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Perëndia Krijoi Qiejt
dhe Tokën — Pjesa 1

SHKRIMI I SHENJTË: Gjeneza 1:1-8

OBJEKTIVAT E MËSIMIT:

� Të tregojë që Perëndia krijoi qiejt dhe tokën dhe që Ai i krijoi nga hiçi.

� Të tregojë karakterin dhe atributet e Perëndisë siç zbulohen gjatë
veprimeve të Tij krijuese.1

KY MËSIM DUHET T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� T’i kushtojnë vëmendje tregimeve biblike mbi krijimin.

� Të kenë njohuri më të mëdha për sovranitetin e Perëndisë, shenjtërinë e
Tij, dhe fuqinë e Tij.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Ne jetojmë në një shoqëri që e ka harruar Krijuesin e saj. Teoritë e evolu-
cionit mësohen sikur të ishin një fakt; megjithatë raporti biblik, i dhënë nga ai që
e projektoi dhe bëri gjithçka, zakonisht injorohet plotësisht.

Nëse një njeri nuk e studion Biblën dhe nuk krijon bindjet e tij prej saj, ai
padyshim që do të ndikohet nga idetë e pasakta të njeriut mbi krijimin. Në të
vërtetë çdo njeriu në shoqërinë tonë i është treguar nga sistemi i arsimit, pro-
gramet televizive, si edhe mjetet e propagandës që evolucioni është një fakt i
patundshëm, dhe që vetëm naivët dhe të pashkolluarit e vënë këtë në dyshim.
Në më të shumtën e rasteve, evolucioni mendohet si fakt, dhe jo si teori.

Ky mësim do të paraqesë fakte të vërteta biblike mbi krijimin. Nuk duhet të
kthehet në një “debat” mbi krijimin kundrejt evolucionit. Megjithatë, për shkak të
ndikimit përhapës të të menduarit evolucionar, ju duhet të jeni të përgatitur ta
trajtoni këtë çështje deri në një farë shkalle. Disa njerëzve do t’ju duhet t’u jepni
informacion të mjaftueshëm për të bërë të mundur që ata të pranojnë mundës-
inë që raporti biblik është i vlefshëm. (Shih “SUGJERIME PËR
MËSIMDHËNIEN” në faqen tjetër.) Pjesa e burimeve që vijon rendit disa burime
të mira informacioni.

Përgatitu për këtë mësim duke medituar mbi Fjalën e Perëndisë. Ndërsa
shpjegoni, ndani së bashku me studentët çudinë, mrekullinë. dhe lëvdatën që ju
ndjeni për Krijuesin tonë. Lerini studentët tuaj ta dinë që ju e besoni Perëndinë!

MËSIMI

4
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Job
38:41 

Psallmi
19:1-4;
24:1-2;
33:4-6;
95:3-5;
104

Isaia
40:28;
44:24;,
45:7-12;
48:12,13  

Jeremiah
10:12,13;
32:17

Kolosian
ët 1:16

Hebrejtë
1:10-12;
11:3

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.

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky është më shumë se
një mësim rreth fakteve
biblike mbi krijimin.
Natyra dhe atributet e
Perëndisë shfaqen qartë
në veprimet e Tij kri-
juese. Objektivi juaj
kryesor gjatë shpjegimit
të krijimit është të
nxjerrë në pah atributet e
Perëndisë gjatë
veprimeve të Tij krijuese.
Shënim: Ky është mësimi i
parë nga të dy mësimet
mbi krijimin e qiejve dhe të
tokës nga Perëndia, dhe
pas këtij vjen mësimi mbi
krijimin e njeriut nga
Perëndia.

1Vër me kujdes bazat në
lidhje me natyrën dhe
karakterin e Perëndisë. Për
shembull, ju do të shpje-
goni që Perëndia e dinte
se si të krijonte. Ju do ta
theksoni që Perëndia di
gjithçka. Mbi këto baza, ju
do të jeni në gjendje më
vonë të shpjegoni që
Perëndia di gjithçka për
çdo njeri. Perëndia ka
dijeni për mëkatin tonë
Bile Perëndia i di edhe
mendimet tona. Perëndia
di gjithçka. (Vini re
Hebrejtë 4:13.)

Nëse nuk i ngulitni këto
baza të së vërtetës thellë
në mendjet e studentëve
që tani, ju nuk do të jeni
më vonë në gjendje t’i për-
dorni ato. Fryma e Shenjtë
nuk do të jetë në gjendje
t’i përdorë ato për të kri-
juar bindjen mbi mëkatin.

Doktrina mbi krijimin për-
shkon gjithë Biblën, që
nga Gjeneza deri tek
Zbulesa. Edhe aty ku kri-
jimi nuk thuhet me fjalë,
megjithatë është një fakt i
nënkuptuar - Perëndia
është sovrantë gjitha
gjërat filluan prej Tij
(Kolosianët 1:16,17).

Megjithatë, mbaj gjithmonë
parasysh që shumica e
Shkrimeve të (Vazhdon në
faqen tjetër)



MATERIAL BURIMOR:

Nëse dëshironi të studioni dëshmitë për krijimin për t’ju ndihmuar ju gjatë
përgjigjieve të pyetjeve të studentëve, ose nëse dëshironi t’i referoni ata që
pyesin tek disa materiale ndihmëse, këto libra mund t’u vinë në ndihmë:

The Twilight of Evolution, Morris, Henri M., Baker Book House, Grand
Rapids, MI, 1963.

Biblical Cosmology and Modern Science, Morris, Henri M., Baker Book
House, Grand Rapids, MI, 1970.

The Collapse of Evolution, Huse, Scotti M., Baker Book House, Grand
Rapids, MI, 1983.

Evolution: A Theory In Crisis, Denton, Michael., Adler and Adler,
Bethesda, MD, 1986.

Burime të shkëlgyera për një material që paraqet provë shkencore për krijimin:

Australia:

Creation Science Foundation, P.O. Box 6302, Acacia Ridge DC,
Qld 4110, AUSTRALIA

Canada:

Creation Science Association of Ontario, P.O. Box 821, Station A,
Scarborough, Ontario, M1K5C8, CANADA

New Zealand:

Creation Science Foundation, 215 Bleakhouse Road, Howick,
Auckland, NEW ZEALAND

Singapore:

Creation Science Agency, Newton P.O. Box 0130, Singapore 9122

United Kingdom:

Creation Science Foundation, P.O. Box 1427, Sevenhampton, Swindon,
Wiltshire, SN6 7UF UNITED KINGDOM

Creation Science Movement, 50 Brecon Ave., Portsmouth, Hampshire
PO6 2AW, UNITED KINGDOM

Creation Resources Trust, Mead Farm, Downhead, West Camel, Yeovil,
Somerset BA22 7RQ, UNITED KINGDOM

USA:

Answers in Genesis, PO Box 6330, Florence, KY 41022, USA

Institute for Creation Research P.O. Box 2667, El Cajon, CA 92021

Shënim: “Instituti për kërkimet në fushën e krijimit” ka gjithashtu një
Muze për historinë e krijimit të Tokës, i vendosur në 10946 Woodside
Avenue në veri te Santee, Kaliforni.

Këto botojnë një numër të madh materialesh dhe mund t’ju dërgojnë një
katalog me materiale të vlefshme sipas kërkesës.

Siç u vu re në Mësimin 1, ju mund t’i lini studentët t’i studiojnë përgjigjet e
pyetjeve të tyre jashtë klasës, duke përdorur këto materiale të përzgjedhura.
Kjo do t’ju lejojë që ta përqendroni kohën në klasë në studimin e iblës. Ka
rëndësi që koha për studimin e Biblës të mos kthehet në një forum debati.
Materialet e referimit, të përdorur siç duhet, mund t’ju ndihmojnë t’u përgjigjeni
disa nga pyetjet e studentëve pa u larguar nga qëllimi i mësimt.

Ndoshta ju mund të doni të caktoni një kohë (jashtë kohës së klasës) për të
shfaqur vidion mbi raportin biblik të krijimit.

SUGJERIME PËR SHPJEGIMIN:

Të kesh shumë kujdes, sidomos në mësimet mbi krijimin, që ta mbash
diskutimin nën kontroll. Ju po u paraqisni studentëve atë çka ka thënë
Perëndia mbi krijimin. Ka shumë të ngjarë që mund të rastisni që ndonjë stu-
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1(Vazhdimi i faqes së
mëparshme)Shenjta që i
referohen krijimit, përmba-
jnë gjithashtu edhe disa
koncepte ose të vërteta që
nuk janë paraqitur akoma
në programin tuaj kro-
nologjik të shpjegimit;
prandaj nuk do të ishte me
vend në këtë fazë për disa
studentë që t’i studiojnë
këto çështje duke përdorur
shumë texte ilustruese.
Vargjet e përdorura në
skicë japin tekste që nuk
kërcejnë përpara në kohë,
por ruajnë kronologjinë e
shpjegimit. ❏



dent do të dojë të hyjë në diskutim për evolucionin. Këtu është vendi ku ju
mund të vendosni se sa informacion do të jepni me gojë në klasë dhe sa infor-
macion do t’u jepni që të lexojnë jashtë klasës. Përpiqu sa më shumë të jetë e
mundur që t’i mbash studentët në ato çka thotë Bibla. Përsëri, mos e harro që
ky mësim nuk është debat. Ju po paraqisni atë që ndoshta nuk u është shp-
jeguar më parë shumicës së studentëve tuaj.

Mos u nxito gjatë shpjegimit të mësimit. Sigurohu që studentët po mendo-
jnë në mënyrë logjike gjatë kohës që ju po i kaloni këto çështje me ta. Bëji të
mendojnë duke përdorur logjikën e natyrshme. Mos harro, megjithatë, I Korintët
2:14: “...njeriu natyror nuk i pranon gjërat e Frymës së Perëndisë, sepse ato për
të janë marrëzi, dhe ai as që mund t’i njohë ato, sepse ato gjykohen shpirtër-
isht.” Mos mendo që ata do të pajtohen me ato që po thua ti. Por ti vetëm sig-
urohu që po thua pikërisht ato që thotë Bibla. Mendo që Fjala vetë do ta bëjë
punën e vet në zemrat e tyre. Kjo mund të dojë kohë. Bëhu i gjërë me studen-
tët, edhe sikur ata të jenë gabim ose bile edhe fyes gjatë komenteve të tyre. Ne
që japim mësim, na jep zemër fakti që disa nga folësit më të efektshëm dhe më
të njohur të Fjalës së Perëndisë, dikur kanë qenë kritikues të hapur të Fjalës.

Nëse studentët tuaj ju kundërshtojnë për ato që ju sapo keni shpjeguar
nga Fjala e Perëndisë, pyeti ata se çfarë thotë Perëndia për këtë çështje.
Ndihmoji ata që të kuptojnë që Perëndia është autoriteti përfundimtar, dhe jo ju.
Çështja duhet të shtrohet si një dallim mendimesh midis atyre dhe Perëndisë
dhe ju midis atyre dhe jush.

Mos i lejo studentët që të hysh në tema që ti akoma nuk i ke shpjeguar.
Nëse ju pyesin një pyetje për të cilën do të jepet përgjigje më vonë në mësimet
kronologjike, thuaju, “Kjo është një pyetje shumë e mirë. Përgjigjen për këtë
pyetje do ta gjejmë  më vonë kur të studiojmë më tej Biblën.”

Mos i korrigjo gjithmonë nëse ata e kanë gabim.
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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 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.
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PËR T’U SHPJEGUAR STUDENTËVE
(Vetëm kolona qendrore)

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 3.

A. Hyrje.

Shumë teori ekzistojnë mbi atë se çfarë ndodhinë fillim.2

- Ka shumë teori mbi formimin e tokës.
- Ka shumë teori mbi fillimin e jetës.
Siç e përmendëm në mësimin tonë të fundit, gjatë studimit
mund t’ju vijnë në mendje pyetje.
- Ne nuk kemi kohë për të diskutuar teoritë e ndryshme që

shpjegojnë sot njerëzit.
- Ne kemi disa materiale referimi që mund t’jua rekoman-

dojmë juve si studim jashtë klase.
Në këtë mësim ne do të shqyrtojmë atë që na ka thënë
Perëndia në Bibël mbi krijimin.
Mos harroni se ato që janë thënë tek Gjeneza dalin gjatë
gjithë pjesës tjetër të Shkrimeve të Shenjta.
- Perëndia kurrë nuk e ndërroi mendjen në lidhje me raportin

e Tij mbi krijimin (ose edhe për çdo pjesë tjetër të Biblës!)
- Gjeneza është një libër i lashtë, por edhe shkrimet në

Testamentin e Ri afirmojnë ato çka thuhen në Gjenezë
mbi krijimin.

Gjeneza shpeshherë është kritikuar si një libër i miteve.
- Por zbulimet e mëvonshme arkeologjike kanë konfirmuar

shumë hollësi të sakta, duke përfshirë emrat e njerëzve
dhe të qyteteve që në kapitujt e hershëm të Gjenezës.

- Në mësimet e mëvonshme ne do t’u referohemi disa prej
këtyre zbulimeve.

Ne duhet të dëgjojmë atë që thotë Perëndia në Bibël.
- Nuk është libër mitesh.
- Është një histori e vërtetë.
Ky mësim do të mbulojë atë çka thotë Perëndia të ketë ndod-
hur në fillim.
- Ne tashmë e mësuam që Perëndia krijoi shpirtrat.
- Tani do të studiojmë krijimin e universit fizik nga

Perëndia.

B. “Në fillim, Perëndia krijoi qiellin dhe tokën” (Gjeneza 1:1).

$ LEXO Gjeneza 1:1
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2Mbaj me kujdes nën kon-
troll çdo diskutim që lind
duke iu përgjigjur këtyre
çështjeve. Disa studentë
mund të kënaqen nëse ju
thjesht thoni që,
megjithëse ekzistojnë
shumë teori, ju do t’ju
paraqitet ajo që deklarohet
qartë në Shkrimet e
Shenjta. Të tjerë mund të
kenë nëvojë për më shumë
informacion të hollësishëm
në mënyrë që ta mendojnë
raportin biblik si të vlef-
shëm. Ju duhet të ven-
dosni sa shumë kohë
nevojitet për diskutim, por
gjithmonë duke mbajtur
parasysh objektivin tuaj
për të paraqitur raportin e
Perëndisë mbi krijimin sa
më qartë.

Nëse studentët dëshirojnë
të studiojnë më thellë,
rekomandoju atyre kaseta
dhe libra për studim mbas
klasës. ❏



Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

Fjala “gjenezë” do të thotë “fillime” ose “origjinë”.
- Të gjitha gjërat kanë pasur një fillim.
- Asgjë/askush (veç Perëndisë) ka ekzistuar përpara fil-

limit.
- Atëherë çfarë përdori Perëndia për të bërë qiejt dhe

tokën?
“Krijoi” do të thotë “bëri nga hiçi”
- “Të krijosh nga hiçi” përdoret si idiomë në shoqërinë tonë.
- Diskuto:

Nëse duam të ndërtojmë një shtëpi, çfarë na nevojitet?
Nëse duam të bëjmë një kek, çfarë ne nevojitet?
A mund të gjeni ndonjë send që ju mund ta bëni pa për-
dorur ndonjë material fillestar? 3

$ LEXO Hebrejtë 11:3

- Perëndia me të mund të bëjë diçka nga hiçi.

^ Tema: Perëndia është i gjithëfuqishëm.

Si ishte e mundur për Perëndinë që të bënte qiejt dhe tokën
nga hiçi?
- Bibla na thotë se asgjë nuk është e vështirë për

Perëndinë.

$ LEXO Jeremiah 32:17

- Fuqia e Perëndisë është tej arsyes sonë.
- A ka ndonjë më të fortë se Perëndia?

Engjëjt?
Satani?
Demonët?

- Jo! Vetëm Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-ditur.

Si e dinte Perëndia se si të bënte qiejt dhe tokën?
- Krahaso:

Ne na është dashur të mësojmë se si t’i bëjmë ato që ne
bëjmë.
- Ne nuk kemi lindur me njohuri dhe arsyetim.
- Pjesa më e madhe e njerëzve kanë shkuar në shkollë për

të mësuar.
- Ne vazhdojmë të mësojmë gjatë gjithë jetës.

Duke provuar ose duke gabuar.
Shkolla e goditjeve të rënda.
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3Jepu studentëve kohë ta
mendojnë këtë dhe lëre
atë “të thithet” në mendjet
e tyre. ❏

Psallmi
147:5

Jeremiah
51:15



- Disa gjëra kërkojnë një kualifikim shumë të special-
izuar, të cilin ne nuk e kemi pasur.

- Ka akoma edhe shumë gjëra që ne nuk i dimë.
A ka nevojë Perëndia për ndonjë që ta mësojë?
- A kishte ndonjë njeri në fillim që ta mësonte Perëndinë.
- Perëndia nuk kishe nevojë për ndonjë që ta mësonte Atë

se si të bënte qiejt dhe tokën.
Nuk ka gjë që Perëndia nuk e di dhe që nuk e kupton plotë-
sisht.4

$ LEXO Romakët 11:33,34.

C. Toka, kur u krijua fillimisht (Gjeneza 1:2)

$ LEXO Gjeneza 1:2

- Ne do ta shohim Perëndinë duke e formuar atë.
- Ne do ta shohim Perëndinë duke e mbushur atë.
Toka ishte e mbuluar nga errësira.
- Ilustro:

Përpiquni të imagjinoni si do të ishte sikur të mos kishte
gjithkund dritë. A keni qenë ndonjëherë në një shpellë ku
nuk ka dritë? Errësira është kaq absolute saqë ju mund
edhe ta “ndjeni” atë. Imagjinoni këtë lloj errësire
gjithkund.

Toka ishte e mbuluar me ujë.
- Nuk kishte tokë të thatë.
- Uji mbulonte gjithë botën.
- Nuk kishte jetë në mbarë tokën.

D. Perëndia ishte gati për të krijuar gjithçka.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

Perëndia është i gjithë-fuqishëm, dhe Ai ishte gati për të
çliruar fuqinë e Tij të madhe për të krijuar.
- Bibla thotë që Fryma e Perëndisë “lëvizi mbi sipërfaqen e

ujrave.”
Në librin e Henri Morris, The Genesis Record, ai thotë se
fjala “lëviz” që është përdorur këtu, përkthehet edhe si
shkund, tund, rri pezull.
Fjala sugjeron fuqinë e madhe krijuese të Perëndisë,
Lëvizësin Fillestar të çdo gjëje.
- Vetëm Ai i vë gjërat në lëvizje.
- Vetëm Ai është burimi i energjisë
Perëndia Fryma e Shenjtë po lëvizte, duke qëndruar
pezull, duke flatruar mbi ujrat, dhe duke vibruar me
energji dinamike për të krijuar të gjitha gjërat.
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Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

4Ju mund të rastisni stu-
dentë që pyesin pse i krijoi
Perëndia qiejt dhe tokën.
Megjithëse ju nuk do të
donit të dilnit nga tema
dhe të hynit në një disku-
tim të tillë, sidoqoftë ju
mund t’i përgjigjeni stu-
dentit duke i thënë që
Perëndia na ndihmon ta
kuptojmë këtë në Fjalën e
Tij, dhe disa nga këto
çështje do të trajtohen në
mësimet e mëvonshme.

Vendos se sa shumë do të
ndalesh në këto çështje.
Por mund ta ndihmojë një
student që në mënyrë të
sinqertë kërkon të njohë
Perëndinë, për të parë që
Perëndia me të vërtetë i ka
përgjigjet në Fjalën e Tij.

Disa pasazhe të
shkëlqyeshme janë:

Isaia 45:18 (Perëndia e
përgatiti tokën për t’u ban-
uar.)

Isaia 43:7 (Ai krijoi njeriun
për glorifikuar Perëndinë.)

Psallmi 19:1-3 (Ai i krijoi
qiejt për lavdinë e Tij.)

Romakët 1:20a (I gjithë
krijimi tregon ekzistencën
e Tij dhe karakterin e Tij.)

Zbulesa 4:11 (Perëndia e
bëri këtë si një veprim i
vullnetit të Tij sovran.). ❏



Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

- Perëndia Ati, Perëndia Biri dhe Perëndia Fryma e Shenjtë—
të gjithë morën pjesë në aktin e fuqishëm të krijmit.5

- Perëndia është një, megjithatë Perëndia është tre në një,
Perëndia i Plotfuqishëm, Krijuesi i gjithçkaje.

- Ne nuk mund të kuptojmë Trinitetin; ne nuk mund të
kuptojmë fuqinë e madhe të Perëndisë.

E. Dita e parë: U krijua drita (Gjeneza 1:3-5)

$ LEXO Gjeneza 1:3

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-ditur.

Vetëm Perëndia mund të krijojë dritën thjesht duke folur!
-Diskuto:

A nuk do të ishte diçka e mahnitshme sikur thjesht të flis-
nim dhe të shfaqej drita? Por nuk ndodh kështu. Jo, ne
jemi plotësisht të varur nga drita që u krijua nga Perëndia
që në fillim të kohës.
Sa herë që e shohim dritën e diellit, të hënës dhe të yjeve,
hap një dritë, ndiz një shkrepse ose kandil; të mos e harro-
jmë që ishte Perëndia Ai që në fillim krijoi dritën. Vetëm ai
mund ta bënte këtë, sepse vetëm Ai është i gjithë-fuqishëm
dhe i gjithë-ditur. Ai e krijoi dritën nga absolutisht asgjë.
Shkencëtarët mund të vlerësojnë disa nga karakteristikat e
dritës. Ne të gjithë i provojmë dhe i përdorim disa nga efek-
tet e dritës. Por vetëm Perëndia e kupton dritën sepse Ai e
krijoi atë.

^ Tema: Perëndia është i shenjtë.

$ LEXO Gjeneza 1:4

Drita që bëri Perëndia ishte shumë e mirë.
- Ju do ta vini re që sa herë që Perëndia krijoi, tha, “Është e

mirë”.
- Krahaso:

Ne nuk jemi në gjendje të bëjmë çdo gjë të përsosur.
- Edhe pse gjërat janë të përdorshme, ato përsëri

Kanë nevojë për riparim
Konsumohen
Zëvendësohen sepse dikush tjetër ka projektuar diçka më
të mirë.

- Gjithçka që ne bëjmë mund të përmirësohet
vashdimisht.
Edhe pajisja më e mirë sterio e ka të shkruar në etiketë
sasinë e deformimit akustik që ajo mund të krijojë.
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5Përsëri, mos u përpiq të
shpjegosh Trinitetin. Shih
shënimet e mësuesit,
“Duke Paraqitur Trinitetin”
në Hyrjen e Mësimit 2. ❏

Ati—
Jakobi
1:17,18

Biri—
Kolosianët
1:16

Fryma e
Shenjtë—
Gjeneza
1:2



Çdo gjë që bën njeri është me defekt.
Por çdo gjë që bën Perëndia është i përsosur sepse:
- Perëndia është i përsosur.
- Perëndia është pa të meta
- Me fjalë të tjera, Perëndia është i shenjtë.

Psallmi 18:30 thotë, “Sa për Perëndinë, rruga e Tij është e
përsosur...”6

Isaia 6:3 thotë, “...I Shenjtë, I Shenjtë, I Shenjtë është ZOTI...”

$ LEXO Gjeneza 1:5

Perëndia e ndau dritën nga errësira.7

- Ai e quajti dritën “ditë”
- Ai e quajti errësirën “natë”
- Kjo ishte dita e parë në fillimin e botës.

F. Dita e dytë: U krijua hapësira qiellore (Gjeneza 1:6-8)

$ LEXO Gjeneza 1:6-8

Ditën e dytë, Perëndia krijoi ajrin dhe qiellin.
- Mbi këtë “hapësirë qiellore” apo “hapësirë e pafund e

imët” që ne e quajmë atmosferë, Perëndia vendosi një
pjesë të ujit nga bota që Ai kish krijuar.

- Ka rëndësi të kujtohet kjo çështje në raportin e Perëndisë
mbi krijimin sepse do të jetë një faktor i rëndësishëm në
në histori të mëvonshme.8

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-ditur.

^ Tema: Perëndia është i shenjtë.

- Përsëri Perëndia vetëm sa foli, dhe hapësira qiellore u kri-
jua.

- Diskuto:

Vështroni hapësirën e qiellit. Ne mund të shohim vetëm një
pjesë të vogël që asaj që rrethon tokën. Megjithatë Perëndia
foli dhe krijoi të gjithë atmosferën e tokës, dhe ajo ishte e
përsosur.

G. Përfundim:

Ndryshe nga teoritë e njerëzve, historia e shkruar nga
Perëndia mbi krijimin nuk ka ndryshuar.
- Ai ishte atje përpara fillimit.
- Ai është Krijuesi Sovran, dhe vetëm Ai i di se si lindën të

gjitha gjërat.
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7Perëndia në atë kohë kri-
joi dritën, dhe jo diellin. ❏

6Të dyja këto pjesë të
Shkrimeve të Shenjta lexo-
hen nga mësuesi (dhe jo
nga e gjithë klasa) sepse
janë pjesë e pasazheve që
përmbajnë materiale që
mund të çojnë në disku-
timin i cili mund t’ju nxjerrë
jashtë teme. ❏

8Megjithëse në Shkrimet e
Shenjta nuk na thuhet në
mënyrë specifike se çfarë
bëri Perëndia kur vendosi
ujin në hapësirën qiellore,
shumë shkencëtarë të
besueshëm thonë që këto
ujëra nuk janë retë por uji
që Perëndia e ktheu në
mjegull ose avull dhe që e
vendosi i mbështjellë për-
reth tokës, lart mbi atmos-
ferë. (Referim: The
Genesis Record, nga
Henri M. Morris, Baker
Book House, Grand
Rapids, Michigan, faqet
58,59.)

Ka rëndësi të përcaktohet
qartë që Perëndia e vuri
ujin mbi tokë në mënyrë që
kur të shpjegoni historinë
e përmbytjes, do ta keni
më të lehtë të shpjegoni se
si Perëndia e ktheu prapa
procesin dhe riktheu në
tokë ujin që Ai e kish vënë
në hapësirën qiellore. ❏

Perëndia
është i
përsosur,
i shenjtë:

Psallmi
18:30;
93:5;
99:3,5,9

Isaia 6:3 

Jakobi
1:17 

Zbulesa
4:8



- Perëndia na ka thënë nëpër gjithë Fjalën e Tij që Ai krijoi
gjithcka.

Kur studiojmë Biblën, ne e shohim që Perëndia është në
mënyrë absolute sovran, më i madh se të gjithë, dhe më i
fuqishëm se të gjithë.
Asgjë nuk është e vështirë për Të.
- Ai është burimi i të gjithë energjisë dhe Krijuesi i të gjithë

materies.
- Ai gjithçka e bëri nga hiçi.
Ne kemi mbuluar vetëm dy ditët e parë të krijimit.
Do të studiojmë pjesën tjetër të javës së krijimit në mësimet
e mëvonshme.
- Ndërsa kryeni detyrimet në ditët që po vijnë, mendoni për

ato që kemi studiuar deri tani për Perëndinë.
- Ai është në mënyrë të pafund më i madh nga sa mund ta

imagjinojmë ne, por Ai na ka dhënë Biblën, Fjalën e Tij, në
mënyrë që ne ta njohim Atë.

PYETJE:

1. Kush i krijoi qiejt dhe tokën në fillim? Perëndia.
2. Çfarë përdori Perëndia për të bërë qiejt dhe tokën?

Perëndia nuk përdori asgjë. Ai e bëri çdo gjë nga hiçi.
3. Përse kishte mundësi Perëndia të bënte qiejt dhe tokën?

Perëndia është i gjithë-fuqishëm. Nuk ka asgjë që Ai të mos e
bëjë.

4. Si e dinte Perëndia se si të bënte qiejt dhe tokën? Perëndia
di gjithçka.

5. Kush e mësoi Perëndinë se si t’i bënte të gjitha gjërat?
Askush nuk e mësoi Perëndinë.

6. A ka ndonjë njeri  apo ndonjë shpirt që di çdo gjë siç i di
Perëndia? Jo. Vetëm Perëndia di gjithçka.

7. Cila ishte gjendja e tokës përpara se Perëndia të fillonte ta
bënte të përshtatshme për banim për njerëzit? Ishte pa
formë dhe në errësirë të plotë; as tokë të thatë dhe as jetë.

8. Çfarë bëri Perëndia në mënyrë që të krijoi gjithçka? Ai foli
dhe dha urdhër që çdo gjë të shfaqej.
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