
Perëndia Krijoi Njeriun

SHENJTË: Gjeneza 1:26-31

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë sovranitetin e Perëndisë.

� Të tregojë unikalitetin e njeriut në të gjithë krijimin e Perëndisë.

� Të tregojë planin origjinal të Perëndisë për njerin që do të zgjidhej nga
Perëndia për të sunduar mbi të gjthë tokën.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të shohin krijimin unikal të njeriut (në dallim nga të gjitha kafshët e tjera)
dhe marrëdhënien unikale të njeriut me Perëndinë.

� Të shonin se njeriu është pronë e Perëndisë.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Ashtu si edhe pjesa e parë e historisë së krijimit, kjo pjesë nuk mund të
vërtetohet shkencërisht; Kjo duhet të pranohet me anë të besimit. Fjala e
Perëndisë e tregon shumë qartë unikalitetin e njeriut në krijimin e Perëndisë.
Bibla nuk e lë në dorë të njeriut për të qenë e vetmja qenie e krijuar sipas
shëmbëlltyrës së Perëndisë. Në këtë krijim unikal përfshihet edhe marrëdhënia
unikale e njeriut me Perëndinë. Njeriu nuk është vetëm krijim i Perëndisë, i bërë
në shëmbëlltyrën e Perëndisë; njeriu gjithashtu është pronë e dashur e
Perëndisë—që ka përgjegjësi ndaj Krijuesit të tij.

Të besuarit dhe të kuptuarit e kësaj marrëdhënie midis Perëndisë, Krijuesit,
dhe njeriut, atij që është krijuar sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë, ka shumë
rëndësi për studentin dhe ndikon shumë në mënyrën se si do ta kuptojë ai të
gjithë të vërtetën tjetër biblike. Po të mungojë kjo pjesë e themelit, asgjë nuk do
të jetë e qëndrueshme. Njeriu që nuk e sheh faktin që ai është krijuar, ai nuk do
ta kuptojë që ka përgjegjësi ndaj Krijuesit të tij. Nëse njeriu mendon se ai ka
evoluar, përse do të shqetësohet ai se çfarë ka për të thënë Perëndia?

Marifeti i gënjeshtrës së evolucionit qëndron në atë që ai mashtron njeriun
në lidhje me faktin e ekzistencës dhe karakterin e Perëndisë dhe e bën njeriun
të mendojë që ai nuk ka nevojë për Perëndinë. Për çudi, kjo mënyrë të menduari
krijon  pasiguri të mëdha, sepse njeriu kurrë nuk u krijua që të ishte perëndi e
vetvetes. Ne u krijuam që të jemi të nënshtruar ndaj atij që është i gjithë-
fuqishëm, sovran, i gjithë-ditur, i plotfuqishëm, i përjetshëm; ai që mund të na i
sigurojë të gjitha këto nevoja. S’ka asgjë për t’u çuditur se pa besim tek Krijuesi
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Jobi
12:10

Psallmi
95:6;
10:1-3;
139;
144:3

Isaia
45:5-12

Aktet
17:24-
28

Isaia
45:5,21,
22

Isaia
46:9

Aktet
17:28

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim e paraqet
Perëndinë si Krijuesin
sovran dhe si zotëruesin
e njeriut dhe e paraqet
njeriun si krijimin unikal
të Perëndisë, i bërë sipas
shëmbëlltyrës së
Perëndisë.
Gjithashtu merr parasysh:

“Shëmbëlltyra e
Perëndisë,” në lidhje me
mendjen, emocionet dhe
vullnetin.

Adami, njeriu i parë dhe i
vetëm i krijuar nga toka -
paraardhësi i të gjithë
njerëzve.

Perëndia zgjodhi Adamin
si drejtues të tokës.

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

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.



ynë i plotfuqishëm, njerëzit do të bëjnë një jetë të kotë, sepse njeriu nuk mund
të gjejë brenda vetvetes mundësinë për të siguruar nevojat e tij.1 I vetmi person
që mund të na i plotësojë të gjitha kërkesat tona është Perëndia.

NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja kronologjike Nr. 3, “Krijimi”
� Skema kronologjike

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 5.

A. Hyrje

Ne tani kemi mbërritur në majë të historisë së krijimit.
- Perëndia duke folur i krijoi qiejt dhe tokën.

Ai krijoi dritën.
Ai krijoi ujrat mbi tokë, hapësirën midis, tokën e thatë,
dhe oqeanet.
Ai krijoi bimët, pemët dhe lulet.
Ai krijoi diellin, hënën, dhe yjet.
Ai krijoi detin me të gjitha krijesat si edhe ajrin me
zogjtë.
Ai i krijoi të gjitha kafshët.
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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)

1Bibla e ngre lart
Perëndinë si Krijuesin dhe
zotëruesin e njeriut.
Humanistët kërkojnë ta
ngrejnë njeriun në nivelin
e atij që kontrollon
gjithçka. Ashtu si gënjesh-
tra e evolucionit, edhe
gënjeshtra e humanizmit
ka hyrë thellë në
shoqërinë tonë dhe ka
mashtruar shumë njerëz.
Edhe pse studentët tuaj
mund të mos e quajnë
veten e tyre “humanistë”,
ata mund të jenë të
ndikuar nga mësimet
humanistike. Të vërtetat e
këtij mësimi mund të
duken të reja por në të
njëjtën kohë edhe ngac-
muese për ata që nuk i
kanë dëgjuar kurrë. Bëje
prezantimin tënd sa më
pozitiv dhe objektiv dhe
përpiqu të evitosh argu-
mentat. Ki durim dhe lëre
Fjalën e Perëndisë të
depërtojë me ngadalë në
mendjet dhe zemrat e stu-
dentëve. Sot ata mund të
degjojnë dhe mund të
rezistojnë; më vonë po ai
student që sot kundështon
mund ta përqafojë plotë-
sisht Fjalën e Perëndisë ❏



Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE Nr. 3,
“KRIJIMI”.

- Perëndia nuk e bëri të gjithë këtë për veten e Tij; Perëndia
nuk ka nevojë për ndonjë gjë!

- Atëherë, përse i krijoi Perëndia të gjitha këto?

B. Toka e përgatitur përfundimisht për njeriun.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

Perëndia e bëri të gjithë këtë vepër mahnitëse të krijimit
sepse Ai është sovran dhe e bëri këtë për lavdinë e Tij.

^ Tema: Perëndia është plot dashuri.

Dhe Ai e bëri këtë sepse Ai është i dashur, i mirë dhe i dhem-
bshur.
Perëndia në mënyrë të dashur, të përsosur dhe të
kujdesshme ka krijuar gjithçka  duke u përgatitur për kri-
jimin e Tij final: njeriun.

$ Lexo Isaia 45:18

- Njeriut thjesht i duhet vetëm të priste dhe të ishte gati.
Krahaso:
Mendo çfarë ndodh kur një familje pret një fëmijë. Ata
me gëzim rregullojnë dhomën për foshnjen e vogël. Nëna
kërkon që ta ketë gjithçka gati që më përpara, në mënyrë
që ajo ta sjellë fëmijën në një vend ku të gjitha nevojat e
foshnjes të plotësohen  në një vend të veçantë e të dashur
të përgatitur posaçërisht për të.
Në të njëjtën mënyrë, Perëndia kish përgatitur një vend
për njeriun

C. Plani i Perëndisë për të krijuar njeriun sipas shëmbëlltyrës
së Perëndisë.

$ LEXO Gjeneza 1:26

Kujt mendoni ju se po i fliste Perëndia kur Ai tha: “...Le ta
bëjmë njeriun sipas shëmbëlltyrës sonë...”? 2

- Ishte Perëndia Ati, Perëndia Biri, Perëndia Fryma e
Shenjtë që po flisnin së bashku.

- Ata po diskutonin planin e tyre për ta bërë njeriun sipas
shëmbëlltyrës së Perëndisë.
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

Zbulesa
4:11

2Shiko shënimet në
Mësimin 2 në lidhje me
Trinitetin, veçanërisht
pikën D të mësimit 2. ❏



Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

- Krahaso:

Kur kenindër mend të bëni diçka të rëndësishme, si për
shembull, një shtëpi të re, më parë ju do të mendoni për
planin se si e doni shtëpinë.
Kjo është pra ajo që bëri Perëndia. Perëndia e planifikoi që
Ai do të bënte njeriun e parë.

Perëndia është sovran; vetëm Ai vendosi se si do të ishin të
gjitha gjërat.
- Perëndia vendosi se do të bëhej njeriu, ashtu siç kish ven-

dosur që më parë se si do të ishin shpirtrat, dielli, hëna,
yjet, toka dhe  të gjitha gjërat e tjera që ai bëri mbi tokë.

- Perëndia vetëm vendosi; ai nuk i kërkoi mendim kurrkujt.
- Perëndia është më i madh se të gjithë dhe më i rëndë-

sishëm se të gjithë.
- Njeriu ishte gjëja më e rëndësishme që Perëndia krijoi

mbi tokë, kështu që Perëndia vendosi ta bënte atë sipas
“shëmbëlltyrës së Perëndisë”.

Perëndia e bëri njeriun sipas shëmbëlltyrës së Tij në mënyrë
që:
- Njeriu të ishte në gjendje ta njihte Perëndinë dhe të

komunikonte me Të.
- Të tjerët ta shihnin ngjashmërinë e Perëndisë të

pasqyruar tek njeriu dhe të lëvdonin dhe të glorifikonin
Perëndinë.

D. Çfarë do të thotë që njeriu u bë sipas shëmbëlltyrës së
Perëndisë? 3

Çfarë kuptimi ka kur Perëndia na thotë në Fjalën e Tij që
njeriu i parë u bë sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë? 4

- Ne e dimë që nuk e ka fjalën për trupat tonë.
Perëndia është Frymë.
Perëndia nuk ka trup prej mishi dhe kockash siç kemi
ne.

- Për më tepër, Perëndia i referohet asaj pjese që nuk shi-
het.

Bibla e quan këtë pjesë që nuk mund të shihet fryma
dhe shpirti ynë.
Trupi i njeriut u krijua që të ishte “streha” e asaj pjesë
të padukshme, e frymës dhe e shpirtit.

Perëndia planifikoi që pjesa e padukshme e njeriut do të
ishte mendja, emocionet, dhe vullneti, i krijuar sipas
shëmbëlltyrës së Perëndisë.
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3Bibla nuk na jep një
përgjigje të drejtpërdrejtë
për këtë pyetje. Skica e
mësimit e trajton përgjig-
jen nga pikëpamja e asaj
se çfarë mund të nënkup-
tohet nga Shkrimet e
Shenjta.

Ky diskutim nuk synon të
jetë i vetmi interpretim mbi
“shëmbëlltyrën e
Perëndisë.” ❏

4Njeriu u krijua si një
qenie racionale, morale
dhe shpirtërore, sepse ai u
krijua sipas shëmblltyrës
së Perëndisë. Me fjalë të
tjera, njeriu u krijua në
mënyrë që ai t’i përgjigjej
Perëndisë. Ai u pajis me
intelekt që të mund ta nji-
hte Perëndinë. Atij iu
dhanë edhe emocione që
ta donte Perëndinë. Ai u
krijua me një vullnet që t’i
bindej Perëndisë.

Bëje të qartë që, kur
thuhet që njeriu u krijua
sipas shëmbëlltyrës së
Perëndisë, nuk e kemi
fjalën për pamjen fizike të
Perëndisë ❏

Mateu
5:16

Gjoni
4:24

Jobi
38:41



^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

- Mendja e njeriut—intelekti i tij:
Ngaqë Perëndia ka mendje, Ai planifikoi që edhe
njerëzit të kenë mendje me aftësinë për të njohur
Perëndinë, të mendojnë si Perëndia, dhe të arsyetojnë si
Perëndia.
- Perëndia donte të bisedonte me njeriun, dhe donte që

edhe njeriu të bisedonte me Të.
- Ai donte të ishte në gjendje të komunikonte me

njeriun, dhe jo vetëm me anë të fjalës së folur, por
edhe me anë të fjalës së shkruar, pra nëpërmjet Fjalës
së Tij, Biblës.

- Perëndia donte ta aftësonte njeriun për të bërë punën
e Tij mbi tokë.

- Shënim:

Ne e dimë që Perëndia edhe kafshëve u ka dhënë
mendje. Por kafshët nuk kanë të njëjtën mendje si edhe
njerëzit. Kafshët mund ta shoqërojnë njeriun dhe
mund ta ndihmojnë atë në disa punë të tij, si për
shembull, kuajt, mushkat, qetë, dhe bile edhe qentë.
Por kafsha nuk ka aftësinë për të folur me ne; kafsha
nuk ka aftësinë për të komunikuar me ne dhe për të
marrë ato vendime që marrim ne. Kafsha nuk mund të
arsyetojë ashtu siç arsyetojmë ne; kafsha nuk mund të
komunikojë me ne me anë të ligjërimit ose me anë të
shkrimit.

Perëndia vendosi që t’i japë njeriut një mendje që ai të
mendojë dhe të arsyetojë si Perëndia, por kjo nuk do të
thotë që njeriu mendon dhe arsyeton tamam në atë
mënyrë që mendon dhe arsyeton Perëndia.
- Krahaso:

Mendoni fëmijët. A i dinë ata të gjitha gjërat që bëni
ju? Jo. Por ngaqë edhe ata kanë mendje si edhe ju, ju
jeni në gjendje t’i mësoni ata.
Edhe njeriu më i mençur në këtë botë në krahasim me
Perëndinë është si ai fëmija i vogël. Por ngaqë
Perëndia vendosi ta bënte njeriun me mendje, ai ishte
në gjendje të dëgjonte Fjalën e Perëndisë, ta kuptonte
atë, dhe të bënte atë që i kërkonte Perëndia. Ky pra
ishte plani i Perëndisë për njeriun. Perëndia vendosi
t’i japë njeriut mendje në mënyrë që Ai të fliste me
njeriun, të shoqërohej me të, dhe t’i mësonte njeriut se
si të bënte punën e Perëndisë.

- Emocionet e njeriut—ndjenjat e tij:
- Merr parasysh:

Njerëzit shpeshherë mendojnë se emocionet kanë një
kuptim të keq. Ata mund të mendojnë thjesht për
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

Psallmi
86:11;
119:73

Proverbat
2:1-6

Jeremiah
33:3

Gjoni
17:3

Filipinët
3:10

1 Gjoni
3:1,2

Romakët
11:33,34

Disa nga
shembujt
e
shumtë:

Dashuria:
Jeremiah
31:3

Gjoni
3:16

1 Gjoni
4:7-10

Urrejtja:
Proverbat
6:16-19

Malaki
2:16

Trishtimi:
Mateu
23:37

Luka
19:41

Gëzimi:
Jeremiah
9:24

Zefaniah
3:17



gjendjen “emocionale”. Por emocionet janë shumë të
nevojshme dhe të dobishme.

Bibla na tregon se Perëndia ka emocione. Ai  është i
dhembshur dhe i butë dhe është i egër ndaj padrejtë-
sisë.
Ne tek Perëndia mund të shohim që emocionet janë të
mira.
Perëndia dashuron, urren, ndjen trishtim, dhe
gjithashtu gëzohet dhe lumturohet. Perëndia, duke
pasur ndjenja (emocione), vendosi që edhe njeriun ta
krijojë me emocione.
- Krahaso:

Ju që keni fëmijë i doni fëmijët tuaj, apo jo? Por a doni
ju që edhe fëmijët tuaj t’ju duan ju? Sigurisht që doni.
çdo prind dëshiron që fëmijët e tij ta duan atë.
Edhe Perëndia kështu është. Perëndia mendoi që ta
donte njeriun, por Perëndia donte që edhe njeriu të
ishte në gjëndje ta donte Atë. Kjo është arsyeja përse
Perëndia vendosi ta krijonte njeriun me emocione.

- Vullneti i njeriut—aftësia e tij për të zgjedhur:
Perëndia, përveç mendjes dhe ndjenjave, ka edhe vull-
net; Ai është në gjendje të vendosë nëse do ta bëjë një
gjë apo jo.5

Prandaj, Perëndia vendosi ta bëjë edhe njeriun në atë
mënyrë që ai vetë të marrë vendime për veten e tij.
- Krahaso:

Kur zgjoheni në mëngjes, ju do të vendosni se çfarë do
të vishni sot. Ju vendosni  se çfarë do të pini dhe çfarë
do të hani për mëngjes; ju gjithashtu vendosni se ku do
të shkoni me makinë.
Kur visheni, a mendoni se rrobat ndikojnë mbi ju? Po
ushqimi, a thotë se kur do të hahet? Po makina, a e ven-
dos makina se ku do të shkoni? Jo. Ju jeni ai që ven-
dosni për të gjitha këto si dhe për të gjitha gjërat e tjera.
Perëndia mund ta kishte bërë njeriun që ai t’i bindej
Perëndisë në çdo gjë, duke mos i lënë gjë të vendosë.
Kështu e bëri Perëndia diellin, hënën dhe yjet.
Perëndia i bëri ato në atë mënyrë që ato të bëjnë të
njëjtën gjë çdo ditë, çdo muaj dhe çdo vit. Por Perëndia
nuk vendosi që ta bënte njeriun ashtu. Perëndia ka
vullnet. Perëndia vendos se çfarë do të bëjë, dhe
Perëndia donte që njeriu të ishte në gjendje të merrte
vendime dhe të kishte mundësi të zgjidhte ashtu si
edhe Perëndia.

Perëndia vendosi ta bënte njeriun në mënyrë që ai të
zgjidhte nëse do ta donte dhe do t’i bindej
Perëndisë—një zgjidhje kjo që njeriu duhet ta bënte
vetë, sepse me anë të mendjes së tij ai do ta kuptonte që
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5Historia e krijimit dhe e
gjithë biblës përputhen me
vullnetin sovran të
Perëndisë.

Mos dil nga tema në
diskutimin e vullnetit
sovran të Perëndisë dhe
zgjedhjen e lirë të njeriut.
Nëse të duhet t’i
shmangesh diskutimit,
asnjëherë mos harro se
qëllimi tënd është t’i
mbash çështjet studimore
brenda kursit, në mënyrë
që të mbulosh të gjitha
mësimet në kohë dhe të
jesh në gjendje të për-
parosh sipas programit.
thuaju studentëve që çdo
mësim do t’i ndihmojë për
të kuptuar sa më mirë
Fjalën e Perëndisë.

Ju gjithashtu mund t’i kuj-
toni që shumë gjëra në
Bibël janë të pamundura
për t’u kuptuar. Ne na
duhet kohë për t’i studiuar
dhe për t’i kuptuar ato që
na ka zbuluar Perëndia në
mënyrë të qartë. Po të
duan të studiojnë nga ana
e tyre në mënyrë të
pavarur, ata mund të lexo-
jnë më shumë.

Falenderoji ata për pyetjet
dhe për interesin që
shfaqën gjatë mësimit. ❏



Perëndia është Krijuesi i tij i dashur, i mirë dhe i
mençur.

- Krahaso:

Po ta dijnë fëmijët dhe po të jenë të bindur që prindërit
e tyre janë të mençur dhe të mirë, atëherë do të jetë më
e lehtë për ta t’i binden prindërve të tyre. Plani i
Perëndisë ishte ta bënte njeriun në atë mënyrë që ai të
mund të bisedonte me Perëndinë dhe të arrinte ta kup-
tonte se ç’Perëndi i mrekullueshëm është Ai. Atëherë
njeriu do të vendosë vetë t’i bindet këtij Perëndie të
mrekullueshëm që e krijoi.

- Përmbledhje:

Njeriut iu dha mendja për të dëgjuar dhe për të kuptuar
komunikimin e Perëndisë me të, për të menduar në
mendjen e tij ato që i thotë Perëndia, për të mësuar
karakterin e vërtetë të Perëndisë dhe për të komu-
nikuar me Perëndinë nga ana e tij.

Njeriut iu dhanë emocione për t’iu përgjigjur Perëndisë
me dashuri dhe përkushtim.

Njeriut iu dha vullnet në mënyrë që ai të mund të zgjid-
hte vetë për të zbatuar planin e Perëndisë jo si një
“robot”, por si një qenie që e ka dëgjuar Perëndinë, e do
Perëndinë dhe ka vendosur t’i bindet Perëndisë.

- Perëndia vendosi që njeriu të vëhej sipas shëmbëlltyrës së
Perëndisë në mënyrë që ai të bënte punën e Perëndisë në
tokë.

- Perëndia i dha njeriut një rol unik në krijimin e Tij.

Njeriu do të ishte përfaqësuesi i Perëndisë në tokë.6

Njeriu do të kujdesohej për gjërat e Perëndisë këtu në
tokë dhe të ishte sundues mbi kafshët, zogjtë dhe
peshqit.

Perëndia i dha njeriut mendje dhe emocione dhe vullnet
në mënyrë që njeriu të mund të bënte punën e
Perëndisë ashtu siç e donte Perëndia të bëhej, që do t’u
sillte kënaqësi jo vetëm Perëndisë por edhe njeriut.

E. Krijimi i Adamit

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

SKEMA KRONOLOGJIKE: PARAQIT EMRAT “ADAM
DHE EVA”.

$ LEXO Gjeneza 1:27, 2:7

Perëndia krijoi burrin dhe gruan e parë.7
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6Krijimi i njeriut ishte
unikal. Ashtu siç ka
rëndësi t’i japim Perëndisë
vendin e duhur, po ashtu
ka shumë rëndësi t’i japim
njeriut vendin e tij origjinal
dhe unik në procesin e kri-
jimit.

Ne arrijmë ta shohim
vlerën tonë të vërtetë në
dritën e vlerësimit që na
bën neve Perëndia. Kur
njeriu e sheh vlerën që i
ka dhënë Perëndia,
atëherë ai e kupton më
mirë nevojën e marrëd-
hënieve me Perëndinë. Ka
rëndësi që të theksohet
krijimi unikal i njeriut dhe
autoriteti i tij mbi tokë.
Perëndia e caktoi njeriun
si zot të tokës dhe që të
kujdesej për të. ❏

7Gjatë përpjekjeve të tua
për të dhënë përshkrime të
gjalla të ngjarjeve biblike,
shmangiu terminologjisë
ose shpjegimeve literale
(fjalë për fjalë) të cilat
mund të japin një pamje të
pasaktë të Perëndisë. Dikë
e dëgjuan duke shpjeguar
që Perëndia vuri dorën e
Tij dhe mori baltë për të
bërë njeriun. Mësuesi bile i
pyeti studentët nëse thon-
jtë e gishtërinjve të
Perëndisë u bënë pis me
baltë. Ky lloj shpjegimi
fjalë për fjalë që e paraqet
Perëndinë si një qenie
mbinjerëzore duhet të evi-
tohet. Shpjego pikërisht
ato që na mëson Fjala e
Perëndisë dhe mos i jep
as kuptim literal (fjalë për
fjalë) dhe as kuptim
shpirtëror më shumë se sa
thotë vetë Fjala. Perëndia
nuk mori baltë në duart e
Tij për të bërë njeriun.
Perëndia nuk ka duar
materialë siç kemi ne.
Perëndia është Frymë. ❏

Gjoni
14:21

Psallmi
97:11,12



- Perëndia krijoi burrin në fillim, dhe pastaj kur burri po
jetonte, Perëndia bëri gruan e tij po në atë ditë.

Përderisa Bibla në kapitullin që vijon na flet për kri-
jimin e gruas, do të presim kur të vijmë tek një mësim i
mëvonshëm për të folur për këtë çështje. Sot, ne do të
studiojmë se çfarë na thotë Bibla se si Perëndia krijoi
burrin e parë.

- Perëndia ia vuri emrin burrit “Adam”, që do të thotë
“njeri”.

- Por mbasi Perëndia bëri çdo pjesë të trupit të  njeriut,
njeriu përsëri nuk kishte jetë.

Çdo pjesë e trupit të tij ishte krijuar, por ai ishte si një
trup i vdekur. Trupi i tij nuk merrte frymë sepse pjesa
që do të ishte sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë nuk
ishte e gjallë akoma në trupin e tij.

Vetëm mbasi Perëndia fryu në trupin e njeriut, ai u bë
një qenie e gjallë që mund ta kuptonte, ta dashuronte
dhe t’i bindej Perëndisë.

- Perëndia vetëm mund t’i jepte jetë Adamit.

As dielli, hëna, toka, zogjtë, kafshët, peshqit, engjëjt e
Perëndisë, ndonjë njeri tjetër, Satani dhe as ndjekësit e
tij shpirtërorë nuk mund të japin jetë.

Të gjitha gjërat e morën jetën nga Perëndia dhe nuk
janë në gjendje t’i japin jetë ndonjë gjëje tjetër.

Perëndia dallohet nga të gjitha krijesat e tjera dhe
është më i madh se të gjitha gjërat që Ai krijoi.8

- Krahaso:

Ne të gjithë varemi nga energjia elektrike. Një poç
drite që nuk është futur siç duhet në fole nuk na jep
dritë. Në rast se nuk lëvizet çelësi i dritës, në shtëpinë
tonë nuk ka energji elektrike. Jo vetëm shtëpitë tona
por edhe tregtia dhe industria varen nga rrjedha e
energjisë eletrike. Kur ndërpritet energjia elektrike,
shumë gjëra që funksionojnë me të nuk punojnë më. Pa
energjinë elektrike shumë makineri të komplikuara
dhe të dobishme janë krejt pa vlerë.

Ashtu si kompania e energjisë është burimi ynë krye-
sor i elektricitetit, po ashtu edhe Perëndia është burimi
ynë kryesor i jetës. Gjithçka mori jetë nga Perëndia dhe
varet plotësisht prej Tij.

- Kur Perëndia i fryu njeriut në vrimat e hundës, njeriu
menjëherë i bë i gjallë.

Ai  po merrte frymë dhe ishte i fortë dhe i shëndetshëm.

Nuk kishte ndonjë sëmundje ose vdekje në botë.
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8Përsëri, bëje dallimin të
qartë. (Epoka e Re dhe fe
të tjera panteistike thonë që
Perëndia është çdo gjë dhe
çdo gjë është Perëndi.) ❏

Deutero-
nomia
30:20

Jobi
12:10

Aktet
17:25



F. Adami ishte njeriu i vetëm dhe i parë që Perëndia krijoi nga
dheu.

$ LEXO Gjeneza 2:7

Adami ishte njeriu i parë dhe i vetëm që Perëndia krijoi nga
dheu.9

Vetëm Perëndia bëri njeriun nga dheu dhe bëri një grua prej
tij, dhe Perëndia u tha atyre që të bënin fëmijë në mënyrë që
e gjithë bota të mbushej me njerëz.
Adami është paraardhësi i të gjithë njerëzve.
- Ai është paraardhësi i të gjithë njerëzve, pavarësisht nga

raca, kultura, ose vendi.
Adami është paraardhësi juaj.
Adami është gjithashtu edhe paraardhësi im.
Ai është paraardhësi i gjithë njerëzimit.
Ne të gjithë rrjedhim nga ai njeri.

- Ai është fillimi dhe babai i tërë racës njerëzore.

G. Njeriu i caktuar si sundues mbi tokë.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

$ LEXO Gjeneza 1:28-30

Perëndia e vuri njeriun të komandojë tokën dhe çdo gjë në
të.
Perëndia donte ta mësonte njeriun që ai të kryente të gjitha
përgjegjësitë që i kish ngarkuar Perëndia.
- Krahaso:

Mendo një njeri të pasur që zotëron shumë prona dhe biz-
nese. Ai e do birin e tij dhe është shumë i kënaqur me të.
Vjen dita kur ai vendos t’i dorëzojë djalit të tij drejtimin e
të gjitha zotërimeve të tij. Babai e di që të birit do t’i duhet
që dikush ta drejtojë në këtë përgjegjësi të madhe, dhe ai
është i gëzuar dhe i prirur që ta ndihmojë të birin për të
mësuar gjithçka që duhet. Ai ka dëshirë t’ia besojë të birit
këtë punë; ai gjithashtu është i lumtur që të ulet me të birin
dhe ta bisedojë këtë vendim dhe t’i thotë që ai dëshiron ta
shohë të përfunduar punën që i ka ngarkuar të birit.
Perëndia, gjithashtu, ishte shumë i kënaqur me njeriun e
parë që Ai bëri. Perëndia i foli Adamit, njeriut të parë, dhe
Perëndia i tha atij që ai duhet të vepronte si përfaqësuesi i
Perëndisë mbi tokë.

Perëndia kishte të drejtën për të vendosur se kujt do t’i jepte
tokën.
- Ai nuk ua dha tokën engjëjve të Tij.
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9Kjo ka shumë rëndësi.
Satani nuk do që njerëzit
të dinë që ne të gjithë erd-
hëm nga një burim i
vetëm. Ne do ta trajtojmë
këtë të vërtetë herë pas
here duke shpjeguar
dhjetë kapitujt e parë të
Gjenezës Është shumë e
domosdoshme që studen-
tët tuaj të arrijnë të kupto-
jnë që edhe ata fillimine
tyre e kanë “tek Adami”.
Ata kurrë nuk do të jenë
në gjendje të kuptojnë
shpëtimin “tek Krishti”
nëse nuk kuptojnë që ata
kanë vdekur “tek Adami”
(Romakët 5:12-21; 1
Korintianët 15:22). ❏

Aktet
17:26

Psallmi
132:8
Isaia 6:3
Jakobi
47:14
Mateu
11:29



- Ai nuk ia dha tokën Satanit dhe demonëve të tij.
Përse vetëm Perëndia kishte të drejtë t’i jepte njeriut
komandën mbi tokë dhe mbi çdo gjë mbi të?
Perëndia krijoi gjithçka.

$ Lexo Psallmi 24:1

Prandaj, Perëndia mund t’ia jepte kujt të donte.

$ Lexo 1 Kronikat 29:11: ““TTëënnddjjaa,, OO ZZoott,, ëësshhttëë mmaadd-
hhëësshhttiiaa,, ffuuqqiiaa,, dhe lavdia, dhe fitorja, ddhhee mmaaddhhëërriiaa:: sseeppssee
ggjjiitthhççkkaa qqëë ëësshhttëë nnëë qqiieellll ddhhee mmbbii ttookkëë ëësshhttëë ttëënnddjjaa;; tëndja
është mbretëria, OO ZZoott,, ddhhee ttii jjee llaarrttëëssuuaarr ssii kkookkaa mmbbii
ggjjiitthhççkkaa..”” 1100

- Krahaso:
Njeriu i pasur vendosi t’i japë drejtimin të birit. Ishte e
drejta e babait për të bërë një zgjedhje të tillë, dhe ai nuk ia
dha përgjegjësinë dikujt tjetër por vetëm të birit. Askush
tjetër nuk kishte të drejtë të merrte drejtimin e zotërimeve
përveç të birit të tij.
Perëndia është Krijuesi i gjithçkaje, kështu që kjo botë dhe
çdo gjë në të i takojnë Perëndisë. Ai kishte të drejtën për të
vendosur se kujt do t’ia jepte tokën, dhe ai ia dha njeriut.
Perëndia është suprem dhe sovran.

Çfarë vendi të veçantë i dha Perëndia njeriut!
Duke i dhënë këtë përgjegjësi, Perëndia i dha njeriut një
privilegj dhe një nder të madh.

$ Lexo Psallmi 8:3-9

H. Çdo gjë që bëri Perëndia ishte e mirë.

^ Tema: Perëndia është i shenjtë.

$ LEXO Gjeneza 1:31

Ngaqë Perëndia është i përsosur dhe i shenjtë, çdo gjë që Ai
e krijoi ishte në mënyrë absolute e saktë dhe e bukur.11

- Në fillim, asgjë në botën e kafshëve nuk do ta dëmtonte
njeriun.

- As njeriut dhe as kafshës nuk i duhej të vriste për t’u
ushqyer.

- Gjembat, ferrat, barërat e këqija nuk rriteshin siç po
rriten sot.

I. Përfundim

Perëndia është sovran.
Ai është Krijuesi i vetëm dhe i madh i gjithçkaje; prandaj
Ai është zotëruesi i gjithckaje.
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10Ky Shkrim i Shenjtë
përmban tema që do të
trajtohen më vonë sipas
rendit kronologjik. Pjesët
që janë më të zeza janë
ato që ju do të theksoni.
Mos hyr në diskutimin e
temave të tjera. ❏

11Kur të përmendni kri-
jimin e përsosur të
Perëndisë, dikush mund
t’ju pyesë përse çdo gjë
është ndryshe tani? Mos u
përgjigj në këtë moment,
por thuaji që këtë çështje
do ta studiojmë në një
mësim të mëvonshëm. ❏

Perëndia
është i
përsosur,
i shenjtë:

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

Isaia 6:3

Jakobi
1:17

Zbulesa
4:8



Ai e bëri njeriun e parë nça dheu i tokës:
Ai e krijoi njeriun sipas shëmbëlltyrës së tij, duke i dhënë
njeriut:
- Mendje që ai të njihte Perëndinë.
- Emocione që ai të mund të donte Perëndinë.
- Vullnet që qi të vendoste t’i bindej Perëndisë.
Adami, si njeriu i parë, është paraardhësi i të gjithë njerëzve
kudo ku janë.
Si Krijuesi dhe zotëruesi i njeriut, Perëndia i dha njeriut
përgjegjësinë për të qenë sundues mbi tokë.
Në mësimin tonë tjetër do të studiojmë më shumë mbi
Perëndinë dhe marrëdhëniet e Tij të dashura dhe sovrane
me Adamin.

PYETJE:

1. Për kë e përgatiti Perëndia tokën? Për njeriun.

2. Çfarë dallimi të madh kishte midis krijimit të njeriut dhe
atij të kafshëve? Perëndia e krijoi njeriun sipas shëmbëll-
tyrës së Tij.

3. Çfarë kuptohet me atë që Perëndia e bëri njeriun sipas
shëmbëlltyrës së Tij? Perëndia është frymë, kështu që nuk
ishte trupi i njeriut ai që u krijua sipas shëmbëlltyrës së
Perëndisë. Perëndia e bëri Adamin dhe Evën që ata që njo-
hin, të duan dhe t’i binden Perëndisë.

4. Sa burra dhe sa gra krijoi Perëndia në fillim? Perëndia krijoi
vetëm një burrë dhe një grua.

5. Kush është paraardhësi juaj i parë dhe paraardhësi im i
parë? Adami.

6. Mbas krijimit të Adamit, njeriut të parë, çfarë i dha
Perëndia atij të komandojë? Tokën dhe çdo gjë në të.

7. Përse nuk kishte të drejtë Satani me demonët e tij të
komandonte tokën dhe çdo gjë mbi tokë? Sepse Perëndia
kurrë nuk u dha atyre të drejtën për të komanduar mbi tokë.
Perëndia ia dha tokën njeriut.

8. Si ishte çdo gjë në fillim në botë? Shumë e mirë. Çdo gjë ishte
e përsosur.
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