
Jezusi i Donte Fëmijët dhe Mësimi
që i Dha Djaloshit Pasanik

SHKRIMI I SHENJTË: Marku 10:13-24

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë që ne duhet të shkojmë tek Perëndia me po atë besim që
kanë edhe fëmijët.

� Të tregojë që ne nuk mund të jemi edhe aq të mirë sa të pranohemi nga
Perëndia.

� Të tregojë marrëzinë kur u besojmë pasurive.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të shohin që Jezusi i do ata

� Të shohin që ata kanë nevojë të shpëtohen.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Ky djalosh i ri në këtë histori i kërkoi Jezusit po atë që shumë njerëz sot do t’i
kërkonin Atij. Përsa i përket pasurisë materiale ky djalosh i kishte të gjitha dhe bile
edhe më shumë; megjithatë ai e dinte që nuk ishte në rregull me Perëndinë,
kështu që ai erdhi për ta pyetur Jezusin se çfarë duhet të bënte që të trashëgonte
jetën e amshuar. Jezusi e dinte që ky djalosh i donte pasuritë e tij më shumë sesa
donte Perëndinë, dhe kur e pyeti të shiste gjithë sa kishte dhe paratë t’ua jepte të
varfërve, atëherë djaloshi nuk mund ta bënte dot këtë gjë.

Në shoqërinë tonë, shumë njerëz kërkojnë të merren me aktivitete fetare,
sepse megjithëse kanë pasuri materiale të shumta, ata përsëri e ndjejnë që nuk
janë të qetë me Perëndinë nëpërmjet Jezus Krishtit. Ashtu si ky djaloshi, ata
kërkojnë Jezusin dhe kur e gjejnë e shohin që ai është plot dashuri dhe
mirëkuptim, por ata nuk kanë dëshirë të heqin dorë nga pasuritë materiale të
kësaj bote. Ata nuk vijnë tek Perëndia duke besuar ato që bëri Ai për ta duke
dërguar Krishtin; por më tepër ata preferojnë t’u besojnë pasurive të tyre. Veprat
e mira dhe feja sipërfaqësore vetëm sa qetëson ndërgjegjen e tyre kundrejt
pasojave të përjetshme të mospranimit për të besuar.

Çfarë kontrasti shohim midis djaloshit të pasur që besonte se pasuritë dhe
veprat e mira do ta shpëtojnë, dhe fëmija i vogël që vjen tek Jezus Krishti, duke
i besuar Atij dhe vetëm Atij.

Ne duhet të lutemi që Fryma e Shenjtë do të veprojë ne zemrat e studen-
tëve tanë për t’i sjellë drejt besimit të plotë në Jezus Krishtin. Ne si mësues
duhet ta vemë Atë të parin dhe të lejojmë Frymën e Shenjtë të kontrollojë jetën
tonë që studentët tanë të shohin jo ne por Krishtin brenda nesh!

MËSIMI

44

577

SHËNIM:
Nëse e shikoni se nuk ju
del koha në fund të këtij
kursi, ky mësim (Mësimi
44) mund të fshihet. Ju
duhet të siguroheni që
keni kohën e
mjaftueshme për të
paraqitur qartë Ungjillin
(Mësimet 48-50). ❏

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim tregon se ne
duhet të vijmë tek Zoti
ashtu si vjen fëmija,
thjesht duke i besuar
Atij. Ne brenda nesh nuk
kemi asgjë të mirë që t’i
ofrojmë Perëndisë.
Ky gjithashtu tregon
rrezikun e pasurive materi-
ale - Perëndia na ka
porositur që ta duam Atë
mbi çdo gjë tjetër.

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. 76, “Jezusi dhe Fëmijët”
� Tablloja Kronologjike Nr. 77 “Djaloshi i Pasur”

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 43.

A. Hyrje

Një biznesmen i ri e i veshur mirë hyn në dhomën e pritjes
së një korporate të dëgjuar. Ai i jep kartën e tij sekretares, e
cila i ofroi kafe dhe u luti që të ulej ndërsa të shikonte nëse
presidenti ishte i lirë për t’u takuar me biznesmenin.
Mbas pak, ai u përcoll për në zyrën e presidentit dhe po
disktutonte biznes me të. Presidenti ishte i sjellshëm dhe e
dëgjoi djaloshin biznesmen, por mbas një farë kohe vizita u
ndërpre në një formë shumë të njerëzishme.
Ndërsa djaloshi po dilte jashtë derës së presidentit, ai
pothuajse u përplas nga një fëmijë i vogël që po hynte
brenda. Fëmija ndaloi për t’i kërkuar falje biznesmenit dhe
pastaj vrapoi për tek tryeza e të atit, ku i ati e priste me
përqafime të ngrohta.
Ndërsa biznesmeni i ri i trishtuar po dilte nga dhoma e prit-
jes, sekretarja fyti kokën në zyrën e presidentit dhe i tha, “E
shoh që klienti tjetër që hyri i rregulloi punët!”
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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)



“Ky është lloji i klientëve që dua unë” tha presidenti, duke
përqafuar djalin e tij. “Ky erdhi për të parë mua. Ai tjetri
vetëm sa donte të më impresiononte me ato që tha se mund
të bënte.”

B. Jezusi i donte fëmijët.

$LEXO  Marku 10:13.

Dishepujt nuk mendonin se Jezusi do të kishte kohë të tre-
gonte dashurinë dhe kujdesin e Tij për fëmijët e vegjël.

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

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

$ LEXO Marku 10:14.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
76, “JEZUSI DHE FËMIJËT”

Jezusi i do fëmijët.
Ai do që ata ta besojnë Fjalën e Tij dhe të keni besim tek Ai.
- Ne të gjithë kemi lindur mëkatarë dhe jemi nën pushtetin

e Satanit dhe të vdekjes.
- E vetmja rrugë që cilido prej nesh, i moshuar ose i ri, që të

shpëtojë është duke e besuar Jezusin si Shpëtimtarin
tonë.

$ LEXO Marku 10:15,16.

Ata që nuk duan të vijnë tek Perëndia dhe t’i besojnë Atij
ashtu si fëmija nuk do të hyjnë në Parajsë.
- Merr parasysh:

Një foshnje e vogël po qëndron në krahët e ty. Foshnja ka
frikë se mos bie përtokë. Ajo ka besim tek ty se ti do të
kujdesesh për të.
Kur ishit foshnje ju bile as nuk i bënit pyetje prindërve të
ty. Ju i besonit çfarëdo që t’ju thoshin. Ju nuk përpiqeshit
që t’i kuptonit gjërat vetë.
Por kur rriteni, atëherë ju bëheni më të pavarur. Sigurisht,
ju duhet të jeni përgjegjës si të rritur.
Por Perëndia nuk na krijoi ne që të jemi të pavarur
prej Tij. Ai e bëri njeriun sipas shëmbëlltyrës së Tij, që ta
njihte, ta donte dhe t’i bindej Atij.
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

Si mëkatarë, ne nuk mund ta bëjmë këtë. Ne jemi të ndarë
nga Perëndia për shkak të mëkateve tona. Ne jemi nga
natyra të pavarur dhe egoistë.
Disi, ne mendojmë se nëse ka vend për ndryshime në jetën
tonë, kjo varet nga ne për të ndryshuar.
Ky nuk është mesazhi i Ungjillit.
Jezus Krishti erdhi për të shpëtuar mëkatarët.
Ai tha që ne duhet të rilindim përsëri. Ashtu siç është e
pamundur për dikë që të shkaktojë lindjen e tij fizike, po
ashtu është e pamundur për dikë që të realizojë vetë lind-
jen shpirtërore të tij.

$ Lexo Gjoni 1:12,13.

Vetëm a Perëndia është në gjendje të na japë jetën e re;
Vetëm Ai mund të na shpëtojë nga dënimi për mëkatet
tona. Kjo është edhe arsyeja përse Ai dërgoi Birin e Tij
Jezus Krishtin në këtë botë.

$ Lexo Gjoni 3:16.

Ngaqë ne jemi kaq shumë të pavarur dhe duam që të jemi
në kontroll të gjithçkaje që ndodh me ne, kjo na e vështirë-
son që ne të pranojmë thjeshtësinë e Ungjillit. Kjo është
arsyeja përse Jezusi tha që ne duhet të vijmë tek Ai ashtu si
vjen fëmija, krejtësisht i varur tek prindi i tij.

Shumë njerëz do të shkojnë në Ferr sepse ata nuk i besojnë
Perëndisë dhe Fjalës së Tij.
Por kur dikush e ul veten dhe i beson Perëndisë ashtu si ai
fëmija i vogël, Perëndia e shpëton këtë njeri nga pushteti i
Satanit, mëkati dhe vdekja.

C. Pyetja e djaloshit të pasur.

^ Tema: Njeriu mund të vijë tek Perëndia vetëm
sipas 

vullnetit dhe planit të Perëndisë.

$ LEXO Marku 10:17.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
77, “DJALOSHI I PASUR”

Ky djalosh mendoi se mund ta kënaqte Perëndinë dhe të sig-
uronte pranimin në mbretërinë e Perëndisë duke treguar
mirësinë e tij dhe bindjen ndaj ligjeve të Perëndisë.
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- Ai mendoi se, duke bërë gjëra të mira, ai do ta meritonte
jetën e amshuar.

- Për këtë arsye ai e pyeti Jezusin se çfarë duhet të bënte që
të fitonte jetën e amshuar.

- Kujto:

Ky njeri i ri ishte si Kaini. Kaini mendonte se, duke i sjellë
Perëndisë gjërat që kishte prodhuar vetë, ai do të fitonte
përkrahjen e Perëndisë. Por a e pranoi Perëndia Kainin për
gjërat që i solli? Jo!

D. Vetëm Perëndia është i mirë.

^ Tema: Perëndia është i shenjtë dhe i drejtë.

$ LEXO Marku 10:18.

Ky djalosh nuk e kuptonte se askush nuk ka qenë aq i mirë
sa të kënaqë Perëndinë.
- Ai nuk e kuptonte se Perëndia është i vetmi që është i

mirë.
- Ai mendonte si ishte i mirë, dhe ai mendoi se Jezusi ishte

thjesht një  njeri tjetër i mirë si ai.
- Megjithëse ai nuk e kuptoi se Jezusi është Perëndi, ai e

quajti Jezusin të mirë.
- Kur Jezusi iu përgjigj, Ai nuk po e mohonte që ishte i mirë

ose që ishte Perëndi.
- Por Jezusi donte që djaloshi ta kuptonte që asnjë njeri i

zakonshëm nuk mund të jetë i mirë.
Po ta besonte ky djalosh që Jezusi ishte i mirë, atëherë ai do
ta kishte kuptuar që Jezusi ishte Perëndi, sepse i vetmi që
është i mirë është Perëndia.

E. Rruga e Ligjit

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Marku 10:19,20.

Ky djalosh nuk e kuptoi
- Që ai kishte lindur mëkatar.
- Që ai kishte lindur nën pushtetin e Satanit.
- Prandaj, ai kurrë nuk mund t’i bindej në mënyrë të përso-

sur ligjeve të Perëndisë dhe nuk mund ta kënaqte
Perëndinë.

Perëndia thotë që nuk ka as edhe një njeri të vetëm mbi tokë
që është i mirë dhe bën ato që janë të drejta në praninë e
Perëndisë.
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Isaia
64:6

Romakët
3:11-20



Askush, përveç Jezusit, nuk iu bind në mënyrë të përsosur
ligjeve të Perëndisë.

Ky njeri mendoi se ai mund t’u përmbahej Dhjetë
Urdhëresave në mënyrë të përsosur sepse ai u ishte bindur
atyre në pamje të jashtme.

Por edhe pse mund t’u bindesh ligjeve të Perëndisë nga ana
e jashtme, ai përsëri nuk u është bindur atyre në zemrën e
tij.

Jezusi gjithmonë e ka shpjeguar kuptimin e Ligjit duke
thënë që,

- Nëse një njeri urren një tjetër në zemrën e tij, ai ka kryer
vrasje.

- Nëse një njeri e shikon një grua tjetër dhe e pëlqen atë, ai
ka tradhëtuar gruan e tij para Perëndisë.

Perëndia nuk e gjykon njeriun vetë nga veprimet e tij të
jashtme.

Tek Hebrejtë 4:12, ne na thuhet se Perëndia i di mendimet e
njeriut, qëndrimet dhe dëshirat.

- Nëse një njeri planifikon të rrëmbejë diçka që nuk i takon
atij, ai ka vjedhur.

- Nëse një i rritur ose fëmijë i bindet autoritetit të dikujt
por në zemrën e tij ka inat ose i bindet me detyrim,
atëherë ai ka mëkatuar para Perëndisë.

Perëndia nuk ia dha ligjet e Tij Izraelit sepse Ai mendoi se
ata do t’i bindeshin atyre.

Përkundrazi, Perëndia i dha Dhjetë Urdhëresat për t’u
provuar atyre dhe neve se të gjithë kemi mëkatuar dhe nuk
mund ta arrijmë standardin e Perëndisë për mirësinë.

- Ilustro:

Ky është thjesht një tregim për të ilustruar ato që na mëson
Bibla për këtë temë.

Njerëzit në një qytet të vogël vendosën të organizojnë një
garë të veçantë për të parë nëse kishte ndonjë njeri që
mund të kërcente në krahun tjetër të përroit që rridhte
pranë qytetit.

Shumë njerëz u stërvitën për javë të tëra. Fëmijët prak-
tikuan kërcimet e vrapimit në shkollë. Disa prej tyre ishin
kërcimtarë të mirë. Disa nga të rriturit e morën shumë
seriozisht  stërvitjen dhe punonin gjithë ditën duke zhvil-
luar muskujt e kërcimit nën drejtimin e një trajneri. Bile
edhe disa nga të moshuarit menduan ta provojnë
kërcimin. Ata po argëtoheshin duke parë njëri tjetrin që
provonin kërcimet.

Kur erdhi dita e pritur, në njërën anë të përroit u vu një vijë
nisjeje dhe në anën tjetër një vijë për mbërritjen.
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Mateu
5:17-28

I Samueli
16:7

Hebrejtë
4:12,13

Romakët
3:19-23



Të gjithë që u praktikuan, të mëdhenj e të vegjël, erdhën.
Edhe shumë njerëz të tjerë vendosën në momentin e fundit
ta provojnë kërcimin thjesht për qejf.
Por përroi ishte shumë i gjërë, bile edhe në vendin e
ngushtë të tij. Njëri pas tjetrit, kërcimtarët hidheshin dhe
binin në ujë pa iu afruar vend-mbërritjes. Të rinj e të
moshuar, si ata që u stërvitën dhe ata që nuk u stërvitën
fare, si ata që u përpoqën seriozisht ashtu edhe ata që
morën pjesë për qejf—të gjithë nuk e kapën shenjën e vend-
mbërritjes në anën tjetër të përroit.

- Krahaso:
Kështu është edhe me ligjet e Perëndisë. Edhe ata që për-
piqen shumë nuk janë në gjendje t’u binden atyre në
mënyrë të përsosur ashtu siç i kërkon Perëndia. Ne të gjithë
nuk kemi pasur sukses për të arritur standardin e
Perëndisë për mirësinë dhe përsosmërinë.

Ju mund të mendoni se jeni njeri i mirë dhe nuk meritoni të
shkoni në Ferr.
Megjithatë, edhe ju nuk keni arritur të bëni ato që kërkon
Perëndia.
Për ne është e pamundur të kënaqim Perëndinë vetëm me
përpjekjet tona sepse ne kemi lindur mëkatarë si pasardhës
të Adamit dhe jemi ndarë nga Perëndia.
- Perëndia sheh zemrat tona dhe shikon ligësinë tonë.
- Ne nuk mund t’i fitojmë zemrën Perëndisë me përpjekjet

tona.

F. Rreziku i të qenurit i pasur

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

$ LEXO Marku 10:21a.

“Pastaj Jezusi duke e vështruar, ndjeu dashuri për të...”
Jezusi e deshi këtë njeri megjithëse ai ishte krenar dhe nuk
e konsideronte veten e tij si mëkatar siç e shikonte
Perëndia.
Perëndia na do të gjithëve, edhe pse Ai e di që ne jemi
mëkatarë.
Ai nuk do që ne të jemi të ndarë përjetë prej Tij.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Marku 10:21.

Jezusi i tha këtij njeriu të pasur të shiste gjithë pasuritë e
tij dhe t’ua jepte të varfërve.
- Jezusi e dinte që ky njeri ishte i pangopur dhe i donte

pasuritë e tij më shumë se njerëzit e tij.
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Mateu
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- Jezusi po përpiqej t’i tregonte atij që ai e kishte thyer
ligjin e Perëndisë që thotë që ne duhet ta duam fqinjin
tonë më shumë se veten tonë.

- Jezusi donte që ai ta pranonte që ishte mëkatar dhe që
kishte nevojë për Shpëtimtarin.

Jezusi i tha që ai duhet të linte shtëpinë dhe të shkonte pas
Jezusit, sepse Jezusi ishte Perëndia.
- Jezusi e dinte që ky njeri e donte më shumë pasurinë e tij

se sa donte Perëndinë.
- Urdhëresa e parë e Perëndisë thotë që ti duhet ta duash

Perëndinë me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin dhe
mendjen tënde, dhe që ne nuk duhet të vëmë ndonjë gjë
ose dikë tjetër në vend të Perëndisë.

- Ai kishte thyer ligjet e Perëndisë, dhe prandaj u dënua si
mëkatar përpara Perëndisë.

- Jezusi donte që ai ta kuptonte se ai nuk mund të pranohej
nga Perëndia për gjërat që ai kishte bërë. Ai kishte vdekur
për Perëndinë dhe nuk u pranua prej Tij.

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

Askush nuk i ka dhënë Perëndisë në jetën e tij vendin që i
takon.
Shpagimi për këtë është vdekja, ndarja nga Perëndia në
vendin e dënimit.
- Perëndia nuk do ta kalojë lehtë ndëshkimin e mëkateve

tona.
- Ai nuk do të na falë ne derisa të bëhet shlyerja e plotë e

mëkateve tona.
A ka ndonjë mënyrë që të shlyhet mëkati ynë dhe ne të
shpëtojmë nga dënimi në zjarrin e përjetshëm.
Po, ka. Për këtë arsye erdhi Jezusi!

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij

$ LEXO Marku 10:22-24.

Djaloshi i pasur e kishte bërë zgjedhjen e tij.
- Ai zgjodhi pasuritë, që do t’i gëzonte në këtë jetë, dhe ai i

ktheu shpinën një herë e përgjithmonë Perëndisë.
- Ai u trishtua sepse, megjithëse ai donte të kishte jetën e

amshuar, ai e donte paranë më shumë se sa donte
Perëndinë.

- Ai nuk donte të bënte ato që i tha Jezusi.
Ndoshta edhe ju jeni si ky djaloshi i ri dhe mendoni se gjëja
më e rëndësishme në jetë është të pasurohesh.
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Kur të vdisni, megjithatë ju nuk do të jeni në gjendje të mer-
rni me vete pasuritë tuaja.
Të pasurit dhe të varfërit janë të gjithë njësoj para
Perëndisë.
Ajo që ka rëndësi për Perëndinë nuk është pasuria materi-
ale, por sa të gatshëm jemi ne të dëgjojmë dhe ta besojmë
Fjalën e Tij.

G. Përfundim

A e mbani mend kur lexuam nga Fjala e Perëndisë  se si
Jezusi i ushqeu pesë mijë vetë me pesë bukë dhe dy peshq?
Duke parë këtë, njerëzit po e kërkonin Jezusin për të marrë
më shumë bukë e ushqime.
A e mbani mend se çfarë u tha Jezusi atyre?

$ Lexo Gjoni 6:27-29.

PYETJE:

1. A kujdesej Jezusi për fëmijët? Po, Jezusi i donte të gjithë
fëmijët.

2. A kishin nevojë fëmijët të shpëtoheshin nga pushteti i
Satanit, mëkati dhe vdekja? Po, edhe ata duhet ta kuptojnë
dhe t’i besojnë Jezusit si Shpëtimtarin e tyre, ashtu si edhe ne
të rriturit.

3. Çfarë donte të thoshte Jezusi kur tha që ne duhet t’u ngja-
jmë fëmijëve të vegjël kur të vijmë për të hyrë në mbretërinë
e Perëndisë? Fëmijët e kanë më të lehtë të besojnë se sa të rri-
turit. Ne duhet t’i besojmë Jezusit, Shpëtimtarit tonë, ashtu
si fëmijët u besojnë prindërve të tyre.

4. Si mendonte djaloshi i pasur që erdhi tek Jezusi se mund ta
kënaqte Perëndinë dhe mund të hynte në Parajsë? Duke iu
bindur urdhëresave të Perëndisë.

5. A mos po thoshte Jezusi se Ai nuk ishte i mirë dhe nuk ishte
Perëndi kur i tha djaloshit të pasur “Përse më quan të mirë?
Askush nuk është i mirë—përveç Perëndisë”? Jo! Jezusi
është Perëndi dhe prandaj është i mirë si Perëndia Ati dhe
Perëndia Fryma e Shenjtë.

6. Çfarë donte Jezusi që ky djalosh të kuptonte? Jezusi donte
që ai ta kuptonte se të gjithë njerëzit nuk i janë bindur ligjeve
të Perëndisë dhe që vetëm Perëndia është i mirë.

7. Përse iku ky djalosh i trishtuar? Sepse ai nuk donte të bënte
ato që i tha Jezusi. Ai e donte paranë më shumë se Perëndinë
dhe njerëzit e tjerë.

8. A tha Jezusi që të jesh i pasur është mëkat? Jo, të jesh i
pasur nuk do të thotë se je mëkatar, por është mëkat të duash
pasurinë më shumë se Perëndinë ose njerëzit e tjerë.
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9. Çfarë ka më shumë rëndësi se sa të përpiqesh për pasuritë e

kësaj bote? Të sigurohemi që kemi besim tek Jezusi,

Shpëtimtari ynë.
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