nuk mund ta mashtrojmë Perëndinë.
- Njeriu mund të shohë vetëm anën e jashtme dhe mund të

dëgjojë vetëm fjalët që ne flasim.
- Perëndia shikon në mendimet dhe zemrat tona.
Ai e di se si jemi ne me të vërtetë brenda qenies sonë.
- Ai thotë se ne të gjithë jemi mëkatarë.
- Askush nga ne nuk e kënaq Perëndinë me ato që ne

bëjmë.
Shumica e priftërinjve dhe e prijësve ishin njerëz të liq.
- Ata nuk i besonin Perëndisë.
- Ata nuk u bindeshin urdhërave të Tij.

^ Tema: Satani lufton kundër Perëndisë dhe vullnetit
të 

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

Por përveç profetëve të dërguar nga Perëndia, kishte edhe
profetë të rremë që i gënjyen izraelitët.
- Ata deklaruan se janë lajmëtarët e Perëndisë, por në të

vërtetë ishin shërbëtorët e Satanit.
- Ata u thanë gënjeshtra njerëzve.
- Ata i thanë popullit se gjithçka do të rregullohej dhe që

Perëndia nuk do t’i dënojë ata.

$ LEXO Jeremiah 6:13,14.

- Krahaso:
Satani është po ai edhe sot. Satani flet nëpërmjet njerëzve
që ju thonë se Fjala e Perëndisë  nuk është e vërtetë, ose që
mund të thonë se Perëndia nuk do ta dënojë mëkatin.
Shumë po predikojnë sot se nuk do të ketë dënim të përjet-
shëm, se Perëndia nuk do të dërgojë asnjë njeri në Ferr. Ata
mund t’ju thonë se gjithçka do të rregullohet. Njerëzit do të
jetojnë në paqë me njëri tjetrin dhe ne do të jemi si një
familje e madhe e lumtur.
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Disa po sugjerojnë se Perëndia ekziston që t’iu japë
njerëzve përfitime materiale dhe fizike. Ata thonë se po t’i
jepni një shumë parash kishës, edhe Perëndia nga ana e Tij
do t’ju japë shumë pasuri. Disa të tjerë po u thonë njerëzve
që t’i kërkojnë Perëndisë, sepse Perëndia e ka për detyrë t’u
japë njerëzve gjithçka që ata kërkojnë.

- Merr parasysh:

Perëndia nuk i ka borxh kurrkujt. Perëndia është sovran.
Ai është akoma i shenjtë, i drejtë dhe sovran. Perëndia nuk
do ta lejojë mëkatin në praninë e Tij dhe do të gjykojë çdo
formë mëkati. Ata që nuk pranojnë t’i besojnë Atij dhe të
vijnë tek Ai sipas mënyrës së Tij do të dënohen përgjith-
monë në Liqenin e Zjarrit. Perëndia thotë që nuk ka paqë
për të ligun. Kushdo që ju thotë se Bibla ka ndryshuar ose
që Bibla nuk është e vërtetë, ai është profet i rremë. Mos
dëgjoni atë që ju mëson në kundërshtim me ato që thotë
Perëndia në Bibël. Çdo njeri duhet të zgjedhë që ose të
besojë fjalët e njeriut ose Fjalën e Perëndisë

F. Gjykimi i Perëndisë mbi Izraelin dhe Judenë.

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

Perëndia është i durueshëm.

Ai nuk i dënon menjëherë mëkatarët.

- Krahaso:

Ai i paralajmëroi njerëzit në kohën e Noes për 120 vjet me
rradhë përpara se përmbytja t’i shkatërronte.

Për qindra vite, Ai i dërgoi Izraelit lajmëtarët e Tij. Ata e
paralajmëruan Izraelin për zemërimin e Perëndisë dhe për
dënimin që i priste po të mos pendoheshin.

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

Izraeli nuk besonte që Perëndia do të lejonte armiqtë e tyre
të pushtonin vendin e tyre dhe t’i zinin robër.

Meqë Izraeli nuk besoi dhe nuk u pendua, Perëndia i lejoi
armiqtë e tij të luftonin kundër izraelitëve dhe t’i pushtonin.

Asirianët i pushtuan të dhjetë fiset e veriut dhe i zunë robër.

TREGO ASIRINË DHE IZRAELIN VERIOR NË HARTËN 2.

$ LEXO II Mbretërit 17:-8.

Asirianët sollën njerëz nga vende të tjera për të jetuar në
pjesën veriore të Izraelit.

- Këta njerëz adhuronin idhujt.

- Ata nuk e njihnin Perëndinë e vërtetë dhe të gjallë të
Izraelit.
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Shumë nga izraelitët e dhjetë fiseve veriore që nuk u morën
robër u martuan me njerëzit e ardhur nga vendet e tjera.
- Pasardhësit e këtyre martesave të përziera u quajtën

samaritanë.
- Samaritanët vazhduan ta adhurojnë Zotin, por ata e

adhuronin Atë sipas mënyrave të tyre dhe jo sipas rrugës
që Perëndia i kishte thënë Moisiut.

- Për më tepër, ata refuzuan të shkonin në tempullin e
Perëndisë në Jeruzalem.

- Për këto arsye Perëndia nuk e pranoi adhurimin e tyre.
Edhe Juda, që përfshinte të dy fiset jugore të Izraelit si dhe
popullin e Jeruzalemit, nuk pranoi të pendohej, kështu që
Perëndia i lejoi babilonasit t’i merrnin me vete në vendin e
tyre.

TREGO BABILONINË, JUDENË, DHE JERUZALEMIN
NË HARTËN 2.
- Babilonasit i shkatërruan muret prej guri të Jeruzalemit.
- Ata shkatërruan dhe dogjën tempullin e Perëndisë që

kishte ndërtuar mbreti Solomon.

$ LEXO II Mbretërit 25:1-12.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
47, “SHKATËRRIMI I JERUZA-
LEMIT”

Perëndia bëri ato që i kishte paralajmëruar izraelitët se do
të bënte po të mos pendoheshin.
- Njerëzit nuk do ta besonin Fjalën e Tij, kështu që Ai i

dënoi.
- Të gjithë ata që nuk besojnë do të dënohen nga Perëndia

përgjithmonë.

G. Rikthimi i të internuarve nga Babilonia.

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

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

Mbas shumë viteve, populli i Judesë që ishin në Babiloni u
penduan dhe i kërkuan Zotit që t’i kthente përsëri në vendin
e tyre.
Zoti i dëgjoi britmat e tyre për ndihmën e Tij, dhe Ai i solli
shumë prej tyre në Jeruzalem.
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- Ata e rindërtuan Jeruzalemin si dhe muret prej guri që
rrethonin qytetin.

- Ata gjithashtu rindërtuan edhe tempullin.4

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
48, “RESTAURIMI I TEMPULLIT”

Izraelitët që u kthyen në tokën e tyre morën një emër tjetër.
- Ata u quajtën çifutë, emër ky që përdoret edhe sot për

pasardhësit e këtyre njerëzve sot.
- Emri çifut ndoshta vjen nga emri Juda.
Çifutët vazhduan ta adhurojnë Zotin, megjithëse shumica
nuk e adhuronin me zemrat e tyre.
- Ata shkonin në tempull me flijimet e tyre.
- Por ata nuk besonin në të vërtetë se ishin mëkatarë që

kishin nevojë për mëshirën e Perëndisë.

H. Grekët dhe romakët.

Zoti i dënoi edhe një herë duke lejuar kombe të tjera të vinin
dhe t’i pushtonin izraelitët.
Grekët e pushtuan vendin e çifutëve dhe u mësuan gjuhën
greke.5

TREGO GREQINË NË HARTËN 2.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

Perëndia, me sovranitetin e Tij, do ta përdorte gjuhën greke
për të përhapur Fjalën e tij në mbarë botën e qytetëruar.
- Shtjello në tej:

Në atë kohë, Bibla nuk ishte përfunduar. Vetëm ajo pjesë që
dihet si Testamenti i Vjetër ishte shkruar. Disa nga këto
libra ishin duke u përkthyer në greqisht nga hebraishtja që
ishte gjuha origjinale. Njerëzit në vende shumë larg
Izraelit po përgatiteshin duke lexuar Fjalën e Perëndisë
për ardhjen e Shpëtimtarit.
Më vonë në shekullin e parë të erës sonë, kur Perëndia u
dha njerëzve pjesën tjetër të Fjalës së Tij, Testamentin e Ri,
Ai bëri që ai të shkruhej në greqisht, që në atë kohë ishte
gjuha që flitej në shumë vende të largëta.
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Mbas një farë kohe, romakët i mposhtën grekët, dhe push-
tuan Jeruzalemin dhe tokën e Izraelit.6

TREGO ROMËN NË HARTËN 2.
Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
49, “REGIMI ROMAK”

Romakët i pushtuan çifutët dhe i detyruan të paguanin
taksa.

- Po të mos i bindej njeri, ai dënohej shumë rëndë.
- Romakët vranë shumë çifutë me shpata dhe heshta; të

tjerët i kryqëzuan.
Perandori romak, Cezari, caktoi njerëz që të sundonin në
vend të tij në shumë vende të tjera që ai i kishte pushtuar.
- Romakët adhuronin shumë perëndi të rreme; ata

adhuronin edhe Cezarin.
- Megjithatë, romakët i lejuan çifutët të adhuronin Zotin

duke shkuar në tempull.
Përsëri, me anë të sovranitetit të Perëndisë, sundimi romak
solli të mirat e tij.
- Perëndia i lejoi romakët të ndërtonin shumë rrugë të

shkëlqyeshme që lidhnin mbarë perandorinë.
- Perëndia po përgatiste terrenin që Fjala e Tij të shkonte

në vendet më të largëta.

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

Perëndia kujdeset për të gjithë njerëzit në të gjitha kombet
e botës.

I. Sinagogat e ndërtuara për t’u mësuar njerëzve Ligjin.

Gjatë këtyre kohëve, çifutët ndërtuan shtëpi për t’u mbled-
hur, që quheshin sinagoga, ku ata mund të lexonin dhe të
studionin Shkrimet e Shenjta të Testamentit të Vjetër.
- Për shkak të persekutimit dhe zënies rob, çifutët tani

ishin shpërndarë në shumë vende.
- Sinagogat tani u ndërtuan jo vetëm në pjesën më të

madhe të qyteteve të Izraelit, por në shumë qytete në
Azinë e Vogël, Greqi, Persi, dhe Afrikën Veriore.

TREGOI KËTO ZONA NË HARTË.
- Ditën e fundit të javës, çifutët mblidheshin në sinagogat e

tyre, dhe mësuesit çifutë fetarë dhe prijësit e tyre u lex-
onin dhe shpjegonin shkrimet e Moisiut dhe të profetëve.
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- Pjesa më e madhe e çifutëve shkuan në tempull dhe në
sinagoga, por në të vërtetë nuk i besonin Zotit dhe nuk i
bindeshin Fjalës së Tij.

- Ata mblidheshin vetëm si për të respektuar detyrimet dhe
zakonet e tyre kulturore; ata nuk e adhuronin Perëndinë
nga zemra e tyre.

J. Besimtarët çifutë të vërtetë.

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

^ Tema: Njeriu mund të vijë tek Perëndia vetëm
sipas 

vullnetit dhe planit të Perëndisë.

Megjithatë, kishte gjithmonë një numër i vogël njerëzish që
e besonin Fjalën e Perëndisë të dhënë nëpërmjet lajmë-
tarëve të Tij.
- Ata i besonin Zotit dhe përpiqeshin të zbatonin urdhërat e

Tij.
- Ata u pranuan nga Zoti për shkak të besimit të tyre tek

Ai.
- Krahaso:

Ata ishin si Abeli, Noah, Abrahami, dhe shumë të tjerë që e
kuptuan që ishin mëkatarë dhe i besonin Zotit për
mëshirën dhe faljen e Tij.

- Ata po prisnin ardhjen e Shpëtimtarit që kishte premtuar
Perëndia, i cili do të shkatërronte Satanin dhe prisnin
dënimin për mëkatet e tyre.7

- Mijëra vite kishin kaluar qëkur Perëndia kishte premtuar
se do të dërgonte Shpëtimtarin, por ata e dinin se Ai do të
vinte tamam në kohën që e kishte planifikuar Perëndia.

- Merr parasysh:

Kujt i ngjajmë ne? A i ngjajmë izraelitëve që nuk pranuan
t’i besojnë Perëndisë apo jemi si ata pak që me mençuri i
besuan Perëndisë dhe Fjalës së Tij?

K. Përfundim

Mosbesimi i Izraelit dhe mospranimi i premtimit të
Perëndisë i shkaktoi Zotit trishtim dhe hidhërim të thellë.
Tek Psallmet 81:13,14,16, Perëndia thotë, “Ah, sikur populli
im të më dëgjonte, sikur Izraeli të ecte në rrugët e mia! Do t’i
poshtëroja menjëherë armiqtë e tyre...” Perëndia tha se Ai do
t’i kishte “...ushqyer ata ...me grurin më të mirë: dhe me
mjalt nga shkëmbi...”
Perëndia, vërtet, ishte i trishtuar nga Izraeli; por Ai kurrë
nuk i ndryshoi planet e Tij për ose nuk i kishte harruar
premtimet e Tij.
Tani Ai po shtrinte hirin e Tij dhe mëshirën në mbarë botën.
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Ai kishte përcaktuar një gjuhë të përbashkët, një sistem
rrugësh të përsosur, dhe vende për mbledhje në vendet më
të largëta.
Ai po përgatiste terrenin që të gjithë ta merrnin vesh ard-
hjen e Shpëtimtarit.

PYETJE:

1. Përse i thirri Perëndia njerëzit për t’u bërë lajmëtarët e Tij?
Sepse Perëndia i do të gjithë njerëzit, Ai do që ata ta dinë të
vërtetën dhe të çlirohen nga pushteti i Satanit, vdekja dhe
mëkati.

2. Çfarë i thanë profetët e Perëndisë Izraelit në atë kohë? Ata
u thanë izraelitëve të pendohen dhe t’i besojnë Perëndisë.

3. Çfarë u tha Zoti se do të bënte në qoftë se ata nuk do të pen-
doheshin? Zoti u tha se Ai do t’i lejonte asirianët t’i zinin
robër dhe babilonasit të shkatërronin Jeruzalemin.

4. A ka ndryshuar Perëndia? Jo, Perëndia është gjithmonë po i
njëjti. Ai do të dënojë të gjithë ata që adhurojnë ose i shërbe-
jnë ndonjë tjetri veç Tij, Perëndisë së vërtetë dhe të gjallë.

5. Megjithëse mijëra vite kishin kaluar, a e kishte harruar
Perëndia premtimin për të dërguar Shpëtimtarin? Jo,
Perëndia nuk harron kurrë.

6. Kujt i dha Perëndia më shumë informacion për ardhjen e
Shpëtimtarit? Perëndia ua dha këtë informacion profetëve.

7. Ku janë shkruar këto gjëra? Ato janë shkruar në Bibël.

8. Cili ishte qëndrimi i shumicës së Izraelitëve ndaj Perëndisë
dhe profetëve të Tij? 
a. Ata i persekutuan dhe i vranë profetët e Perëndisë.

b. Ata vazhduan të adhurojnë idhujt.

c. Ata ndoqën rrugët e këqija të kombeve përreth.

9. A vazhduan izraelitët të shkonin në tempull, të ofrojnë fli-
jime, dhe të adhurojnë Perëndinë? Po, ata vazhduan.

10. A ishte i kënaqur Perëndia me këto gjëra? A e pranoi Ai
adhurimin dhe flijimet e tyre? Jo.

11. Përse nuk e pranoi Perëndia adhurimin dhe flijimet e
shumë prej izraelitëve? Sepse ata po e adhuronin Perëndinë
dhe buzë, por je me zemër, ata nuk ishin penduar dhe nuk i
besonin Perëndisë.

12. Kush i di mendimet tona dhe kush shikon brenda në zemrat
tona? Perëndia.

13. Çfarë thotë Perëndia për ne të gjithë? Perëndia thotë që ne të
gjithë jemi mëkatarë dhe nuk mund ta kënaqim Atë.

14. A pranoi Perëndia ndonjë nga izraelitët? Po, Ai pranoi ata që
i pranuan Perëndisë që janë mëkatarë dhe që i besuan Atij
për mëshirën dhe faljen e Tij.
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15. Për kë po prisnin këta izraelitë besimtarë? Ata po prisnin
Shpëtimtarin që u kishte premtuar Perëndia se do t’i shpë-
tonte nga Satani si dhe nga dënimi për mëkatet e tyre.

16. Çfarë lejoi Perëndia që t’u ndodhë dhjetë fiseve veriore të
Izraelit? Zoti i lejoi asirianët t’i zinin izraelitët robër.

17. Çfarë lejoi Perëndia t’i ndodhë Jeruzalemit si dhe dy fiseve
jugore? Zoti i lejoi babilonasit të shkatërronin Jeruzalemin
dhe t’i zinin dy fiset robër.

18. A u kthyen ndonjë nga izraelitët në vendin e tyre? Po, kur u
penduan, Zoti i solli përsëri në Jeruzalem shumë prej tyre.

19. Çfarë bënë ata kur u kthyen në Jeruzalem? Ata e rindërtuan
qytetin dhe muret e tij prej guri, dhe rindërtuan tempullin e
Zotit në Jeruzalem.

20. Çfarë emri të ri morën izraelitët kur u kthyen? Ata u qua-
jtën çifutë.

21. Kush ishin popujt e tjerë që i pushtuan çifutët? Grekët dhe
romakët.

22. Kë adhuronin romakët? Ata adhuronin perëndi të rreme si
edhe mbretin e tyre Cezarin.

23. Çfarë ishin sinagogat? Ato ishin ndërtesa që çifutët i ngritën
në të gjitha qytetet e tyre si vende për të studiuar dhe për t’u
mësuar njerëzve Testamentin e Vjetër. Çifutët takoheshin në
sinagoga në ditën e fundit të çdo jave.

24. A kishte çifutë që ishin besimtarë të vërtetë si Abrahami,
Isaku, Jakobi, Moisiu dhe Davidi? Po, disa e kuptuan se
ishin mëkatarë dhe i besuan Perëndisë. Ata erdhën tek
Perëndia sipas rrugës që Perëndia i kishte mësuar Moisiut,
duke sjellë flijime kafshësh dhe gjaku. Ata po prisnin që
Perëndia të sillte Shpëtimtarin.
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