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Vetëm Perëndian

SHKRIMI I SHENJTË: Gjeneza 1:1

OBJEKTIVAT E MËSIMIT:

� Të paraqesë faktin e ekzistencës së Perëndisë para gjithçkaje tjetër.

� Të përcaktojë faktin mbi sovranitetin e Perëndisë.1

KY MËSIM DUHET T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të kenë një respekt më të madh për Perëndinë si Zoti sovran dhe i
përhershëm.

� Të kenë parasysh paraqitjen nga Perëndia të fillimit të botës.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Në kulturën tonë, vetja lartësohet dhe i jepet ai vend komandimi dhe
supremacie që i takon vetëm Perëndisë.2 Po japim disa nga dëshmitë e kësaj
mënyre të menduarit duke vënë veten në qendër: Njerëzit në vendin tonë kanë
shpenzuar miliona dollarë çdo vit për të përmirësuar imazhin e tyre si dhe për të
ushtruar dhe vënë nën kontroll jetën e tyre si edhe botën rreth tyre. Nëpër
shkollat tona po sundojnë në mënyrë të shpejtë e të sofistikuar filozofitë human-
istike që e venë njeriun në vendin e Perëndisë. Njerëzit, me çdo mënyrë, po
kërkojnë të dinë më shumë dhe të mburren për zbulimet e tyre sikur ata të
kishin krijuar fillimisht jetën dhe ligjet që komandojnë universin. Në kulturën
tonë, gjithkujt i shkon në mendje të jetë vetëm më i miri dhe sa më shumë në
kontroll të së ardhmes së tij.

Këto mësime nuk i vijnë për shtat asaj mënyre të menduari. Për disa që
janë mësuar të lartësojnë vetveten, mund të duket sikur ata po shfaqin dobësi
nëse i lejojnë Perëndisë vendin që i takon Atij. Por Perëndia thotë që ky është
fillimi i mënçurisë. (Vini re Proverbat 1:7)

Fjala e Perëndisë, e mësuar në fuqinë e Frymës së Shenjtë si edhe me
lutje, është e aftë të transformojë mendje dhe zemra.

DUKE PARAQITUR TRININË:

Pika “D” e skicës së mësimit parashtron që Perëndia është Trini. Fjala “Trini” nuk
del në Shkrimet e Shenjta, por fakti i trinisë është evident që nga Gjeneza deri tek
Zbulesa. (Kolona e Referimeve nga Shkrimet e Shenjta jep disa shembuj)

Trinia paraqitet në këtë fazë të mësimit sepse:

MËSIMI

2
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PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim fillon të ven-
dosë të vërtetën
themelore mbi sovran-
itetin e Perëndisë duke
treguar që Perëndia i
vetëm ekzistonte përpara
fillimit dhe se Ai ekziston
pavarësisht nga gjithçka
tjetër dhe nuk ka nevojë
për kërkënd. Ky jep një
hyrje të shkurtër për
Trininë.

Ky mësim gjithashtu ven-
dos faktin se ngaqë
Perëndia ishte i vetmi për-
para fillimit, vetëm Ai
mund të na tregojë neve
se çfarë ndodhi në fillim.

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 fillim të këtij libri.

Job 38:4
Psallmi
50:21
Isaia
43:10;
46:9,10;
55:8,9
Kolosian
ët 1:17
Hebrejtë
1:10-12
Zbulesa
1:8

Danieli
11:36;
12:4

1Duke paraqitur sovran-
itetin e Tij, ne do të japim
disa karakteristika dhe
atribute të Perëndisë: për-
jetësia e Tij, gjithëprania e
Tij, fakti që Ai është Frymë;
fakti që Ai është Trini.

Do të përdorim disa tekste
prove të përzgjedhura për
t’i përcaktuar këto pika.
Por mos harroni, ky studim
është themelor. Mos e
ktheni këtë mësim në një
studim mbi një temë me
shumë tekste prove. Bëje
të thjeshtë. Lëre Fjalën të
bëjë punën e saj në zem-
rat e njerëzve duke futur
me kujdes pjesë të përzg-
jedhura, pak e nga pak. ❏

2Te kesh kujdes me komen-
tret dhe pyetjet e studentëve
tuaj. Reagimet e tyre ndaj
mësimit do të fillojnë të zbu-
lojnë se ç’kuptojnë ata mbi
Perëndinë.

Disa prej studentëve tuaj
mund të futen thellë në
mendime humanistike.
Shmangiu diskutimit me ta.
Për më tepër, përpiqu t’u
tregosh se dallimi nuk është
midis çka mendojnë ata e
çka mendoni ju, por midis
asaj që mendojnë ata dhe
asaj që thotë Fjala e
Perëndisë. ❏



1. Trinia është e përjetshme dhe kronologjikisht ekziston përpara fil-
limit.

2. Fjala “Perëndi” në Gjeneza 1:1 është fjala hebraishte Elohim.
Duke u nisur nga prapashtesa, Elohim. është emër në shumës
me kuptim në njëjës (që tregohetnga fakti që ai përdoret me folje
në njëjës). Kjo sugjeron një-shumësinë e Perëndisë.

3. Perëndia Biri ishte atje që në fillim. Ai është i përfshirë me
Perëndinë At dhe Perëndinë Frymë e Shenjtë në fjalët, “Në fillim
Perëndia krijoi qiellin dhe tokën.”

4. Nëse nuk arrijmë të shpjegojmë Trininë në fillim si dhe gjatë
gjithë Testamentit të Vjetër, do të jetë akoma më e vështirë të
shpjegosh hyjninë e Jezusit kur të vijmë tek pjesa e lindjes së Tij.
Është më e lehtë për ne të shpjegojmë dhe studentët të kuptojnë
që ne u kemi thënë, që në fillim, se Jezusi ka qenë gjithmonë i
barabartë me Atin, aktiv në procesin e krijimit, dhe në tërë
Testamentin e Vjetër. Thënie si, “. . . Përpara se të ishte
Abrahami, jam unë”. (Gjoni 8:58), do të jenë më pak të vështira
për njerëzit të kuptojnë se ne u kemi shpjeguar që Perëndia Biri
ishte atje, bile edhe përpara fillimit.

SHËNIM: Ne nuk do ta përdorim emrin e Tij, Jezus, apo titullin e
Tij, Krisht, gjatë shpjegimit të Testamentit të Vjetër. Të dy këta
kanë të bëjnë me shërbimin e Tij në tokë. Referoju Atij vetëm si
Perëndia Biri gjatë shpjegimit të Testamentit të Vjetër.

5. Përderisa Fryma e Shenjtë përmendet në Testamentin e Vjetër,
tema e Trinisë nuk mund të evitohet (Gjeneza 1:2, krh. 6:3).

6. Gjeneza 1:26 përdor shumësat “ne” dhe tonat”.

Mos u përpiq tëshpjegosh Trininë. Është e pamundur, dhe të
gjitha illustrimet (p.sh. uji, veza, trekëndëshi) nuk mund të
japin të vërtetën. Më mirë është të pranosh që ne nuk e kup-
tojmë Trininë.

TË KINI KUJDES:
Po të keni në klasë një student që është nga dëshmitarët e Jehovait ose që

është ndikuar nga mësimet e tyre, ju mund të shihni që ai do të përpiqet të
argumentojë faktin e Trinisë.

Po të lindë një situatë e tillë, thuaji studentit në mënyrë të sjellshme që qël-
limi i kësaj klase është të studiojë Biblën. Ju do ta paraqisni të vërtetën
themelore pak nga pak. Nëse ai është i interesuar dhe dëshiron të dëgjojë në
mënyrë të sinqertë, ai është i mirëpritur. Thuaji atij që nëse ai dëshiron me të
vërtetë të njohë Perëndinë, ju jeni shumë i interesuar që ta ndihmoni atë.

I thoni që pyetje të ndershme që lidhen me temën janë gjithmonë të
mirëpritura, edhe nëse ju do ta shtyni përgjigjen për një mësim më të mëvon-
shëm. Por argumentet dhe debatet nuk janë të përshtatshëm këtu. (Shih II
Timoteu 2:24-26).

Bisedo me të mbasi të ketë mbaruar mësimi. Por nëse ai përsëri nuk pajto-
het, ju mund t’i thoni atij ta ndërpresë studimin me këtë grup. Ju mund t’i ofroni
atij të studioni së bashku vetëm për vetëm. Por në disa raste juve mund t’ju
duhet të tërhiqeni. (Shih Titus 3:10)

NDIHMESË PAMORE:

� “Bibla është TREGIMI I TIJ”—Kjo mund të shkruhet në dërrasën e zezë
gjatë shpjegimit të mësimit, ose mund të jetë në formën e një tabele të
vogël që ju mund ta varni në mur gjatë gjithë kursit. Tabela të vogla si
këto  i japin gjallësi klasës dhe u kujtojnë studentëve të vërtetat që ju po
u mësoni atyre.

� Tabela Kronologjike

� Tabela që krahason Perëndinë me njeriun (shih më poshtë)
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Gjoni
1:1-3



Për këtë mësim, ju mund të bëni një tabelë ku të krahasoni Perëndinë me
njeriun. Kjo mund të bëhet që më përpara në një fletë kartoni; ose mund të
bëhet gjatë shpjegimit, duke përdorur dërrasën e zezë ose ndonjë sipërfaqe
tjetër vizuale; ose ju mund të përgatitni në tabelë për t’u përdorur me anën e një
projektori. Shënime që shtohen në tabelë ndërsa ju shpjegoni janë të përfshira
në këtë mësim.

Shkruani karakteristikat e njeriut, por mos i komentoni. Qëllimi i kësaj
tabele është të lartësojë Perëndinë si sovran dhe të ndihmojë studentët të kup-
tojnë madhështinë e Tij. Komentet mbi njeriun janë thjesht “fara” vizuale për t’u
mbjellë në mendjet e studentëve.

Tabela e plotë do të ketë këtë pamje:

115

Mësimi 2: Perëndia i Vetëm

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

PERËNDIA NJERIU

PERËNDIA nuk ka fillim, nuk do të NJERIU lind dhe vdes.
ketë fund.

PERËNDIA është Trini prej tre NJERIU është vetëm një 
personash. person.

PERËNDIA nuk ka nevojë për ndo NJERIU ka nevojë për 
një gjë. ushqim, ujë, ajër, gjumë,

dritë, mbrojtje, etj.

PERËNDIA di gjithçka. NJERIU ka nevojë për t’u 
mësuar.

PERËNDIA është Frymë dhe nuk NJERIU ka trup material.
ka trup material.

PERËNDIA është gjithkund dhe NJERIU është në një vend 
gjithmonë. në një kohë të caktuar.

PERËNDIA është më i madh se NJERIU duhet të jetë nën 
të gjithë dhe më i rëndësishëm autoritetin e Perëndisë dhe 
se të gjithë; Ai është autoriteti të dëgjojë çdo gjë që thotë 
më i lartë. Perëndia.

PERËNDIA ekzistonte për NJERIU nuk ekzistonte për
para fillimit të gjithçkaje. para fillimit.

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
materialin e mësimit që do t’u mësohet studentëve. Kryerreshtat
me të zeza janë vetëm për referim dhe nuk ka nevojë të për-
menden 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.



Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

Mësimi 2: Perëndia i Vetëm

PËR T’U SHPJEGUAR STUDENTËVE
(Vetëm kolona qendrore)

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 1.

A. Hyrje

Kush është Perëndia?
Si është Ai?
Si mund ta njohim Atë?
Në mësimin e parë thamë që Perëndia është karakteri krye-
sor në Bibël, figura qëndrore.
- Është pikërisht Ai që na dhe këtë mesazh neve.
- Bibla është libri i historisë së vërtetë—historia nga per-

spektiva e Perëndisë.
- Është tregimi i Perëndisë, ose siç e tha dikush saktë, Bibla

është “HISTORIA E TIJ.”
Ndihmesa Pamore e Sugjeruar:

Ne do të mësojmë rreth Perëndisë nga vetë Perëndia.
Ne do të studiojmë atë çka ka thënë Ai vetë për vetën e Tij
në Fjalën e Tij.
- Ngandonjëherë, si në mësimin e sotëm, ne do të studiojmë

disa thënie të veçantë që Ai ka thënë për veten e Tij.
- Herë të tjera do të mësojmë për Të duke studiuar çfarë

bën Ai.
- Natyra dhe karakteri i Tij zbulohen nëpërmjet asaj që Ai

ka bërë dhe nëpërmjet ngjarjeve që Ai regjistroi për ne në
Fjalën e Tij.

Perëndia na ka dhënë një pasuri të madhe diturie rreth
Vetes së Tij.
- Përse do ta bënte Ai këtë?
- Përse? Sepse ai dëshiron që ne ta njohim Atë!
- Tek Jeremiah 9:23, 24 Perëndia thotë, “Kështu tha ZOTI, I

mënçuri të mos lavdërohet me mënçurinë e tij, i forti të mos
lavdërohet me fuqinë e tij, i pasuri të mos lavdërohet me
pasuritë e tij: Por ai që mburret, le të mburret me këtë:
që ai kupton dhe më njeh mua, që unë jam Zoti. . . .” 3

Sa i madh është Perëndia?4

- Sa i rëndësishëm është Ai?
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Bibla është

HISTORIA E TIJ

3Mësuesi lexon vetëm një
pjesë të këtij vargu, sepse
pjesa tjetër (nuk është
shtypur këtu) përmban
tema që do të trajtohen më
vonë. Fjalët me të zeza
janë ato që ju do të thek-
soni. ❏

4Mos u ndalni për një kohë
të gjatë në diskutim për të
filluar këto pyetje. Ato nuk
kanë për qëllim të nxisin
përgjigje. Ato janë hartuar
që t’i bëjnë studentët të
mendojnë. ❏



- A kishte fillim Ai?
- A do të ketë fund Ai?
- Nga erdhi Ai?
- Çfarë nevojë ka Perëndia?
Të shohim si u përgjigjet Perëndia këtyre pyetjeve në Fjalën
e Tij, Biblën.

B. Vetëm Perëndia është i përjetshëm. Gjithçka tjetër ka një
fillim.

$LEXO Gjenezën 1:1

Fjalët e para që Perëndia i shkruajti për ne në Bibël janë,
“Në fillim...” (Gjeneza 1:1).5

- Perëndia na dha këto fjalë në mënyrë që ne ta dimë që ka
pasur një fillim për gjithçka.

- Gjithçka që ne shohim dhe gjithçka që ne dimë por mund
të mos e shohim ka pasur një fillim, me përjashtim të
Perëndisë Vetë.

- Përpara fillimit nuk kishte:
Asnjë univers
Asnjë tokë
Asnjë engjëll
Asnjë Djall
Asnjë bimë
Asnjë kafshë
Asnjë njeri

- Të gjitha këto kishin fillimet e veçanta.

C. Vetëm Perëndia nuk kishte fillim; Perëndia nuk do të ketë
as fund; Perëndi është I PËRJETSHËM.

^Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

Përpara se të lindte çdo gjë tjetër, ekzistonte Perëndia ashtu
siç është edhe tani dhe siç do të jetë përgjithmonë.
Ne do të bëjmë një tabelë duke renditur disa gjëra rreth
Perëndisë dhe rreth njeriut. Do ta fillojmë me këtë:6

FILLO TABELËN:

PERËNDIA NJERIU

PERIANDIA nuk ka fillim, nuk do NJERIU lind dhe vdes
të ketë as fund.

$Lexo Psalmin 90:2

- Nuk ka ekzistuar ndonjë periudhë kohe që nuk ka patur
Perëndi.
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5Gjeneza është themeli
për të gjitha Shkrimet e
Shenjta dhe Gjeneza 1
është themeli për
Gjenezën. Mos u nxito
gjatë Gjenezës 1 sepse
këtu zbulohen tiparet krye-
sore të natyrës dhe të
karakterit të Perëndisë. ❏

6Mos harroni se thëniet për
njeriun janë shkruar pa
komente. Ato janë aty vetëm
për ta bërë studentin të kup-
tojë madhështinë e
Perëndisë dhe t’i përgatisë
mendërisht për studimet e
mëvonshme.

Nëse studenti fillon disku-
timin mbi njeriun, kujtoji atij
që në këtë studim do të
përqendrohemi tek
Perëndia. ❏



Ai nuk kishte fillim.
Ai nuk u krujua.
Ai gjithmonë ka qenë gjallë.
Ai gjithmonë ka qenë dhe do të jetë i njëjtë.
Nuk ka ekzistuar ndonjë periudhë kohe që nuk ka patur
Perëndi.
Perëndia nuk vdes kurrë.

D. Perëndia është Trini.7

TREGO TABELËN KRONOLOGJIKE ME FJALËT:
PERËNDI—AT, BIR, FRYMA E SHENJTË.
Perëndia gjithmonë është një.
Por vështroni Gjenezën 1:26: “Dhe Perëndia tha, Ta bëjmë
njeriun sipas shëmbëlltyrës sonë, sipas ngjashmërisë sonë.” 8

Ne nuk do ta studiojmë këtë varg tani; ne vetëm sa duam të
shohim përemrat “ne” dhe “sonë”.
Edhe tek Gjeneza 1:1 fjala hebraishte për Perëndinë është
një fjalë në shumës.
Gjatë studimit të Fjalës së Perëndisë , ne do të zbulojmë që,
megjithëse ekziston vetëm një Perëndi, ka tre persona që
janë në mënyrë të barabartë Perëndi:
Kush janë këta tre persona?
Të tre përmenden tek Mateu 28:19:8

- Perëndia Ati
- Perëndia Biri
- Perëndia Fryma e Shenjtë 
Ne përdorim fjalën “Trini” për të përshkruar këta tre per-
sona që janë një Perëndi i përjetshëm.

SHTOI TABELËS:

PERËNDIA është Trini e tre NJERIU është vetëm një 
personave. person.

Gjatë studimit të Biblës, do t’i shohim këta tre persona në
punë e sipër dhe do të mësojmë më shumë për ta.
Por për tani ne vetëm sa do të parashtrojmë që këta tre per-
sona janë një Perëndi që është i përjetshëm dhe që
Perëndia Ati, Perëndia Biri dhe Perëndia Fryma e Shenjtë
janë në mënyrë të barabartë Perëndi.
Ekziston Ati që është Perëndi, Biri që është Perëndi, dhe
Fryma e Shenjtë që është Perëndi.
E ngatërruar? Po, për ne patjetër që është e ngatërruar!
Perëndia është shumë më e madhe sesa mund ta imagjino-
jmë ne.
- Trinia është e pamundur të kuptohet prej nesh.
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e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

7Siç u përmend edhe në
hyrje, mos u përpiq të shp-
jegosh Trininë.

Kjo temë ndoshta mund të
nxisë shumë pyetje, dhe
disa studentë mund ta
kenë të vështirë të presin
për përgjigjet deri në
mësimet e ardhshme.
Përpiqu, me takt, t’i sig-
urosh ata që pyetjet janë
të mira, por që duhet të
prisni për përgjigjet e tyre.
Po të mos këmbëngulni në
këtë, ju do të dilni jashtë
temës së mësimit dhe do
t’i ngatërroni ata që nuk
kanë njohuritë e
mjaftueshme për të kup-
tuar përgjigjet. Sesa mund
të përgjigjeni ju, kjo varet
nga niveli i studentëve
tuaj. Mos harro, se ata që
nuk kanë një farë baze në
Shkrimet e Shenjta, mund
të ngatërrohen lehtë. Nëse
ke studentë të niveleve të
ndryshme, mund të dalë
nevoja të punosh në
mënyrë të pavarur me disa
prej tyre që kanë njohuri
paraprake mbi Fjalën e
Perëndisë.

Nëse ndeshni me një stu-
dent që dëshiron të deba-
tojë faktin e Trinisë, ju
lutem shikoni sugjerimin
nën “Duke paraqitur
Trininë” në pjesën
“Përgatitja e Mësimit.” ❏

8Ki kujdes të mos dalësh
nga tema. Të dy këta
vargje Gjeneza 1:26 dhe
Mateu 28:19 përdoren
vetëm për të treguar disa
fjalë të veçanta. Mos u
largo nga tema duke
hyrë në temën e vetë
vargjeve. ❏



- Ne vetëm sa mund të përshkruajmë atë çka kuptojmë prej
Fjalës së Perëndisë.

Fakti mahnitës i Trinisë është vetëm një nga gjërat që na
tregon madhështinë e Perëndisë—madhështi që është përtej
aftësisë sonë për ta kuptuar.

E. Për vetë faktin që Perëndia i vetëm ekzistoi përpara
gjithçkaje, Ai është krejtësisht i pavarur prej çdo gjëje e
çdo njeriu.

^Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

Perëndia ekzistoi para gjithçkaje, prandaj ne e dimë që Atij
nuk i nevojitet ndonjë gjë që ta mbështesë Atë.9

- Perëndia ishte i vetëm, përpara tokës, diellit, hënës, yjeve,
galaksive.

Ai nuk ka nevojë për tokën ose ndonjë tjetër mbi të.
- Ai nuk ka nevojë të thithë ajrin.
- Ai nuk ka nevojë të hajë ushqime.
- Ai nuk ka nevojë të pijë ujë.
Perëndisë nuk i nevojitet dielli.
- Ai mund të shohë shumë mirë pa nevojën e ndonjë

drite.
- Ai nuk ka nevojë të flejë gjumë; Atij nuk i duhet as

dita e as nata.
Perëndisë nuk i duhet ndonjë burim energjie.
- Ai kurrë nuk lodhet, nuk e merr etja, ose nuk e merr

uria.

SHTOJI TABELËS:

PERËNDIA nuk ka nevojë për 
gjëkafshë.

$Lexo Isaia 40:28: “A nuk e ke ditur? a nuk e ke
dëgjuar që PPeerrëënnddiiaa ii ppëërrjjeettsshhëëmm,, ZZoottii Krijuesi i skajeve të
tokës, nnuukk vveenniitteett,, ee aass nnuukk llooddhheett?? mmëënnççuurriiaa ee ttiijj nnuukk
kkëërrkkoohheett..” 1100

Perëndisë nuk ka nëvojë për njeri që ta mësojë Atë.
- Ai di gjithçka; Ai zotëron gjithë dijen.
- Ai ka dijeni për gjithçka.

$Lexo Psalmin 147:5: “I madh është Zoti ynë, e madhe
është fuqia e Tij, ee ppaakkuuffii ëësshhttëë mmëënnççuurriiaa ee TTiijj..”

$ Lexo Romakët 11:33, 34

SHTOJI TABELËS:

PERËNDIA di çdo gjë.
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Psallmi
121:3

Isaia
40:28

10Mbaju temës, në ato që
janë të shtypura me të
zeza. ❏

9Për të mbështetur këtë
pikë, ju mund të përdorni
emrin e Perëndisë, “Unë
Jam” (Eksodi 3:14), që
nënkupton se Perëndia
është vetë-ekzistues. (Shih
trajtimin e mëtejshëm të
këtij emri në Mësimin 21,
Pika I). ❏



Po ne?11

- A mund të ishim lindur pa prindër?
A mund të kishim mbijetuar si foshnje pa kujdesin e
prindërve?
A mund të mësonim si të ishim prodhues pa na ndih-
muar njeri?

- Po trupat tonë?
Sa gjatë mund të rrimë ne pa ushqim dhe pa ujë?
Sa gjatë mund të jetojmë ne pa aksigjen?
Sa ditë mund të rrimë ne pa gjumë?
Sa gjatë mund të jetojmë pa mbrojtjen nga rrezet ultra-
violet të diellit?

- Ne jemi plotësisht të varur në këto drejtime; por Perëndia
nuk ka nevojë për asgjë për asnjë njeri.

SHTOJI TABELËS:

NJERIU ka nevojë për 
ushqime, ujë, ajër, gjumë, 
dritë, mbrojtje, etj.

NJERIU ka nëvojë të 
mësohet.

F. Perëndia është Frymë.

Perëndisë nuk i duhet toka që të jetojë në të dhe as shumë
gjëra të tjera që ne njerëzit na duhen, sepse Perëndia nuk ka
trup material siç kemi ne.
Gjoni 4:24 thotë që “Perëndia është Frymë.” 12

- Perëndia nuk ka mish dhe kocka si njerëzit, kafshët,
zogjtë ose rrëshqanorët.

- Ngaqë Ai nuk ka trup material, Ai nuk ka nevoja trupore.

SHTOJI TABELËS:

PERËNDIA është Frymë dhe nuk NJERIU ka trup material.
ka trup material.

Ne nuk mund ta kuptojmë dikë që ka një aftësi të tillë, për
më tepër që nuk ka trup material.
Por ka rëndësi për ne të vemë re faktin që Perëndia është
Frymë.
Ai nuk është thjeshtë një “forcë”, siç mund ta përshkruajë
ndonjë.
Jo, Perëndia është Frymë, Trini e tre personave, të gjithë me
mendje, personalitet dhe vullnet.
Është pikërisht Perëndia Ai që na ka dhënë neve Fjalën e Tij
në mënyrë që ne ta njohim Atë.
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11Përsëri, këto nuk janë
pyetje për diskutim; ato
thjesht synojnë që ta bëjnë
studentin të mendojë. ❏

12Mësuesi e lexon këtë
varg pjesërisht sepse
pjesa tjetër e vargut (që
nuk është shtypur këtu)
përmban tema që nuk traj-
tohen në këto mësime.
Mbaju mësimit dhe temës
kryesore. ❏



Ne jemi shumë të kufizuar në aftësinë tonë për ta kuptuar
Atë.
Ne jemi shumë të kufizuar për shkak të nevojave tona tru-
pore.
Por Perëndia nuk ka asnjë nga këto kufizime.

G. Perëndia është në të gjitha vendet në të njëjtën kohë.

^Tema: Perëndia është kudo në çdo kohë.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

Ku është Perëndia?
Ku ishte Ai përpara se të ekzistonte gjithçka tjetër?
Në qoftë se Perëndia nuk na e thotë, ne nuk mund ta shohim
Perëndinë, dhe nuk mund të dimë se ku është Ai.
- Nëpërmjet studimit të Biblës, ju vazhdimisht do të shihni

se Perëndia është kudo.
- Ai nuk është në çdo gjë.13

- Ai është Krijuesi, në dallim nga krijesa e Tij.
Perëndia është më i lartë se të gjithë.
Perëndia është më i madh se gjithçka që Ai ka krijuar.

- Perëndia mbush universin.

$Lexo Jeremia 23:23, 24

- Ai është në të gjitha vendet në tokë.
- Perëndia është këtu midis nesh dhe mund të na shohë ne

të gjithëve.
- Illustrim:

Ngandonjëherë kur jemi shumë të zënë, na duket sikur
duam tëjemi në më shumë se një vend në të njëjtën kohë!
Por, siç duket qartë, megjithëse na duket me dobi të jemi
“kudo” në të njëjtën kohë, ne jemi të kufizuar të jemi në një
vend në një kohë.

- Vini re:
Një djalë i vogël, kur dëgjoi këtë, tha, “Perëndia është kaq i
madh saqë Atij nuk i duhet të shkojë gjëkundi.”

SHTOJI TABELËS:.

PERËNDIA është kudo në çdo NJERIU është vetëm në një
kohë. vend në një kohë.

- Perëndia dhe vetëm Perëndia është e aftë të jetë kudo në
të gjitha kohët. Përderisa Perëndia është kudo në të gjitha
kohët, a ka ndonjë vend që ju mund të shkoni ose të qën-
droni ku nuk është Ai?14
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13Sigurohuni që të dalë
qartë dallimi midis
Perëndisë Krijues dhe kri-
jimit të Tij. Fetë panteistike
(siç është Epoka e Re)
besojnë që perëndi është
çdo gjë dhe çdo gjë është
perëndi.

(Mos hyrë në diskutim për
krijimin në këtë fazë; këtu
thjesht përmendet sa për
të sqaruar çështjen e
sovranitetit të Perëndisë.)
❏

14Disa nga studentët tuaj
mund të mendojnë që
Satani mund të jetë kudo,
në çdo kohë. Ai nuk
mundet, megjithëse ai ka
shumë demonë shpërn-
darë në mbarë botën. Çdo
demon mund të jetë në një
vend në një kohë të cak-
tuar.

Në këtë fazë, evito disku-
timin mbi Satanin dhe
demonët e tij, sepse kjo do
të trajtohet në mësimin
tjetër. ❏

Proverbat
15:3



A ka ndonjë vend ku mund të “fshiheni” nga Perëndia?

$Lexo Psalmin 139:7-12.

H. Vetëm Perëndia ishte përpara të gjitha gjërat; Ai vetëm
është më i madh sesa të gjithë; Perëndia është SOVRAN.

Perëndia është tej gjykimit tonë.

DUKE SHPJEGUAR, TREGONI TABELËN QË KENI BËRË.
- Ne nuk mund të kuptojmë atë që nuk ka fillim dhe që nuk

do të ketë fund.
- Ne nuk mund të imagjinojmë atë që është tre persona në një.
- Ne nuk mund të kuptojmë atë që nuk ka nevojë për

ndonjë gjë.
- Ne nuk mund të kuptojmë atë që di gjithçka.
- Ne nuk mund të shohim atë që është Frymë.
- Ne nuk jemi në gjendje të kuptojmë çdo të thotë të jesh

kudo në çdo kohë.

$Lexo Jeremia 10:6.

Ne thjesht duhet të pranojmë se ekziston një më i madh se
të gjithë—që është në çdo aspekt superior ndaj nesh.
Mënyra për të përshkruar superioritetin e pafund të
Perëndisë është të themi që Perëndia është SOVRAN.
- Fjalori Webster thotë që “sovran” do të thotë “sundues,

suprem në fuqi, kryetar, i efektshëm në shkallën më të
lartë. . . .”

- Bibla shpeshherë i referohet Perëndisë si “Më i Larti”
- Psalmi 83:13 e quan Perëndinë “më i larti mbi të gjithë

botnë.”
- Tek Isaia 45:5, Perëndia thotë, “Unë jam Zoti, dhe nuk ka

askush tjetër, nuk ka Perëndi veç meje....”

SHTOJI TABELËS:15

PERËNDIA është më i madh se NJERIU duhet të jetë nën 
të gjithë dhe më i rëndësishëm autoritetin e Perëndisë dhe 
se të gjithë; Ai është autoriteti dëgjon çdo gjë që thotë 
më i lartë. Perëndia.

I. Vetëm Perëndia mund të na tregojë për fillimin.

^Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

Vetëm Perëndia ishte në fillim.

SHTOJI TABELËS:

PERËNDIA ishte përpara fillimit NJERIU nuk ishte përpara 
të gjithçkaje. fillimit.
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Romakët
11:33-36

15Përsëri, nuk është e
nevojshme të komentoni
mbi shënimin rreth
njeriut. ❏



Ai që nuk ka fillim di gjithçka që lindi dhe si lindi.
Dhe në Bibël Ai na i ka dhënë të dokumentuara të gjitha fil-
limet.

J. Konkluzioni

Perëndia është përtej imagjinatës sonë:
- Ai është në të vërtetë më i madh se të gjithë.
- Ai është sovran.

Ai vetëm nuk ka pasur fillim.
Ai nuk do të ketë fund.
Ai është Trini, Perëndia i madh që është tre në një:
Perëndia Ati, Perëndia Biri dhe Perëndia Fryma e
Shenjtë
Ai nuk ka nevojë për ndonjë gjë.
Ai nuk ka nevoja trupore sepse Ai është Frymë.
Ai është në të gjitha vendet në çdo kohë.

Perëndia është më i madh se të gjithë dhe më i rëndësishëm
se të gjithë; Ai është më i Larti. Ai është sovran.
Vetëm Ai mund të na tregojë rreth fillimit, dhe ne do ta stu-
diojmë në javët që vijnë se çfarë na ka treguar Perëndia, që
ishte i vetëm, për fillimin.

PYETJE

1. A ekziston ndonjë moment që Perëndia nuk jeton? Jo.
2. Çfarë i duhet Perëndisë që të ekzistojë? Perëndisë nuk i

duhet asgjë që të ekzistojë.
3. A ka trup Perëndia? Jo.
4. Sa Perëndi ekzistojnë? Ka vetëm një Perëndi.
5. Kush janë tre qeniet e gjalla që janë një Perëndi? Perëndia

Ati, Perëndia Biri dhe Perëndia Fryma e Shenjtë.
6. A ka ndonjë vend të largët që ju mund të shkoni në këtë botë

ose në galaksi ose në univers ku nuk është Perëndia? Jo.
7. Çfarë kuptojmë ne kur themi që Perëndia është sovran?

Vetëm Ai është sundues, suprem në fuqi, kryetar, dhe efikas
në shkallën më të lartë; Ai është më i Larti.
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