
Rruga e Shkruesve dhe e Farisejve
nuk Është Rruga e Perëndisë

SHKRIMI I SHENJTË: Marku 7:1-9, 14-23; Luka 18:9-14

QËLLIMET E MËSIMIT:
� Të tregojë që njeriu është mëkatar. Ai ka nevojë për Perëndinë dhe nuk

mund ta shpëtojë dot vetveten.

� Të tregojë që njeriu mund të vijë tek Perëndia vetëm sipas vullnetit dhe
planit të Perëndisë.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të shohin që ata nuk mund ta fshehin mëkatin e tyre nga Perëndia.

� Të shohin që ata nuk mund të shpëtojnë dot me anë të veprave të mira
që mund të kenë bërë.

� Të shohin që vetëm Perëndia mund t’i shpëtojë ata.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Jezus Krishti erdhi që të çlirojë njeriun—liri që Ligji nuk mund ta japë. Ligji
iu dha njeriut që t’i tregojë mëkatet e tij. Jezus Krishti e përmbushi në mënyrë të
plotë Ligjin. Ai futet brenda besimtarit dhe i jep atij liri dhe fuqi për të bërë atë që
është e drejtë, jo i detyruar nga Ligji, por për të kënaqur Zotin.

Edhe pse Ligji nuk e çliron njeriun nga mëkati, prapëseprapë shumica e
njerëzve përpiqen të ndjekin Ligjin. Mishi kërkon më mirë të “bëjë” dhe të “fitojë”
se sa të përftojë me anë të besimit nëpërmjet hirit. Edhe fëmijët e vegjël mëso-
hen menjëherë t’i përshtaten një sistemi “ligjesh” pa ndryshuar në të vërtetë
zemrën e tyre.

Gjatë shpjegimit të mësimit, ne duhet që vazhdimisht t’i lutemi Perëndisë të
na ndihmojë që ta paraqesim mesazhin e Tij të hirit, sa më qartë; ky është një
nder i madh që Zoti na ka dhënë neve mëkatarëve që nuk e meritojmë. Ne
shpëtuam në sajë të hirit të Tij dhe rritemi nëpërmjet hirit të Tij.

Mendo. A ka ndonjë gjë që na atribohet neve pa dëshirën e Tij. Jo.
Studentët duhet ta dinë që ne nuk mbështetemi në veprat e mira që mund të
kemi që të pranohemi nga Perëndia. Ata duhet ta kuptojnë që edhe ne jemi
mëkatarë të shpëtuar nga hiri i Perëndisë. Ana jonë e jashtme nuk ka të bëjë
fare me pranueshmërinë tonë nga Perëndia. Ne u bëmë të Tijit thjesht për shkak
të mëshirës dhe hirit të Tij për të na pranuar ne nëpërmjet Jezus Krishtit.
Perëndia na pastroi nga brenda në mënyrë që të na pranonte në familjen e Tij.
Ne erdhëm tek Ai pikërisht si ai tagrambledhësi, një mëkatar që i besoi
Perëndisë dhe kishte besim se Perëndia do ta falte dhe do t’i jepte jetë të re.

MËSIMI

40
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Mateu
6:1-18;
23:1-39

Romakët
2:17-29;
3:1-31

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim, që flet për
hipokrizinë e farisejve
dhe të shkruesve, tregon
kotësinë e fesë sipër-
faqësore pa pendimin
dhe besimin në
Perëndinë. Veprat e mira
të njeriut nuk mund ta
shpëtojnë atë; ai duhet
të vijë tek Perëndia me
anë të besimit, duke e
besuar Jezusin si
Shpëtimtarin e tij.
Ky mësim gjithashtu bën
dallimin midis farisejve
dhe tagrambledhësit të
penduar, që u pranua nga
Perëndia, sepse ai e pra-
noi që ishte mëkatar dhe
erdhi tek Perëndia me anë
të besimit.

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. 72, “Traditat e farisejve”
� Ndihmesat pamore që tregojnë veçimin e njeriut dhe të Perëndisë (ilus-

truar në këtë mësim)

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 39.

A. Hyrje

A keni blerë ndonjëherë një makinë të përdorur—nga ato që
duken të reja e të bukura?
Ju mund ta keni vënë re (me vonesë) që pjesa më e mirë dhe
më e bukur e makinës është ajo e bojës!
Po ta dinit se si ishte makina nga brenda, ju nuk do ta kishit
blerë kurrë.
Ne nuk jemi gjithmonë në gjendje të shohim brenda gjërave,
por Perëndia sheh gjithçka.

B. Rregullat e farisejve

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.
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nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

I Samueli
16:7

Hebrejtë
4:13

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)



^ Tema: Njeriu mund të vijë tek Perëndia vetëm
sipas 

vullnetit dhe planit të Perëndisë.

$ LEXO  Marku 7:1-5.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
72, “TRADITAT E FARISEJVE”

- Shënim:
Një farise tipik mbante një kuti të vogël lëkure në ballë me
vargjet nga Shkrimet e Shenjta. Ai kishte një kuti të vogël
lidhur në krahun e tij me një gjalmë lëkure. Perëndia u
kishte dhënë izraelitëve udhëzime që t’i lidhnin Ligjet e Tij
në duar dhe të vinin midis syve; ata e morën Perëndinë
fjalë për fjalë dhe donin që të gjithë ta respektonin Ligjin
në këtë mënyrë. Kur një farise tipik i jepte para një të var-
fëri, ai do të sigurohej që të gjithë do ta merrnin vesh se ai
po jepte para, dhe të gjithë ta shihnin që ai po depozitonte
para në thesar. Ai donte të lutej në publik në mënyrë që të
gjithë ta shihnin devocionin e tij.
Gjërat që i bënte—respektimi i Ligjit, dhënia, të luturit—
këto në vetvete nuk ishin fyese për Zotin. Ajo që nuk
shkonte ishte qëndrimi në zemrën e tij. Ai nuk i bënte këto
gjëra sepse besonte se Perëndia do ta shpëtonte nga
mëkatet e tij. Përkundrazi ai mendonte se ishte aq i mirë sa
të kënaqte Perëndinë, dhe për këtë arsye ai donte që njerëzit
ta shihnin se sa i mirë ishte.

Farisejtë nuk ishin dakord me dishepujt e Jezusit, sepse ata
nuk bënin ato gjëra të cilat farisejtë thoshin se janë të
domosdoshme për t’u pranuar nga Perëndia.
- Shkruesit dhe farisejtë i kishin shtuar rregulla të tjera

Fjalës së Perëndisë.
- Ata thonin që një njeri duhet të ndjekë këto rregulla që të

pranohet nga Perëndia.
- Këta prijësa çifutë ishin shumë krenarë që i respektonin

këto rregulla (megjithëse ngandonjëherë ata i thyenin
edhe vetë).

- Shënim:
Farisejtë i kishin shtuar qindra ligje të tjera ligjeve origji-
nale që Perëndia i dha Moisiut. 1 Askush nuk ishte në
gjendje t’i respektonte këto rregulla; por farisejtë sundonin
mbi njerëzit dhe i dënonin ata që i theynin këto ligje,
megjithëse vetë farisejtë herë pas here i shkelnin edhe vetë.

Deutero-
nomia
6:8

Mateu
6:2,5;
23:1-28
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1Fariejtë shtuan ligje që
ata menduan se do t’i
bënin njerëzit të mos i
thyenin ligjet origjinale të
Perëndisë. Për shembull,
ata kishin tridhjetë e nëntë
“lloje kryesore të
veprimeve të ndaluara
ditën e sabatit” (The
Illustrated Bible Dictionary,
vol 3, f 1210). ❏



Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

Ata nuk kishin mëshirë ndaj mëkatarëve; ata vetëm sa ia
bënin mëkatin edhe më të rëndë dhe më të padurueshëm
duke i shtuar edhe peshën e fajit dhe të dënimit.

Ata ishin hipokritë.

- Ata krenoheshin që bënin të gjitha këto gjëra në pamjen e
jashtme, siç është larja e duarve, e enëve dhe e tryezave
përpara se të hanin.

- Por ata nuk e kuptonin ose nuk donin t’ia dinin që
Perëndia shikonte të ligën në zemrat e tyre.

- Krahaso:

Edhe sot ka njerëz të tillë, që e ekspozojnë fenë e tyre, duke
i kritikuar ata që nuk janë si ata; megjithatë në zemrat e
tyre, ata përsëri janë nën sundimin e Satanit.

C. Dënimi i Jezusit nga farisejtë.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Marku 7:6.

Jezusi citoi ato që ka thënë profeti Isaia për çifutët.

- Ata thanë shumë gjëra të mira me buzët e tyre.

- Por në zemrat e tyre, ata nuk e donin Perëndinë dhe as
nuk i besonin dhe nuk i bindeshin Fjalës së Tij.

^ Tema: Njeriu mund të vijë tek Perëndia vetëm
sipas 

vullnetit dhe planit të Perëndisë.

$ LEXO Marku 7:7-9.

Perëndia nuk e pranoi adhurimin e çifutëve që nuk rridhte
nga zemrat e tyre.

- Perëndia i hodhi ata poshtë.

- Ata nuk erdhën tek Perëndia duke i pranuar që janë
mëkatarë dhe duke besuar se Ai do të dërgonte
Shpëtimtarin.

- Krahaso:

Edhe sot ka akoma nga ata që u mësojnë njerëzve idetë e
tyre në vend të atyre të Perëndisë.

Shumë fe sot predikojnë rregulla që nuk janë në Bibël.

Njerëzve u thuhet se po t’i ndjekin këto rregulla dhe po të
bëjnë gjërat që predikojnë këtë fe, ata do të pranohen nga
Perëndia.
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ONJERIUOOooOOOOOOOOOoooOOOOPERËNDIA
Veprat e Mira

Duke ndjekur
Rregullat

Isaia
29:13



Ndihmesa pamore e sugjeruar:

- Perëndia thotë që një predikim i tillë është pa vlerë dhe i
padobishëm.

- Këta njerëz thonë se po ndjekin dhe adhurojnë Perëndinë,
por në të vërtetë ata nuk janë duke adhuruar Perëndinë.

- Ata që i besojnë vetëm zbatimit të rregullave nuk do të
pranohen nga Perëndia.

Është shumë e gabuar që t’i shtosh ose të heqësh diçka nga
Fjala e Perëndisë.

D. Jo ato që hamë por si jemi

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

Shkruesit dhe farisejtë e theksonin me të madhe
mosngrënien e disa ushqimeve.
Ata mendonin se kjo do t’i ndihmonte që të pranoheshin nga
Perëndia.

$ LEXO Marku 7:14-19.

Jezusi e bëri shumë të qartë se ajo që ne hamë nuk lidhet
shumë me faktin nëse do të pranohemi ose jo nga Perëndia,
por janë gjërat mëkatare që Perëndia sheh në zemrat tona.
- Merr parasysh:

Si mund të ndryshojë zemrën e njeriu ajo që ha ose nuk ha
ai?
Ajo që ne hamë ose nuk hamë nuk mund ta ndryshojë
kurrë zemrën tonë mëkatare dhe kurrë nuk na bën ne të
pranueshëm për Perëndinë.

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

$ LEXO Marku 7:20-23.

Perëndia i sheh të gjitha këto gjëra të këqija në zemrat tona.
- Këto janë gjëra që na bëjnë ne të papranueshëm për

Perëndinë.
- Edhe sikur ne të mos i bëjmë në të vërtetë këto gjëra,

Perëndia thotë se shumë gjëra të këqija, janë përsëri në
zemrën tonë; dhe prandaj ai nuk mund të na pranojë.
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

- Merr parasysh:
Hidhi një sy nga afër listës tek Marku 7:21-23.
Po të jemi të ndershëm me veten tonë, ne ndoshta do të gje-
jmë diçka në listën që përshkron disa nga gjërat që janë në
zemrat tona. Ndoshta ne nuk kemi vjedhur ndonjë gjë, por
a kemi qenë ndonjeherë krenarë për ato që kemi arritur
dhe nuk ia kemi atribuar Perëndisë për mençurinë dhe
energjitë që na ka dhënë?
Tek Deuteronomia 8:18 kemi një varg që duhet marrë
parasysh, “Por ti duhet ta kujtosh ZOTIN, Perëndinë tënde:
sepse është ai që të ka dhënë fuqinë për t’u bërë i pasur...”
Ne nuk duhet ta harrojmë Jakobin 2:10 që thotë që po të
kemi thyer qoftë edhe njërën nga urdhëresat e Perëndisë, ne
jemi fajtor se i kemi thyer të gjitha ato.

E. Farisejtë krenarë

^ 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.

$ LEXO Luka 18:9-12.

Jezusi po u thoshte një shëmbëlltyrë.
Shëmbëlltyra është një tregim për gjërat të kësaj bote, por
na mëson diçka për Perëndinë dhe marrëdhëniet tona me
Të.
Fariseu u ngjit në tempull për të biseduar me Perëndinë.
- Ai ishte krenar, dhe kishte besim tek veprat e mira që ai

kishte bërë në jetën e tij.
- Ai mendonte se ishte aq i mirë saqë Perëndia do ta pra-

nonte për ato që kishte bërë.
- Krahaso:

Fariseu ishte si Kaini. Kaini erdhi tek Perëndia sipas
mënyrës së tij, duke besuar në gjërat që ai vetë kishte rritur
nga toka.

Ashtu si Perëndia nuk e pranoi Kainin, po ashtu Perëndia e
hodhi poshtë edhe këtë farise.
- Krahaso:

A ndryshon pozita e fariseut përpara Perëndisë nga e një
njeriu sot që beson se veprat e mira që ka bërë në jetën e tij
mund të shpëtojnë atë? Jo, të dy janë të ndarë nga Perëndia
për mëkatet e tyre.
Satani e di se burrat dhe gratë sot mund të vihen nën kon-
troll nëpërmjet krenarisë së tyre, njësoj si ky farise. Fariseu
besonte se në vetvete ai kishte aq mirësi sa ta kënaqte
Perëndinë.
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2Ndërsa i përmendni
këto gjëra, ju mund t’i
shkruani në një
ndihmesë pamore si kjo
që tregohet më poshtë. ❏



Sa shumë njerëz sot besojnë se veprat e tyre të mira do t’i
shpëtojnë ata? Po të pyesësh një numër njerëzish përse
mendojnë se Perëndia do t’i pranojë ata në Qiell, shumë do
t’ju thonë se ata shpesojnë që Perëndia t’i pranojë në
Parajsë sepse kanë kryer shumë gjëra të mira në jetën e
tyre. 2

Ata kanë bërë një jetë të mirë.
Ata i përkasin një kishe.
Ata janë pagëzuar.
Ata kanë punuar shumë në një organizatë bamirëse.
Ata kanë dhënë shumë si lëmoshë.
Ata kanë qenë familjarë të mirë.
Ata kanë bërë shumë gjëra të mira për njerëzit pa fat.

Ose ata mund t’ju thonë që Perëndia do t’i pranojë ata
sepse:

Aya nuk pinë pije alkoholike.
Ata nuk pinë duhan.
Ata nuk gënjejnë ose nuk vjedhin.

Në fund të fundit, ata janë më të mirë se ai që i bën të
gjitha këto gjëra, apo jo? A janë vërtet?
Perëndia thotë që të gjithë mëkatojnë.
Të gjithë janë të ndarë prej Tij, dhe askush nuk mund të
bëjë ndonjë gjë me përpjekjet e tij që të na bashkojë ne me
Perëndinë.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

Tek Isaia 64:6 Perëndia thotë që “...ne të gjithë jemi si një
gjë e papastër, dhe të gjitha veprat tona të drejtësisë janë si
rroba të ndotura...”

F. Tagrambledhësi i penduar

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

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

“...të gjitha
veprat tona të

drejtësisë janë si
rroba të ndo-

tura...”
Isaia 64:6

Jeta e Mirë

Pagëzimi

Anëtar Kishe

Lëmosha

Nuk pi pije ose
nuk pi duhan



$ LEXO Luka 18:13.

- Kujto:

A ju kujtohet kur folëm për tagrambledhësi? Po, ishte Levi,
që quhej edhe Mateu. A ju kujtohet se çfarë thoshin njerëzit
për tagrambledhësit? Ata i urrenin tagrambledhësit sepse
ata merrnin para më shumë dhe i mbanin për veten e
tyre—në të vërtetë ata vidhnin nga njerëzit e tjerë.

Ky tagrambledhës nuk u përpoq t’ia fshihte mëkatin e tij
Perëndisë.
- Ai e pa veten e tij ashtu siç e shihte Perëndia atë.
- Ai i pranoi Perëndisë mëkatet e tij.
- Ai e dinte se, në qoftë se Perëndia nuk do të dërgonte një

Shpëtimtar, ai do ta kalonte përjetësinë i dënuar nga
Perëndia për mëkatet e tij.

Por ky njeri e besoi Zotin si Shpëtimtarin e tij.
- Perëndia pati mëshirë për të.
- Ai e fali atë dhe e pranoi.
- Krahaso:

Ai ishte si Abeli që i pranoi Perëndisë mëkatet e tij dhe
besoi që vetëm Perëndia ishte Shpëtimtari i tij.

G. Vendimi i Jezusit

^ Tema: Njeriu mund të vijë tek Perëndia vetëm
sipas 

vullnetit dhe planit të Perëndisë.

$ LEXO Luka 18:14.

Fariseu nuk e pranonte që ishte fajtor dhe mëkatar i pash-
presë që kishte nevojë për mëshirën e Perëndisë, kështu që
Perëndia nuk i fali mëkatet e tij.
Perëndia nuk e pranoi atë ashtu si nuk pranoi Kainin që
nuk besonte dhe që rebeloi.

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

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

Tagrambledhësi ishte ndryshe.
- Ai e besoi Fjalën e Perëndisë dhe e pranoi që ishte një

mëkatar i pashpresë, që mund t’i shpëtonte gjykimit të
Perëndisë vetëm nëpërmjet mëshirës së Perëndisë.

- Tagrambledhësi e meritonte të ndahej nga Perëndia
përgjithmonë.

- Por për shkak të dashurisë së Perëndisë, mëshirës dhe
hirit të Tij, Ai e pranoi tagrambledhësin ashtu siç pranoi
Abelin që e besoi Fjalën e Perëndisë.

548

Mësimi 40: Rruga e shkruesve dhe e Farisejve nuk Është Rruga e Perëndisë

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

3Këtu ne nuk po inkurajo-
jmë jetesën pa drejtësi dhe
nuk po mohojmë detyrën e
besimtarit që të jetojë
duke iu bindur Perëndisë.
Atë që po themi këtu është
që e vetmja rrugë shpëtimi
për njeriun është nëpërm-
jet hirit të Perëndisë me
anë të besimit në veprën
shpëtimtare të Jezus
Krishtit. ❏

Romakët
5:8

Romakët
3:19-28



H. Përfundim

Edhe sikur një njeri të mos pëlqehet nga të tjerët, ose edhe
sikur ai të ketë bërë ndonjë gjë që të quhet e keqe nga
njerëzit e tjerë, ai përsëri mund të pranohet nga Perëndia
nëse ai shkon tek Ai me besim, duke e besuar Jezus Krishtin
si Shpëtimtarin e tij.3

Perëndia do ta pranojë atë njeri mbi bazën e besimit tek
Jezus Krishti si Shpëtimtari i tij.

- Kjo është e vetmja rrugë për t’u pranuar nga Perëndia.

- Ai nuk do të pranojë njeri që vjen tek Ai me ndonjë rrugë
tjetër.

Ne vetë nga ana jonë nuk mund të bëjmë asgjë për të shpë-
tuar nga mëkatet tona.

PYETJE:

1. Përse u zemëruan farisejtë me dishepujt e Jezusit? Sepse
ata nuk ndiqnin të gjitha rregullat që farisejtë thoshin se
janë të domosdoshme për t’u pranuar nga Perëndia.

2. Çfarë kishte thënë profeti Isaia për njerëz të tillë si farise-
jtë? Isaia tha që ata thonë gjëra të mira për Perëndinë me
buzët e tyre por në zemrat e tyre, ata në të vërtetë nuk e beso-
jnë Fjalën e Perëndisë; ata nuk e duan në të vërtetë Perëndinë
dhe nuk i binden Atij.

3. A ka të drejtë ndonjë njeri të shtojë idetë ose rregullat e tij
në Bibël? Jo, ne kurrë nuk duhet t’i shtojmë ose t’i heqim
ndonjë gjë atyre që ka thënë Perëndia në Bibël.
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4. A ndikon ajo që ne hamë ose nuk hamë në pranueshmërinë

e Perëndisë? Jo! Ajo që shkon në stomakun tonë ose ajo që

veshim nuk ndikon në faktin nëse Perëndia do të na pranojë

ose jo.

5. Njeriu gjykon nga ato që ne bëjmë nga ana e jashtme, po

Perëndia, nga ç’pikëpamje na shikon? Perëndia na shikon

brenda në zemrat tona.

6. Cilat janë gjërat e mëkatshme që Perëndia sheh në zemrën

tonë? Mark 7:21,22.

7. Përse e pranoi Perëndia tagrambledhësin dhe nuk e pranoi

fariseun? Sepse tagrambledhësi i pranoi Perëndisë që ishte

mëkatar dhe kishte nevojë për mëshirën e Perëndisë. Fariseu

ishte krenar dhe mendonte se mirësia e tij do ta bënte të

pranueshëm për Perëndinë.
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