
Perëndia Bëri Evën

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

OBJEKTIVAT E MËSIMIT:

� Të tregojë që Perëndia me sovranitetin, dashurinë, shenjtërinë, mençur-
inë dhe fuqinë e Tij siguroi një grua për Adamin.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të shohin mençurinë dhe dashurinë e Perëndisë duke na siguruar pikër-
isht ato që na nevojiten neve.

� Të shohin që Perëndia vlerëson shumë lart si burrin ashtu edhe gruan
dhe kërkon nga ne që të vlerësojmë njëri tjetrin.

� Të shohin që martesa ishte diçka e porositur nga Perëndia.

PERSPEKTIVA:

Në kulturën tonë, karakteri i shenjtë i martesës është errësuar nga dëshira
e individit për të kontrolluar jetën dhe për të mos iu nënshtruar askujt.
Shenjtëria është një fjalë e përshtatshme për të përshkruar martesën; “shen-
jtëria” do të thotë “karakter i shenjtë i jetës, mosshkelje e normave, shenjtësi....”

Studimi i Shkrimeve të Shenjta është mënyra më e mirë për të përftuar një
këndvështrim të saktë mbi martesën. Ky mësim “hedh gurin e parë” për të kup-
tuar planin e Perëndisë për martesën. Po ta shohim martesën si një bashkim të
ligjëruar (sanksionuar zyrtarisht) nga Perëndia, atëherë nuk mund ta kon-
siderosh martesën si diçka të dalë jashtë kohe (Perëndia nuk e ka ndryshuar
ligjin e Tij në lidhje me martesën.), dhe ne as që mund ta konsiderojmë si diçka
që duhet provuar nëse funskionon ose jo.

Perëndia e bëri burrin dhe gruan sipas shëmbëlltyrës së Tij dhe u dha atyre
përgjegjësi të shenjta kundrejt Tij si dhe kundrejt njëri tjetrit. Po ta shohim veten
tonë në dritën e planit origjinal të Perëndisë për njerëzimin, ne atëherë do ta
kuptojmë që jemi përgjegjës para Tij dhe do ta duam Atë. Vetë-vlerësimi për të
cilin njerëzit përpiqen kaq shumë në shoqërinë tonë, mund të zbulohet vetëm
duke e parë veten tonë në lidhje me Krijuesin tonë.

NDIHMESA PAMORE:

� Piktura kronologjike Nr 4, “Adami dhe Eva në Kopsht”

MËSIMI

8
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PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim tregon krijimin
sovran nga Perëndia të
gruas si një dhuratë për
burrin.
Disa çështje:

- Perëndia e dinte që
Adamit i duhej një grua.

- Adami u vuri emra të
gjitha kafshëve por nuk
gjeti midis tyre ndonjë
shok jete të përshtat-
shëm.

- Perëndia e krijoi gruan
prej brinjës së Adamit.

- Perëndia e krijoi gruan
të përsosur sepse Ai
vetë është i përsosur.

- Perëndia e sanksionoi
martesën.

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.



SHËNIM:

Ky mësim është i shkurtër. Po t’ju mbesë kohë në fund të mësimit, ju
mund të filloni Mësimin 9, që është një përsëritje e të gjitha atyre që janë
mësuar deri tani.

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 7.

A. Hyrje

Ne shpeshherë dëgjojmë biseda për martesën.1
- Disa thonë që martesa është diçka që duhet provuar nëse

funksionon apo jo—Si diçka që varet nga dëshira jonë, që
ka të bëjë me mënyrën se si e konceptojmë ne atë.

- Shumë njerëz bile thonë që martesës tani i ka kaluar
koha.

Por çfarë thotë Bibla për martesën?
- A e dini që Perëndia në fillim e institucionalizoi martesën?
- Që këtu tek Gjeneza 2 ne shohim momente të shërbimit të

dasmës që përmenden bile edhe sot në shumë ceremoni.
Tani të shohim rolet që u dha Perëndia burrit dhe gruas së
parë.
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1Në këtë mësim ju nuk do
të diskutoni marrëdhëniet
martesore. Ju thjesht do të
paraqitni faktin që fillimisht
Perëndia e sanksionoi
martesën, dhe Ai nuk ka
ndryshuar.

(Shih gjithashtu shënimin
4 me pikën F.) ❏

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)



B. Perëndia vendosi që Adamit i duhej një grua për ta ndih-
muar atë dhe për të qenë shoku i tij i jetës.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

$ LEXO Gjeneza 2:18

Perëndia vendosi që Adami të mos jetonte vetëm.
- Perëndia ishte Krijuesi dhe e dinte se çfarë ishte mirë për të.
- Perëndia nuk e pyeti Adamin se çfarë mendonte ai ose

çfarë kërkonte ai më shumë.
- Perëndia vendosi të bënte një grua për Adamin.

^ Tema: Perëndia është dashuri.

Perëndia e deshi Adamin dhe kishte dëshirë që ai të ishte i
plotë.
- Perëndia e dinte që Adami nuk do të ishte i lumtur po të

mbetej vetëm.
- Ngaqë Perëndia e deshi Adamin dhe i donte atij vetëm të

mirën, Ai vendosi të bënte një grua për të.
Perëndia e di që më përpara se cilat janë nevojat tona, dhe ai
gjithashtu i di edhe mënyrat më të mira për t’i realizuar
këto nevoja.
- Ju do ta shikoni që Ai nuk e krijoi gruan e Adamit në të

njëjtën kohë dhe në të njëjtën mënyrë që Ai krijoi Adamin.
- Ai e krijoi atë pikërisht në kohën e duhur dhe në mënyrën

e duhur për t’i plotësuar nevojat Adamit.

C. Perëndia i solli të gjitha kafshët përpara Adamit që ky t’u
vinte emra.

$ LEXO Gjeneza 2:19,20

Perëndia e caktoi Adamin si të zotin e të gjitha kafshëve,
kështu që Perëndia i dha Adamit edhe përgjegjësinë për t’u
vënë emra kafshëve.2

Perëndia i solli Adamit çdo krijesë që Ai kishte bërë, dhe
Adami i emërtoi ato të gjitha.

D. Midis kafshëve Adami nuk gjeti ndonjë shoqërues të për-
shtatshëm për të.

^Tema: Njeriu ka nevojë për Perëndinë.

$ LEXO Gjeneza 2:20.

Perëndia e krijoi njeriun krejt ndryshe nga kafshët.
- Njeriu u krijua sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë, në

mënyrë që ai të njihte, të donte dhe t’i bindej Perëndisë.
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Mateu
6:8b

Filipianët
4:19

2Dr. John Whitcomb,
ligjërues mbi krijimin biblik,
ka thënë që aftësia e
Adamit për t’u vënë emra të
gjitha kafshëve tregon për
intelektin e tij të përsosur.
Në këtë kohë, Adami nuk
kishte mëkatuar akoma,
kështu që mendja e tij ishte
akoma në gjendje të përso-
sur, në të cilën e krijoi
Perëndia. ❏



Shënimet e Mësuesit

- Kafshët nuk mund ta njohin, ta duan dhe t’i binden
Perëndisë siç ndodh me njeriun.

- Kafshët nuk janë të interesuara për ato gjëra që u intere-
sojnë njerëzve.

- Ato nuk mund të bëjnë edhe shumë gjëra që bëjnë
njerëzit.

Adamit i duhet dikush me të cilin ai mund të bisedonte dhe
të bënte po ato gjëra që bënte edhe ai.
- Asgjë kafshë nuk mund të ishte shoqërues i përshtatshëm

për Adamin.
- Atij i duhej dikush si vetja e tij.
Njeriu nga ana e tij nuk mund të krijonte një shoqërues të
përshtatshëm që të ishte gruaja e tij.
- As engjëjt, as Satani, apo demonët e tij, nuk mund t’i jep-

nin Adamit një grua.
- Vetëm Perëndia mund t’i binte Adamit një grua.
Perëndia e dinte që Adamit i duhej gruaja; Perëndia e donte
njeriun dhe nuk donte që ai të mbetej i vetmuar.

E. Perëndia e krijoi Evën nga brinja e Adamit.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

$ LEXO Gjeneza 2:21,22.

Vetëm Perëndia mund ta bënte këtë gjë.
- Ai di gjithçka.
- Ai mund të bëjë çdo gjë që Ai dëshiron.
Perëndia e bëri gruan e parë si dhuratë për burrin.
- Krahaso:

Nëse dikush që ju do, do t’ju jepte një dhuratë të veçantë, a
do ta mbanit me kujdes? Sigurisht që do të kujdesoheshit
për të! Do të ishte e vlefshme për ju për shkak të kujdesit dhe
dashurisë që dikush shprehu për ju duke jua dhënë atë.
Perëndia i dha Adamit gruan, dhe Perëndia donte prej
Adamit që ai të kujdesej për të.

- Merr parasysh:
Megjithëse të gjitha kafshët duhet të ishin interesante (dhe
Adami i pa ato të gjitha sepse ai u vuri emra), imagjinoni
kënaqësinë e Adamit kur pa gruan e dashur që Perëndia
bëri për të! Ajo, ashtu si Adami, u krijua nga Perëndia, por
Perëndia nuk e bëri atë nga dheu i tokës siç veproi me
Adamin. Perëndia në të vërtetë e bëri atë nga një pjesë e
trupit të Adamit, nga brinja e Adamit. Sa e çmueshme dhe
e afërt duhej të ketë qenë ajo për Adamin! Dhe Perëndia i
dha asaj mendjen, emocionet dhe vullnetin, në mënyrë që
edhe ajo të ishte në gjendje të komunikonte me Perëndinë
dhe me Adamin.

188

Mësimi 8: Perëndia Bëri Evën

Scripture
Reference

Aktet
17:24,25

Jeremiah
32:27



F. Martesa u ligjërua nga Perëndia.

^ Tema: Perëndia është i shenjtë dhe i drejtë.

$ LEXO Gjeneza 2:23,24

Perëndia e bëri gruan për burrin që ata të martoheshin, të
jetonin së bashku dhe të bënin fëmijë.3

- “...Të jesh plot begati, dhe të shumohesh, dhe të mbushësh
tokën...” (Gjeneza 1:28).

- Ky ishte urdhëri i Perëndisë për Adamin.
- Merr parasysh:

Ngaqë Perëndia çdo gjë e krijoi të përsosur, ne vetëm mund ta
imagjinojmë se sa e dashur mund të ketë qenë ajo grua! Dhe
Perëndia e bëri atë në atë mënyrë që ajo të ishte një “ndihmëse
e përshtatshme” e përsosur (Gjeneza 2:20) për Adamin.
Sa i kënaqur duhet të kishte qenë Adami me këtë grua të
dashur që ia dha Perëndia, tamam e përshtatshme për nevo-
jat e tij, e bërë nga një pjesë e trupit të tij, e pajisur me aftës-
inë për të komunikuar me të dhe me Perëndinë, dhe u
komandua së bashku me Adamin që të mbushnin tokën dhe
të sundonin mbi të. Për Adamin bashkimi me gruan në një
martesë duhet të kishte qenë një gjë me të vërtetë e mirë.

Martesa ishte plani i përsosur i Perëndisë për Adamin dhe
Evën.
- Eva ishte dhuratë e Perëndisë për Adamin, e përshtatur

në mënyrë të përsosur për nevojat e Adamit.
- Çdo gjë që bën dhe thotë Perëndia është e mirë sepse Ai

është i përsosur.
Ai nuk mund të mendojë, thotë ose bëjë ndonë gjë të ligë.

$ LEXO Gjeneza 1:17

Martesa është e mirë sepse Perëndia e krijoi martesën për
njeriun.

G. Adami dhe Eva nuk e dinin që ata ishin lakuriq, dhe për
këtë nuk ishin aspak të shqetësuar.

$ LEXO Gjeneza 2:25

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

PIKTURA KRONOLOGJIKE NR. 4,
“ADAMI DHE EVA NË KOPSHT”
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3Në këtë moment, mos fil-
loni të shpjegoni mbi mar-
rëdhëniet e burrit dhe të
gruas, për tradhëtinë
bashkëshortore ose për
imoralitetin seksual. Mos u
mësoni studentëve mbi
reformimin ose sankti-
fikimin përpara se të keni
diskutuar nevojën për
shpëtim dhe mënyrën se si
Perëndia na siguron shpë-
timin neve. Ju po vini
themelet mbi të cilat do të
ndërtoni më vonë.

Shpjegimi i mësimit tonë
duhet të fillojë me rrënjët e
mëkatit përpara se të
ndalemi tek fruti i mëkatit.
Tek Gjeneza 3, ne do të
shpjegojmë mbi rrënjën e
mëkatit. Njeriu, nëpërmjet
mosbindjes, u veçua nga
Perëndia, dhe kështu që
nga natyra e tij u bë
mëkatar. Tek Gjeneza 4,
ne fillojmë të shohim frutin
e natyrës mëkatare të
njeriut të shprehur qartë
në jetën e Kainit. Po ta
theksoni frutin e mëkatit
(p.sh. tradhëtinë
bashkëshortore, vjedhjen,
gënjeshtrën, etj.) përpara
se studentët të kuptojnë se
ata veprojnë ashtu siç
janë, ata mund të kthehen
tek vetë-reformimi duke u
përpjekur të pastrojnë
vetveten para Perëndisë.
Mos shko përpara his-
torisë kronologjike as në
aspektin historik, as në atë
doktrinor ❏



H. Përfundim

Jeta ishte e përsosur për Adamin dhe Evën.
- Perëndia u kishte dhënë atyre çdo gjë që ata donin.
- Dhe Ai i kish rrethuar ata me bukuri dhe bollëk më

shumë se nevojat e tyre.
- Ata ishin në gjendje të komunikonin me Perëndinë dhe

me njëri tjetrin.
- Ai i bëri ata sundues mbi gjithë krijimin e tij.
- Ai ishte i pranishëm me ta për t’i udhëzuar në çdo vendim

që ata merrnin.
- Puna e tyre nuk ishte e rëndë.
- Ata nuk kishin asnjë sëmundje.
Çfarë ndodhi?
- Ne do t’i studiojmë më vonë ngjarjet drastike që e

ndryshuan këtë paqe dhe bukuri.
Por Fjala e Perëndisë nuk ka ndryshuar.
- Mijëra vite kanë kaluar që kur Adami dhe Eva u bënë

burrë e grua, por Perëndia kurrë nuk e ka ndryshuar atë
që ka thënë për martesën.

- Perëndia nuk e ka ndërruar mendjen për martesën.
Mbas kësaj, ne do të përsërisim ato që kemi mësuar deri tani.
- Përsëritja ju jep mundësi:

“Të forconi” ato që keni mësuar deri tani.
Të sqaroni ndonjë keqkuptim.
Të mësoni ato që mund t’ju kenë shpëtuar në herën e parë.

- Merrni masa të mos mungoni.

PYETJE:

1. Kush vendosi që Adamit i duhej një grua si shok jete?
Perëndia vendosi.

2. Përse vendosi a Perënditë bënte një grua për Adamin? Sepse
Perëndia e donte Adamin dhe mendoi që nuk do të ishte mirë
që Adami të mbetej i vetmuar.

3. A kishte të drejtë Perëndia të vendoste pa e pyetur Adamin?
Po, Perëndia e krijoi Adamin. Perëndia është mbi gjithçka,
mbi çdo frymë dhe mbi çdo njeri.

4. Si e bëri Perëndia gruan e parë? Perëndia e vuri Adamin në
gjumë. Ai mori një nga brinjët e tij. Pastaj Perëndia bëri
gruan nga brinja e Adamit.

5. Si është e mundur që Perëndia bëri Evën nga një brinjë e
Adamit? Për Perëndinë nuk ka asgjë të pamundur. Ai mund
të bëjë çdo gjë që Ai dëshiron.

6. Kush i tha Adamit dhe Evës të martoheshin dhe të bënin
fëmijë? Perëndia, Krijuesi i tyre.
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Hebrejtë
13:4


