
Përsërityje e Mësimeve 1-8

SHKRIMI I SHENJTË: Gjeneza 1, 2

ÇSHTJE E PËRGJITHSHME:

� Përsëritje e atyre që janë mësuar deri tani rreth Biblës, Perëndisë,
Satanit dhe njeriut.

PËRSËRITJA E MËSIMEVE TË KALUARA—
Disa konsiderata të veçanta:

Siç e kemi shpjeguar edhe gjatë kapitujve të Gjenezës 1 dhe 2, ne i kemi
paraqitur Perëndinë, Satanin, dhe njeriun, tre personazhet kryesore në tërë
dramën historike të regjistruar në Shkrimet e Shenjta. Tani jemi gati të fillojmë
shpjegimin e Gjenezës 3, një nga kapitujt më të rëndësishëm në të gjithë
Biblën. Fillesat e mëkatit të njeriut, vdekja, dhe të gjitha mjerimet mbi tokë, si
dhe premtimi i parë i Shpëtimtarit, zbulohen tek Gjeneza 3. Megjithatë, të vërte-
tat themelore doktrinore dhe historike të Gjenezës 3 nuk mund të kuptohen pa
kuptuar mirë karakterin e Perëndisë, Satanit, dhe njeriut. Për t’u siguruar që stu-
dentët tuaj me të vërtetë po i kuptojnë këtë gjëra, është dhënë Mësimi 9, i cili
është një përsëritje e çështjeve kryesore që janë studiuar deri tani mbi këto tre
personazhe. Këtu përfshihen edhe disa pyetje lidhur me autoritetin e Fjalës së
Perëndisë, Biblës.

Zhvilloje përsëritjen duke bërë pyetje.

1.Në qoftë se ju bëni një pyetje dhe ata nuk mund t’ju përgjigjen ose ju
japin një përgjigje të gabuar, bëni një pyetje tjetër të afërt me të ose jepu
ndonjë ide të përafërt që t’i ndihmosh për të dhënë përgjigjen. Dhe nëse
nuk i përgjigjen pyetjes edhe mbasi i ndihmuat, atëhere jepua përgjigjen.
Mos i qortoni nëse nuk e dinë përgjigjen, dhe ki kujdes të mos mërzitësh
askënd duke e torturuar me pyetje.

2.Nëse keni disa studentë, disa pyetje drejtoja të tërë grupit dhe disa
pyetje të tjera individëve të veçantë.

3.Kur shikoni se një ose dy studentë po u përgjigjen të gjitha pyetjeve,
atëherë është mirë që të pyesësh çdo student sipas radhës, që t’u japsh
të gjithëve mundësinë të japin përgjigje. Ki kujdes që të mos e mërzitësh
studentin duke e detyruar të përgjigjet.

4.Nëse klasa juaj është shumë e vogël, ju mund t’u jepni studentëve fletë
me pyetjet dhe të bisedoni për pyetjet në një mënyrë më pak formale. Ju
megjithatë do t’ju duhet përgjigjia e tyre, dhe kjo nuk do ta bëjë të nevo-
jshme që ju të bëni pyetjet nëse studentët i shohin çështjet me ju në
letër.

MËSIMI
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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 mësim është një
përsëritje e atyre që janë
mësuar deri tani për
Biblën, Perëndinë dhe
Satanin, si edhe njeriun.
Kjo përsëritje është një
përgatitje e rëndësishme
për Gjenezën 3, historia
e rënies së njeriut, që
mbulohet në mësimet që
vijojnë.
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5.Disa nga pyetjet përmbajnë çështje të debatueshme. Ju mund të keni
studentë që kanë dëshirë të diskutojnë mbi këto çështje. Lërini të kupto-
jnë që ju e vlerësoni interesin e tyre, por u thoni që qëllimi i kësaj klase
nuk është debati. Për shumë nga këto çështje mund të jetë bërë debat
në të kaluarën dhe pa dyshim do të ketë debat edhe në të ardhmen. Por
qëllimi i kësaj klase është t’u tregojmë studentëve atë që thotë Bibla dhe
të mësojnë Fjalën e Perëndisë në mënyrë të saktë. Çfarëdo që të bësh,
mos harro ta kufizosh diskutimin e këtyre temave të debatueshme.

Mund të fitosh në një debat, por kjo nuk do të thotë që ke fituar zemrën e
studentit. Lëre Frymën e Shenjtë ta përdori të vërtetën dhe përpiqu të jesh i
vendosur por i dashur dhe i durueshëm me ata që mund t’ju shqetësojnë.

Mos harro të përdorësh pamjet e përshkruara dhe të ilustruara në Mësimin
1: “teli i rrobave” që tregon rrjedhën e ngjarjeve; ndihmesa pamore që tregon se
ne po studiojmë themelet e forta, dhe jo “strukturën e sipërme”.

Përsëritja është shumë e rëndësishme; mos e evito për të kursyer kohë.
Përsëritja i ndihmon studentët që të ngulisin informacionin në mendjet e tyre
dhe do t’ju ndihmojë ju si mësues që të merrni vesh se si po komunikoni me
studentët dhe se çfarë kanë mësuar ata deri tani, si edhe çfarë duhet akoma
për t’u shpjeguar. Nuk ka rëndësi se sa mirë mund ta kesh shpjeguar, prova e
mësimdhënies qëndron në atë se sa kanë mësuar studentët! Dhe një mënyrë e
shkëlqyer për të ditur se sa kanë mësuar studentët është të bësh pyetje.

SKICA E MËSIMIT:

A. Bibla

Përpara se të mësojmë më shumë për historinë e Adamit
dhe Evës, ne do të përsërisim ato që kemi mesuar tashmë
rreth Biblës, Perëndisë, Satanit, si dhe për burrin dhe gruan
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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.

PËR T’U SHPJEGUAR STUDENTËVE
(Vetëm kolona qendrore)



e parë të krijuar nga Perëndia. Ne do të fillojmë duke bërë
disa pyetje rreth Fjalës së Perëndisë, Biblës.

1. Kush është autori i Biblës?  Perëndia.
2. Kë përdori Perëndia për të shkruar Biblën? Ai përdori rreth

40 vetë të cilët të gjithë ishin çifutë me përjashtim të njërit.
3. Për kë është shkruar Bibla?  Për çdo njeri në botë.
4. A ka ndryshuar Bibla gjatë viteve që nga koha që u shkru-

ajt? Jo. Bibla nuk ka ndryshuar dhe nuk do të ndryshojë.
5. Sa kohë u deshën që të shkruhej Fjala e Perëndisë? 1.600

vite.
6. Përse na e ka dhënë Perëndia Biblën?  Sepse Ai dëshiron të

komunikojë me ne—Ai do që ne ta njohim Atë, dhe Ai do që
ne të dimë sesi të jetojmë.

B. Perëndia

1. Me fjalët e tuaja, shpjegoni çfarë kuptojmë kur themi
Perëndia është sovran?  Sovran do të thotë që ka fuqinë më të
madhe; suprem, sundues.

2. A ka trup material Perëndia?  Jo, Ai është Frymë, dhe nuk ka
mish dhe kocka siç kemi ne.

3. A ka ekzistuar koha kur nuk ka pasur Perëndi? Jo.
4. A ndryshon Perëndia ose a mund të vdesë Perëndia? Jo,

Perëndia është gjithmonë i njëjtë. Ai kurrë nuk vdes, sepse Ai
është i përjetshëm.

5. Ne kemi nevojë për ushqim, ajër, na duhet toka për të ecur,
dhe dielli për t’u ngrohur, po Perëndisë çfarë i duhet?
Perëndisë nuk i nevojitet gjë.

6. Po si jeton Perëndia atëherë? Ai jeton thjesht me anë të
fuqisë së Tij.

7. Ku është Perëndia?  Perëndia është kudo dhe në të njëjtën
kohë.

8. Sa Perëndi ka?  Ka vetëm një Perëndi.
9. Kush janë të tre personat që përbëjnë një Perëndi?  Perëndia

Ati, Perëndia Biri dhe Perëndia Fryma e Shenjtë.
10. Çfarë përdori Perëndia për të bërë qiejt dhe tokën?

Perëndia nuk përdori ndonjëgjë. Ai i krijoi ato nga asgjëja.
11. Si i krijoi Perëndia këto gjëra?  Duke folur dhe duke dhënë

urdhër që ato të krijoheshin.
12. Si mundi Perëndia të krijonte tokën dhe qiellin?  Perëndia

është i gjithëfuqishëm. Nuk ka gjë që nuk e bën Perëndia. Ai
di gjithçka dhe ka fuqinë të bëjë gjithçka.

13. Çfarë tha Perëndia për të gjitha këto gjëra që bëri?  Ai tha që
çdo gjë u bë e mirë.

14. Përse e bëri Perëndia çdo gjë të përsosur?  Sepse Ai është i
përsosur.
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15. Përse krijoi Perëndia gjithë këtë shumëllojshmëri dhe
bukuri të madhe si edhe gjithë këto gjëra të mira për
njeriun?  Sepse Perëndia është i mirë dhe i dashur.

16. Perëndia krijoi diellin, hënën, dhe yjet që ato gjithmonë të
ndiqnin të njëjtën rrugë. Çfarë na mëson kjo për Perëndinë?
Perëndia është një Perëndi e ligjit dhe e rregullit.

17. Kur shkencëtarët dhe inxhinierët flasin për ligjet fizike, për
këligje e kanë fjalën?  Perëndia i vendosi të gjitha ligjet fizike
të universit. Njeriu vetëm sa i përdor këto ligje.

18. Përse është Perëndia zotëruesi i ligjshëm i gjithçkaje? Ai
krijoi gjithçka, dhe Ai i dha jetë gjithçkaje.

19. Përse ka të drejtë Perëndia të kërkojë që ne t’i bindemi Atij?
Sepse Ai  është Krijuesi ynë dhe sundues mbi ne.

MË POSHTË PO JAPIM DISA ÇËSHTJE PËR DISKUTIM:1

20. Duke marrë parasysh ato që keni mësuar deri tani për
Perëndinë, çfarë mendoni për thënie të tilla:

a. “Njeriu Lart”

b. “Gjithkush duhet të kërkojë për një ‘fuqi më të madhe’. ”

c. “Feja është një gjë personale; çdo njeri ka të drejtë të ketë
mendimin e tij në lidhje me Perëndinë.”

21 Si e kundërshton Gjeneza 1 dhe 2 besimin e rëndomtë që çdo
gjë lindi rastësisht? Bibla thotë që Perëndia Krijoi gjithçka,
dhe që ai e bëri këtë në një mënyrë shumë sistematike.
Rastësia nuk ka të bëjë fare me krijimin.

22. Si e kundërshton Gjeneza 1 dhe 2 besimin e rëndomtë që
njeriu evoluon?  Krijimi i njeriut jepet me hollësi të veçanta
si krijesë unike që ndryshon nga e gjithë pjesa tjetër e kri-
jimit: njeriu u krijua sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë dhe
Perëndia i fryu Adamit duke i dhënë frymën e jetës; Eva u
krijua nga brinja e Adamit. dhe këtu nuk përmendet asnjë
“proces evolucioni.”

23. Jep disa dëshmi nga ato që sheh përreth dhe nga ato që di
për Biblën që tregojnë që jeta u krijua dhe nuk ka evoluar.
Kafshët, bimët, njeriu të gjithë kanë sisteme të ndërlikuara
që nuk mund të jenë zhvilluar rastësisht. Bibla është një
dokument historik, dhe jo libër teorish. Bibla na thotë që
Perëndia krijoi gjithçka. Bibla nuk ka ndryshuar gjatë
shekujve: ndërsa teoritë e njeriut ndryshojnë herë pas here.

24. Perëndia e ka zbuluar veten e Tij me të gjitha ato që Ai ka
bërë—çdo ditë ne shohim krijimin e Tij dhe duhet të kupto-
jmë që një më i madh se ne i ka bërë të gjitha këto. Ju
gjithashtu keni mësuar shumë gjëra mbi karakterin e
Perëndisë në ato që ne kemi studiuar deri tani në Fjalën e
Tij. Çfarë gjëra të veçanta ju bien juve në sy mbi karakterin
e Perëndisë?
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1Po të përdorni këtë lloj
pyetje për diskutim, kini
kujdes që të mos ju dalë
diskutimi jashtë kontrollit.
Studentëve duhet t’u jepet
rast të shprehin shkur-
timisht mendimin e tyre.
Por mos lejo askënd të
dominojë diskutimin, sido-
mos me përgjigje të
gabuara.

Qëllimi juaj është t’i bëni
studentët të vlerësojnë
idetë që kanë pasur në të
kaluarën nën dritën e atyre
që po mësojnë tani.

Të jesh shumë i
durueshëm.

Nëse dikush thotë për
përgjigjen e një studenti
tjetër, “kjo është e gabuar”,
ju mund t’i përgjigjeni,
“Epo tani ne mendimin tuaj
duam të dëgjojmë. Çfarë
mendoni?” ❏



C. Satani

1. Nga erdhën të gjithë shpirtrat?  Të gjithë u krijuan nga
Perëndia.

2. A i krijoi Perëndia shpirtrat me trupa prej mishi dhe kock-
ash?  Jo.

3. A i krijoi Perëndia të gjithë shpirtrat të mirë, apo disa i kri-
joi të mirë dhe të tjerë të këqinj?  Perëndia i krijoi të gjithë të
mirë.

4. Përse i krijoi Perëndia shpirtrat?  Për të qenë shërbëtorët e
Tij.

5. Ku jetonin ata në fillim kur Perëndia i krijoi ato?  Me
Perëndinë në qiell.

6. A mund të jetë secili prej shpirtrave kudo dhe në të njëjtën
kohë si Perëndia?  Jo. Ka shpirtra në mbarë botën, por ato
nuk mund të jenë në të gjithë botën në të njëjtën kohë si
Perëndia.

7. Kush ishte engjëlli më i bukur dhe më i zgjuar që krijoi
Perëndia?  Lusiferi.

8. Çfarë pozite i dha Perëndia Lusiferit?  Pozitën e udhëheqësit
mbi të gjithë engjëjt e tjerë.

9. Kujt duhej t’i shërbente dhe t’i bindej Lusiferi? Perëndisë,
Krijuesit të tij.

10. Çfarë vendosi të bënte Lusiferi?  Ai donte të bëhej si
Perëndia dhe të zinte pozitën e Perëndisë.

11. Kush tjetër e ndoqi Lusiferin në rebelimin e tij kundër
Perëndisë?  Shumë nga engjëjt e Perëndisë.

12. Çfarë bëri Perëndia?  Perëndia e hoqi Lusiferin dhe engjëjt
që u bashkuan me të në rebelim nga pozita e tyre si shërbë-
torë të Perëndisë.

13. Si e ka emrin Lusiferi tani dhe çfarë do të thotë emri i tij?
Satan, që do të thotë kundërshtar, armik, kundërshtues,
akuzues.

14. Çfarë vendi për dënim përgatiti Perëndia për Satanin dhe
demonët e tij?  Liqenin e Zjarrit si vendin e tij të dënimit.

15. Kundër kujt është Satani?  Ai  është kundër Perëndisë dhe
kundër çdo gjëje që do Perëndia.

D. Njeriu

1. Çfarë dallim kishte midis krijimit të njeriut dhe krijimit të
kafshëve?  Perëndia e bëri njeriun sipas shëmbëlltyrës së Tij.

2. Çfarë do të thotë që Perëndia e bëri njeriun sipas shëmbëll-
tyrës së Tij?  Perëndia e bëri njeriun si vetja e Tij duke e
pajisur me mendje që njeriu të ishte në gjendje të njihte
Perëndinë, me emocione që njeriu ta donte Perëndinë dhe me
vullnet në mënyrë që njeriu të kishte mundësi të vendoste
nëse do t’i bindej Perëndisë ose jo.
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3. A ishte njeriu i mirë apo i keq kur e krijoi Perëndia?  Njeriu
ishte i mirë.

4. Mbasi u krijua njeriu i parë, mbi kë e lejoi Perëndia atë të
sundonte?  Mbi tokën dhe mbi çdo gjë në të.

5. Ku e vendosi Perëndia Adamin mbasi e krijoi?  Në një kopsht
të bukur që quhet Eden, të cilin Perëndia e përgatiti për
Adamin.

6. Cilat ishin dy pemët e rëndësishme që vuri Perëndia në kop-
shtin e Edenit?  Pema e jetës dhe pema e dijes së të mirës dhe
të keqes.

7. Perëndia i tha Adamit që ai nuk duhet të hante nga fruti i
kujt peme?  Pema e dijes së të mirës dhe të keqes.

8. Çfarë tha Perëndia që do të ndodhë po të mos i binden Atij
dhe po të hanë nga fruti e pemës së dijes së të mirës dhe të
keqes?  Perëndia tha që njeriu do të vdesë.

9. Çfarë nënkuptonte Perëndia kur tha që njeriu do të vdesë?
a.Njeriu menjëherë do të veçohet nga Perëndia, burimi i

jetës. Ai nuk do të gëzonte më miqësinë me Perëndinë
b. Trupi i tij do të vdesë kur shpirti dhe fryma e tij të veçohen

nga turpi i tij.
c. Trupi i njeriut, shpirti dhe fryma do të veçoheshin prej

Perëndisë përgjithmonë në një vend që Perëndia e kishte
përgatitur për Satanin dhe demonët e tij.

10. Kë krijoi Perëndia për Adamin mbasi e vendosi atë në kop-
shtin e Edenit?  Perëndia krijoi Evën si gruaja e Adamit.

11. Përse e krijoi Perëndia Evën?  Sepse nuk kishte kafshë që të
bëhej shok i përshtatshëm për Adamin dhe sepse Perëndia e
deshi shumë Adamin, dhe Ai nuk donte që ai të mbetej i vet-
muar. Perëndia donte që ai të bënte fëmijë.

12. Përshkruaj rolin që i dha Perëndia Evës kur e krijoi  Ajo do
të ishte ndihmësja e Adamit, shok për të, që ai të mos ishte i
vetmuar. Ajo u udhëzua, së bashku me Adamin, të sundonte
mbi të gjitha krijesat e tjera që kishte bërë Perëndia, të ishte
plot begati, të mbushte tokën me fëmijë.

13. A ishte Adami i vetmi që mund të komunikonte me
Perëndinë?  Jo, edhe Eva u krijua sipas shëmbëlltyrës së
Perëndisë dhe iu dha mendje, emocione dhe vullnet në
mënyrë që edhe ajo të komunikonte me Perëndinë dhe me
Adamin.

PYETJE PËR DISKUTIM SIPAS DËSHIRËS:

14. Duke pasur parasysh atë që kemi mësuar për Perëndinë dhe
njeriun, çfarë mendoni për këto thënie?
a. “Bëj atë që të takon”.
b. “Nuk i jap përgjigje askujt”.
c. “Unë mund të bëj çfarë të dua me jetën time, sepse ajo më

përket mua”.
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Mësimi 9: Përsëritja e Mësimeve 1-8

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit


