
PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim parashtron që
Perëndia krijoi të gjithë
qeniet shpirtërore. Ai
paraqet Perëndinë që
është sovran dhe i shen-
jtë, më i madh se të
gjitha qeniet e tjera të
krijuara, duke i krijuar të
gjitha gjërat në mënyrë
të përsosur. Ai gjithashtu
tregon sovranitetin dhe
shenjtërinë e Perëndisë
dhe mënyrën e trajtimit
të rebelimit të vullnet-
shëm të Luciferit kundër
Perëndisë.
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Perëndia i Krijoi Qeniet Shpirtërore;
Luciferi Ngriti Krye

OBJEKTIVAT E MËSIMIT:

� Të tregohet sovraniteti dhe shenjtëria e Perëndisë në krijimin e Tij të
shpirtrave dhe në mënyrën se e trajton Luciferin si dhe shpirtrat e tjerë
që rebeluan kundër Perëndisë.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të shohin sovranitetin dhe gjithëfuqishmërinë e Perëndisë.

� Të shohin seriozitetin e rebelimit kundër Perëndisë.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Në shoqërinë tonë, Satanit i është kushtuar gjithnjë e më shumë vëmendje
në filma, libra, muzikë, lodra, bile edhe si qendër adhurimi. Njerëz nga fusha të
ndryshme të jetës si dhe me nivele të ndryshme janë përfshirë në praktikat me
drejtim nga Satani. II Korintët 11:14 thotë që Satani maskohet si engjëlli i dritës.
Ky sofistikim i Armikut ka mashtruar disa (si Evën), ndërsa të tjerë thjesht kanë
bërë hapa të ndërgjegjshëm rebelimi (si Adami).

Çdo gjë që i bën njerëzit që të kërkojnë përgjigje ose “pushtet” nga çdo
burim tjetër veç Perëndisë ka të bëjë me Satanin. Satani është gënjeshtar, vjed-
hës, mashtrues, akuzues dhe vrasës. Ai dëshiron ta mbushë Liqenin e Zjarrit
me sa më shumë njerëz që ai mund të tërheqë prej Perëndisë.

Gjatë studimit të këtij mësimi, ju mund të shikoni që studentët kanë shumë
pyetje. Ju do të shikoni që disa janë të përfshirë në gjëra satanike, siç janë
oroskopët, mjetë telepatike, magjistarë, lodrat satanike, muzika rok me fjalë të
ndyra.

Por mos harroni: pavarësisht se ç’kundërshtim ndeshim për mesazhin e
Biblës, pavarësisht nga vështirësitë, ngatërresat dhe mëkatet që mund të
shfaqen tek studentët tanë, ne jemi të bindur se Fjala e Perëndisë dhe Ai vetë
është më i fortë se të gjithë. Asgjë nuk është e vështirë për Të. Tek Jezus Krishti,
ne arrijmë fitoren.

Perëndia do të përdorë Fjalën e Tij në zemrat tona dhe do t’ju japë juve
mënçuri gjatë punës suaj me studentët. Armiku ynë është i fortë, por
PERËNDIA YNË ËHTË MË I FORTË SE TË GJITHË!

MËSIMI

3
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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: Ju lutemi lexoni me kujdes shënimin për mësuesit në
fillim të këtij libri.

Isaia
14:12-20
Ezekiel
28:11-18
Romakët
8:37-39
Efezianë
t 6:10-18

Zbulesa
20:10-
15

Jeremiah
32:27
Zbulesa
1:8



SHËNIM:

Përpara se të shpjegojmë se si Perëndia i krijoi të gjitha gjërat materiale që
ne shohim, më parë do t’u mësojmë studentëve se si Perëndia krijoi botën e
cila në përgjithësi nuk mund të shihet. Do të jetë më mirë që në këtë fazë të
flasim për shpirtrat dhe Satanin sepse:

1. Të gjithë shpirtrat - domethënë, të gjithë engjëjt -dëshmuan kri-
jimin e tokës (Jobi 38:4-7).

2. Është më e lehtë si për mësuesin ashtu edhe për nxënësin nëse
çdo aktor futet në tregim në kohën e krijimit ose lindjes së tij. Kjo
do të jetë më mirë sesa kur mësuesit i duhet të kthehet në një
pikë më të hershme të tregimit për të mbushur boshllëqet.

3. Vetë tregimi i Gjenezës 3 nga ana e tij është shumë i komplikuar,
pa i shtuar shpjegimin mbi krijimin dhe rënien e Satanit dhe të
miqve të tij.

Bibla nuk ka një kronologji të qartë të rënies së Satanit. Për këtë arsye,
teologët shpeshherë kanë arritur në konkluzione të ndryshme në lidhje me fak-
tin nëse kjo ndodhi përpara, mbas, ose gjatë krijimit të botës. (Shumë i refero-
hen Gjenezës 1:31, “Dhe Perëndia pa gjithçka që kishte bërë, dhe e pa, që
ishte shumë e mirë. . . ” për të mbështetur pikëpamjen që të gjithë qeniet
shpirtërore në këtë fazë ishin në gjendjen e tyre origjinale, të përsosur.) Në
këto mësime ne nuk do të merremi me këtë çështje, mbasi nuk kanë ndonjë
rëndësi kritike për të kuptuar në mënyrë thelbësore Fjalën e Perëndisë.

KUJDES: Dy nga pasazhet kyçe të Testamentit të Vjetër që lidhen me dok-
trinën e Satanit janë Isaia 14:12-20 dhe Ezekiel 28:1-18. Këto janë përdorur me
kujdes në skicën e mësimit sepse janë të vështira për t’u interpretuar, meqë
përmbajnë profecinë rreth njerëzvet. Kini kujdes që të kufizoni diskutimin
brenda caqeve të temës në fjalë.

Një burim i mirë i Shkrimeve të Shenjta në lidhje me engjëjt dhe me
Satanin si edhe me demonët është Expository Dictionary of New Testament
Words nga Vine.1 Ky është një material referimi praktik. Pa dyshim që ka edhe
libra e studime më të gjëra për këto probleme.

NDIHMESA PAMORE:

� Tabela Kronologjike
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MBI MËSIMDHËNIEN E KËTIJ MËSIMI:
Këto mësime janë hartuar për të mësuar ata që nuk besojnë. Ju
me shumë kujdes po vini një bazë biblike mbi të cilën më vonë do
të paraqitet Ungjilli. Nëse në klasën tuaj ka besimtarë, mësoji ata
duke synuar që ata të kuptojnë bazën e besimit të tyre dhe me
synimin që ata të jenë të aftë t’u mësojnë të njëjtin material
jobesimtarëve.

MOS E NDËRLIKO MESAZHIN!
Gjatë mësimit, mos harroni se ky është një studim i udhëzuar—
dhe jo një pamje shteruese e Biblës, dhe as një diskutim grupi i
pakufizuar. Mos dil jashtë temës së mësimit dhe vazhdo mësimin
duke kufizuar dhe udhëzuar çdo diskutim.

Ndiq me kujdes skicën e mësimit. Thekso temat doktrinore.

FORMATI I MËSIMIT:.Kolona qendrore më poshtë përmban
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.

1An Expository Dictionary
of New Testament Words,
W.E.Vine, M.A.Fleming H.
Revell Co., 1966. ❏



PËR T’U SHPJEGUAR STUDENTËVE
(Vetëm kolona qendrore)

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 2.

A. Hyrje

A e keni bërë ndënjëherë pyetjen:
- Nga erdhën engjëjt?
- Po për Satanin?
- Po për demonët?
Në këtë mësim ne do të studiojmë shkurtimisht krijimin e të
gjitha qenieve shpirtërore.
Për të kuptuar qeniet shpirtërore kërkohet të dihen shumë
nga Shkrimet e Shenjta gjatë gjithë Biblës.
- Për studimin tonë ne thjesht do të paraqesim një përm-

bledhje të të vërtetave themelore (doktrinave) rreth shpir-
trave.

- Nuk do të kalojmë në shumë materiale referimi në
Shkrimet e Shenjta sepse kjo kërkon një studim të madh
si dhe një farë përvoje për të kuptuar çdo tekst.

- Shumë pyetje mund t’ju vinë në mendje gjatë studimit.
- Ky mësim mund të mos u japë përgjigje të gjitha pyetjeve

tuaja, por mësimet e ardhshme mund t’ju sqarojnë shumë
çështje të tjera.

Fjala e Perëndisë na tregon se çfarë na nevojitet të dijmë
rreth qenieve shpirtërore.
Të shohim tani disa të vërteta themelore siç mësohen në
Bibël.

B. Perëndia krijoi të gjitha qeniet shpirtërore.

TREGO TABELËN KRONOLOGJIKE ME FJALËT:
ENGJËJT E PERËNDISË, LUSIFERI.

^Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

Në fillim Perëndia krijoi të gjitha qeniet shpirtërore.
- Bibla i referohet këtyre qenieve shpirtërore me terma të

ndryshëm:
Shpirtëra
Engjëjt
Kerubimi
Serafimi
Armata e Zotit ose armata e Qiejve
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Gjoni
1:3
Kolo-
sianët
1:16
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Fuqitë
Principatat
Sunduesit në vendet e larta
Yjet ose yjet e mëngjesit.

- Konteksti i çdo pasazhi duhet të përdoret për të sqaruar
kuptimin e termit.

Të gjithë shpirtrat u krijuan në këtë periudhë
- Përpara fillimit, asnjë prej tyre nuk ishte i gjallë.
- Ishte Perëndia që u dha atyre jetë
- Ata nuk do të kishin jetë nëse Perëndia nuk do t’ua jepte

jetën.

$Lexo Gjonin 1:3.22

- Nehemia 9:6 thotë: “Ti, vetëm ti, je ZOTI i vetëm, ti ke bërë
qiellin, qiellin e qiejve, me të gjithë armatën e tyre...dhe
armata e qiellit të adhuron ty.”

Perëndia është më e madhe se të gjitha shpirtërat.
- Ai ka jetuar përpara tyre në përjetësi.
- Ai është ai që i ka krijuar ata.
- Ai u dha atyre jetë.
Perëndia nuk u dha shpirtrave trupa materialë kur i krijoi
ata.
- Ngaqë ata janë shpirtra dhe nuk kanë mish e gjak, ata

mund të lëvizin kudo që duan.
- Shpirtrat nuk janë kudo në të njëjtën kohë si Perëndia.

Shpirtrat mund të jenë në një vend në një kohë të caktuar.
- Megjithëse shpirtrat nuk kanë trup material si njerëzit,

ata shpeshherë u shfaqen njerëzve si qenie njerëzore dhe
mund të shfaqen edhe në forma të tjera.

C. Shpirtrat u krijuan për t’i shërbyer Perëndisë.

^Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

Shpirtrat u krijuan nga Perëndia për ta dashur dhe për t’i
shërbyer Atij.
- Në fillim të gjithë shpirtrat ishin engjëjt e Perëndisë.
- Fjala “engjëll” do të thotë “lajmërues” ose “shërbëtor”.
- Ngaqë Perëndia i krijoi ata, ata i përkisnin Atij.
- Ata u krijuan për të bërë çfarëdo që të kërkonte Perëndia

prej tyre.
- Ilustro:

Nëse ndërtoni një shtëpi, kujt do t’i përkasë shtëpia? Nëse
me materialet tuaja montoni diçka, atëherë ju jeni pronari
i ligjshëm i asaj që ju krijuat.
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2Ki kujdes të mos dalësh
nga tema. Mos u end
nëpër kontekstet përreth
këtij vargu në këtë fazë. ❏

Psalmi
103:20
Hebrejtë
1:14



Ashtu siç jeni pronari i asaj që bëtë, po ashtu edhe
Perëndia zotëron gjithçka që Ai krijoi. Perëndia ishte Ai që
krijoi të gjithë shpirtrat. Ai u dha atyre jetë. Ai i bëri ata që
t’i shërbejnë dhe ta duan Atë. Prandaj të gjithë shpirtrat në
mënyrë të ligjshme i përkasin Perëndisë.

D. Shpirtrat u krijuan në mënyrë të përsosur nga Perëndia.

Perëndia i krijoi të gjithë shpirtrat në mënyrë të përsosur.
Asnjë prej tyre nuk ishte i lig ose i mprapshtë.
- Perëndia nuk mund të krijojë ndonjë gjë të keqe, sepse

Perëndia është i shenjtë.
- Çdo gjë që Ai e mendon, thotë ose e bën është e përsosur.

E. Shpirtrat u krijuan me mënçuri dhe forcë të madhe.

Perëndia i krijoi shpirtrat me mënçuri dhe forcë të madhe.

$Lexo Psalmin 103:20.

- Engjëjt janë shumë inteligjentë, por ato nuk dinë gjithçka
si Perëndia.

- Engjëjt janë më të fortë se ne, dhe Bibla shkruan se
Perëndia u dha atyre aftësinë për të bërë gjëra të mahnit-
shme, por ato nuk janë të plotfuqishëm si Perëndia.

Perëndia është më i mënçur dhe më i fortë se të gjithë shpir-
trat.
- Kjo është një e vërtetë shumë e rëndësishme për ne që të

mos e harrojmë.
- Pavarësisht se çfarë keni parë e dëgjuar nëpër filma ose

libra e revista apo gjetkë, Bibla na mëson se Perëndia
është më i fuqishëm se të gjithë.

F. Shpirtrat janë të panumërueshëm.

^Tema: Perëndia është i gjithëfuqishëm.

Perëndia krijoi kaq shumë qenie shpirtërore sa që është e
pamundur për ne t’i numërojmë.
Zbulesa 5:11 thotë “...numri i tyre ishte dhjetë mijë herë
dhjetë mijë, dhe mijëra e mijëra....”
Si mundi Perëndia të krijojë kaq shumë shpirtra të mirë, të
mënçur dhe të fortë?
- Ai është i fuqishëm.
- Ai mund të bëjë gjithçka dhe çdo gjë që Ai dëshiron.

G. Shpirtrat jetonin në qiell.

Të gjithë shpirtrat jetuan në Parajsë me Perëndinë.
- Ku është parajsa?

Ne nuk e dimë se ku është.
Sigurisht që nuk është në tokë.
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Gjeneza
1:31
Ezekiel
28:15



Por është një vend real, i përmendur shumë herë në
Bibël.

- Parajsa është vendbanimi i Perëndisë.
Megjithëse Ai është kudo, në të gjitha kohët, Parajsa
është shtëpia e Tij.3

Psalmi 11:4 thotë që “Froni i ZOTIT është në qiell.”
Bibla na mëson që parajsa është një vend i mrekul-
lueshëm, shumë më i mirë nga çdo vend tjetër që ne
dimë ose që mund të imagjinojmë.

H. Pozita fillestare e Lusiferit përpara Perëndisë në Parajsë.

Perëndia nuk i krjoi të gjithë engjëjt njësoj. Disa ishin më të
bukur e më intiligjentë se të tjerët.
Engjëlli më i madh quhej Lusifer.
Emri Lusifer do të thotë “ylli i mëngjesit”
Perëndia i dha Lusiferit një pozitë të rëndësishme në
Parajsë.
- Atij iu dha një pozitë me shumë autoritet dhe iu dha më

shumë pushtet se të tjerët.
- Ezekiel 28:14 e quan atë “kerubi i vajosur.”
Ai, si të gjitha krijesat e tjera të Perëndisë, u krijua në
mënyrë të përsosur.
- Ezekiel 28:15 thotë, “Ti ishe i përsosur në rrugët e tua

që nga dita që u krijove, derisa u zbulua tek ti
çoroditja.” 4

I. Rebelimi i Lusiferit.

Ngaqë Lusiferi u krijua prej Perëndisë dhe ju dha pozita më
e lartë nga të gjthë engjëjt e tjerë, ai duhet ta donte, t’i
bindej dhe t’i shërbente Perëndisë.
Mbas një farë kohe, Lusiferi u bë shumë krenar për bukur-
inë e tij, intiligjencën sidhe pozitën e tij.
Ezekiel 28:17 thotë, “Zemra jote ishte ngritur për bukurinë
tënde, ti e korruptove bukurinë tënde për shkak të shkëlqimit
tënd....”
Një tjetër pasazh nga Shkrimet e Shenjta na e përshkruan
qëndrimin e Lusiferit.

$Lexo Isaia 14:13, 14.55

Lusiferi donte të ishte si “më i Larti.”
- Ai vendosi që të zërë pozitën e Perëndisë si sundues i

gjithçkaje.
- Lusiferi ishte i pari që bëri mëkat. (Mëkati është çdo gjë që

Perëndia nuk e do dhe me të cilën Perëndia nuk pajtohet.)
Ju mund të pyesni, “Nëse Lusiferi u krijua i përsosur, si ka
mundësi që ai rebeloi?”
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Ezekiel
28:14

3Siç u përmend edhe në
Mësimin 2, ki kujdes që të
paraqitësh qartë faktin që
Perëndia Krijuesi dallohet
nga krijimi i Tij: Ai është
kudo, por çdo gjë nuk.
është Perëndi. ❏

4Pjesa me të zeza e
vargut është ajo pjesë që
ju po shpjegoni këtu. Mos
e trajto pjesën tjetër të
vargut. ❏

5Siç u përmend në shën-
imin në pjesën Përgatitje
për Mësuesin, evito çdo
diskutim mbi çështjet e
tjera të vargut, sepse ato
mund të jenë ngatërruese
dhe mund t’ju nxjerrin
jashtë temës në fjalë si
dhe nga qëllimet e
mësimit. ❏



- Bibla nuk na jep një përgjigje të qartë për këtë, por na tre-
gon shumë shembuj për faktin që Perëndia jep disa zgjid-
hje në lidhje me bindjen dhe mosbindjen.

- Shiko pasazhin që sapo e lexuam tek Isaia 14:13,14
- Vini re, Lusiferi tha, “Unë do të ngjitem,” “Unë do të

lartësoj,” “Unë do të ulem,” “Unë do të ngjitem,” “Unë do
t’i ngjasoj më të Lartit.”

- Rebelimi i Lusiferit ishte një veprim i vullnetshëm, një
zgjedhje e ndërgjegjshme.

-Një ilustrim nga pikëpamja njerëzore do të jetë i dobishëm:
Mendoni sikur dikush ishte shumë i mirë dhe i dobishëm
për ju dhe ju tha që ju do. Kjo mund të jetë një situatë
shumë e këndshme. Por çfarë ndodh kur e merrni vesh që
ky person ka qenë nën kontrollin e rreptë të dikujt tjetër
dhe ka qenë detyruar të veprojë në këtë mënyrë dhe të thotë
që ju ka dashur. Veprimet dhe fjalët e tij nuk janë më të
këndshme dhe nuk kanë më kuptim, në të vërtetë ato do të
jenë fyese.
Perëndia nuk “programon” krijesat e tij që të jenë si robotë.
Ai i lejon ato të bëjnë zgjedhje që kanë kuptim - të binden
ose të mos binden.

J. Engjëjt e tjerë ndoqën Lusiferin në rebelimin e tij.

Shumë nga engjëjt e Perëndisë e ndoqën Lusiferin, udhëhe-
qësin e tyre.6

Edhe ata rebeluan kundër Perëndisë.
Ne nuk do ta shqyrtojmë këtë në hollësi, por një referim i
goditur që tregon se edhe engjëjt e tjerë  morën pjesë në
rebelimin e Lusiferit është Mateu 25:41, ku përmendet
“djalli dhe engjëjt e tij”.

K. Perëndia e dinte se çfarë po mendonte dhe po planifikonte
Lusiferi dhe shpirtrat e tjerë.

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

Isaia 14:13,14 thotë për Lusiferin, “...ti ke thënë në zem-
rën tënde, Unë do të ngjitem, unë do të lartësoj, unë do t’i
ngjasoj më të Lartit.”
Perëndia i krijoi të gjithë shpirtrat, dhe Ai e dinte që ata po
mendonin dhe planifikonin.
- Ai e dinte që Lusiferi ishte bërë krenar dhe donte të zinte

vendin e Krijuesit.
- Perëndia i dinte mendimet e Lusiferit si edhe mendimet e

secilit prej shpirtrave rebelues.
Asgjë nuk mund të mbahet e fshehtë prej Perëndisë.
- Asgjë nuk e çudit Perëndinë.
- Ai di çdo gjë edhe përpara se të ndodhë.
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6Kjo çështje është një
përmbledhje e bërë nga
disa Shkrime të Shenjta,
duke përfshirë ato që janë
renditur në kolonën e
referimeve në anën e
djathtë.

Po t’ju pyesë studenti mbi
këtë çështje, ju mund t’i
përdorni këto Shkrime për
të mbështetur thëniet e
tua por ki kujdes të mos
dalësh jashtë temës. ❏

Mateu
25:41

Luka
8:30

Efezianë
t 6:12

IIPjetri
2:4



- Ai e di se çfarë do të mendojmë edhe përpara se mendimet
të vijnë në mendjen tonë.

- Ai është kudo.
- Ai sheh gjithçka.
- Ai di gjithçka.
- Hebrejtë 4:13 thotë, “Nuk ka ndonjë krijesë që të mos jetë

shfaqur  (bërë e njohur) në pamjen e tij: por të gjitha gjërat
janë lakuriq dhe të hapura para syve të tij....”

L. Perëndia e hoqi Lusiferin dhe pasuesit e tij nga pozita e
tyre si shërbëtorë të Perëndisë.7

^Tema:Perëndia është e shenjtë dhe e drejtë. Ai 
kërkon vdekje për pagesën e mëkatit.

- Merrni parasysh:
A mendoni që Perëndia do ta lërë Lusiferin të zerë vendin e
Tij? Si mendoni ju ishte reagimi i Perëndisë kundrejt
ambicies egoiste të Lusiferit?
Nëse dikush do të përpiqej të zaptonte qeverinë tonë, men-
jëherë do të merreshin masa të forta mbrojtjeje. Qeveria
jonë është e rëndësishme dhe e fuqishme, por mendo se sa
më shumë i rëndësishëm dhe i fuqishëm është Perëndia!
Kush është më i zgjuar se Perëndia? Kush është më i fortë
se Perëndia? Ai ka jetuar gjithmonë. Ai jeton me anë të
fuqisë së Tij. Ai nuk ka nevojë për ndonjë që të jetojë. Ai
jetoi përpara fillimit. Ai u dha jetë të gjithë shpirtrave.

Perëndia nuk do ta lejonte Lusiferin t’i zinte vendin.
- Askush nuk mund të zerë vendin e Perëndisë, sepse
- Ai është i vetmi Perëndi i vërtetë.
Perëndia, i egërsuar, e hoqi Lusiferin nga pozita e tij e
rëndësishme si udhëheqës mbi të gjithë engjëjt.
Perëndia i hoqi po ashtu edhe engjëjt e tjerë që e ndoqën
Lusiferin nga vendi i tyre i shërbimit në Qiell.
Perëndia është i përsosur dhe i drejtë në çdo gjë që mendon
dhe bën.
- Ai që nuk mendon dhe vepron si Perëndia është plotësisht

i papranueshëm për Të dhe nuk mund të jetë miku i Tij.
- Perëndia nuk do ta lejonte Lusiferin dhe pasuesit e tij

shpirtërorë të vazhdonin në pozitën e tyre të mëparshme
në Qiell.

Siç e kemi përmendur në fillim të këtij mësimi, disa nga hol-
lësitë duhet të kuptohen në dritën e shumë pasazheve nga
Shkrimet e Shenjta, të cilat ne nuk do t’i studiojmë në këto
mësime.
Por në raste të shumta, Bibla regjistron aktivitetin e Satanit
dhe të demonëve të tij në tokë.
Ata nuk janë regjistruar më si shërbëtorë të Perëndisë; ato
gjithmonë janë në kundërshtim me Të.
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Isaia
14:12-
15

Ezekiel
28:16-
17

Mateu
25:41

IIPjetri
2:4

Juda 6

7Pika L. e kësaj skice
duhet të përmblidhet nga
disa Shkrime të Shenjta,
duke përfshirë ato të ren-
ditur në anën e majtë.

Vini re përmbledhjet e
përgjithshme në katër
thëniet e fundit në Pikën L.

Përsëri, mos dilni nga
tema. ❏



Jobi 1:6,7 dhe 2:1,2 na tregon se Satani akoma kishte
mundësi të lidhej me Perëndinë por nuk banonte në Qiell.
Mateu 25:41 i referohet dënimit eventual të “djallit dhe
engjëjve të tij.”

M. Perëndia përgatit Liqenin e Zjarrit për Lusiferin dhe
ndjekësit e tij shpirtërore.

^Tema:Perëndia është i shenjtë dhe i drejtë. Ai 
kërkon vdekje për dënimin e mëkatit.

Perëndia përgatiti një vend të tmerrshëm për dënimin e
pafund të quajtur Liqeni i Zjarrit.8

- Ai do të dërgojë Lusiferin dhe shpirtrat e tjerë që e ndoqën
atë, në Liqenin e Zjarrit për t’u dënuar atje përgjithmonë

- Perëndia nuk do të tolerojë mosbindjen ndaj Tij Perëndia
gjithmonë dënon ata që luftojnë kundër Tij.

- Mateu 25:41 flet për “zjarrin e pashuar, përgatitur për
djallin dhe engjëjt e tij.”

- Zbulesa 20:10 na tregon qënë fund të botës, Djalli do të
jetë: “...flakur në liqenin e zjarrit...dhe do të jetë torturuar
ditë e natë përgjithmonë.”

N. Lusiferi dhe engjëjt e tij e urrejnë Perëndinë.

^Tema:Satani lufton kundër Perëndisë dhe vullnetit 
të Tij. Satani është gënjeshtar dhe mashtrues. Ai 
e urren njeriun.

Lusiferi dhe ndjekësit e tij e urrejnë Perëndinë dhe çdo gjë
të mirë që do Perëndia.
Që nga koha që Perëndia i hoqi nga shërbimi i Tij dhe deri
më sot, Lusiferi dhe këta shpirtra të tjerë kanë qenë duke
luftuar kundër Perëndisë dhe çdo gjëje që Ai krijon.
Lusiferi tani quhet Satan, që do të thotë “armik, kundër-
shtar, oponent ose akuzues”
Ndjekësit e tij shpirtërore quhen demonë.
Satani lufton kundër Perëndisë ditë e natë dhe përpiqet të
ndalojë gjithçka që bën Perëndia.
- Demonët e Satanit e ndihmojnë Satanin në luftën e tij

kundër Perëndisë.

TREGO TABELËN KRONOLOGJIKE ME FJALËT:
SATANI DHE DEMONËT E TIJ.

O. Satani dhe shërbëtorët e tij shpirtërorë nuk jetojnë më në
Qiell.

Satani dhe demonët e tij tani janë aktivë në të gjithë botën.
Pasazhet e përmendura më sipër tek Jobi 1 dhe 2 regjistro-
jnë biseda midis Perëndisë dhe Satanit në të cilën Satani
thotë që ai ka qenë “duke vajtur dhe ardhur në tokë dhe...
duke lëvizur poshtë e lartë në të.”
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Scripture
Reference

8Në këtë çështje, shpjego
vetëm Liqenin e Zjarrit dhe
marrëdhënien me 

Satanin. Mos thuaj që
njerëzit do të shkojnë në
Liqenin e Zjarrit. Mos harro
që ti akoma nuk ke shp-
jeguar krijimin e njeriut
dhe të mëkatit. ❏

Jobi 1:7,
2:2

(Pasazhe
të shumta
nga
Testamenti
i Ri i 
referohen
aktivitetit
të 
demonëve
mbi tokë.)



Dhe siç u përmend më lart, shumë pasazhe regjistrojnë
aktivitetin e demonëve mbi tokë.
Për këtë çështje do të flasim më gjatë në mësimet që vijojnë.

P. Mbyllja

^Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

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

vdekje për dënimin e mëkatit.

Perëndia është suprem dhe Krijues i gjithçkaje, që shihet
dhe që nuk shihet.
Perëndia është më i madh se të gjithë.
Çdo gjë që bën Perëndia është e përsosur dhe e shenjtë.
Ai është më i madh se të gjitha krijesat:
- Perëndia është më i madh se engjëjt.
- Perëndia është më i madh se Satani dhe demonët.
- Sa e rëndësishme është kjo për ne që ta dimë dhe të mos e

harrojmë!
Perëndia vetëm mund të na tregojë se çfarë ndodhi në fillim.
Në mësimin tonë tjetër ne do të shqyrtojmë se çfarë thotë
Bibla në lidhje me fillimet e botës fizike:
- Qiejt
- Tokën
Ka shumë rëndësi për ne që të marrim parasysh se çfarë na
thotë Ai për krijimin.
Mos harroni, Perëndia ishte i vetmi atje përpara fillimit.

PYETJE:

1. Kush ishte i vetmi që ka jetuar përpara fillimit? Perëndia.
2. Nga erdhën të gjitha shpirtrat? Ata u krijuan nga Perëndia.
3. A i krijoi Perëndia shpirtrat me trupa prej mishi dhe kock-

ash? Jo.
4. A i krijoi Perëndia të gjithë shpirtrat të mirë, apo disa i kri-

joi të mirë dhe disa të këqinj? Perëndia i krijoi ata të gjithë të
mirë.

5. Përse i krijoi Perëndia shpirtrat? Për të qenë shërbëtorët e tij.
6. Sa shpirtra ekzistojnë? Aq sa nuk mund të numërohen.
7. Ku jetonin ata në fillim kur i krijoi Perëndia? Me Perëndinë

në Qiell.
8. Kush ishte engjëlli më i bukur dhe më inteligjent që krijoi

Perëndia? Lusiferi.
9. Çfarë pozite i dha Perëndia Lusiferit? Prijës mbi të gjithë

engjëjt e tjerë.
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10. Çfarë bëri Lusiferi? Ai bënte plane që të ishte si Perëndia dhe
të zinte vendin e Perëndisë.

11. Kush tjetër e ndoqi Lusiferin në rebelimin e tij kundër
Perëndisë? Shumë nga engjëjt e Perëndisë.

12. A e dinte Perëndia se çfarë po mendonin Lusiferi dhe pasue-
sit e tij? Po.

13. Çfarë bëri Perëndia? Ai e hoqi Lusiferin dhe engjëjt e tij që u
bashkuan me të në rebelimin e tij nga pozitat e tyre si shër-
bëtorë të Perëndisë.

14. A ka ndonjë gjë që Perëndia nuk e sheh, dëgjon ose e di? Jo!
Perëndia sheh, dëgjon, dhe di gjithçka.

15. Çfarë vendi përgatiti Perëndia si dënim për Lusiferin dhe
engjëjt e tij? Liqenin e Zjarrit.

16. Si është emri i Lusiferit tani dhe çfarë do të thotë? Satan, që
do të thotë “armik, kundërshtar, oponent, ose akuzues.”

17. Kundër kujt është Satani? Ai është kundër Perëndisë.
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