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PARATHËNIA 
 

     Ka shumë njerëz që nuk e njohin Perëndinë. Disa nuk duan ta 

njohin Perëndinë. Ata kurrë nuk mendojnë se në ç’mënyrë ta njohin 

Perëndinë, sepse ata mendojnë gjithmonë si të njohin paratë. Pjesa më 

e madhe e njerëzve kërkojnë vetëm përfitimet e tyre personale. Ata 

kurrë nuk kërkojnë Perëndinë. Ka dhe një grup tjetër njerëzish, që me 

të vërtetë duan ta njohin Perëndinë, por ata nuk dinë se si ta kërkojnë 

Perëndinë. Këto mësime janë për ata që duan ta njohin Perëndinë dhe 

duan ta kërkojnë Atë me një zemër të sinqertë. 

 

Gjoni 17:3 

3 Dhe kjo është jeta e përjetshme, që ata të mund të të njohin ty, të 

vetmin Perëndi të vërtetë, dhe Jezu Krishtin, të cilin ti e ke dërguar. 

 

     “Jeta e Përjetshme” flet për jetën e përjetshme shpirtërore. Pra, ky 

varg do të thotë, që, cilido që e njeh Perëndinë, nuk do të ndahet prej 

Tij, por do të ketë paqe me Të. Nëse ti do që ta njohësh Perëndinë, 

atëherë ti duhet të kuptosh kush është Perëndia; kush është njeriu; dhe 

të kuptosh rrugën për ta njohur Perëndinë. Prandaj, ju lutemi, mendoni 

për këto mësime. Nëse keni ndonjë pyetje, atëherë pyesni personin që t’i 

dha këto mësime. 

     Ecim pra, le të fillojmë të lexojmë mësimin një, tani. Edhe pse ti nuk 

e njeh Perëndinë, Ai, gjithsesi, të njeh ty shumë mirë! 
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MËSIMI NJË 

“Perëndia të njeh ty” 
 

1. Perëndia di gjithçka për ty 

Psalmi 139:1-4 

1 O ZOT, Ti më ke gjurmuar mua dhe më ke njohur mua. 

2 Ti e di kur ulem dhe kur ngrihem, Ti e kupton nga larg, mendimin 

tim. 

3 Ti e rrethon udhën time dhe shtratin tim, dhe i njeh të gjitha rrugët e 

mia. 

4 Sepse nuk ka fjalë në gjuhën time, që ti, O ZOT, nuk e kupton 

plotësisht. 

     Perëndia të njeh ty mirë. Ai e di kur ti rri në 

këmbë dhe kur ulesh. Ai i di fjalët që ti do të 

thuash para se ti t’i thuash ato. Ai i di, madje, 

edhe mendimet e tua. Ai i di veprimet, si të të 

drejtit ashtu edhe të të ligut. Asnjë prej nesh nuk mund ta mashtrojë 

Perëndinë. Ne nuk mund të fshehim ASGJË prej Tij, sepse Ai di 

gjithçka. 

 

2. Perëndia është një Frymë që ndodhet kudo dhe kurdoherë 

Psalmi 139:7-8 

7 Ku do të shkoj unë larg Frymës sate, ose ku do të iki unë larg pranisë 

tënde? 

8 Në rast se ngjitem në qiell, Ti je atje; në rast se shtroj shtratin tim në 

ferr, ja, Ti je atje. 

     Disa njerëz e jetojnë jetën e tyre, sikur 

Perëndia të ishte vetëm në kishë. Ata 

përpiqen që, ata dhe familjet e tyre, të 

“duken” mirë dhe të sillen mirë, ndërsa 

janë në kishë. Gjithsesi, kur ata largohen 

prej kishës, pushojnë së qeni të kujdesshëm, përsa i përket paraqitjes 

Perëndia, tashmë të njeh ty! 

• Mendimet e tua 

• Veprimet e tua 

PERËNDIA 

• Di gjithçka 

• Është Kudo Gjithë Kohën 

• Shikon Gjithçka. 
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dhe sjelljes së tyre. Ata pinë alkool, mallkojnë, gënjejnë, mashtrojnë dhe 

shkojnë me prostituta. Ata sillen sikur Perëndia nuk është aty dhe nuk 

mund t’i shikojë apo dëgjojë ata. Mos u gaboni! Perëndia nuk është 

vetëm në kishë. Ai është KUDO, KURDOHERË! Perëndia është te 

shtëpia juaj. Ai është në shkollë me ju. Ai është në vende që ju i 

konsideroni të mira dhe në vende që ju i konsideroni të këqija. Ju nuk 

mund ta mashtroni Perëndinë, sepse Ai është KUDO. 

 

3. Perëndia shikon gjithçka 

Psalmi 139:12 

12 Po, errësira nuk fshihet prej teje; por nata shkëlqen si dita: errësira 

dhe drita janë njësoj për ty. 

     Ndoshta ti mendon se mund të mëkatosh lehtësisht kur ka errësirë 

jashtë, sepse askush nuk mund të të shikojë. E vërteta është se 

Perëndia mund të shohë gjithçka që ti bën në errësirë, po kaq mirë sa 

ato që ti bën në dritë. Disa njerëzve u pëlqen të shkojnë në vende të 

këqija gjatë natës, për të fshehur veprimet e tyre prej të tjerëve. Ju 

lutemi, kuptoni, Perëndia na njeh ne të gjithëve. Ne nuk mund ta 

mashtrojmë Perëndinë. Ne mund të mashtrojmë ata që kemi rreth e 

qark nesh, por ne KURRË, nuk mund ta mashtrojmë Perëndinë sepse 

Perëndia sheh GJITHÇKA! 

Gjoni 4:24 

24 Perëndia është një Frymë: dhe ata që e adhurojnë atë duhet ta 

adhurojnë atë në frymë dhe në të vërtetën. 

     Nëse doni që ta gjeni Perëndinë, ju duhet ta kërkoni Atë në të 

vërtetën dhe pastaj, rrëfejini mëkatet tuaja. Mos pretendoni që jeni të 

drejtë. Perëndia ju njeh ju! 

 

 

 

 

A MUND TA MASHTRONI PERËNDINË? 
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MËSIMI DY 

“Ç’është Perëndia?” 
 

     Ç’është Perëndia? Për shkak se Perëndia është i pamasë, përgjigjja e 

kësaj pyetje është shumë e madhe dhe shumë njerëz ngatërrohen. 

Psalmi 90:2 

2 Para se ti të kishe bërë malet dhe para se ti të kishe formuar tokën dhe 

botën, madje nga përjetësia në përjetësi, ti je Perëndia. 

     Ne nuk do të studiojmë mbi të gjitha karakteristikat e Perëndisë në 

këtë mësim, por ju lutemi, vlerësojini katër pikat e mëposhtme. 

 

1. Perëndia është një Frymë 

Gjoni 4:24 

24 Perëndia është një Frymë: dhe ata që e adhurojnë atë, duhet ta 

adhurojnë atë në frymë dhe në të vërtetën. 

     A e mbani mend mësimin një? Ne mësuam se Perëndia është një 

Frymë që di gjithçka dhe është kudo, gjatë gjithë kohës. Prandaj 

Perëndia nuk është si një njeri. Kushdo që e adhuron Perëndinë duhet 

ta adhurojë Atë në të vërtetën, sepse ata nuk mund ta mashtrojnë 

Perëndinë. 

 

2. Perëndia është i shenjtë 

Letra e parë e Pjetrit 1:16 

16 Sepse është shkruar, Jini të shenjtë sepse unë jam i shenjtë. 

     Perëndia nuk ka mëkatuar KURRË. Ai nuk e ka 

njohur mëkatin, sepse Ai është i shenjtë. Ai e urren 

mëkatin Perëndia nuk është si njeriu. Njeriu mëkaton 

dhe ai e do mëkatin e vet. Për shkak se Perëndia 

është i shenjtë, Ai ka të drejtë ta gjykojë njeriun. Ai 

do ta gjykojë botën përmes drejtësisë së Tij. 

 

 

Perëndia është: 

▪ Frymë 

▪ i Shenjtë 

▪ Dashuri 

▪ Krijuesi 
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3. Perëndia është dashuri 

Letra e parë e Gjonit 4:8 

8 … Sepse Perëndia është dashuri. 

     Ne jemi të gjithë mëkatarë, por Perëndia na do neve edhe pse ne 

jemi mëkatarë. Perëndia e urren mëkatin, por Ai i do mëkatarët. Kjo 

lloj dashurie është e vështirë që të kuptohet prej nesh, sepse ne  

urrejmë mëkatarin dhe duam mëkatin. Për shembull, kur dikush na 

gënjen, ne inatosemi dhe ndoshta dhe e urrejmë personin që gënjeu. 

Gjithsesi, kur ne kemi rastin për të gënjyer, që ne të përfitojmë diçka 

për veten tonë, ne do gënjejmë, sepse ne nuk e urrejmë mëkatin. Ne 

urrejmë njeriun që mëkatoi ndaj nesh. Perëndia i do njerëzit dhe urren 

mëkatin, prandaj Ai do që t’i shpëtojë njerëzit prej mëkatit duke i ndarë 

ata prej mëkatit të tyre. 

 

 

Për shembull: Një fëmijë ra në kanalin e ujërave të zeza 

dhe u mbulua me ujërat e tyre të pështira dhe erëqelbur. 

Babai i fëmijës i urrente ujërat e 

zeza. Ishte diçka e pështirë për të. A 

do ta urrejë ai birin e vet sepse 

fëmija i tij u mbulua me ujërat e 

zeza? JO! Ai nuk do ta urrejë birin e tij. Ai vetëm 

urren ujërat e zeza. Ai nuk do ta flakë tutje birin e 

tij, por ai do ta lajë birin e tij dhe do ta pastrojë prej ujërave të zeza. Si 

ky fëmija, ne e kemi ndotur vetveten me mëkat, por Perëndia nuk na 

urren ne. Ai nuk do që të na flakë tej ne. Ai do që të na i lajë mëkatet 

tona dhe të na bëjë të drejtë. Dashuria e Perëndisë është e shenjtë. Ai e 

urren mëkatin, por Ai na do ne, edhe pse ne jemi mbuluar me mëkat. 

 

4. Perëndia është Krijuesi i gjithçkaje 

Gjoni 1:3 

3 Të gjitha gjërat u bënë prej tij; dhe pa atë nuk u bë ndonjë gjë që ishte 

bërë. 

Për shkak se 

Perëndia është i 

shenjtë, Ai e urren 

mëkatin, por Ai e 

do mëkatarin 
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     Për shkak se Perëndia është 

dashuri dhe njeriu është objekti i 

dashurisë së Tij, Perëndia krijoi 

gjithçka për njeriun. Perëndia nuk ka 

nevojë për dritë. Ai nuk ka nevojë për 

tokë apo bimë. Ai nuk ka nevojë për 

peshq, zogj apo kafshë të tjera. Njeriu 

ka nevojë për të gjitha këto gjëra. Ju lutemi të kuptoni, që, Perëndia 

krijoi gjithçka për ne, sepse Ai na do kaq shumë. Pse e kërkojnë 

Perëndinë shumica e njerëzve, vetëm për të parë se, çfarë tjetër do të 

bëjë Ai për ta? Kush na i dha neve të gjitha gjërat, rreth e qark nesh? 

Ne duhet ta kërkojmë Perëndinë për ta falënderuar Atë, për 

gjithçka që Ai, tashmë, ka bërë për ne. Perëndia është i shenjtë, dhe për 

këtë arsye, çdo gjë që Ai krijoi ishte e mirë. Sot, ne nuk e shohim se çdo 

gjë është e mirë. Ka gjëra jo perfekte, njerëz të këqinj dhe frymëra të 

këqija. Mos u ngatërroni! Në fillim Perëndia krijoi gjithçka të përsosur, 

por njeriu e ka shkatërruar atë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perëndia Krijoi gjithçka Për Njeriun 
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MËSIMI TRE 

“Kush është Perëndia?” 
 

      Në mësimet e mëparshme ne studiuam disa nga karakteristikat e 

Perëndisë. Ne e dimë se Perëndia është një Frymë që është i shenjtë; që 

është dashuri; dhe që Ai krijoi botën. Por kush është Perëndia? 

 

1. I vetmi Perëndi i vërtetë është Perëndia i Biblës. 

Ligji i Përtërirë 6:4 

4 Dëgjo, O Izrael: Zoti, Perëndia ynë, është një Zot: 

Perëndia i Biblës është Perëndia dhe përveç Atij, nuk ka Perëndi tjetër. 

Isaia 43:10-11 

10 Ju jeni dëshmitarët e mi, thotë Zoti, dhe shërbëtori të cilin Unë e kam 

zgjedhur: që ju të mund të më njihni dhe të më besoni mua, dhe të 

kuptoni që unë jam ai: nuk u formua Perëndi para meje, as do të ketë pas 

meje. 

11 Unë, madje unë,  jam Zoti dhe përveç meje nuk ka shpëtues. 

     S’kishte perëndi përpara Perëndisë së Biblës dhe nuk do të ketë 

perëndi pas Tij. Është vetëm Perëndia i Biblës për të gjithë përjetësinë. 

Vargu 11 na tregon neve se Ai, Perëndia i vërtetë, është gjithashtu 

Shpëtimtari. Prej çfarë do të na shpëtojë Ai? Perëndia i Biblës do që të 

na shpëtojë prej mëkatit tonë. 

Isaia 43:25 

25 Unë, madje unë, jam ai që, për hir të vetvetes, fshij shkeljet e tua dhe 

nuk do t’i kujtoj mëkatet e tua. 

     Njerëzit kanë shumë probleme. Ndonjëherë ne jemi të sëmurë ose 

kemi probleme familjare, por problemi ynë më i madh është, mëkati. 

Perëndia do që ta fshijë mëkatin prej njeriut sepse Perëndia e urren 

mëkatin, por e do njeriun. Kjo është arsyeja pse Perëndia do që t’i 

shpëtojë njerëzit prej mëkatit. 

 

 Cili Perëndi mund të na shpëtojë prej mëkatit? 
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2. Perëndia i Biblës është Triniteti (Tre në Një) 

1 Gjoni 5:7 

7 Sepse janë tre që japin dëshmi në qiell, Ati, Fjala dhe Fryma e Shenjtë: 

dhe këta të tre janë një. 

     Ky varg na tregon neve se Perëndia është 

tre vetë, që janë të gjithë një Perëndi. Kjo do 

të thotë Perëndia është trinitet. Ati është 

Perëndia, Fjala është Perëndia, dhe Fryma e 

Shenjtë është Perëndia. Që të tre janë 

Perëndia i Biblës, sepse një dhe i vetmi 

Perëndi është, që të tre në një. Kjo është 

shumë e vështirë që të kuptohet prej njerëzve, sepse Perëndia është 

shumë më i madh se njeriu. Për shembull, kur njeriu sheh një 

milingonë dhe e kap atë që ta ekzaminojë, t’i numërojë këmbët e saj dhe 

t’i kuptojë strukturën e trupit të saj, edhe milingona mund ta shikojë 

personin, por milingona nuk mund ta ekzaminojë personin ose të 

kuptojë çdo gjë mbi të. Ajo mund të shikojë fare pak, por nuk mund të 

shikojë apo të kuptojë çdo gjë mbi njeriun, sepse ajo është shumë më 

shumë më e vogël se njeriu. Njeriu është si milingona. Ne jemi shumë 

më shumë më të vegjël se Perëndia. Ne mund të kuptojmë mbi 

Perëndinë, por ne nuk mund të kuptojmë gjithçka. Njeriu mund ta 

njohë Perëndinë, por njeriu nuk është në gjendje të kuptojë çdo gjë mbi 

Perëndinë. 

 

3. Perëndia i Biblës është një Frymë e cila u bë mish. 

Gjoni 1:1 

1 Në fillim ishte Fjala, dhe fjala ishte me Perëndinë, dhe Fjala ishte 

Perëndi. 

     Fjala ekzistonte para se të krijohej gjithçka. Fjala banonte me Atin 

dhe Frymën e Shenjtë. Fjala është Perëndia, sepse që të tre janë 

Perëndia.  

Gjoni 1:2-3 

2 I njëjti ishte në fillim me Perëndinë. 
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3 Të gjitha gjërat u bënë prej tij; dhe pa atë nuk u bë ndonjë gjë që ishte 

bërë. 

     Gjithçka u krijua nëpërmjet Fjalës. Tani, Bibla vazhdon të na tregojë 

këtë, këtu poshtë. 

Gjoni 1:14 

14 Dhe Fjala u bë mish, dhe jetoi midis nesh, (dhe ne pamë lavdinë e tij, 

lavdinë e si të të vetmit të lindur të Atit,) plot me hir dhe të vërtetë. 

     Prandaj Fjala, që është Perëndia dhe është Krijuesi i gjithçkaje, 

gjithashtu u bë mish dhe banoi midis njerëzve në këtë botë. Njeriu nuk 

mund të bëhet Perëndi, por Perëndia mund të bëhet njeri. Pra, 

Perëndia i Biblës u bë njeri 

me qëllim që ta shpëtonte 

njeriun nga mëkati. Kur 

Perëndia lindi si një njeri, Ai 

u quajt Jezus, që do të thotë, 

“Perëndia shpëton”.   

 

 

4. Lindja e Jezusit, Shpëtuesi, Perëndia i Biblës 

     Rreth 200 vjet para Budës, Perëndia e preku shpirtërisht profetin 

Isaia të shkruaj në Bibël për lindjen e Jezusit. 

Isaia 7: 14 

14 Prandaj vetë Zoti do t’ju japë një shenjë; Ja një e virgjër do të ngjizet 

dhe do të lindë një fëmijë dhe do ta quajë emrin e tij Emanuel. 

     Lindja e Jezusit ishte shumë e çuditshme. Nuk ishte normë. Nëna e 

Jezusit ishte e virgjër. Kjo është shenja që na tregon neve se Perëndia u 

bë mish: “Fuqia e Frymës e Shenjtë mbulonte një të virgjër.” Rreth 2000 

vjet më parë, ishte një e virgjër me emrin Maria, dhe Perëndia dërgoi 

një engjëll që të fliste me të. 

Luka 1:30-31 

30 Dhe engjëlli i tha asaj, Mos u tremb, Maria: sepse ti ke gjetur hir me 

Perëndinë 
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31 Dhe, ja, ti do të ngjizesh në mitrën tënde, dhe do të lindësh një djalë, 

dhe do thërrasësh emrin e tij JEZUS. 

     Engjëlli i tha Marisë që djalit t’i vinte emrin Jezus, sepse Jezus do të 

thotë, “Perëndia shpëton”.  

Luka 1:34 

34 Atëherë Maria i tha engjëllit, Si do të jetë kjo, duke parë se unë nuk 

njoh ndonjë burrë? 

     Maria e humbi prej fjalëve të engjëllit, sepse Maria nuk kishte 

shkuar me ndonjë burrë. Ajo ishte e virgjër me të vërtetë dhe ajo nuk 

mendonte se ishte e mundur, që ajo të ishte shtatzënë. 

Luka 1:35 

35 Dhe engjëlli u përgjigj dhe i tha asaj, Fryma e Shenjtë do të vijë mbi 

ty dhe fuqia e Më të Lartit do të të mbulojë ty, prandaj edhe ajo gjë e 

shenjtë që do të lindë prej teje do të quhet Biri i Perëndisë. 

Luka 1:37 

37 Sepse për Perëndinë nuk ka gjë të pamundur. 
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MËSIMI  KATËR 

“Perëndia i bëri njerëzit të veçantë” 
Gjoni 1:3 

3 Të gjitha gjërat u bënë prej tij; dhe pa atë nuk u bë ndonjë gjë që ishte 

bërë. 

     Mbani mend, Perëndia krijoi gjithçka që njeriu ka nevojë. Pas asaj, 

Perëndia bëri njeriun, si krijesën e Tij të veçantë dhe të dashur. Ne 

mund ta njohim Perëndinë, sepse Perëndia na bëri ne ndryshe nga 

gjithë të tjerat, që Ai krijoi. 

 

1. Perëndia e bëri njeriun, një krijesë të veçantë, duke na dhënë 

neve disa karakteristika, si të vetes së Tij. 

Zanafilla 1:26 

26 Dhe Perëndia tha, Le ta bëjmë njeriun sipas imazhit tonë, sipas 

ngjashmërisë sonë… 

     Perëndia e krijoi njeriun me disa nga karakteristikat e tij, sepse 

Perëndia donte që njeriu të kishte aftësinë të komunikonte me Të dhe 

të kishte miqësi me Të. Le t’i shikojmë të tria këto karakteristika: 

 

A. Emocionet 

     Perëndia na dha neve emocionet, që ne të kemi mundësinë ta 

duam Atë. 

 

B. Urtësinë 

     Perëndia na dha neve zgjuarsinë 

që ne të mund të studiojmë mbi Të 

dhe ta kuptojmë Atë. 

 

C. Vullnetin e lirë 

     Perëndia na dha neve një vullnet të lirë që ne të mund të 

zgjedhim ta ndjekim Atë. Gjithsesi, për shkak se ne kemi një vullnet 

të lirë, ne, gjithashtu, mund të zgjedhim të mos e ndjekim Atë. Për 
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shkak se kemi vullnet të lirë, ne mund të përdorim emocionet që Ai 

na dha neve, ta duam Atë, ose ta urrejmë Atë. Ne mund ta përdorim 

zgjuarsinë, që Ai na dha neve, ta gjejmë Perëndinë, ose thjesht të 

përfitojmë diçka për veten tonë. Perëndia nuk detyron njeri që ta 

dojë Atë, por kur ne zgjedhim ta duam Atë, Ai kënaqet pamasë. 

 

2. Perëndia e bëri njeriun të veçantë, duke i dhënë atij pushtet 

mbi të gjitha kafshët. 

Zanafilla 1:26 

26 Dhe Perëndia tha, Le të bëjmë njeriun sipas imazhit tonë, sipas 

ngjashmërisë sonë: dhe le të kenë pushtet mbi peshqit e detit, dhe mbi 

shpendët e ajrit, dhe mbi gjedhët, dhe mbi gjithë tokën, dhe mbi çdo 

rrëshqanor që rrëshqet mbi tokë. 

     Perëndia i krijoi kafshët për njeriun, që ai t’i përdorë dhe të kujdeset 

për to. Prandaj Perëndia i dha njeriut pushtet mbi të gjitha kafshët, dhe 

tani njeriu mund t’i përdorë kafshët në çdo mënyrë që atij i pëlqen. Disa 

kafshë janë të mira për ushqim, si pulat, derrat dhe peshqit. Disa janë 

të mira për t’i ndihmuar njerëzit në punë, si lopët, bizonët dhe kuajt. 

Njerëzit nuk duhet të venë njerëz 

në zgjedhë, për të punuar tokën. 

Ky është mëkat! Por kafshët nuk 

janë njerëz. Duke i përdorur 

kafshët në këtë mënyrë, nuk 

është mëkat, sepse Perëndia i dha 

njeriut pushtet mbi të gjitha 

kafshët. 

 

3. Perëndia e krijoi njeriun të veçantë, sepse ne kemi një shpirt. 

Zanafilla 2:7 

7 Dhe ZOTI Perëndi formoi njeriun nga pluhuri i tokës, dhe fryu në 

vrimat e hundës së tij frymën e jetës; dhe njeriu u bë një shpirt i gjallë. 
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     Ne kemi një shpirt të gjallë dhe kur trupi vdes, shpirti ynë prapë 

vazhdon të jetojë dhe duhet të qëndrojë para vendit të gjykimit të 

Perëndisë. 

Hebrenjve 9:27 

27 Dhe ashtu siç është caktuar për njerëzit që të vdesin një herë, por pas 

kësaj gjykimi:  

 

     Pra, njerëzit janë ndryshe nga 

kafshët, sepse njeriu ka shpirt. 

Kafshët nuk kanë shpirt dhe 

kafshët nuk do të gjykohen si 

njerëzit. Perëndia do të na gjykojë 

ne për vendimet që marrim. 
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MËSIMI PESË 

“Zgjedhja e njeriut” 
 

1. Perëndia i lejon njeriut të zgjedhë rrugën e tij 

Zanafilla 2:16-17 

16 Dhe ZOTI Perëndi e urdhëroi njeriun, duke i thënë, Ti mund të hash 

lirisht nga çdo pemë e kopshtit: 

17 Por mos ha nga pema e njohjes të së mirës dhe të së keqes, sepse ditën 

që do të hash prej saj, ti do të vdesësh me siguri. 

     Perëndia i krijoi të gjitha gjërat për njeriun, sepse Perëndia e do 

njeriun pamasë. Perëndia i dha njeriut vullnetin që ai të mund të 

zgjedhë rrugën e tij. Prandaj Perëndia e vendosi pemën e njohjes të së 

mirës dhe të së keqes në kopsht, në mënyrë që të verë në provë, 

dashurinë dhe besimin e njeriut. Nëse njeriu do ta besonte dhe do ta 

donte Perëndinë, ai, atëherë, do t’i bindej Perëndisë. Gjatë asaj kohe, 

Adami dhe Eva nuk dinin gjë për mëkatin. Perëndia i krijoi ata pa 

njohjen e mëkatit, por nëse ata do të hanin nga pema e njohjes të së 

mirës dhe të së keqes, atëhere ata do të dinin si të mëkatojnë, ata do ta 

kuptonin mëkatin dhe do të kishin lidhje me mëkatin. Perëndia nuk 

donte që ata ta hanin atë frut, sepse Perëndia është i shenjtë dhe do që 

edhe njeriu të jetë i shenjtë. Prandaj, kushdo që ka mëkat, nuk mund të 

ketë miqësi me Perëndinë. 

 

2. Njeriu ka zgjedhur të rebelohet kundër Perëndisë 

Zanafilla 3:1 

1 Tani gjarpri ishte më dinak se çdo bishë e fushës të cilën ZOTI Perëndi 

kishte bërë. Dhe ai i tha gruas, Po, a ka thënë Perëndia, Ju nuk do të 

hani nga çdo pemë e kopshtit? 

     Ndoshta jeni kuriozë të dini, “Si ka mundësi që gjarpri të flasë? Bibla 

na thotë neve se një demon hyri te ky gjarpër dhe demoni donte ta 

mashtronte njeriun që të rebelohej ndaj Perëndisë. 
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Zanafila 3:2-3 

2 Dhe gruaja i tha gjarprit, Ne mund të hamë 

nga frutat e pemëve të kopshtit: 

3 Por nga frutat e pemës që është në mes të 

kopshtit, Perëndia ka thënë, Ju nuk do të hani 

prej saj, as do ta prekni atë, që të mos vdisni. 

     Gruaja iu përgjigj demonit duke i thënë, 

“Perëndia do t’i lejonte ata të hanin prej të gjitha pemëve, përveç njërës, 

sepse, prej atij fruti, ata do të vdisnin.” 

Zanafilla 3:4-5 

4 Dhe gjarpri i tha gruas, Ju nuk do të vdisni me siguri: 

5 Sepse Perëndia e di që ditën që ju do të hani prej saj, atëherë sytë tuaj 

do të hapen, dhe do të jeni si perënditë, duke e ditur të mirën dhe të 

keqen. 

     A i gënjeu Zoti ata? Jo! Perëndia nuk i gënjeu ata, Djalli i gënjeu ata. 

Ai tha ca të vërteta dhe ca gënjeshtra në mënyrë që ta mashtronte 

gruan. Nëse djalli do të thoshte vetëm gënjeshtra, atëhere gruaja nuk 

do ta besonte atë. 

Zanafilla 3:6 

6 Dhe kur gruaja pa që pema ishte e mirë për ushqim, dhe se ishte e 

pëlqyeshme për sytë, dhe një pemë e dëshiruar për ta bërë dikë të mençur, 

ajo mori nga frutat e saj, dhe hëngri, dhe me të i dha gjithashtu burrit të 

saj; dhe ai hëngri. 

     Gruaja zgjodhi të besonte djallin dhe jo 

Perëndinë që e krijoi atë. Adami nuk e 

besoi djallin, por ai zgjodhi t’i besonte 

gruas së tij dhe jo Perëndisë. Ata, të dy, 

kishin mundësinë të zgjidhnin për veten e 

tyre. Askush nuk mund t’i detyronte ata të 

rebeloheshin kundër Perëndisë. 

Zanafilla 3:7-8 

7 Dhe sytë e të dy atyre u hapën, dhe ata e kuptuan se ishin lakuriq; dhe 

ata qepën bashkë gjethe fiku, dhe bënë përparëse për veten e tyre. 
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8 Dhe ata dëgjuan zërin e ZOTIT Perëndi që ecte në kopësht në freskinë e 

ditës: dhe Adami dhe gruaja e tij u fshehën nga prania e ZOTIT Perëndi 

midis pemëve të kopshtit. 

     Sytë e tyre ishin hapur pikërisht ashtu siç u tha djalli. Djalli u tha, 

gjithashtu, se ata do të bëhen si Perëndia, por Adami dhe Eva nuk u 

bënë si Perëndia. Nëse ata, me të vërtetë do të ishin bërë si Perëndia, 

ata nuk do të kishin pasur arsye të fshiheshin prej Perëndisë. Njeriu 

nuk mund të bëhet si Perëndia, siç tha djalli. 

     Sot, djalli është duke mashtruar njerëzit në këtë mënyrë, gjithashtu, 

dhe njerëzit janë duke zgjedhur të besojnë djallin përpara Perëndisë. 

Edhe pse njerëzit e dinë se mëkati ka pasoja të këqija, ata prapë 

zgjedhin mëkatin përpara bindjes ndaj Perëndisë. 

Romakëve 3:23 

23 Sepse të gjithë kanë mëkatuar, dhe nuk e arrijnë lavdinë e Perëndisë; 

Romkëve 3:10 

10 Siç është shkruar, Nuk është ndonjë i drejtë, jo, as edhe një: 

 

 

 

 

3. Njerëzit duhet të zgjedhin mbi rrëfimin. 

Zanafilla 3:9-10 

9 Dhe ZOTI Perëndi thirri Adamin, dhe i tha atij, Ku je? 

10 Dhe ai tha, Unë e dëgjova zërin tënd në kopësht, dhe u tremba, sepse 

unë isha lakuriq; dhe u fsheha. 

     Perëndia e dinte që Adami ishte fshehur pas një peme, sepse ishte 

lakuriq, por Perëndia po vinte në provë, nëse ai do ta rrëfente gabimin e 

tij apo jo. 

Zanafilla 3:11 

11 Dhe ai tha, Kush të tha ty që ti ishe lakuriq? A ke ngrënë ti nga pema, 

prej të cilës unë të urdhërova që ti nuk duhet të hash? 

A e di se ti je mëkatar? 
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     Perëndia i dha Adamit një shans tjetër, të rrëfente mëkatin e tij. 

Perëndia e pyeti atë, “Ke ngrënë nga pema?” Por Adami nuk i rrëfeu. 

Zanafilla 3:12 

12 Dhe burri tha, Gruaja që ti më dhe që të jetë me mua, ajo më dha nga 

pema, dhe hëngra. 

     Adami nuk i rrëfeu por, përkundrazi, akuzoi gruan, gjithsesi, Adami 

zgjodhi të hante frutin e njohjes të së mirës dhe të së keqes, me 

vullnetin e tij të lirë. Tani, le të shikojmë nëse gruaja di si të rrëfejë, më 

mirë se Adami. 

Zanafilla 3:13 

13 Dhe ZOTI Perëndi i tha gruas, Ç’është kjo që ti ke bërë? Dhe gruaja 

tha, Gjarpri më mashtroi mua, dhe unë hëngra. 

     Të gjithë njerëzit e kanë një problem me mëkatin dhe Perëndia do që 

t’i çlirojë ata prej këtij problemi, por ne duhet që, së pari, ta rrëfejmë 

mëkatin tonë. Adami dhe Eva nuk deshën ta rrëfenin mëkatin e tyre. 

Ata dinin vetëm si të akuzonin të tjerët, për vet fajin e tyre. Ne të gjithë 

jemi kështu. Perëndia nuk do që njeriu të mburret. Perëndia do që 

njerëzit ta përulin veten e tyre para Perëndisë, duke rrëfyer se ne jemi 

mëkatarë dhe se ne nuk mund ta shpëtojmë veten tonë nga mëkatet. 

Pra, mos fajësoni të tjerët për mëkatet tuaja dhe mos e shfajëso veten 

tënde. Përule veten para Perëndisë, duke e rrëfyer mëkatin dhe 

mbështetu te Perëndia, për shpëtimin tënd prej mëkatit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jeni dakord, se je mëkatar dhe se mëkati yt është i keq? 
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MËSIMI GJASHTË 

“Gjykimi” 
 

     Në fillim, njeriu ishte në paqe me 

Perëndinë, por tani, të gjithë njerëzit    

kanë mëkatuar dhe e meritojnë të 

ndëshkohen prej Perëndisë. Për faktin se 

Perëndia është i shenjtë, Ai e urren 

mëkatin dhe Ai do ta ndëshkojë mëkatin. 

Saktësisht këtë gjë, Perëndia ia tha 

Adamit, që në fillim. 

 

Zanafilla 2:17 

17 Por mos ha nga pema e njohjes të së mirës dhe të së keqes, sepse ditën 

që do të hash prej saj, ti do të vdesësh me siguri. 

     Prandaj Adami e meritonte të ndëshkohej me vdekje, sepse ai nuk iu 

bind Perëndisë. 

Romakëve 5:12 

12 Prandaj, ashtu si prej një njeriu mëkati hyri në botë, dhe vdekja prej 

mëkatit; dhe kështu vdekja kaloi te të gjithë njerëzit, sepse të gjithë kanë 

mëkatuar: 

     Ne të gjithë e meritojmë të ndëshkohemi, si Adami, sepse ne të gjithë 

kemi mëkatuar. 

Romakëve 6:23 

23 Sepse shpagimi i mëkatit është vdekja; por dhurata e Perëndisë është 

jeta e përjetshme përmes Jezu 

Krishtit Zotit tonë. 

     Prandaj, të gjithë njerëzit 

duhet të vdesin, por Perëndia 

e ka dënuar njeriun me dy lloj 

vdekje. 
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1. Vdekja Fizike 

     Kjo është, kur shpirti i një njeriu ndahet prej trupit të tij. Të gjithë 

njerëzit, kanë një kohë të caktuar të përballen me vdekjen. Njeriu do 

ketë jetë të gjatë apo të shkurtër, gjithsesi njësoj, do të përballet me 

vdekjen. Njeriu nuk mund t’i shmanget vdekjes. 

Hebrenjve 9:27 

27 Dhe ashtu siç është caktuar për njerëzit që të vdesin një herë, por pas 

kësaj gjykimi: 

     Pasi vdes njeriu, shpirti i tij do ta takojë Perëndinë dhe do të marrë 

gjykimin. 

 

2. Vdekja Shpirtërore 

     Kjo është kur, shpirti i një njeriu ndahet prej Perëndisë. Për shkak 

se njeriu ka mëkat, ai nuk mund ta njohë Perëndinë. Perëndia dëshiron 

të ketë marrëdhënie dhe miqësi një lidhje me njeriun, por njeriu është 

mëkatar. Perëndia nuk mund të miqësohet me mëkatin, sepse Perëndia 

është i shenjtë. Kjo është arsyeja për vdekjen shpirtërore. Të gjithë 

njerëzit kanë lindur në mëkat, prandaj të gjithë janë dënuar, tashmë, 

duke qenë të ndarë nga Perëndia.  

Gjoni 3:18 

18 Ai që i beson atij nuk dënohet, por ai që nuk beson tashmë është i 

dënuar, sepse nuk ka besuar në emrin e Birit të vetëmlindur të 

Perëndisë. 

 
     Njeriu duhet ta kërkojë Perëndinë që të mund të gjejë paqe me 

Perëndinë. Shumica e njerëzve jetojnë pa e njohur Perëndinë 

ndonjëherë. Në qoftë se ne vdesim pa e njohur Perëndinë, atëherë 
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shpirti ynë do të ndahet përgjithmonë prej Perëndisë, në një vend që 

quhet ferr. 

Marku 9:48 

48 Ku krimbi i tyre nuk vdes, dhe zjarri nuk shuhet. 

     Kur një njeri vdes pa Perëndinë, ai duhet ta vuaj vdekjen e dytë. 

Zbulesa 20:14-15 

14 Dhe vdekja dhe ferri u hodhën në liqenin e zjarrit. Kjo është vdekja e 

dytë.  

15 Dhe kushdo që nuk u gjet në librin e jetës u hodh në liqenin e zjarrit. 

     Të gjithë njerëzit e kanë hak të ndëshkohen përgjithmonë në ferr, 

sepse ne të gjithë jemi mëkatarë dhe Perëndia është i shenjtë. Perëndia 

nuk mund ta lejojë mëkatin të hyjë në parajsë. Prandaj, nëse ti je 

mëkatar, ti e meriton të ndëshkohesh, përgjithmonë në ferr. 

 

 

 

 

     Perëndia nuk do që të humbasë ndonjë. Perëndia nuk do që t’i hedhë 

njerëzit në liqenin e zjarrit apo ferr. Perëndia i do njerëzit, kështu që Ai 

bëri një rrugë për t’i shpëtuar vdekjes në ferr. 

Gjoni 5:25 

25 Me të vërtetë, me të vërtetë, unë ju them: Ora po vjen, dhe është tani, 

kur të vdekurit do të dëgjojnë zërin e Birit të Perëndisë; dhe ata që 

dëgjojnë do të jetojnë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dëshiron të kalosh nga vdekja në jetë? 

A e meriton të ndëshkohesh në ferr? 



 
 

 22 

MËSIMI SHTATË 

“Si mund të kalosh nga vdekja në jetë?” 
     Nëse ti dëshiron të kalosh nga vdekja në jetë, që gjithashtu do të 

thotë t’i shmangesh ferrit dhe të shkosh në parajsë, atëherë, ti duhet të 

kërkosh një rrugë, që t’i shmanget mëkatit dhe ferrit. 
 

1. Njerëzit nuk mund të shpëtohen vet  

     Disa njerëz e dinë se janë mëkatarë, por ata nuk duan ta përulin 

vetveten, sepse ata mendojnë se mund ta shpëtojnë veten. Ata besojnë 

në veprat e tyre të mira si, ndihma për të tjerët; ndërtimi i shkollave; 

ndihmat për të varfrit; ose duke kryer ceremoni fetare. Ata mendojnë se 

këto punëra të mira do t’i lajnë ata nga mëkatet e tyre. 

Romakëve 3:20 

20 Prandaj prej veprave të ligjit nuk do të shfajësohet asnjë mish në 

vështrimin e tij: sepse prej ligjit është njohja e mëkatit. 

     Prandaj, ne nuk mund të shpëtohemi nëpërmjet veprave fetare, 

sepse askush nuk mund t’i zbatojë të gjitha ligjet e Perëndisë. 

     Të gjithë ata që mendojnë se mund ta shpëtojnë veten e tyre, 

mburren se ata nuk kanë nëvojë për Perëndinë. 

 

 

 

 

 

A mund të vetshpëtohesh? 
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2. Jezu Krishti është ura e paqes, Ai është i Vetmi Shpëtues 

Gjoni 14:6 

6 Jezusi i tha: Unë jam rruga, e vërteta, dhe jeta; nuk vjen ndonjë njeri 

tek Ati, përveç përmes meje. 

     Kështu pra, njeriu nuk mund ta njohë Perëndinë në ndonjë mënyrë 

tjetër, përveç nëpërmjet Jezusit. 

Veprat 4:12 

12 As nuk ka shpëtim në ndonjë tjetër, sepse nuk ka emër tjetër nën qiell, 

i dhënë midis njerëzve, me anë të të cilit duhet të shpëtohemi. 

     Jezu Krishti është Perëndia i vërtetë, dhe Ai është i Vetmi Shpëtues. 

Ai është ura e paqes për ne të gjithë. 

 

     Jezu Krishti ka përgatitur rrugën për të na shpëtuar prej mëkatit 

dhe prej ferrit, sepse Ai na do shumë. Ai nuk do që ndonjë të ndahet 

prej Perëndisë. 

 

 
 

     Shpagimi i mëkatit është vdekja, dhe Jezusi mori ndëshkimin e 

vdekjes si Zëvendësuesi ynë, duke vdekur në kryq. Jezusi mund ta 

marrë ndëshkimin e mëkatit si Zëvendësuesi ynë, sepse Ai nuk ka 

mëkat. 

 

A e besoni që Jezu Krishti është i Vetmi Perëndi i vërtetë? 
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2 Korintasve 5:21 

21 Sepse atë (Jezusin) që nuk njihte mëkat, ai (Perëndia) e ka bërë të jetë 

mëkat për ne; që ne të mund të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të. 

     Prandaj, Jezu Krishti, i cili është Perëndia i Biblës, u vetofrua në 

kryq, në mënyrë që të lante mëkatet tona dhe të na bënte ne të drejtë. 

Kur ne të jemi bërë të drejtë, atëherë ne mund të shkojmë para 

Perëndisë. 

Romakëve 4:25 

25 I cili u dorëzua për fajet tona, dhe u ngjall përsëri për shfajësimin 

tonë. 

     Jezu Krishti vdiq për të gjithë njerëzit, por Ai u ngjall nga vdekja. 

Pasi u ngjall nga vdekja, Ai u pa prej më shumë se 500 vëllezërve 

njëherësh. 

Luka 24:36-39 

36 Dhe ndërsa ata po flisnin kështu, vetë Jezusi qëndronte në mes të tyre 

dhe u tha atyre: Paqja qoftë me ju. 

37 Por ata ishin tmerruar dhe frikësuar dhe menduan se kishin parë një 

fantazmë. 

38 Ai u tha atyre: Përse jeni të shqetësuar? Dhe pse u lindin mendime në 

zemrat tuaja? 

39 Shikoni duart dhe këmbët e mia, që jam unë vetë: më prekni dhe më 

shihni, se një fantazmë nuk ka mish e kocka, siç më shihni që kam unë. 

     Sepse Jezusi me të vërtetë u ngjall prej vdekjes, Ai ende ka fuqinë 

t’ju shpëtojë ju sot. Jezusi e bëri urën e paqes në mënyrë që ne të mund 

ta njohim Perëndinë dhe Ai e mbaroi atë punë, duke u ngjallur prej 

vdekjes. 

 

 

A besoni se Jezusi vdiq për mëkatet tuaja? 

A besoni se Jezusi u ngjall prej vdekjes në frymë dhe në trup? 
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3. Perëndia do që çdokush të kalojë urën e paqes 

     Perëndia, tashmë, ka vendosur që Ai do t’ju shpëtojë ju prej mëkatit, 

që të keni paqe me Të, sepse Perëndia i do njerëzit, përfshirë edhe ti. 

2 Pjetër 3:9 

9 Zoti nuk është neglizhent, përsa i përket premtimit të tij, siç e 

llogarisin disa neglizhencën; por është i duruar ndaj nesh, sepse nuk do 

që ndonjë të humbasë, por që të vijnë në pendesë të gjithë. 

     Perëndia vdiq në kryq për të bërë një urë paqeje për ju dhe të gjithë 

njerëzit. 

Për shembull: Ura e Mesit u bë mbi Lumin Kir, afër Shkodrës, rreth 

vitit 1770. Të gjithë mund të kalojnë nëpërmjet saj, dhe të pasurit, dhe 

të varfërit. Kushdo që dëshiron të kalojë mbi këtë urë, mund të kalojë 

atje. Ura e Paqes e Perëndisë është njësoj; nëse ti do që të kalosh mbi 

Urën e Paqes për te Perëndia, atëherë ti mund të kalosh aty. 

 

4. Ju duhet ta besoni dhe ta pranoni Jezu Krishtin, me qëllim që 

të kaloni prej vdekjes në jetë. 

 

 
     Në qoftë se ju shihni një urë të thyer, atëherë ju nuk do t’i besoni 

asaj ure, nëse do të ishte mjaftueshëm e sigurtë, për të kaluar. Ura e 

paqes është Jezu Krishti, prandaj ju duhet të besoni që Jezusi është 

në gjendje t’ju shpëtojë ju, sepse Ai është i Vetmi Perëndi i vërtetë dhe 
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sepse Ai u ngjall prej vdekjes. Kështu pra, besimi është shumë i 

rëndësishëm. 

Romakëve 10:9-10 

9 Që nëse ti do të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, dhe do të besosh në 

zemrën tënde që Perëndia e ngjalli atë prej së vdekurish, ti do të 

shpëtohesh.  

10 Sepse me zemër njeriu beson për drejtësi; dhe me gojë bëhet rrëfimi 

për shpëtim. 

     Ju duhet të besoni se Jezu Krishti është i Vetmi Shpëtues. Nëse ju 

nuk e besoni se Jezu Krishti është ura e paqes për te Perëndia, atëherë 

ju nuk mund ta kaloni urën e paqes. 

 

     Nëse ju besoni në urën e paqes, Jezu Krishtin, atëherë ti mund ta 

kalosh urën. Kjo është një urë e padukshme, pra, si do të mund ta 

kalosh urën? Ju duhet të pranoni Jezu Krishtin duke e thirrur Atë. 

Romakëve 10:13 

13 Sepse kushdo që do t’i thërrasë emrit të Zotit do të shpëtohet. 

     Fjala “thërrasë” do të thotë të kërkosh, ose të lutesh. Ju duhet t’i 

kërkoni Perëndisë t’ju falë mëkatin tuaj, t’ju shpëtojë ju prej ferrit dhe 

t’ju marrë në parajsë. Kjo lloj thirrje, Perëndisë, është besimi në Hirin e 

Perëndisë. 

Romakëve 3:24 

24 Duke qenë të shfajësuar falas prej hirit të tij përmes shpengimit që 

është në Krishtin Jezus: 

     Nëse ju e dini se jeni mëkatar dhe e kupton se ti nuk mund të 

vetshpëtohesh, atëherë ti duhet ta përulësh veten dhe ta njohësh faktin, 

që ti ke nevojë për Jezu Krishtin të të shpëtojë prej mëkatit dhe ferrit. 

Pra, thirri Jezu Krishtit dhe Ai do të të shpëtojë prej mëkatit. 

A besoni se Jezu Krishti mund t’ju shpëtojë prej mëkatit? 
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     Nëse ju doni ta pranoni Jezu Krishtin, atëherë ti duhet t’i flasësh 

vetë Atij duke rrëfyer që ti je mëkatar, duke e përulur veten para 

Perëndisë dhe duke e thirrur Atë t’ju shpëtojë prej mëkatit. Kur ju i 

flisni Perëndisë, ju duhet t’i flisni me një zemër që beson. 

 

 

 

 

     Nëse ju doni ta pranoni Krishtin, ju mund ta pranoni Atë duke bërë 

një lutje të tillë: “Oh Zoti Jezu Krisht, unë e di se jam mëkatar dhe e 

meritoj të ndëshkohem në ferr përgjithmonë. Unë besoj se ju më doni 

mua, vdiqe për mua dhe u ringjalle prej vdekjes. Të lutem, fale mëkatin 

tim dhe më shpëto prej ferrit. Të lutem, më lejo mua të shkoj në 

parajsë, kur të vdes. Të faleminderit që më shpëtove mua. Amin.” 

 

     Nëse ju, porsa e keni pranuar Jezu Krishtin me besim, atëherë, ju 

lutemi, na tregoni neve që ne të mund të gëzohemi bashkë me ju!  

 

Kush mund të të shpëtojë ty prej mëkatit? 

A do ta pranosh Krishtin të të shpëtojë ty prej mëkatit? 

A do ta pranosh Jezu Krishtin pikërisht tani? 


