
Perëndia Dha Dhjetë Urdhëresat

SHKRIMI I SHENJTË: Eksodi 20:3-17

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë sovranitetin, shenjtërinë dhe drejtësinë e Perëndisë.

� Të tregojë paaftësinë absolute të njeriut për t’iu përmbajtur ligjeve.

� Të tregojë që vetëm Perëndia me mëshirën e Tij mund t’i sigurojë njeriut
rrugën e shpëtimit.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të shohin sa i rremë është besimi se mënyra për të shpëtuar është t’i
bindesh Dhjetë Urdhëresave.

� Të shohin që ata e kanë thyer ligjin e Perëndisë dhe vërtet e meritojnë
vdekjen.

� Të shohin që ata vetë nga ana e tyre nuk mund ta shpëtojnë veten e
tyre.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Pikëpamja e shoqërisë sonë mbi Dhjetë Urdhëresat pasqyron largimin tonë
gradual nga e vërteta e Biblës.

Duke hedhur poshtë Fjalën e Perëndisë dhe duke mos pranuar që Ai është
Krijuesi ynë sovran, duke mohuar përgjegjësinë e tyre ndaj Perëndisë dhe duke
injoruar ato që thotë Fjala e Tij mbi pasojat dhe dënimin e mëkatit, njerëzit nuk
e kanë të vështirë të zhyten gjithnjë e më shumë në thellësitë e mëkatit.
Shoqëria jonë ka rënë në një të tatëpjetë masive sipas rrugës tek Romakët
1:21-32.

Por shumë njerëz akoma e ndjejnë se i vret ndërgjegjia dhe e kuptojnë se u
duhet një lloj standardi “fetar”. Ata nuk duan të pranojnë Perëndinë si Krijuesin
e tyre sovran, as që duan të besojnë se Perëndia  është Krijuesi i tyre sovran,
bile as që duan ta besojnë që Ai është i shenjtë dhe i drejtë—një Perëndi i
zemërimit. Përkundrazi, atyre u nevojitet aq besim fetar sa të ndjehen më mirë.

Dhjetë Urdhëresat konsiderohen si një tërësi rregullash për një sjellje të
mirë—si një punë ilaçi për ndërgjegjien. Është për të ardhur keq, por shumë
kisha kanë luajtur rol të madh në përhapjen e këtij mashtrimi. (Pa dyshim që
shumë njerëz janë mashtruar nga ky besim sepse u kanë munguar njohuritë e
nevojshmë për Biblën.)

MËSIMI
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Në këtë mësim theksohet
sovraniteti i Perëndisë.
çdo urdhëresë përcakto-
het prej Tij dhe prandaj
përbën një standard të
drejtësisë. Shenjtëria e
Perëndisë vihet në kon-
trast me mëkatin e
njeriut dhe paaftësinë e
tij për t’iu përmbajtur
ligjit të përsosur të
Perëndisë.
Çdo urdhëresë lexohet dhe
shpjegohet dhe pastaj ilus-
trohet me mënyrat e sotme
të jetësës për të treguar
që të gjithë njerëzit e kanë
thyer ligjin e Perëndisë.

Studimi i Dhjetë
Urdhëresave bëhet për të
nxjerrë në pah dënimin e
mëkatit - për t’u dhënë stu-
dentëve rastin që të shohin
paaftësinë e tyre për të
shpëtuar vetveten duke
bërë gjëra të mira si edhe
të kuptojnë nevojën për
Shpëtimtarin.

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.



Por Bibla na thotë që Dhjetë Urdhëresat janë pikërisht e kundërta e kësaj
pikëpamje që deformon mëkatin. Ato janë ligje shumë të vështira të përcaktuar
nga Krijuesi ynë Perëndi i shenjtë, i drejtë dhe sovran, për t’i treguar njeriut
mëkatar paaftësinë e tij absolute për t’iu bindur plotësisht Perëndisë ose për të
shpëtuar veten e tij nga dënimi i përjetshëm.

DUKE PARAQITUR DHJETË URDHËRESAT:

1.Lexo çdo urdhëresë dhe jep një shpjegim të thjeshtë. Mos u nxito në
këtë mësim. Mos harro se “me anë të ligjit arrihet njohja e mëkatit”
(Romakët 3:20)

2.Thekso se urdhërsave të Perëndisë duhet t’u bindesh me zemër dhe
mendje dhe jo në pamje të jashtme.

3.Tema kryesore në çdo urdhëresë është që Perëndia është suprem dhe
sovran. Ne duhet ta theksojmë që ajo që është e drejtë është e drejtë
dhe ajo që është e gabuar është e gabuar; dhe kjo thjesht sepse këtë e
ka përcaktuar Perëndia, sunduesi sovran dhe suprem. Vullneti i
Perëndisë nuk mund dhe nuk duhet të vihet në dyshim.

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 24.

A. Hyrje

Izraelitët, ashtu si ne, kishin lindur mëkatarë, të paaftë të
kënaqnin Perëndinë.
Është e mahnitshme sesi ne, duke qenë mëkatarë, përsëri
mendojmë se jemi në gjendje t’i bindemi Perëndisë.

380

Mësimi 25: Perëndia Dha Dhjetë Urdhëresat

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)



- Izraeli kishte shumë besim se do ta respektonte pjesën e
tij të marrëveshjes së Perëndisë me ta.

- Edhe sot ne jemi po ata—sa shpesh dëgjojmë dikë të thotë
“Unë jetoj sipas Dhjetë Urdhëresave”?

Megjithatë, një tjetër dëshmi që ne jemi mëkatarë është që
ne nuk na pëlqen kur na thonë se çfarë duhet të bëjmë—ne
duam të jemi gjithmonë në kontroll.
Por Dhjetë Urdhëresat na u dhanë nga Krijuesi ynë sovran
që e dinte:
- Që ne nuk do t’u përmbaheshim ligjeve të Tij.
- Që ne na duhej standardi i Tij sovran i drejtësisë.
- Dhe që duke marrë parasysh standardin e Tij të drejtësisë

ne do ta shihnim më qartë mëkatin tonë.
Le t’i shohim tani Dhjetë Urdhëresat në Fjalën e Perëndisë.

B. Urdhëresa e parë

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

$ LEXO Eksodi 20:3

Në urdhëresën e parë, Perëndia tha që Ai dhe vetëm Ai
duhet të jetë Perëndia i gjithkujt.
Kjo do të thotë që njerëzit duhet të adhurojnë vetëm Atë.
- Fjala “adhurim” lidhet me fjalën “vlerësim”.
- Vetëm Perëndia ia vlen të adhurohet dhe t’i besohet plotë-

sisht.
Ai duhet të jetë në mënyrë absolute i vetmi udhëheqës—mbi
të gjithë të tjerët në jetën e njerëzve.
- Perëndia nuk do të lejojë askënd t’i zerë vendin e Tij si

Perëndi.
- Njerëzit nuk duhet të mbështeten tek ndonjë njeri tjetër

me përjashtim të Atij për çfarëdo që t’u nevojitet në këtë
jetë dhe mbas vdekjes.

- Ata nuk duhet të adhurojnë dikë tjetër.
- Ata duhet t’i japin Perëndisë vendin më të lartë në

mendimet e tyre dhe ta lëvdojnë dhe ta falenderojnë për
gjithçka.

Isaia 45:5 thotë, “Unë jam ZOTI, dhe nuk ka tjetër, nuk ka
tjetër Perëndi veç meje...”
Asgjë dhe askush tjetër nuk duhet të zerë vendin e
Perëndisë në jetën tonë.
- Në qoftë se dikush vë dikë tjetër në vend të Perëndisë, ky

quhet rebelim dhe mëkat.
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- Edhe sikur ta themi me buzët tona që Perëndia është sun-
duesi ynë, dhe prapëseprapë të mos i japim Atij vendin e
parë në zemrat tona, ne përsëri kemi thyer këtë urdhëresë
të Tij.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

- Merr parasysh:

Adami qëllimisht u largua dhe nuk pranoi t’i jepte
Perëndisë vendin e parë në jetën e tij. Adami ndoqi rrugën
e tij në vend të rrugës së Perëndisë. Të gjithë pasardhësit e
Adamit ndoqën rrugën e tyre. Askush nuk e ka lejuar
Perëndinë të sundojë në çdo pjesë të jetës së tij. 1

Pasardhësit tanë nuk iu bindën urdhërit të parë të
Perëndisë. Ata vunë idhujt dhe frymët në vend të Perëndisë,
dhe Satani zuri vendin e Perëndisë në jetën e tyre.

- Merr parasysh:

Sot, shumë njerëz po e venë veten e tyre në vend të
Perëndisë—bile deri atje sa ta quajnë këtë akt rebelimi
kundër Perëndisë si fenë e tyre. Kjo fe (e quajtur “human-
izëm”) na mëson lartësimin e njeriut në atë vend që i përket
Perëndisë, duke i dhënë njeriut idenë që ai mund të ketë
pozitën e sunduesit dhe komanduesit të fatit të tij, dhe
duke i dhënë njeriut lavdi për të gjitha arritjet e deritan-
ishme.

Satani është babai i gënjeshtrave, dhe kjo gënjeshtër është
shumë joshëse për egon e njeriut. Satani i bën thirrje dobë-
sisë së njeriut. Edhe ai e di që ai dhe pasuesit e tij do të
kalojnë përjetësinë në Liqenin e Zjarrit.

Ndoshta ju nuk do ta quani veten tuaj humanist; ju vetëm
sa doni t’i merrni vetë vendimet tuaja. Edhe sikur të kesh
pëlqyer sado pak idetë dhe dëshirat tuaja në vend të atyre
të Perëndisë, ti e ke thyer urdhëresën e parë.

A ju ka rastisur që t’ia dedikoni diçka ndonjë njeriu pa ju
shkuar në mend për gjithë ato që ka bërë Perëndia? Nëse e
keni bërë këtë, keni thyer urdhëresën e parë. 2

A keni shikuar ndonjëherë oroskopin duke i kushtuar
vëmendje shenjave të zodiakut? Nëse e keni bërë, e keni
thyer këtë urdhëresë.

A ka qenë ndonjëherë sporti, shtëpia, paraja, pronat, puna,
pozitat, gjendja sociale, qejfi, pensioni, ose ndonjë gjë tjetër,
më të rëndësishëm se Perëndia? Nëse përgjigjia juaj
është”po”, ju e keni thyer këtë urdhëresë.

Asnjë nga ne nuk e ka vënë Perëndinë vazhdimisht në vend
të parë në çdo gjë që bën.3

Dënimi për mosbindjen ndaj kësaj urdhërese është ndarja
nga Perëndia.

382

Mësimi 25: Perëndia Dha Dhjetë Urdhëresat

2Deuteronomia 8:17-20
është një pasazh i mirë
për ata që mendojnë se
janë njerëz të “vetë-
bërë”. ❏

3Planifiko kohë për t’u
hapur më shumë mbi
këtë çështje. Sigurohu që
studentët tuaj e kuptojnë
qartë që të pranosh që
Perëndia është një
Perëndi i vërtetë do të
thotë ta dëgjosh, t’i
bindesh, ta lartësosh dhe
ta adhurosh Atë dhe
vetëm Atë në çdo situatë
dhe të mos ia atribosh
fuqinë dhe autoritetin e
Tij dikujt tjetër dhe të
mos ia japësh lavdinë e
Tij tjetër kujt. Ki kujdes
që ky mësim të mos shp-
jegohet sikur kjo është
diçka që studentët duhet
ta bëjnë në mënyrë që të
shpëtojnë. Për më tepër
tregoiu se kjo është
diçka që askush nga ne
më parë nuk e ka bërë
dhe që nuk jemi të aftë të
bëjmë ato që na urd-
hëron Perëndia. ❏

1Por Perëndia premton që
të gjithë do të përkulen
para Tij: Isaia 45:23, 24;
Filipianët 2:9-11. ❏



C. Urdhëresa e dytë

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

$ LEXO Eksodi 20:4-6.

Perëndia ia dha urdhëresën e dytë izraelitëve që ata gjith-
monë të mbanin mend që Ai është suprem dhe sovran—më i
madh se gjithçka që Ai ka krijuar.
- Merr parasysh:

Perëndia është frymë, Ai nuk ka trup material, Ai nuk ka
pasur fillim dhe nuk ka as fund, Ai është gjithkund në çdo
kohë, Ai di gjithkaç, Ai është i plotfuqishëm, Ai është në
mënyrë absolute i shenjtë dhe i përsosur. Ai është
suprem—më i madh se të gjithë. Asnjë pjesë e krijimit të
Perëndisë, asnjë idhull i bërë nga njeriu nuk ia vlen të
adhurohet—vetëm Perëndia duhet të adhurohet.
Askush nuk e di se ç’pamje ka Perëndia, kështu që
Perëndia ka thënë që ne nuk duhet të bëjmë asgjë që ne
mendojmë se mund t’i ngjasojë Atij. E vetmja rrugë për
cilindo të dijë se ç’pamje ka Perëndia është që ai ta lejojë
Atë t’i mësojë Biblën. Çdo gjë tjetër nga ajo që thotë Bibla
është gënjeshtër e Satanit.
Sa rëndësi ka për ne që të dijmë ato që thotë Bibla për
Perëndinë! Megjithëse ne nuk e shohim Atë me sytë tona, ne
mund të mësojmë për Të me anë të Fjalës së Tij. Perëndia
kërkon nga ne që ne ta njohim Atë! Ai na ka dhënë Biblën.
Gjëra që mësojmë nga Bibla për Perëndinë janë të vërteta.
Bibla thotë që Perëndia është sovran, i shenjtë, i drejtë, i
dashur, plot hir, i mëshirshëm, i pandryshueshëm, i gjithë-
fuqishëm, i gjithë-ditur, gjendet kudo në çdo kohë, dhe për
këtë ne nuk kemi as dyshimin më të vogël që është tamam
kështu. Bibla na mëson se dënimi për mëkatin është
vdekja, dhe këtë e dimë që është absolutisht e vërtetë.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

Në mbarë botën, Satani i ka larguar njerëzit nga njohja e
vërtetë e Perëndisë. Ata nuk e njohin më Perëndinë i vërtetë
dhe të gjallë.Satani i ka bërë njerëzit që të vënë të tjera
gjëra në jetën e tyre në vend të Perëndisë. Njerëzit po
ndjekin idetë e tyre dhe po bazohen mbi ato çka thonë
njerëzit e tjerë mbi Perëndinë.
Ndoshta ju mund të mendoni se sot kjo urdhëresë që flet
për idhujt i përket vetëm kulturave të huaja. Por po ta
vështrosh me kujdes del që edhe në kulturën tonë, njerëzit
po adhurojnë gjëra të bëra nga njeriu duke menduar se ato
do t’i pajtojnë me Perëndinë. Në mendjet e tyre, ata u japin
këtyre gjërave të bëra nga njeriu fuqi që në të vërtetë i
përkasin Perëndisë. 4
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4Kjo mund të kalohet pa
ndonj koment të mëte-
jshëm, nëse studenti nuk
ju pyet për ato që po flisni.

Po të ndodhë kështu,
atëherë ju mund t’i thoni
që disa njerëz filluan të
adhurojnë gjëra si tespije
të cilat i ndihmojnë ata që
të thonë lutjet, statujat për
të cilat falen, etj.

Po të jetë e mundur, për-
piqu që diskutimi juaj të
mos atakojë drejtpërdrejt
ndonjë fe tjetër, si fenë
katolike të Romës,
islamizmin, etj. Ju po i
bëni njerëzit të mendojnë,
dhe jo t’i fyeni ata. çështje
të tilla trajtohen drejt nëse
e njihni klasën dhe nëse
përgatiteni që më parë me
anë të lutjes. ❏



Të gjithë ata që adhurojnë gjëra të bëra nga njeriu duke
menduar se përfaqësojnë Perëndinë e kanë thyer këtë urd-
hëresë të Perëndisë dhe janë të dënuar.

Përsëri, tek Isaia, Perëndia na thotë, “Unë jam ZOTI: dhe ky
është emri im: dhe lavdinë time nuk do t’ia jap njeriu tjetër,
as lëvdatën time imazheve të gdhendura.” (Isaia 42:8)

D. Urdhëresa e tretë

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

$ LEXO Eksodi 20:7

Në këtë urdhëresë të tretë, Perëndia u tha izraelitëve që ata
gjithmonë duhet ta respektojnë Perëndinë, duke e pranuar
që Ai është Krijuesi i tyre dhe sunduesi i ligjshëm, dhe të
mos e zenë emrin e Tij në gojë për gjëra të kota.

- Perëndia është Krijuesi i plotfuqishëm dhe sunduesi i
gjithkujt dhe i gjithçkaje.

- Çdo njeri duhet ta ketë frikë Perëndinë dhe të kuptojë që
Ai e ka të drejtën dhe fuqinë për të na i marrë jetët tona
dhe të na shkatërrojë të gjithëve në dënimin e përjetshëm.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

- Merr parasysh:

Nuk është mirë të themi gjëra të këqija për njerëzit ose të
mos u japim atyre respektin që ata meritojnë. Një fëmijë
duhet të tregojë respekt për prindërit e tij. Gruaja dhe
burri duhet të tregojnë respekt për njëri tjetrin. I riu duhet
të tregojë respekt për të moshuarit.

Fjalët e pakudesshme dhe që nuk tregojnë respekt sot janë
bërë të pranueshme në shoqërinë tonë. Ne i dëgjojmë ato që
të thuhen edhe për udhëheqësit tanë. Koncepti i respektit
për udhëheqjen njerëzore—prindërit , mësuesit, zyrtarët e
qeverisë—është bërë një koncept i huaj për njerëzt duke u
justifikuar me të drejtën e “fjalës së lirë” për të thënë
çfarëdo që duan për të tjerët.

Të fyesh një qenie tjetër njerëzore është shumë keq, por sa
shumë e rëndë është të fyesh dhe të mos tregosh respekt për
Perëndinë i gjallë dhe të vërtetë, ose ta përdorësh kot emrin
e Perëndisë.

Të gjithë ata që nuk i japin Perëndisë respektin që Ai meri-
ton janë të dënuar.

E. Urdhëresa e katërt

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.
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$ LEXO Eksodi 20:8-11.

Në urdhëresën e katërt, Perëndia u tha atyre që ditën e
shtatë ta mbajnë si ditë të veçantë pushimi për nder të
Perëndisë, Atij që krijoi të gjitha gjërat në gjashtë ditë.5

- A e mbani mend se çfarë bëri Perëndia ditën e shtatë,
ditën mbasi Ai përfundoi krijimin e botës?

- Perëndia pushoi sepse Ai kishte përfunduar gjithçka që
kishte menduar të bënte.

- Merr parasysh:

Zoti i tha Izraelit që ata duhet të pushojnë çdo ditë të
shtatë në mënyrë që ta mbajnë mend që vetëm Perëndia
është Krijuesi i të gjithë tokës dhe i çdo gjëje në të. Perëndia
është i vetmi pronar i ligjshëm i kësaj bote. Satani dhe
demonët e tij e kanë marrë përsipër pronësinë e kësaj bote,
por në të vërtetë kjo nuk u takon atyre.

Perëndia i jep jetë gjithçkaje. Ai dërgon rrezet e diellit dhe
shiun mbi tokë në mënyrë që çdo gjë të rritet. Vetëm Ai
është Krijuesi, zotëruesi, dhe Ai që i siguron të gjitha.
Satani komandon shumicën e njerëzve në këtë botë, por
bota përsëri i përket Perëndisë.
Psallmi 24:1,2 thotë, “toka është e ZOTIT, si edhe plotësia e
saj; bota si edhe ata që jetojnë në të. Sepse Ai e ka
themeluar atë mbi detet, dhe e ka ngritur mbi përmbytjet.”
Psallmi 33:8,9, thotë, “Le ta ketë frikë e gjithë bota ZOTIN:
le ta kenë frikë të gjithë banorët e botës. Sepse ai foli, dhe
ashtu u bë; ai urdhëroi, dhe u zbatua.”

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

Të gjithë ata që quajnë dikë tjetër përveç Perëndisë si
Krijuesin e tyre dhe si sigurues i të gjitha gjërave, e kanë
thyer këtë urdhër të Perëndisë.
Ky mëkat e tmerrshëm kundër Krijuesit të vërtetë do të
dënohet nga Perëndia.

F. Urdhëresa e pestë

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

$ LEXO Eksodi 20:12.

Në urdhëresën e pestë, Perëndia tha që fëmijët duhet ta
respektojnë dhe t’i binden prindërve të tyre.
Po të mos i binden, ata janë duke kryer mëkat edhe kundër
Krijuesit të tyre.
Kushdo që nuk i bindet këtij urdhëri mëkaton kundër
Perëndisë.
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5Në qoftë se ndonjë nga
studentët tuaj rastis të jetë
nga grupi i Përhapësve të
Ditës së Shtatë (Seventh
Day Adventists), ju nuk
keni përse t’i shpjegoni që
Perëndia sot nuk na
komandon të pushojmë në
ditën e shtatë, ashtu si nuk
na komandon të ofrojmë
flijime delesh ose kafshësh
të tjera.

(Shënim për ju: urdhëresa
e katërt është e vetmja nga
të Dhjetë Urdhëresat që
nuk jepet përsëri në
Testamentin e Ri. Lexo
gjithashtu Kolosianët
2:16,17. Urdhëresat ishin
thjesht një hije e atyre që
do të vinin. Ato ishin real-
izuar plotësisht dhe të
gjitha kërkesat e tyre
gjenin zbatim tek personi i
Jezus Krishtit)

Megjithatë, Perëndia pret
nga ne që na ta pranojmë
që Ai vetëm është Krijuesi
i të gjitha gjërave dhe që
nuk ka tjetër Perëndi.

Përpiqu që çështja
sabatike të mos kthehet në
një debat kontradiktor ose
të mos bëhet tema krye-
sore e mësimit. Bëjua
shumë të qartë atyre që e
theksojnë këtë çështje se
bile edhe ata që e respek-
tojnë Sabatin dhe nuk i
binden në mënyrë të për-
sosur të gjitha urdhëresave
të tjera në çdo moment të
jetës së tyre, respektimi i
Sabatit në sytë e
Perëndisë nuk do të ketë
vlerë. (Jakobi 2:9-11) ❏

Efezianët
6:1-4



^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

Askush prej nesh nuk i jemi bidur prindërve plotësisht.
- Disa shembuj:

Duke u kthyer fjalën
Duke i injoruar kur ata flasin
Duke bërë debat me ta
Duke mos iu bindur
Duke bërtitur që të dalë e jona
Duke i përqeshur
Duke mos iu përgjigjur në heshtje
Duke i kritikuar
Duke menduar (pa e thënë) “ti nuk merr vesh asgjë!”

Ne të gjithë e kemi thyer këtë urdhëresë si edhe të tjerat.
- Mos harro, se edhe sikur t’u jemi bindur të nëntë urdhëre-

save dhe të mos i bindemi vetëm njërës, ne përsëri do të
dënohemi nga Perëndia.

- Për më tepër, Perëndia do që ne t’u bindemi këtyre urd-
hërsave që kur lindim dhe deri kur vdesim.

- Çdo veprim mosbindjeje do të dënohet duke u ndarë për-
jetë nga Perëndia.

G. Urdhëresa e gjashtë

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

$ LEXO Eksodi 20:13.

Në urdhëresën e gjashtë, Perëndia u tha që po të vrasësh
dikë është mëkat kundër Perëndisë.
- Ai është Krijuesi i të gjithë njerëzve.
- Ai u jep jetën të gjithëve.
- Askush nuk ka të drejtë t’i marrë jetën një tjetri nëse nuk

e thotë Perëndia kështu në Fjalën e Tij.6

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

Perëndia e bën shumë të qartë në Fjalën e Tij se, nëse një
person e urren një tjetër, ai në zemrën e tij ka bërë mëkat.
Perëndia thotë se, nëse një njeri do që të vrasë një tjetër, ai
tashmë është vrasës dhe dënohet nga Perëndia.
Tek Mateu 5:21-22 ne lexojmë, “Ju e keni dëgjuar çka është
thënë nga ata të kohëve të lashta, Ti nuk duhet të vrasësh;
dhe kushdo që të vrasë do t’i nënshtrohet gjykimit: Por unë po
të them, Kushdo që është i inatosur me të vëllanë e tij pa të
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6Perëndia u jep qeverive
autoritetin për t’i vrarë
vrasësit. (Romakët 13:1-5).

Mos lejo debat mbi këto
çështje. Nëse ju pyet
dikush për dënimin me
vdekje, i thuaj që këtë
çështje nuk kemi menduar
ta trajtojmë në thellësi. I
thuaj që ju e kuptoni që kjo
është një çështje delikate,
dhe Fjala e Perëndisë
është vendi i përshtatshëm
për të gjetur përgjigjet e
duhura. Megjithatë, është e
nevojshme të kuptohen
shumë pasazhe përpara se
të arrihet në një përfundim,
dhe ne gjatë këtyre
mësimeve nuk do t’i kush-
tojmë shumë kohë kësaj
çështje. ❏



drejtë do t’i nënshtrohet gjykimit... kushdo që të thotë, Ti je i
marrë, do t’i nënshtrohet zjarrit të ferrit.”

- Kur e mallkojmë një njeri, ne kemi bërë mëkat.

- Perëndia na gjykon, jo nga çfarë bëjmë, por çfarë duam të
bëjmë.

- Perëndia i di motivet tona, sepse Perëndia i di zemrat
tona.

$ LEXO Eksodi 4:12,13.

H. Urdhëresa e shtatë

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

$ LEXO. Eksodi 20:14.

Në urdhëresën e shtatë, Perëndia thotë që është mëkat të
kesh marrëdhënie seksuale me njeri tjetër veç gruas ose
burrit tënd.

Dënimi për çdo mëkat seksual është veçimi i përjetshëm
nga Perëndia.

- Merr parasysh:

Mbasi krijoi Adamin, Perëndia i dha atij Evën për të qenë
gruaja e tij. Perëndia tha që, meqë ata janë të martuar, ata
nuk mund të quheshin më dy njerëz para Tij. Tani ata
ishin një njeri. Burri dhe gruaja i përkasin njëri tjetrit,
dhe ata duhet të jetojnë vetëm me njëri tjetrin.

Shumë njerëz sot mund t’ju thonë se kjo urdhëresë ka dalë
nga aktualiteti dhe është jashtë mode. Por Perëndia nuk
ndryshon. Mëkati akoma mbetet mëkat. Perëndia nuk e ka
ndërruar mendjen në lidhje me tradhëtinë bashkëshortore.

Tradhëtia bashkëshortore dhe të gjitha tipet e mëkatit sek-
sual janë fenomene që realizohen në mendjen e njerëzve.

$ Lexo Mateu 5:27,18..77

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

Perëndia thotë se nëse dikush realizon marrëdhënie sek-
suale me njeri tjetër veç gruas ose burrit të tij, atëherë ai ka
thyer këtë urdhëresë.

- Kur e bëjmë këtë, ne kemi mëkatuar kundër Perëndisë.

-Ai i di të gjitha mendimet tona.

- Çdo mëkat do të gjykohet, bile edhe sikur të jetë kryer
vetëm në mendje.
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varg. Në rast se lind
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çështjet kryesore dhe po
ndërtoni themelet; nuk do
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pasazhet e tjera ❏



I. Urdhëresa e tetë

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

$ LEXO Eksodi 20:15.

Në urdhëresën e tetë, Perëndia tha që ata kurrë nuk duhet
të marrin gjënë e tjetrit.
- Perëndia është Ai që u jep njerëzve të drejtën të kenë dhe

të zotërojnë prona e pasuri.
- Aktet 17:25 thotë që Perëndia “u jep njerëzve jetë, frymë,

dhe të gjitha gjërat.”
- Nëse një njeri merr diçka që i përket dikujt tjetri, atëherë

ai ka mëkatuar kundër Perëndisë.
- Merr parasysh:

Edhe sikur një vjedhës ta kthejë atë që ai ka vjedhur, ose e
kompenson personin që i ka vjedhur, kjo gjë përsëri nuk e
kënaq Perëndinë përsa i përket mëkatit të vjedhjes. Dënimi
për vjedhje është ndarja e përjetshme nga Perëndia.
Perëndia nuk pranon shpagim tjetër veç vdekjes. Perëndia
nuk do të na e falë mëkatin në qoftë se nuk shpaguhet
plotësisht me vdekje.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

Edhe sikur një njeri të dojë ose ta mendojë se do t’i vjedhë
dikujt diçka por në të vërtetë nuk e bën vjedhjen sepse ka
frikë se mos e kapin, përsëri ai mbetet fajtor për vjedhje
para Perëndisë.
Perëndia nuk e fal kurrë mëkatin derisa ai të shpaguhet
plotësisht.
Perëndia do t’i dënojë të gjithë mëkatarët për të ligat që
mund të kenë menduar t’i bëjnë edhe në qoftë se nuk kanë
arritur t’i bëjnë.

J. Urdhëresa e nëntë

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

$ LEXO Eksodi 20:16.

Në urdhëresën e nëntë, Perëndia tha që ata gjithmonë duhet
të tregojnë të vërtetën për çdo gjë.
Perëndia nuk gënjen kurrë, dhe Ai na urdhëron edhe ne që
të mos gënjejmë.
- Merr parasysh:

Satani është gënjeshtari më i madh. Ai e gënjeu Adamin
dhe Evën në kopsht. Ai i mashtroi stërgjyshërit tanë dhe
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4:5

Hebrejtë
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Gjoni
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bile edhe sot po i gënjen njerëzit në mbarë botën. Satani
është babai i të gjithë atyre që gënjejnë.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

- Merr parasysh:

Disa njerëz bëjnë akuza të rreme kundër disa të tjerëve.
Motivi prapa këtyre gënjeshtrave mund të jetë xhelozi,
inat, ose urrejtje; gënjeshtrat kanë si qëllim të dëmtojnë
njerëz të tjerë.

Disa njerëz fillojnë thashetheme dhe trillojnë historira. Të
tjerët i çojnë më tutje dhe i shtojnë gjëra të tjera. shumë
njerëz i kanë qejf thashethemet. Ajo që mund të ketë filluar
si incident i vërtetë shtrembërohet ose zgjerohet duke përf-
shirë gjëra që nuk janë të vërteta. E gjitha kjo është gën-
jeshtër dhe mëkat kundër Perëndisë.

Disa njerëz gabojnë dhe pastaj gënjejnë për të mbuluar ato
që kanë bërë. Bile edhe kur i sjellin në gjyq ata përsëri gën-
jejnë.

Shumë njerëz i kanë shpëtuar dënimit këtu mbi tokë, sepse
kanë gënjyer dhe njerëzit nuk e dinin që ata po gënjenin.
Por ne nuk mund të fshehim gjë nga Perëndia. Perëndia
gjithmonë flet të vërtetën, dhe Ai e di të vërtetën për çdo
njeri dhe për çdo gjë.

Por ju mund të thoni, “Po gënjeshtrat pa zarar”? Kjo nuk
ekziston. Gënjeshtra është gënjeshtër. Perëndia e urren
gënjeshtrën dhe i dënon të gjithë ata që gënjejnë.

K. Urdhëresa e Dhjetë

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

$ LEXO Eksodi 20:17.

Urdhëresa e dhjetë e Perëndisë thotë që ata nuk duhet të
lakmojnë, d.mth. të kërkojnë atë që ka tjetri.

- Ky ishte edhe mëkati i Satanit.

- Ai ishte krenar dhe donte pozitën e Perëndisë.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

- Merr parasysh:

Shumë njerëz janë tamaqarë dhe xhelozë për pasurinë e
tjetrit. Ata nuk i duan ata që kanë më shumë prona dhe i
lakmojnë pasuritë e tyre. Ata nuk janë kurrë të kënaqur me
ato që kanë. Në mendjet e tyre, ata janë të inatosur që nuk
kanë ato që kanë të tjerët.
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Në vend që të jenë të kënaqur, shumë njerëz kanë ndjenjën
e fortë që të kenë sa më shumë. Ata i bazojnë ambicient e
tyre në ato që kanë të tjerët.

Për shumë njerëz, ky është një mëkat i stërholluar. Një
tjetër formë e lakmisë është që t’i arrij të tjerët në prona
dhe pasuri.

Sot, reklamimi i shtyn njerëzit në lakmi. Ditë për ditë ne
ndeshemi me presionin për të pasur sa më shumë dhe për
të blerë më shumë, që të dukemi si ai ose ajo që del në tele-
vizion ose në raklamat e botuara. Përse janë kaq shumë
njerëz në borxhe me kartat e kreditit? Lakmia është bërë
një shenjë prestigji dhe statusi social në kulturën tonë.

Por Perëndia nuk ka ndryshuar mendjen e Tij në lidhje me
lakminë.

Ai do të dënojë çdo formë lakmie sepse përbën mëkat.

L. Përfundim

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

Këto pra janë të Dhjetë Urdhëresat që Perëndia u dha
izraelitëve. Urdhëresat e Perëndisë janë të njëjta për të
gjithë njerëzit kudo në botë.

Mos harroni, po të përpiqemi t’i paguajmë njerëzit për ato që
u kemi dëmtuar, ose po të sjellim në kishë dhurata për të
shlyer mëkatin e tradhëtisë bashkëshortore ose bile edhe po
të kalojmë një periudhë në burg për vjedhje, kjo nuk do të
thotë që ne ia kemi paguar borxhin e mëkatit Perëndisë.

Shpagimi për mëkatin është vdekja, ndarje e përjetshme
nga Perëndia në vendin e dënimit të cilin Ai e përgatiti për
Satanin dhe engjëjt e tij.

Çdo mëkat do të dënohet nga Perëndia.

Perëndia nuk e ndërruar mendjen në lidhje me mëkatin.

Po studimi i Fjalës së Tij a i ka ndryshuar mendjet dhe zem-
rat tona në lidhje me mëkatin?

Çfarë mendoni tani për Dhjetë Urdhëresat? 8

PYETJE:

1. A merakoset Perëndia nëse njerëzit adhurojnë ose i shërbe-
jnë ndonjë njeriu tjetër veç Tij? Po, ky përbën mëkat kundër
Perëndisë. Perëndia nuk lejon askënd të zerë vendin e Tij si
sundues suprem.

2. A është mirë të krijosh imazhin e diçkaje ose ta adhurosh
diçka që kemi bërë ose që e krijuar Perëndia? Jo, edhe kjo
përbën mëkat kundër Perëndisë. Ne nuk e dimë ç’pamje ka
Perëndia, kështu që ne nuk duhet të krijojmë ndonjë imazh
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8Mos kërko me insistim
përgjigje nga studentët.
Pyetja ka si qëllim që t’i
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dojnë. Por çdo diskutim
që mund të lindë në
këtë pikë mund t’ju
ndihmojë ju të shihni
nëse studentët kanë
mësuar gjë nga ky
mësim. ❏



që sipas mendimit tonë i ngjan Perëndisë ose të adhurojmë
ndonjë gjë që e ka krijuar Perëndia ose që e kemi bërë ne.

3. A do t’ia di Perëndia çfarë mendojmë ne ose çfarë themi ne
për Të? Po, Perëndia do t’i dënojë të gjithë ata që nuk e ndero-
jnë Atë gjithmonë në mendimet e tyre dhe me anë të fjalëve të
tyre. Është mëkat të përdorësh emrin e Perëndisë kot.

4. Përse i urdhëroi Perëndia Izraelitët të pushonin ditën e
shtatë të javës?

a. Sepse Perëndia çdo gjë e krijoi në gjashtë ditë dhe pushoi
ditën e shtatë.

b. Sepse Perëndia do që ne ta mbajmë gjithmonë në mendje
që Ai është Krijuesi dhe çdo gjë ka ardhur prej Tij. Ne nuk
duhet t’ia dedikojmë Satanit ose dikujt tjetri krjimin e të
gjithë këtyre gjëra në botë.

5. A do t’ia dijë Perëndia se fëmijët nuk u binden prindërve të
tyre ose nuk tregojnë respekt ndaj tyre? Po, Perëndia do të
dënojë të gjithë ata që nuk u binden ose nuk tregojnë respekt
ndaj prindërve të tyre.

6. Përse i dënon Perëndia të gjithë vrasësit? Sepse Perëndia u
jep jetë të gjithë njerëzve, dhe për këtë arsye vetëm Ai e ka të
drejtën dhe autoritetin t’ua marrë jetën njerëzve.

7. Çfarë thotë Perëndia për një njeri që urren dikë tjetër?
Perëndia thotë që edhe ky është vrasës.

8. Cili është qëndrimi i Perëndisë ndaj tradhëtisë bashkëshort-
ore? Perëndia dënon çdo lloj mëkati seksual dhe çdo marrëd-
hënie seksuale me përjashtim atë midis burrit dhe gruas së
tij të martuar.

9. Përse do t’i dënojë Perëndia të gjithë ata që vjedhin? Sepse
Perëndia u jep njerëzve të drejtën të zotërojnë dhe të pronëso-
jnë sende.

10. A janë fajtorë ata që nuk vjedhin por vetëm sa u ka shkuar
ndër mend ose e kanë planifikuar vjedhjen por duke pasur
frikë se kapen ose për ndonjë arsye tjetër nuk e kryejnë
aktin e vjedhjes? Po, ata janë fajtorë sepse Perëndia e pa që
në zemrën dhe mendjen e tyre ata kishin ndër mend të
vidhnin.
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