
Perëndia e Vuri Adamin në Eden

SHKRIMI I SHENJTË: Gjeneza 2:1-9, 16,17

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të paraqesë Perëndinë si Krijuesin sovran, të dashur, të mençur dhe
zotërues të njeriut.

� Të përcaktojë që dënimi për mëkatin është vdekja.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të shohin nevojën për të njohur Perëndinë.

� Të shohin që nevojat e tyre i nënshtrohen Perëndisë.

� Të vlerësojnë kujdesin e Perëndisë për ta.

� Të shohin që dënimi për mëkatin është vdekja.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Ky mësim flet për sovranitetin dhe shenjtërinë e Perëndisë si dhe marrëd-
hëniet e njeriut me Perëndinë. Shoqëria jonë na mëson të jemi të pavarur dhe të
bëjmë “ato që na përkasin neve”; Fjala e Perëndisë na mëson t’i nënshtrohemi
me besim të plotë Krijuesit tonë të shenjtë dhe të drejtë. Shoqëria jonë na
mëson të luftojmë për të drejtat tona; Bibla na mëson privilegjin për të pranuar
atë çka na është dhënë nga Perëndia sovran, i dashur, dhe i gjithë-ditur.
Shoqëria jonë na mëson të shkojmë përpara sa të mundim dhe të përfitojmë sa
të mundim; Fjala e Perëndisë  na mëson që Perëndia është i shenjtë dhe që
dënimi për mëkatin është vdekja. Shoqëria jonë na thotë të gjejmë se kush jemi
ne që të vlerësojmë më shumë vetveten; Fjala e Perëndisë na thotë që më parë
të njohim Atë dhe pastaj të kuptojmë se kush jemi tek Ai!

SHËNIM SPECIAL:

Ky mësim paraqet disa koncepte që mësohen rrallë në kulturën tonë: njeriu
si pronë e Perëndisë dhe nevoja e njeriut për të pasur frikë Perëndinë. Për t’u
përgatitur mendërisht për shpjegimin e këtij mësimi dhe për diskutimin e këtyre
çështjeve, studioni më parë Shkrimet e Shenjta në kolonën anësore pranë
skicës së mësimit.

MËSIMI

7
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PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim vazhdon të
paraqesë sovranitetin e
Perëndisë si Krijues dhe
zotërues i njeriut. Ai
gjithashtu përcakton fak-
tin që dënimi për
mëkatin është vdekja.
Ky mësim gjithashtu
paraqet:

- Pushimin e Perëndisë
ditën e shtatë:
jo pushim fizik, por
ndalim i punës që ishte
përfunduar.

- Perëndia e vendosi
Adamin në kopsht:
një veprim ky i sovran-
itetit të Perëndisë si kri-
jues/zotërues i njeriut

- Kujdesi i Perëndisë për
Adamin

- Pema e jetës:
Perëndia donte që
Adami të vendoste të
hante frutin e saj apo të
jetonte për gjithmonë.

- Pema e dijes së të mirës
dhe të keqes:
Perëndia e udhëzoi
Adamin në mënyrë të
qartë që ai do të vdiste
nëse nuk do t’i bindej
Perëndisë dhe do të
hante nga kjo pemë.

- Dënimi me vdekje për
mëkatin:
veçimi nga Perëndia,
veçimi nga trupi, veçimi
përgjithmonë në Liqenin
e Zjarrit.

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.

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit



NDIHMESA PAMORE:

� Sill në klasë një degë peme me gjethe të gjelbëra. Ju do ta përdorni të
njëjtën degë në disa mësime në të ardhmen për të illustruar efektin e
mëkatit gjatë veçimit të njeriut nga Perëndia, që është burimi i jetës për
njeriun.

� Ndihmesa pamore, “Dënimi për Mëkatin është Vdekja”, mund të bëhet
gjatë shpjegimit të mësimit ose mund të bëhet që më parë si një tabllo e
varur në mur.

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 6.

A. Hyrje

A keni nisur ndonjëherë diçka dhe nuk e keni mbaruar?
Ndoshta të gjithëve neve na kujtohet kur mund të kemi
nisur diçka dhe për ndonjë arsye nuk e kemi përfunduar.
- A mund të mendoni për diçka që ju e keni nisur dhe nuk e

keni mbaruar?
Përse nuk e përfunduat atë që ju nisët.1

- Ju ndërruat mendje.
- Ju iku interesi.
- Doli që ishte shumë e vështirë për t’u kryer.
- Ishte një punë më e madhe se sa e menduat në fillim.
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nga
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1Jepu studentëve tuaj rast
për të emërtuar disa nga
arsyet e tyre për mospër-
fundimin e diçkaje që ata e
nisën. ❏

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)



- U ndërpretë në mes.
- Nuk ju doli koha.
- Nuk ju dolën paratë.
- etj.

Perëndia nuk është si ne.
- Ai kurrë nuk e ndërpret atë që ka nisur.

Kur Ai e fillon një punë, e mbaron atë.
Ai nuk ndërron mendje dhe pastaj të vendosë që do të
bëjë diçka tjetër të ndryshme.

B. Perëndia i përfundoi të gjitha ato që kishte planifikuar.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

^ Tema: Perëndia është besnik; Ai kurrë nuk
ndryshon.

$ LEXO Gjeneza 2:1

Perëndia e përfundoi gjithçka që kishte planifikuar.
- Krahaso:

Ne ndërrojmë mendje dhe i ndryshojmë planet tona.
Por nuk ndodh kurrë kështu me në Perëndinë.

Perëndia nuk ndryshon kurrë mendjen për diçka që ai e ka
vendosur më parë. Asgjë dhe askush nuk mund ta pengojë
Perëndinë nga realizimi i planit të Tij.
- Asnjë njeri nuk mund ta pengojë.
- Satani nuk mund ta ndalojë.
- Perëndia është më i madh se të gjithë.
Ai gjithmonë bën atë që ka planifikuar.
Prandaj, kur Perëndia premton se do të bëjë një gjë, ne
duhet të kemi besim se Ai do ta realizojë atë.

$ Lexo Psallmi 33:11

C. Perëndia pushoi nga puna e Tij e krijimit ditën e shtatë.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

$ LEXO Gjeneza 2:2,3

Sa ditë i duheshin Perëndisë për të bërë të gjitha këto gjëra?
Vetëm gjashtë ditë!2

- Krahaso:
Sa ditë na duhen për të ndërtuar një shtëpi? Duhet një
kohë e gjatë, apo jo, bile edhe për një kontraktues ndërtimi.
Atij i duhet të grumbullojë të gjitha materialet e nevojshme
dhe të bëjë gati punëtorët për detyrat e ndryshme të ndër-
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Isaia
46:10,11;
55:8-11

2Studenti mund t’ju pyesë
nëse këto janë ditë 24-
orëshe.

Ki kujdes. Kjo është një
çështje delikate—e cila ka
ngjallur diskutime të
mëdha. (Mos e ngri këtë
çështje pa qenë nevoja.)

Ndoshta përgjigjia më e
qartë që kemi nga
Shkrimet e Shenjta është
në fjalët, “mbrëmja dhe
mëngjesi ishin në ditën e
parë” [të dytë, të tretë, të
katërt, etj.] (Gjeneza
1:5,8,13,19,23,31). Kjo do
të tregonte ditët 24-
orëshe. Shumë njerëz i
konsiderojnë këto ditë si
epoka kohe në të cilat çdo
gjë u zhvillua. Por në asnjë
vend në Bibël nuk e thotë
Perëndia një gjë të tillë. 2
Pjetri 3:8 thotë që, “një
ditë për Zotin është si një
mijë vite,” por konteksti
është shumë i ndryshëm
nga ai i Gjenezës 1 që
përmend mëngjesin dhe
mbrëmjen dhe një numër
të qartë të ditëve të
numëruara. ❏



Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

timit, dhe pastaj e gjithë puna duhet të kryhet dhe të kon-
trollohet përpara se shtëpia të dorëzohet.
Por shiko të gjitha këto gjëra që bëri Perëndia vetëm në
gjashtë ditë. Nuk ka qenie tjetër më të madhe se sa
Perëndia. Ai është i plotfuqishëm. Ai mund të bëjë çdo gjë
që Ai dëshiron.

Perëndia e përfundoi në gjashtë ditë atë që kishte planifikuar
të bënte, dhe ditën e shtatë Ai pushoi nga puna e krijimit.3

- Ai pushoi Perëndia nga puna e krijimit ngaqë u lodh mbas
gjithë asaj pune të madhe?

- Krahaso:
Mbas një pune të madhe, ne duam të shkojmë në shtëpi dhe
të pushojmë. Ngandonjëherë ne përfshihemi në disa punë
që janë shumë të lodhshme. Por mendo për gjithë atë punë
që bëri Perëndia!
A mendoni ju se Perëndia pushoi ngaqë u lodh? Ai kishte
bërë miliona yje, diellin, dhe hënën. Vështro të gjitha këto
gjëra që ka bërë Perëndia mbi tokë. A mendoni se ai u shtri
dhe tha, “Tani jam i lodhur. Sot do të pushoj”?
Jo, Perëndia nuk lodhet ose nuk i vjen gjumë siç ndodh me
ne. Ai nuk ka një trup fizik që të ketë nevojë për pushim apo
gjumë. Perëndia është frymë. Ai është gjithmonë i njëjtë. Ai
edhe sot është i njëjti siç ka qenë kur krijoi në fillim tokën.
Perëndia nuk ndryshon kurrë.

$ Lexo Isaia 40:28

- Krahaso:
Kur keni përfunduar një projekt të rëndësishëm, a nuk jeni
ndalur dhe i keni hedhur një vështrim asaj që keni përfund-
uar? Edhe po të kishit energjitë për të bërë më shumë, ju nuk
do të vazhdonit, sepse ajo që ishte planifikuar për t’u bërë u
përfundua. Asgjë më tepër nuk mund t’i shtohej asaj.
Kështu ndodhi edhe me Perëndinë dhe me gjithë ato që Ai
krijoi. Perëndia ishte shumë i kënaqur me çdo gjë që ai
kishte krijuar.

Perëndi krijoi gjithçka në gjashtë ditë, dhe ditën e shtatë Ai
pushoi.
Perëndia pushoi nga puna e krijimit sepse Ai e pa që e gjithë
puna e Tij që kishte planifikuar ishte përfunduar.

D. Mjegulla, jo shiu, e ujiti tokën.

$ Lexo Gjeneza 2:4-6

Përpara se të shikojmë se çfarë na mësojnë këto vargje, vini
re që tani Perëndia përdor një tjetër emër për veten e Tij.
- Në kapitullin e parë, Ai e quan Veten “Perëndi”, që do të

thotë se ai është i madh dhe i fuqishëm që krijoi qiellin
dhe tokën dhe të gjitha gjërat që janë në to.
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3Dikush mund të ngrejë
pyetjen e ditës sabatike
ose të shkuarit në kishë
ditën e djelë. Shmangiu
diskutimit të kësaj çësht-
jeje.

Ju mund të doni të thoni
që në këtë mësim ne do
të përqendrohemi në atë
që ka thënë Perëndia për
pushimin e Tij nga puna e
krijimit të të gjitha
gjërave. ❏



- Por emri që Ai po përdor tani në këto vargje është “ZOTI”,
që do të thotë që Perëndia është i përjetshëm dhe është
plotësisht i pavarur nga çdo gjë dhe Ai kurrë nuk do të
ndryshojë.

- Nga kjo pikë e tutje, Bibla ngandonjëherë përdor emrin
“Perëndi”, por në disa herë të tjera përdor emrin
“Perëndia ZOT” ose thjesht ZOT.”

Këto vargje na mësojnë diçka shumë interesante mbi fil-
limin.
- Kur Perëndia në fillim krijoi gjithçka, Ai nuk e ujiti tokën

me anë të shiut.
- Përkundrazi, Ai e ujiti me anë të mjegullës, që doli nga

toka.4

E. Perëndia mbolli një kopsht.

^ Tema: Perëndia është dashuri.

$ Lexo Gjeneza 2:7,8

Ngaqë Perëndia e deshi Adamin shumë, Ai mbolli një kopsht
shumë të bukur posaçërisht për Adamin.5

Perëndia përfshiu në atë kopsht të gjitha zarzavatet dhe
pemët frytore që i duheshin “Adamit për të qenë i lumtur, i
fortë dhe i shëndetshëm.
- Krahaso:

Për kë do të bënit ju diçka të dashur? Një zonjë do të për-
gatisë një drekë të mirë për familjen e saj—sepse ajo i do
ata. Një njeri do të punojë me orë në një projekt zdruk-
thtarie për të shoqen e tij—sepse ai e do atë. Edhe një fëmi
i vogël do të harxhojë orë të tëra duke bërë një dhuratë të
vogël për mamanë ose babain—sepse fëmija i do prindërit
e tij.
Perëndia mbolli një kopsht të bukur për Adamin—sepse
Perëndia e deshi atë!
Të gjithë kopshtet në botë as që mund të krahasohen me
kopshtin e Perëndisë.

F. Perëndia e vuri Adamin në kopsht.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

$ LEXO Gjeneza 2:8

Kur Perëndia e bëri kopshtin gati, Ai mori Adamin dhe e
vuri atje.
- Perëndia nuk e pyeti Adamin nëse ai donte të jetonte atje.
- Perëndia e mori Adamin dhe e vuri në kopshtin që quhet

Eden.6
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4Ky shpjegim përbën një
përgatitje të nevojshme
për historinë e përmbytjes
dhe shiun e parë që panë
njerëzit. “Me anë të bes-
imit, Noah, duke qenë par-
alajmëruar nga Perëndia
për ato që akoma nuk ishin
parë...” (Hebrejtë 11:7). ❏

5Shënim për mësuesin
zëvendësues: Krijimi i
njeriut u mbulua në
Mësimin 6. ❏

6Disa studentë mund t’ju
pyesin se ku ndodhet
Kopshti i Edenit. Studiuesit
e Biblës kanë pikëpamje të
ndryshme lidhur me këtë
çështje. Disa besojnë se
ndodhet në zonën e Irakut
të sotëm, meqë lumenjtë
atje mbajnë po ato emra të
lashtë që përdoren në
Gjenezën 2. Të tjerë beso-
jnë që ata që mbetën
gjallë nga përmbytja e
Gjenezës 6 dhe 7 ua vunë
këto emërtime të para-
përmbytjes lumenjve të rinj
në një peisazh krejtësisht
të transformuar nga
shkatërrimi. Ata besojnë
që vendndodhja e Edenit
është e pamundur të
vërtetohet. (Shih The
Genesis Record, nga
Henry Morris, faqe 90.) ❏



- Shpjego:

Perëndia nuk i tha njeriut, “Adam, Unë kam mbjellë një
kopsht. Është me të vërtetë një vend shumë i bukur. A do që
të jetosh atje?” Perëndia nuk ia ofroi këtë Adamit si një
vend për të jetuar. Perëndia e mori njeriun të cilin e kishte
formuar dhe e vuri në kopsht.

- Përse e bëri Perëndia këtë?
- Perëndia e krijoi njeriun, për këtë arsye Ai kish të drejtë

ta vinte atë ku do donte Ai dhe t’i thoshte të bënte çfarë të
donte.

- Illustro:

Në disa vende të botës, marrëdhënia midis prodhuesit dhe
pronarit të sendeve kuptohet lehtë, sepse njerëzve iu duhet
të prodhojnë vetë çfarëdo gjëje që ata përdorin.
Për shembull, nëse një njeri thotë, “E kujt është kjo lopatë?
përgjigjia do të jetë duke thënë emrin i atij që e prodhoi. Ai
e bëri; prandaj pronë e tij është, dhe ai ka të drejtë të bëjë
me të çfarë të dojë.

- Krahaso:

Dallimi në kulturën tonë mund të mos jetë edhe kaq i duk-
shëm, por marrëdhënia midis prodhuesit dhe pronarit
edhe për ne qëndron.
Për shembull, nëse ju mbillni një kopsht me zarzavate, a do
të vinte fqinji juaj në kopshtin tuaj pa ju pyetur ju e të mer-
rte zarzavate? Sigurisht që jo! Ju e mbollët kopshtin dhe ju
e zotëroni atë; është e drejta juaj të bëni çfarë të doni me të.
A ka të drejtë ndonjë njeri të vijë në shtëpinë tuaj dhe të
marrë ato që janë pronë e juaja? Jo. Këto gjëra ju përkasin
juve.
Ose nga një këndvështrim tjetër, a mund t’i thuash një
njeriu: “Unë e kam ndërtuar këtë shtëpi, kështu që ju mund
të shkoni dhe të jetoni atje e të kujdeseni për kopshtin e
saj.” Ju këtë mund t’ia thoni gruas tuaj ose fëmijëve tuaj
që janë pjesëtarë të familjes. Por këtë nuk mund t’ua
thuash të tjerëve.
Po, Adami? A kishte të drejtë Perëndia ta merrte Adamin
dhe ta vinte në kopsht?
I kujt ishte Adami? I Perëndisë sepse Perëndia e bëri atë.

- Perëndia është zotëruesi i gjithçkaje.
Ai ka të drejtë të bëjë çfarë të dojë me ne dhe me
gjithçka që Ai ka krijuar.
Ai ka të drejtë të na thotë neve se çfarë duhet të bëjmë.
Perëndia e krijoi Adamin, pra Adami i përket
Perëndisë.7

Perëndia është autoriteti më i madh; nuk ka ndonjë
tjetër që të jetë më i madh se Perëndia.
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7Ka shumë rëndësi të
theksohet e vërteta për
pronësinë e Perëndisë mbi
ne. Kjo është një e vërtetë
themelore që shpeshherë
mungon, bile edhe midis
besimtarëve. Një zonjë që
kishte qenë e krishterë për
shumë vite e dëgjoi këtë
mësim që po u shpjegohej
disa njerëzve të tjerë.
Brenda një kohe të
shkurtër, ajo zbuloi që i
duhej të shkonte në spital
për një biopsi. Kirurgu
mendoi ta operonte për të
parë nëse ajo ka kancer.
Operacionet gjithmonë e
tmerronin atë, por kur ajo
mendoi për të vërtetën që
ajo dhe trupi i saj i përk-
isnin Perëndisë, ajo mund
të gjente qetësi në vetvete
dhe bile edhe gëzim duke
pasur besim tek Perëndia
që ky i fundit të bënte me
trupin e saj çfarë të donte.
Natën para operacionit për
biopsi, ajo ishte shumë e
impresionuar që të shihte
se çfarë kishte menduar
Perëndia për të. Biopsia
nxori koncer beninj, por
gëzimi i vërtetë i zonjës
erdhi nga paqja e mrekul-
lueshme që Perëndia i
kishte dhënë asaj që më
parë. ❏

1 Kronikat
29:11,12

Psallmi
24:1;
97:9;
100:3

Jeremiah
10:10,23



^ Tema: Perëndia është dashuri.

^ Tema: Perëndia është i shenjtë dhe i drejtë.

^ Tema: Perëndia nuk ndryshon kurrë.

Perëndia i tha Adamit që të kujdesej për kopshtin, por
Adamit nuk iu desh të punonte shumë sepse çdo gjë ishte e
përsosur.
- Barërat e këqija nuk rriteshin.
-Kërmillat dhe insektet nuk i hanin frutat ose zarzavatet.
- Merr parasysh:

Për ne është e pamundur të imagjinojmë se si ishte me të
vërtetë në Kopshtin e Edenit. A mund të imagjinoni një
kopsht pa barëra të këqija ose insekte? A mund të imagji-
noni që të gjitha urdhërat merren direkt nga Perëndia,
duke e ditur që Ai jua ka besuar ju kujdesin e të gjithë kri-
jimit të Tij të mrekullueshëm. A mund të imagjinoni
dashurinë e madhe që Ai shfaqi për Adamin?
Perëndia e bëri tokën të bukur; Ai e vendosi atë midis diel-
lit, hënës dhe yjeve; Ai e mbushi me një shumëllojshmëri të
mahnitshme bimësh dhe kafshësh—jo thjesht “për të jet-
uar”, por çdo gjë me bollëk, dhe e gjitha e bërë si një shpre-
hje e dashurisë së madhe të Perëndisë. Sigurisht që disa
bimë dhe kafshë do të mjaftonin, por Perëndia përhapi
ngjyrat, materialet, tingujt, shijet, aromat, varietetet, dhe
shumë të tjera që ne nuk mund t’i imagjinojmë. Situata e
Adamit ishte e përsosur dhe e dashur në çdo drejtim.
Ju mund të thoni, sa ndryshon nga bota ku jetojmë sot ne!
Më të vërtetë e ndryshme; dhe Bibla na e thotë me saktësi
se kush i shkaktoi ndryshimet e mëdha. Në mësimet e
mëvonshme ne do të trajtojmë këto çështje.
Por për tani, ne do të studiojmë mësimin për Perëndinë, që
nuk ka ndryshuar fare: “sa për Perëndinë, mënyra e Tij
është e përsosur...” (Psallmi 18:30). Perëndia çdo gjë e bën
në mënyrë të përsosur dhe me dashuri; Atij mund t’i beso-
het për të bërë çdo gjë të mirë dhe të drejtë. “Zoti është i
drejtë në çdo drejtim, dhe i shenjtë në çdo punë të Tij”
(Psallmi 145:17).

G. Pema e jetës dhe pema e dijes së të mirës dhe së të keqes.

^ Tema: Njeriu ka nevojë për Perëndinë.

$ LEXO Gjeneza 2:9

Perëndia mbolli dy pemë shumë të rëndësishme në mes të
kopshtit: pemën e jetës dhe pemën e dijes së të mirës dhe së
të keqes.
Perëndia ishte burimi i jetës për Adamin.
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- Perëndia donte që Adami të kishte gjithçka të mirë.
- Adami varej nga Perëndia për çdo gjë.
- Perëndia donte ta udhëzonte Adamin në çdo zgjedhje apo

vendim që ai merrte.

$ LEXO Gjeneza 2:16-17

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

Perëndia e udhëzoi Adamin në mënyrë të qartë:
- Kur Perëndia e vuri Adamin në kopsht, Perëndia nuk e la

në dorë të Adamit të vendoste se cilat gjëra ishin të drejta
dhe cilat ishin të gabuara.

- Perëndia i foli Adamit dhe i tha ato që ai nuk duhet t’i
bënte, përndryshe ai do të vdiste.

Perëndia na udhëzon:
- Perëndia është po ai edhe sot.
- Ai nuk na e ka lënë neve për të vendosur se çfarë është e

drejtë dhe çfarë është e gabuar.
- Perëndia na ka dhënë Biblën në mënyrë që ne të dimë atë

që e kënaq ose nuk e kënaq Perëndinë.
Perëndia e udhëzoi Adamin:
- Perëndia mbolli një varietet të pafund pemësh—pemë që

siguronin ushqim për njeriun dhe i jepnin kopshtin
bukuri të madhe.

- Vetën njëra pemë iu mohua Adamit.
- Ai nuk duhej të hante nga fruti i kësaj peme, e cila quhej

pema e dijes së të mirës dhe së të keqes.8

Perëndia e dinte se çfarë ishte e mirë për Adamin.
- Që nga koha që Perëndia e krijoi Adamin, Perëndia kish

vendosur se çfarë ishte mirë për Adamin.
- Perëndia e kishte vendosur se çfarë i nevojitej Adamit,

dhe Perëndia e vuri Adamin në kopshtin e Edenit.
- Adami nuk dinte ndonjë gjë që të ishte e keqe ose e ligë,

sepse Perëndia i kishte dhënë atij vetëm gjëra që ishin të
mira.

Adamit iu la të zgjidhte nëse do t’i bindej Perëndisë ose jo.
- Adami mund të zgjidhte t’i bindej Perëndisë dhe të hante

vetëm ato që i kish thënë Perëndia që janë të mira, duke e
ditur që ato që i kish zgjedhur Perëndia për të janë për të
mirën e tij.

- Ai mund të hante nga pema e jetës dhe të jetonte përgjith-
monë.

- Por në qoftë se Adami nuk do t’i bindej Perëndisë dhe të
hante nga fruti i pemës së dijes të së mirës dhe të së
keqes, kjo do të ndodhte ngaqë Adami kishte vendosur të
ishte i pavarur nga Perëndia.
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Psallmi
119:105,
128

Deutero-
nomia
30:19,20

8Disa studentë mund t’ju
pyesin përse Perëndia e
vuri pemën e dijes të së
mirës dhe të keqes në
kopsht. A po e vinte në
provë Perëndia njeriun që
krijoi? Për mësuesin,
Jakobi 1:13-15 është një
tekst që duhet të merret
parasysh. Nuk është plotë-
sisht i përshtatshëm sipas
radhës kronologjike,
kështu që më mirë të mos i
jepet studentit në këtë fazë
të mësimit. Por mund të
jepet ideja që nuk është
faji i Perëndisë kur ne nuk
i bindemi. ❏



- Që në momentin që ai hëngri frutin, ai do të dinte jo vetëm
se çfarë ishte e mirë por edhe se çfarë ishte e keqe.

- Në vend që të dëgjonte atë që do të thoshte Perëndia për
të mirën dhe për të keqen, tani ai do të vendoste vetë se
çfarë ishte e mirë apo e keqe.

Rezultati ishte mosbindje:
- Po të mos i bindej Perëndisë dhe të kërkonte të ishte i

pavarur nga Perëndia, rezultati do të ishte vdekja, veçimi
nga Perëndia.

H. Vdekja është dënimi për mosbindjen ndaj Perëndisë.

^ Tema: Perëndia është i shenjtë dhe i drejtë. Ai 
kërkon vdekjen si dënim për mëkatin.

$ LEXO. Gjeneza 2:17

Perëndia e paralajmëroi Adamin: “Po të hash nga fruti i
kësaj peme, ju do të vdisni menjëherë.”
- Deri në këtë kohë, Adami kishte provuar vetëm gjëra të

mira, sepse Perëndia i kishte siguruar atij gjithcka.
- Por tani, Perëndia e paralajmëroi në mënyrë të qartë që,

nëse ai donte të ishte i pavarur nga Perëndia dhe të mos i
bindej Atij duke ngrënë frutin e ndalur, atëherë ai do ta
merrte vesh se çfarë është e keqja.

- Adami do të vdiste.
- Krahaso:

Ne mund të jemi shumë të paqartë kur japim një parala-
jmërim, por paralajmërimi i Perëndisë ishte i drejtpër-
drejtë. Adami nuk mund të mos e kuptonte atë që i tha
Perëndia: “... në ditën që ti do hash prej kësaj, do të
vdesësh.” (Gjeneza 2:17).

Çfarë donte të thoshte Perëndia kur tha Adamit që do të
vdesësh?
1.Veçimi nga Perëndia—vdekja e një marrëdhënieje.

- Adami do të ndahej nga Perëndia.
- Krahaso:

A e mbani mend se çfarë i ndodhi Satanit dhe engjëjve
kur ata mëkatuan?

Atyre iu mohua dashuria dhe miqësia me Perëndinë.

- Sepse Satani dhe engjëjt që e pasuan atë rebeluan
kundër Perëndisë, dhe ata nuk ishin më miq të
Perëndisë.

- Ata u veçuan prej Perëndisë.

- Ata u hoqën nga pozita e tyre në parajsë, dhe
Perëndia përgatiti një vend dënimi të tmerrshëm ku
Satani do të qëndronte përgjithmonë.
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- Krahaso:

Nëse dy shokë zihen me njëri tjetrin ose kanë një
grindje dhe nuk duan të pajtohen, a qëndrojnë më ata
bashkë—të bisedojnë, të bëjnë bashkë pazarin, të shko-
jnë për peshk, ose çfarëdo që bënin dikur bashkë? Jo!
Mosmarrëveshja shkakton ndarje. Njerëzit nuk duan
të qëndrojnë me ata që nuk merren vesh.

- Perëndia e paralajmëroi Adamin që, po të mos i bindet
urdhërit të Tij, ai nuk mund të quhej më miku i Tij.
Adami mund të bëhej armiku i Perëndisë.
Adamit mund t’i mohohej dashuria dhe miqësia e
Perëndisë.
Adami do të vdiste.
Adami do të ndahej nga Perëndia, burimi i jetës dhe i
të gjithë të mirave.
Kjo pjesë e Adamit që u krijua sipas shëmbëlltyrës së
Perëndisë që ai të njihte, të donte dhe t’i bindej
Perëndisë, do t’i mohohej Adamit, nëse ky i fundit do
të hante frutin e ndaluar.

2.Veçimi nga trupi—vdekja e trupit fizik.
- Kjo nuk do të thotë që Perëndia do të lejonte vdekjen

e Adamit po në atë ditë që ai do të hante frutin e
ndalur.

- Perëndia vendosi që po në atë ditë, Adamit do t’i ndër-
pritej burimi i jetës që ia kishte siguruar Perëndia.

- Për këtë arsye, atij i duhej të vdiste fizikisht.

PARAQIT DEGËN E KËPUTUR NGA PEMA

Çfarë ndodh kur një degë këputet nga pema? Dega nuk
thahet menjëherë, apo jo? Gjethet mbeten të gjelbëra
edhe për një farë kohe, dhe dega do të duket sikur të
mos ishte këputur. Por ngaqë është shkëputur nga
pema, ajo nuk mund të marrë ato që i duhen për të jet-
uar. Ajo është shkëputur nga burimi i jetës. Shumë
shpejt, do të thahet dhe do të zhduket.
Këtë parashikoi edhe Perëndia për Adamin. Po të
hante Adami nga ky frut, ai menjëherë do të shkëputej
nga Perëndia, burimi dhe dhënësi i jetës. Rezultati do
të ishte që atij do t’i duhet të vdiste edhe fizikisht.

- Shpjego:

Kur njeriu vdes, ai veçohet nga trupi i tij. Fryma dhe
shpirti i njeriut, d.m.th. ajo pjesë e tij që nuk mund të
shihet, largohet nga trupi i tij dhe kështu njeriu vdes.
Kur Perëndia e krijoi fillimisht trupin e Adamit,
Adami nuk kishte jetë. Trupi i tij ishte si trupi i një
njeriu të vdekur. Pastaj Perëndia i fryu Adamit në vri-
mat e hundës duke i dhënë jetë. Kur Perëndia i fryu
Adamit në trup, Ai i dha atij frymë dhe shpirt. Trupat
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tonë janë shtëpitë e shpirtit dhe të frymës sonë. Çdo
njeri ka në trupin e tij shpirtin dhe frymën e tij.

- Krahaso:

Kur shkoni për t’u bërë një vizitë fqinjëve, ju shkoni në
shtëpinë e tyre. Por nëse ata kanë shkuar të banojnë në
një qytet tjetër, ata e kanë lënë shtëpinë e tyre dhe nuk
banojnë më atje. Ata janë ndarë nga shtëpia e tyre. Po
të pyesë dikush se ku po banojnë tani ata, jo do t’i
thonit, “Ata janë larguar në një qytet tjetër. Ata nuk po
banojnë më në shtëpinë e tyre.”
Kështu pra ndodh kur një njeri vdes. Ai e lë trupin e tij
që është shtëpia e shpirtit dhe e frymës së tij.

- Sqarim i mëtejshëm:

Perëndia i tha Adamit, se po të mos i bindej Atij dhe po
të hante frutin e pemës së dijes së të mirës dhe të keqes,
ai do të ndahej nga Perëndia që i dha jetën.
Adami nuk do ta gëzonte më dashurinë dhe miqësinë e
Perëndisë.
Trupi i Adamit duhet të vdiste. (Shpirti dhe fryma e tij
do ta linin trupin e tij dhe ai do të vdiste.)

3.Ndarja e përjetshme në Liqenin e Zjarrit—vdekja e
gëzimeve të të ardhmes që Perëndia kishte planifikuar
për Adamin.

- Më në fund, po të mos i bindej Adami Perëndisë,
atëherë do të vdiste jo vetëm trupi i tij, por edhe ai do
të shkonte në Liqenin e Zjarrit.

Ky është po ai vend i dënimit të tmerrshëm që Perëndia
përgatiti pët Satanin dhe pasuesit e tij.

Në qoftë se Adami nuk do t’i bindej Perëndisë, atëherë
ai do të zgjidhte “shpërblimin” e Satanit në vend të
gëzimit dhe të gjërave të mrekullueshme që Perëndia
kishte menduar për të.

- Nuk ka rrugë shpëtimi; askush nuk mund të shpëtojë
prej Perëndisë.

- Dënimi i Adamit do të ishte për jetë të jetëve.

PËR TË BËRË PËRMBLEDHJEN, TREGO NDIHMESËN
PAMORE:

I. Autoriteti i Perëndisë mbi Adamin

^ Tema: Perëndia suprem dhe sovran.
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DËNIMI PËR MËKATIN ËSHTË VDEKJA
1. Veçimi nga Perëndia.

2. Veçimi nga trupi.

3. Veçimi nga Perëndia përgjithmonë në Liqenin e Zjarrit.
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Perëndia është sovran; Ai e kishte të drejtë t’i thoshte
Adamit se çfarë duhej të bënte ai.
- Perëndia e bëri Adamin dhe i dha jetë.
- Adami i përket Perëndisë.
- Krahaso:

Çfarëdo që të bëjë një njeri, ato i përkasin atij. Nëse gatuan
nje kek ose ndërton një raft librash, ai është i tëndi, dhe ti
ke të drejtën të bësh me të çfarë të duash ti.
Perëndia kishte të drejtën t’i thoshte Adamit se çfarë duhej
të bënte sepse Adami i përkiste Perëndisë.

^ Tema: Perëndia është dashuri.

Perëndia i tha Adamit se çfarë duhej të bënte sepse Ai është
një Perëndi i dashur.
- Perëndia donte të shijonte dashurinë dhe miqësinë e

Adamit.
- Perëndia i donte vetëm të mirën Adamit.

^ Tema: Perëndia di gjithçka.

Perëndia kishte të drejtën t’i thoshte Adamit se çfarë duhej
të bënte sepse Perëndia di çdo gjë.
- Perëndia e dinte se çfarë ishte mirë për Adamin.
- Perëndia ishte më i mençur se Adami; Perëndia është më i

mençur se të gjithë.
- Perëndia e dinte se, po të hante Adami frutin e pemës së

dijes së të mirës dhe të keqes, ai do të ndahej nga
Perëndia, Krijuesi i tij.

- Krahaso:

Perëndia edhe tani e di se çfarë është mirë. Ai e di të
vërtetën. Ai na ka dhënë neve Biblën, që edhe ne të njohim
të vërtetën. Ne duhet ta dëgjojmë me kujdes Fjalën e
Perëndisë, sepse Ai është Krijuesi ynë i gjithë-mençur.

J. Përfundim

$ Lexo Psallmin 119:73

$ Lexo Proverbat 1:7

Kjo lloj frike nuk është e njëjtë me atë lloj frike që ne kemi
ndaj të ligës; për më tepër kjo është një lloj ndjenje adhurimi
dhe respekti të thellë që vjen kur e mëson se kush është
Perëndia9

- Perëndia është sovran mbi të gjithë.
- Perëndia është Krijuesi ynë.
- Perëndia është zotëruesi ynë.
- Perëndia është i gjithë-ditur dhe i gjithë-fuqishëm.

9Këto të vërteta që janë
kaq themelore për njohjen
shpirtërore janë 180 gradë
larg asaj që mësohet sot
nga shoqëria jonë. Mos u
çudit nëse disa studentë  e
kanë të vështirë të kupto-
jnë e të pranojnë zotërimin
e Perëndisë mbi ne dhe
nevojën për të pasur frikë
Perëndinë nga ana jonë.
Studentët mund të mos
pajtohen me Biblën, por
Fjala përsëri do ta bëjë
punën e saj, duke hyrë
thellë në zemrat e tyre. Bëj
çmos që t’i paraqitësh këto
të vërteta sa më qartë.
Mos “hyr në debat” me ta -
thjesht përcaktoi ato ashtu
si i ka thënë Perëndia. ❏

Psallmi
24:1

Jeremiah
10:23

Psallmi
32:8-10

Psallmi
19:7-11



- Perëndia është i shenjtë dhe i drejtë që kërkon vdekjen si
shpagim për mëkatin.

Mendoi të gjitha gjërat që kemi mësuar për Perëndinë.
- Vetëm Ai ka ekzistuar në përjetësi përpara se të ekzis-

tonte ndonjë gjë tjetër.
- Ai e krijoi gjithçka nga asgjëja.
- Ai e ka të gjithë fuqinë dhe të gjithë dijen, dhe është

gjithkund në çdo kohë, dhe nuk ndryshon kurrë.
- Ai e krijoi njeriun dhe vendosi që njeriu të ishte nën

autoritetin sovran të Perëndisë
Ne do të tregoheshin budallenj po të mos kishim frikë dhe të
mos kishim një respekt të lartë për atë që ka një fuqi kaq të
madhe!
Megjthatë po ky Perëndi dëshiron të komunikojë me ne dhe
na ka dhënë Fjalën e Tij.
Në mësimin tonë tjetër ne do të studiojmë krijimin nga
Perëndia të gruas së parë, Evës.
Vetëm kur mendojmë se kush është Perëndia, atëherë fillo-
jmë ta marrim vesh se çfarë është jeta, sepse Perëndia ishte
Ai që e krijoi atë.
Dhe Ai na do ne kaq shumë saqë dëshiron të na i komu-
nikojë këto përgjigje, ndërsa ne përpiqemi ta njohim Atë
nëpërmjet Fjalës së Tij, Biblës!

PYETJE:

1. A e nis Perëndia një gjë dhe pastaj nuk e përfundon? Jo.
2. Përse nuk i lë pa përfunduar Perëndia ato që i fillon? Sepse

Perëndia nuk ndryshon kurrë. Asgjë nuk mund ta pengojë
Perëndinë nga ajo që Ai ka planifikuar.

3. Përse pushoi Perëndia ditën e shtatë? Sepse e gjithë puna e
Tij e krijimit ishte përfunduar.

4. A dërgoi Perëndia shiun për të ujitur bimët kur u krijua fil-
limisht toka? Jo. Perëndia i ujiti bimët me anë të mjegullës
që u ngrit nga toka.

5. Për kë e mbolli Perëndia kopshtin e Edenit? Për Adamin.
6. Përse kishte të drejtë Perëndia të vinte Adamin në kopsht

edhe pa e pyetur nëse ai donte të jetonte atje ose jo. Sepse
Perëndia e krijoi Adamin dhe ai me të drejtë i përkiste Atij.

7. Kujt i përkasin të gjitha gjërat, frymët, dhe njerëzit?
Perëndisë, Krijuesit të tyre.

8. Frutin e kujt peme kishte të drejtë Adami të hante? Të
gjithave me përjashtim të njërës.

9. Kush e vuri pemën e jetës në kopshtin e Edenit? Perëndia.
10. Cili ishte emri i pemës, frutin e të cilës Perëndia nuk donte

që Adami ta hante? Pema e dijes së të mirës dhe të keqes.
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Psallmi
90:1,2

Proverbat
2:1-5

Isaia
43:7

Hebrejtë
1:10-12;
11:3



11. Çfarë i tha Perëndia Adamit që do t’i ndodhte po të hante
frutin e pemës së dijes? Adami do të vdiste.

12. Çfarë donte të thoshte Perëndia kur tha që njeriu do të
vdesë? 
a.Njeriu menjëherë do të veçohej nga Perëndia, burimi i

jetës.

b. Trupi i tij do të vdiste kur shpirti dhe fryma e tij do të
veçoheshin nga trupi i tij.

c. Trupi i njeriut, shpirti, dhe fryma do të veçoheshin nga
Perëndia përgjithmonë në një vend të përgatitur për
Satanin dhe ndjekësit e tij.
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