
Adami dhe Eva nuk i binden
Perëndisë

SHKRIMI I SHENJTË: Gjeneza 3:1-8

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë urrejtjen e Satanit për Perëndinë dhe për njeriun, dhe karak-
terin e Satanit si gënjeshtar, mashtrues, akuzues dhe vrasës.

� Të tregojë që njeriu në mënyrë të ndërgjegjshme vendosi të mos i bindej
Perëndisë si dhe rezultatet imediate të mëkatit.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT

� Të shohin që Satani është armiku i Perëndisë dhe armiku i studentëve.

� Të njihen me disa nga kurthet e Satanit.

� Të kuptojnë nevojën për të njohur dhe për të besuar në Fjalën e
Perëndisë.

� Të shohin pasojat e tmerrshme të mëkatit.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Shumë njerëz në shoqërinë tonë mendojnë se e njohin Biblën shumë mirë.
Ata kanë dëgjuar për Perëndinë; kanë dëgjuar për Adamin dhe Evën dhe kop-
shtin e tyre; kanë dëgjuar për mëkatin e Adamit dhe të Evës; kanë dëgjuar për
Satanin.

Por për shumë njerëz, këto gjëra që ata kanë dëgjuar janë thjesht tregime
ose mund të përbëjnë një mit. Atyre mund t’u jetë shpjeguar se historia e
Adamit dhe e Evës është një alegori ose mit. Ose ata mund edhe t’ju thonë juve
që ata e besojnë Biblën, por në të vërtetë ata nuk i kanë kushtuar kohën e
duhur për të lexuar Fjalën e Perëndisë, dhe as që kanë lejuar që edhe ato që
kanë dëgjuar për Biblën të ndikojë në jetën e tyre.

Është me të vërtetë për të ardhur keq dhe turp kur mendon që tani bile ne
e kemi Biblën. A nuk jemi përgjegjës para Perëndisë për ato që kemi vendosur
të mos marrim parasysh ose të refuzojmë?

Leximi i këtyre pasazhe të Shkrimeve të Shenjta duhet t’ua hapë sytë stu-
dentëve që vetëm sa e “kanë dëgjuar” historinë e Biblës. Diskutimi i të vërtetave
të paraqitura këtu duhet t’i bëjë studentët të kuptojnë se kjo nuk është thjesht
një histori e “mollës” dhe e gjarpërit dhe e gruas. Përkundrazi, kjo është pika më
kritike e historisë njerëzore përpara se të vijë Krishti.

MËSIMI
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PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim paraqet
mashtrimin nga Satani të
Evës dhe mosbindjen e
Adamit ndaj urdhërave të
Perëndisë.
Që duhen marrë parasysh
në këtë mësim:

- Taktikat dhe karakteris-
tikat e Satanit

- Rezultatet imediate të
Satanit dhe mëkati i
Evës—veçimi nga
Perëndia.

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.



NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja Kronologjike Nr. 4, “Adami dhe Eva në Kopsht”
� Tablloja Kronologjike Nr. 5 “Rënia e njeriut”
� Tablloja Kronologjike Nr. 6 “Mbulimi me gjethen e fikut”
� Ky mësim ka edhe ndihmesat pamore që mund të përgatiten që më për-

para ose mund të bëhen gjatë shpjegimit të mësimit.
� Sill degën e pemës që u përdor në Mësimin 7. (Kjo degë do të përdoret

përsëri në mësimin 13.)

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 10.

A. Hyrje

Pjesa e Biblës që ne do të studiojmë sot tregon një nga ngjar-
jet më kritike në të gjithë historinë.
Ne duhet të kuptojmë amientin ku ndodhi kjo ngjarje; pran-
daj javën e kaluar i kushtuam një sasi kohe përsëritjes.
Tani ne do të bëjmë një tjetër përsëritje të shkurtër që do të
na çojë në mësimin e sotëm.

1. Ku e vuri Perëndia Adamin mbasi e krijoi?  Në një kopsht të
bukur të quajtur Eden, të cilin Perëndia e përgatiti për Adamin.

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

198

Mësimi 10: Adami dhe Eva nuk iu binden Perëndisë

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)



3. Perëndia i tha Adamit që të mos hajë frutin e kujt peme? Të
pemës së dijes të së mirës dhe të keqes.

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

5. Çfarë nënkuptonte Perëndia kur tha që njeriu do të vdiste?
a.Njeriu do të veçohej menjëherë nga Perëndia, burimi i

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

heshin nga trupi i tij.
c. Trupi i njeriut, shpirti dhe fryma do të veçoheshin

përgjithmonë në një vend të cilin Perëndia e kishte përgat-
itur për Satanin dhe demonët e tij.

6. Kë krijoi Perëndia për Adamin mbasi Ai e vuri Adamin në
kopshtin e Edenit?  Perëndia krijoi Evën për të qenë gruaja e
Adamit.

7. Përse e krijoi Perëndia Evën?  Sepse nuk kishte ndonjë kaf-
shë që të ishte shoi i përshtatshëm për Adamin dhe sepse
Perëndia e donte Adamin shumë, Ai nuk donte që Adami të
ishte i vetmuar. Perëndia donte që ai të kishte fëmijë.

B. Jeta në kopshtin e Edenit

Jeta në kopsht ishte shumë e rehatshme për Adamin dhe
Evën; çdo gjë ishte e përsosur.
Ndihmesa pamore:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NO. 4,
“ADAMI DHE EVA NË KOPSHT”.

- Ata kishin çdo gjë që u nevojitej.
- Perëndia ishte miku i tyre; Ai i donte ata, dhe ata ishin

shumë të lumtur.
- Perëndia e vendosi Adamin në pozitën e drejtuesit mbi të

gjithë krijimin e bukur të Perëndisë.
Përderisa nuk kishte sëmundje dhe lëngata, e barëra të
këqija ose gjemba, puna e Adamit ishte e rehatshme.
Atij vetëm sa i duhej të ndiqte drejtimin e Perëndisë
dhe Perëndia do t’i thoshte atij se çfarë do të bënte.

- Perëndia i kishte siguruar Adamit dhe Evës një shumëllo-
jshmëri bimësh dhe frutash dhe zarzavatesh për të
ngrënë.

- Shqetësimet financiare nuk njiheshin sepse edhe financat
nuk njiheshin—sepse ata kishin çdo gjë që u duhej!
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Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

- Adami dhe Eva ishin në gjendje të komunikonin me
Perëndinë dhe me njëri tjetrin.

Ata nuk kishin mëkatuar, dhe akoma nuk kishte ndod-
hur ndonjë gjë e keqe, kështu që nuk kishte pengesë për
të komunikuar me Perëndinë.

- Ata kishin miqësi të përsosur me Perëndinë dhe me njëri
tjetrin.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

Po armiku më i madh i Perëndisë, Satani?
- Satani e dinte paralajmërimin që Perëndia i kishte dhënë

Adamit në lidhje me pemën e dijes të së keqes dhe të
mirës.1

- Ngaqë Satani e urrente Perëndinë dhe donte ta shkatër-
ronte burrin dhe gruan që i krijoi Perëndia.

- Prandaj, Satani mendoi një plan që ta mashtronte Evën.

C. Satani përdori gjarpërin për t’u maskuar dhe për të
mashtruar Evën.

^ Tema: Satani lufton kundër Perëndisë dhe vull-
netin të 

Tij. Satani është gënjeshtar dhe mashtrues. Ai e urren 
njeriun.

$ LEXO Gjeneza 3:1

Ai nuk ishte thjesht një gjarpër që i foli Evës.
- Vetë Satani ishte futur tek gjarpëri.
- Ai u maskua si gjarpër që të mashtronte “Evën.
- Gjarpëri ishte kafsha më e zgjuar se të gjitha kafshët e

tjera që kishte krijuar Perëndia.
Satani ishte mashtrues.
- Ai nuk i la Evës të kuptonte që ai po fliste nëpërmjet

gjarpërit.
- Sa më shumë që të mësoni nga Fjala e Perëndisë , aq më

shumë do ta kuptoni se Satani është mashtrues dhe i lig.
Ai e di që po gënjen.
Gjoni 8:44 thotë që Satani është gënjeshtar dhe vrasës.
Emri i tij është “mashtrues” ose “akuzues.”
Kjo është pikërisht ajo që ai kërkon të bëjë.
- Ai përpiqet që çdo gjë të mirë ta paraqesë të keqe dhe

të padobishme.
- Ai përpiqet që të mirën ta paraqesë të keqe.
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1Ne e dimë që Satani e
dinte këtë paralajmërim
sepse ai në mënyrë të
rreme ia përsëriti këtë
Evës (Gjeneza 3:1). ❏

NJERIUoooooPERËNDIA



- Ai përpiqet të thotë që Perëndia gënjen, por ai e di
shumë mirë që Perëndia gjithmonë e në mënyrë
absolute thotë të vërtetën.

$ Lexo II Korintianët 11:14

Kjo është pra ajo çka i bëri Satani Evës: ai e mashtroi
atë duke iu afruar si gjarpër.

Deri në atë kohë kafshët nuk kishin qenë të rrezikshme
për Adamin dhe Evën ose për njeri tjetrin, kështu që
Eva nuk kishte frikë.

D. Satani edhe sot i mashtron njerëzit.

Motivet e Satanit dhe taktikat e tij mashtruese nuk kanë
ndryshuar; ai edhe sot përpiqet t’i mashtrojë dhe t’i shkatër-
rojë njerëzit.

Ai nuk përdor gjarpërin siç veproi me Evën, por ai përdor
çdo lloj mjeti e metode që mund të pranojnë njerëzit.

- Shumë herë Satani i ka mashtruar njerëzit duke iu futur
atyre gënjeshtra në mendjet e tyre.

Satani vjen e u flet njerëzve pa iu thënë që po iu flet ai
vetë.

Ata mendojnë se mendimet që kanë në mendjet e tyre
janë të tyret.

Por në të vërtetë është Satani ai që po iu fut mendimet
në mendjet e tyre.

Shpjego:

Në të vërtetë, vetë Satani mund të jetë në një vend në një
kohë. Por ju mund ta mbani mend që shumë engjëj e
ndoqën Satanin në rebelimin e tij kundër Perëndisë.
Perëndia e hoqi Satanin dhe pasuesit e tij rebelues nga
pozita e tyre e shërbimit në Parajsë. Këta engjëj ose frymë
rebeluese, tani enden mbi tokë në formë të padukshme
dhe bashkëpunojnë me Satanin kundër Perëndisë dhe
kundër njerëzve. Këto frymë janë ato që përdor Satani
për të na bërë të gënjejmë.

Satani do t’ju flasë edhe kur ju të studioni Fjalën e
Perëndisë.

- Ai mund t’ju fusë në mendje pyetje si, “Përse duhet t’i
besoj Biblës?”

Satani nuk do që njeriu ta njohë e t’i bindet
Perëndisë.

Ai e urren Perëndinë dhe e urren Fjalën e Perëndisë,
Biblën, megjithëse Satani e di që ajo është e vërtetë!

Ngandonjëherë Satani përdor edhe njerëz të tjerë
nëpërmjet të cilëve ai na thotë gënjeshtrat e tij.
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Këta njerëz mund ta ndjekin Satanin në mënyrë të
ndërgjegjshme ose mund të jenë mashtruar prej tij siç
ndodhi me Evën.
Satani përpiqet të na e paraqesë shkuarjen pas
këtyre njerëzve si diçka tërheqëse , megjithëse është
rruga e vdekjes së vërtetë.

Ai përpiqet të na bëjë të ndjejmë:
- Sikur do të na mungojë diçka po nuk e ndoqëm

Satanin.
- Që ka më shumë rëndësi të ndjekim një prijës të

gabuar ose turmën e paudhë sesa të humbin
shokun duke bërë atë që është e drejtë.

- Ose Satani mund të vijë tek ne edhe me anë të një rruge
tjetër të krenarisë sonë.

Ne mund të mos duam të barazohemi me turmën, por
duam të jemi më të zgjuar se çdo njeri tjetër dhe të jemi
të vetë-kënaqur.
Satani ka bërë që shumë njerëz të shkatërrohen me anë
të gënjeshtrës që njeriu mund të jetë i pavarur nga
Perëndia dhe të bëjë çfarë të dojë sepse ai është intelig-
jent dhe i aftë.2

- Në vitet e fundit, shumë po dëgjohet për adhurimin e
Satanit si dhe praktika të ngjashme.

Shumica e njerëzve nuk kanë dëshirë të shkojnë pas
gjërave që janë në mënyrë të qartë satanike.
Por shumë njerëz po përphihen në aktivitete të ndër-
likuara që kanë në qendër Satanin.

Kini kujdes nga:
- Çdo gjë që ju bën ta kërkoni përgjigjen e jetës tek një fuqi

tjetër veç Perëndisë.
- Çdo gjë që lartëson dhe i jep kuptim të mirë dhe e bën

tërheqëse atë që në të vërtetë është e keqe.
- Lojrat, muzika ose aktivitete të tjera zbavitëse që ngrejnë

vrasjen, gënjeshtrën, gjuhën e ndyrë dhe imoralitetin.
- Çdo gjë që mohon ekzistencën e Perëndisë ose që e ul

poshtë Biblën.
Të gjitha këto gjëra në të vërtetë kanë autor Satanin.
Ai është prapa tyre, pavarësisht se sa të pafajshme, popul-
lore ose të padëmshme mund të duken.

E. Satani e vuri në provë dhe e mashtroi Evën.

^ Tema: Satani lufton kundër Perëndisë dhe vull-
netin të 

Tij. Satani është gënjeshtar dhe mashtrues. Ai e urren
njeriun.

$ LEXO Gjeneza 3:1
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2Me këto fjalë ju jeni duke
përshkruar humanizmin.
Nuk është e nevojshme të
përmendim emrin, thjesht
mund të japim karakteris-
tikat. ❏



Përse ia bëri Satani këtë pyetje Evës?
- Ai tashmë e dinte përgjigjen e saktë.
- Ai nuk donte t’ia dinte se çfarë kishte thënë Perëndia.
- Ai po e joshte Evën që ta mashtronte.
- Ai po përpiqej të vinte në dyshim Fjalën e Perëndisë—

kjo është një nga taktikat e preferueshme të Satanit.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

$ LEXO Gjeneza 3:2,3

Satani tashmë ia kishte arritur të mashtronte Evën.
Përgjigjia e saj nuk ishte ajo që i kishte thënë Perëndia.
- Perëndia nuk i kishte thënë që të mos e preknin frutin.
- Ai i kishte thënë që ata nuk duhet ta hanin atë.
Urdhëri i Perëndisë ishte si për Adamin dhe për Evën.
- Më parë Perëndia këtë urdhër ia dha Adamit.
- Adami siç duket ia tha këtë urdhër edhe Evës.
- Por megjithëse Perëndia nuk ia dha këtë urdhër drejt-

përsë drejti Evës, ky urdhër ishte edhe për Evën.
- Çfarëdo që i tha Perëndia Adamit përfshinte edhe Evën.
- Merr parasysh:

Fjalët në Bibël u janë folur njerëzve shumë vite më parë,
por ato edhe sot janë fjalët e Perëndisë për secilin nga ne.
Perëndia nuk ka mesazhe të ndryshme për njerëz të
ndryshëm. Mesazhi i tij është i njëjtë për gjithkënd—për të
gjitha racat dhe kombësitë; për të gjthë burrat, gratë dhe
fëmijët. Çfarëdo që të më thotë Ai mua në Bibël, kjo është
edhe për ju.

$ LEXO Gjeneza 3:4,5

Tani Satani po e quante Perëndinë gënjeshtar.
Ai tani nuk po e vinte më në dyshim; ai po e mohonte të
vërtetën—një tjetër nga taktikat e tij të preferueshme.
Vetë Satani është në të vërtetë gënjeshtar.
- Ai tha të kundërtën e asaj që i kishte thënë Perëndia.
- Ai po thoshte që çka thotë Perëndia nuk është e vërtetë.
- Merr parasysh:

Perëndia kishte thënë: “Në qoftë se do të hani frutin nga
pema e dijes të së mirës dhe të keqes, ju do të vdisni po atë
ditë.” Perëndia e kishte fjalën që ata do të shkëputeshin
nga Perëndia, nga Ai që u dha atyre jetën. Perëndia tha,
“Ju do të vdisni”. Satani tha, “Ju nuk do të vdisni” Satani
po gënjente.

Çfarë ishte në të vërtetë prapa gënjeshtrës së Satanit?
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- Satani kishte rebeluar kundër autoritetit të Perëndisë.
Ai mëkatoi kur donte të zinte vendin e Perëndisë.
Ai nuk donte t’i bindej më Perëndisë.
Ai donte të ishte i pavarur nga Perëndia dhe ta drej-
tonte vetë jetën e tij.

- Tani Satani po i sugjeronte Evës që ajo duhet të rebelonte
kundër Perëndisë.

Satani po i sugjeronte që ajo duhej të hante frutin që
edhe ajo të ishte si Perëndia duke e ditur çfarë ishte e
mirë dhe e keqe. Satani donte që Eva të besonte që asaj
nuk i duhej Perëndia për t’i treguar çfarë është e mirë
dhe çfarë është e keqe.

Po këtu është e vërteta:
- Perëndia nuk i bëri njerëzit të jetojnë me idetë dhe

mendimet e tyre.
- Perëndia na krijoi të udhëhiqemi nga Fjala e Tij.
- Nuk ka rëndësi çfarë mendoj unë, çfarë mendon ti, ose

çfarë mendojnë njerëzit e tjerë, apo çfarë thotë Satani ose
demonët e tij.

- Rëndësi ka ajo që thotë Perëndia.

F. Eva e hëngri dhe ia dha frutin Adamit.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Ai ka nevojë për 
Perëndinë dhe nuk është në gjendje ta shpëtojë

vetë 
veten e tij.

$ LEXO Gjeneza 3:6

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NO. 5,
“RËNIA E NJERIUT”

Satani e mashtroi Evën, dhe ajo e besoi atë.
- Ajo besoi që Satani po thoshte të vërtetën.
- Ajo besoi që edhe ajo do të ishte e zgjuar si Perëndia.
Edhe pse Adami e dinte që Perëndia i kishte thënë të mos e
hante frutin, ai në mënyrë të ndërgjegjshme nuk iu bind
urdhërit të Perëndisë.
- Adami nuk pranoi të varej nga Perëndia.

Ai donte të ishte i pavarur nga Perëndia.
Ai donte të vendoste vetë çfarë ishte e mirë dhe çfarë
ishte e keqe.
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Në vend që të vinte Perëndinë të parin në zemrën e tij,
Adami tani vuri veten e tij.
Ai donte të ishte bos i vetes së tij dhe të bënte çfarë të
donte.
Adami nuk donte që Perëndia të sundonte më mbi të.

A kishte të drejtë Perëndia të sundonte mbi Adamin?
- Po, Perëndia ishte Krijuesi i tij.
- Çdo gjë erdhi nga Perëndia.
A ka të drejtë Perëndia të na tregojë neve se çfarë duhet të
bëjmë?
Po, gjithçka që kemi vjen nga Perëndia. Ai na e dha jetën.

G. Mëkati i Adamit dhe i Evës i ndau nga Perëndia.

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

$ LEXO Gjeneza 3:7,8

Çfarë tha Perëndia se do të ndodhte po të hanin frutin e
pemës së dijes së të së mirës dhe të keqes?
Çfarë nënkuptonte Perëndia me fjalën “do të vdesë”?
- Ata nuk ranë të vdekur menjëherë sapo hëngrën frutin.
- Ata përsëri po ecnin në kopsht.
- Ata po e mbulonin veten e tyre me gjethe.
- A do të thotë kjo që Fjala e Perëndisë nuk doli e vërtetë?
- A kishte të drejtë Satani?
Jo! Ata u veçuan nga Perëndia menjëherë kur hëngrën frutin.
- Perëndia gjithmonë bën atë që thotë.
- Ai nuk ndryshon kurrë.
- Ai nuk i harron kërcënimet e Tij për të dënuar ata që nuk

i binden urdhërave të Tij.

^ Tema: Perëndia është i shenjtë dhe i drejtë. Ai
kërkon 

vdekjen si dënim për mëkatin.

Përse i ndau mëkati i tyre nga Perëndia?

$ Lexo Isaia 59:2: “Por mmëëkkaatteett ttuuaajjaa jjuu kkaannëë vveeççuuaarr jjuu
nnggaa PPeerrëënnddiiaa,, dhe mëkatet tuaja e kanë fshehur fytyrën e tij
prej jush, dhe ai nuk do të dëgjojë.” 33

- Ngaqë Perëndia është i drejtë dhe i shenjtë, Ai nuk do ta
vazhdojë miqësinë me ata që nuk i binden urdhërave të
Tij.

- Ai urren çdo gjë që është e gabuar dhe i dënon me vdekje
të gjithë ata që nuk i binden urdhërave të Tij.

- Romakët 6:23 thotë: “...shpërblimi i mëkatit është vdekja...”
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Ngaqë Adami dhe Eva nuk iu bindën Perëndisë, ata u ndanë
nga miqësia me Perëndinë.
- Marrëdhënia e tyre me Perëndinë ishte e vdekur.
Ndihmesa pamore e sugjeruar:

- Ata nuk ishin më një me Perëndinë.
- Ata ishin bashkuar me armikun më të madh të Perëndisë,

Satanin, dhe tani edhe ata ishin armiqtë e Perëndisë.
- Ilustro:

Imagjino se sa e tmerrshme do të ishte sikur një miku juaj
t’ju kthente shpinën dhe të bashkohej me armikun që ju e
urreni dhe që bile donte t’ju vriste. Sa e trishtueshme do të
ishte që ai që dikur ishte miku juaj tani u bë armiku juaj!

- Krahaso:

Kështu pra ndodhi kur Adami dhe Eva i kthyen shpinën
Perëndisë dhe ndoqën Satanin. Satani është armiku më i
madh i Perëndisë, kështu që kur Adami dhe Eva u larguan
nga Perëndia dhe ndoqën Satanin, edhe ata u bënë
armiqtë e Perëndisë.

TREGO DEGËN E KËPUTUR NGA PEMA.

Dega nuk thahet menjëherë kur këputet nga pema, që ishte
burimi i saj i jetës. Procesi i tharjes mund të zgjasë disa
ditë. Por me kohë gjethet e gjelbra do të bëhen të thatë dhe
do të marrën ngjyrë kafe—ato do të thahen plotësisht.
E njëjta gjë ndodhi me Adamin dhe Evën. Vdekja nuk u bë
e dukshme në trupat e tyre ditën që ata u ndanë nga
Perëndia. Ata përsëri po jetonin dhe po shëtisnin. Po për
Perëndinë ata kishin vdekur. Ajo pjesë e tyre që ishte sipas
shëmbëlltyrës së Perëndisë, që i bënte ata të njihnin, të
donin dhe t’i bindeshin Perëndisë u veçua menjëherë prej
Perëndisë kur ata nuk iu bindën urdhërit të Tij. Trupat e
tyre gjithashtu do të vdisnin, dhe ata do të shkonin në
vendin e dënimit të përjetshëm, të cilin Perëndia kishte
përgatitur për Satanin dhe frymët e këqija.

H. Shenjat e ndarjes nga Perëndia.

Këto ishin shenjat që tani ata po ndaheshin nga Perëndia:
- Së pari, qëndrimi i tyre kundrejt trupave të tyre ndryshoi

menjëherë:
Përpara se ata të mos i bindeshin Perëndisë, ata ishin
lakuriq por kjo gjë nuk i shqetësonte.
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Tani që ata u ndanë nga Perëndia, mendjet e tyre nuk
ishin më nën kontrollin e Perëndisë.

- Mendjet e tyre u bënë të këqija, dhe qëndrimi i tyre
kundrejt trupave të tyre ndryshoi.

- Ata u shqetësuan nga trupat e tyre lakuriq.

- Së dyti, ata tani përpiqeshin të siguronin vetë plotësimin
e nevojave të tyre.

Përpara se të ndaheshin nga Perëndia, ata i drejtonin
sytë nga Perëndia për t’ua plotësuar të gjitha nevojat.

Por tani ata duhet t’i plotësonin vetë të gjitha nevojat.

- Ata u mbuluan me gjethe.

- Ata nuk i besuan më Perëndisë për t’ua plotësuar
nevojat e tyre.

- Ata po përpiqeshin të jetonin të pavarur nga Perëndia.

- Ata ndoshta mendonin se po të mbulonin trupat e
tyre, Perëndia këtë nuk do ta vinte re.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

- Por Perëndia nuk na pranon ne duke u bazuar në
pamjen tonë të jashtme.

- Merr parasysh:

Ashtu si Adami dhe Eva u përpoqën të pranoheshin
nga Perëndia duke veshur rroba, po ashtu edhe shumë
njerëz sot mendojnë se ata mund pranohen nga
Perëndia duke u mbështetur në pamjen e jashtme të
respektit. Ja disa shembuj:

- Duke u bërë anëtarë të kishës.

- Duke qenë prindër të mirë.

- Duke u përpjekur të jenë qytetarë që i binden ligjit.

- Duke qenë anëtarë të organizatave të bamirësisë.

- I Samuel 16:7 thotë: .“njeriu shikon pamjen e jashtme,
por ZOTI shikon zemrën.”

- Adami dhe Eva jo vetëm u përpoqën të mbulojnë
lakuriqësinë e tyre, por kur Perëndia erdhi të takonte
Adamin dhe Evën, ata gjithashtu u përpoqën që edhe të
fshiheshin prej Tij.
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Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NO. 6,
“MBULIMI ME GJETHEN E FIKUT”

^ Tema: Perëndia është i dashur, i mëshirshëm dhe 
plot hir.

- Krahaso:
A keni ju miq të cilët ju dëshironi t’i takoni? Perëndia e
donte Adamin dhe Evën, kështu që Ai erdhi në mbarim të
ditës për të biseduar me ta.
Përpara se të ndahehsin nga Perëndia, ata e donin Atë dhe
doni të bisedonin me Të. Por kur Perëndia erdhi mbasi ata
nuk i ishin bindur Atij, Adami dhe Eva u fshehën.
Qëndrimi i tyre kundrejt Perëndisë kishte ndryshuar. Për
shkak të mosbindjes ndaj Perëndisë, ata nuk ishin më
miqtë e Tij. Kur Perëndia i pa në fillim Adamin dhe Evën,
ata ishin në një mendje me Perëndinë. Por tani kjo nuk
ishte më e vërtetë. Tani ata ishin në një mendje me
Satanin. Ata nuk mund ta njihnin dhe kuptonin më
Perëndinë. Ata nuk e donin më Perëndinë, dhe ata ishin
nën këntrollin e Satanit. Tani ata ishin në anën e Satanit.
Ngaqë nuk iu bindën urdhërit të Perëndisë, atyre u erdhi
turp, dhe kishin frikë Perëndinë.

- Krahaso:
Kur fëmijët në mënyrë të ndërgjegjshme nuk i binden
prindërve të tyre, a duan ata më të jenë pranë prindërve të
cilëve ata nuk iu bindën? A mund t’i shohin ata prindërit e
tyre në sy? A janë të lumtur të jetojnë me ata të cilëve nuk
iu bindën?

Mëkati—mosbindja ndaj Perëndisë—sjell frikë dhe i bën
njerëzit të largohen nga Perëndia.
- Kur Perëndia e krijoi Adamin dhe Evën, ata nuk kishin

frikë prej askujt.
Nuk kishte gjë në botë për t’u frikësuar.
Perëndia ishte miku i tyre.
Asnjë kafshë nuk mund t’i dëmtonte ata.
Sëmundja dhe vdekja nuk ekzistonte.

- Mosbindja ndaj Perëndisë është arsyeja që ne ndjejmë
frikë sot në botë.

Që kur Adami dhe Eva nuk iu bindën Perëndisë, në
zemrat e burrave dhe të grave ka ekzistuar një frikë të
madhe.
Ne mund të mos duam të flasim për frikën që ne ndje-
jmë, por ajo ekziston tek secili nga ne.
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- Ja disa shembuj:
Sëmundja
Vdekja
Shkatërrimi financiar
Sulmi nga armiku
Lufta

- Lexo gazetën ose dëgjo lajmet; ne jetojmë në një
shoqëri plot frikë.

A është uji me të vërtetë i pijshëm?
A është ushqimi i mirë për t’u ngrënë?
Cili do të jetë rezultati i bisedimeve për armë?
Çfarë do të ndodhë në tregun e bursës?
Ose, më personale, a do të jem në gjendje të paguaj
qiranë e muajit që vjen?
A do të ketë kancer në shtëpinë tonë?
A ka siguri për fëmijët të luajnë në sheshin e lojrave?

A e kuptoni që Adami dhe Eva nuk kishin frikë prej
askujt kur i krijoi Perëndia?

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

- A mendoni ju se Adami dhe Eva duhet të kishin frikë nga
Perëndia?

A do t’i dënonte ata vërtet Perëndia përmosbindjen e
tyre?
Apo Perëndia është si disa njerëz që bën kërcënime të
rreme?
- Krahaso:

Sa shpesh dëgjojmë në lajme që bëhen kërcënime të
rreme që në të vërtetë nuk zbatohen. Udhëheqësit poli-
tikë kërënojnë se do të zhvillojnë luftra por nuk janë
ende gati të zbatojnë ato që deklarojnë.

- Krahaso:
Ose, në një plan më personal, ne kemi njohur edhe
prindër që kërcënojnë se do t’i dënojnë fëmijët e tyre po ta
përsëritin më këtë ose atë sjellje. Por kur e njëjta gjë
përsëritet, atëherë ata e kalojnë duke thënë që janë shumë
të zënë ose të lodhur për të zbatuar dënimin që deklaruan.
A mendoni se edhe Perëndia është kështu? A mendoni
ju se Perëndia thjesht e kërcënoi Lusiferin dhe engjëjt
e tij? Jo! Perëndia gjithmonë bën ato që ka premtuar
se do të bëjë. Ai nuk është si ne, që shpeshherë dështo-
jmë të bëjmë ato që kemi premtuar. Perëndia është
besnik dhe nuk ndryshon, apo lëkundet apo të
neglizhojë atë që ka premtuar.

A u paralajmëruan Adami dhe Eva për pasojat e mëkatit?
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- Po! Perëndia i kishte paralajmëruar në mënyrë të qartë.
- Ai u kishte treguar atyre dashurinë e Tij të mirë, por ai ua

kishte thënë hapur se sa gjë e tmerrshme i priste po të
mos i bindeshin Atij.

- Djalli nuk i “detyroi ata ta bënin atë”; vetë ata zgjodhën
atë që do të bënin.

Çfarë duhet të kishin bërë Adami dhe Eva për t’iu përgjigjur
urdhërit të Perëndisë?
- Ata duhet t’i bindeshin Atij me dashuri.
- Ata duhet t’i bindeshin Atij sepse ai i paralajmëroi hapur

për dënimin që i priste po të mos bindeshin.
- Por Adami dhe Eva vazhduan dhe nuk iu bindën

Perëndisë megjithë mirësinë e tij dhe paralajmërimin e
rreptë të Tij.

Tani Adami dhe Eva kishin përse të kishin frikë nga
Perëndia.
Pse? sepse ata nuk iu bindën Atij dhe Ai ishte Krijuesi i tyre.
- Ata varen nga Perëndia për çdo gjë.
- Vetë frymëmarrja që ata kanë në trypin e tyre iu dha nga

Perëndia.
- Megjithëse ata kishin ardhur nga Perëndia, përsëri ata

nuk iu bindën urdhërit të Perëndisë në mënyrë të
ndërgjegjshme.

- Perëndia gjithmonë i dënon ata që nuk i binden cilitdo
nga urdhërat e Tij.

^ Tema: Perëndia është kudo në të gjitha kohërat; Ai
di 

gjithçka.

A mundën Adami dhe Eva t’i fshiheshin Perëndisë?
Jo! Perëndia i pa Adamin dhe Evën kur ata po përpiqeshin
të fshiheshin midis pemëve.
A mund t’i fshihet njeri Perëndisë?
A ka ndonjë vend ku ne mund të shkojmë ku të mos jetë
Perëndia?
Jo! Perëndia është gjithkund.
- Askush nuk mund t’i fshihet Atij.
- Errësira dhe drita për Atë janë njësoj.

$ Lexo Jeremiah 23:23,24

- Ilustro:

Kur njerëzit bëjnë gjëra që i dinë që janë të gabuara, ata në
përgjithësi përpiqen t’i bëjnë kur nuk i shohin njerëzit e
tjerë. Njerëzit në errësirë bëjnë gjëra të këqija. Por Perëndia
gjithmonë sheh dhe dëgjon gjithçka. Asgjë nuk mund të
fshihet nga Perëndia.
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Perëndia ka dëgjuar dhe ka parë gjithçka që ne kemi thënë
dhe bërë që nga dita që ne kemi lindur.

H. Përfundim

Çka keni dëgjuar deri tani nuk është thjesht një përrallë për
burrin, gruan dhe gjarpërin.
- Kjo është ngjarja tragjike e ndarjes së njeriut nga

Perëndia.
- Adami dhe Eva u ndanë nga Perëndia për shkak të

mëkatit të tyre.
- Ata u veçuan prej tij menjëherë, ashtu siç tha Ai.
Kjo ka shumë rëndësi që të mësojmë nga kjo histori:
Perëndia gjithmonë thotë të vërtetën.
- Fjala e Tij është e vërtetë.
- Ai gjithmonë bën ato që thotë.
Por ndryshe nga Perëndia që gjithmonë thotë të vërtetën,
Satani është gënjeshtar dhe vrasës.
- Ai tha që Adami dhe Eva nuk do të vdesin po të mos i

binden Perëndisë, por në të vërtetë ai e dinte që ata do të
vdisnin.

- Ai i mashtroi, i gënjeu dhe i joshi Adamin dhe Evën sepse
ai donte që ata të vdisnin.

Kini kujdes! Satani është po ai edhe sot.
- Ai nuk paraqitet me sfurk dhe me kostum të kuq që është

shumë e lehtë për ta identifikuar.
- Ai është Mashtruesi, armiku i shpirtrave tona.
- Ai do të përdorë çdo metodë për të na ndaluar ne që të mos

e dëgjojmë Fjalën e Perëndisë.
- Ai nuk do që ne të dëgjojmë Fjalën e Perëndisë sepse ai do

që ne të jemi gjithmonë të ndarë nga Perëndia.

PYETJE:

1. Kur erdhi Satani për të mashtruar Evën, a erdhi ai për të
biseduar me të ballë për ballë që ajo ta shihte atë kush
ishte? Jo.

2. Çfarë maske përdori Satani për të maskuar veten e tij kur i
foli Evës? Atë të gjarpërit.

3. Perëndia i tha Adamit që po të hante frutin nga pema e dijes
të së mirës dhe të keqes, ata pa dyshim që do të vdisnin, por
Satani i tha Evës që nuk do të vdiste. Çfarë donte të thoshte
Satani me këtë për Perëndinë? Gënjeshtar.

4. Çfarë i tha Satani Evës se do të ndodhte me ta? Satani tha se
ata nuk do të vdisnin por do të bëheshin si Perëndia dhe do të
ishin në gjendje të vendosnin vetë se çfarë është e mirë dhe e
keqe.
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5. A përpiqet përsëri Satani të mashtrojë dhe t’ua hedhë
njerëzve? Po.

6. Si u flet Satani njerëzve sot (jo raste specifike, por çfarë
kanalesh përdor ai)?

a.Ai dhe djajtë e tij mund t’u flasin njerëzve direkt në mend-
jet e tyre.

b. Ai flet nëpërmjet njerëzve të tjerë.

7. A do Satani që ju ta dëgjoni dhe t’i bindeni Fjalës së
Perëndisë? Jo.

8. Përse nuk do Satani që njerëzit të dëgjojnë dhe t’i binden
Fjalës së Perëndisë?

a.Ai e urren Perëndinë.

b. Ai urren çdo njeri dhe do që të gjithë të shkojnë në zjarrin
e pashuar.

9. Perëndia tha që Adami dhe Eva do të vdisnin po të hanin
frutin e pemës së dijes të së mirës dhe të keqes, Satani tha
që nuk do të vdisnin. Kush e tha të vërtetën? Perëndia e tha
të vërtetën.

10. Satani është shumë i fortë. A ishte faji i tij që Adami dhe
Eva mëkatuan? Jo. Adami dhe Eva zgjodhën vetë rrugën e
mëkatit. Perëndia ua dha udhëzimet e Tij në mënyrë të qartë;
Ai ka qenë shumë i dashur me ta. Ai u dha atyre vullnetin që
të zgjidhnin vetë rrugën e tyre; dhe ata vendosën të mos i
binden.

11. Adami dhe Eva nuk ranë të vdekur menjëherë kur hëngrën
frutin e pemës së dijes të së mirës dhe të keqes. Perëndia tha
që ata do të vdisnin po të mos i bindeshin. Çfarë donte të
thoshte Ai me këtë?

a.Ata menjëherë do të ndaheshin nga Perëndia, burimi i
jetës së tyre—marrëdhëniet e tyre me Perëndinë do të mer-
rnin fund në atë moment.

b. Trupat e tyre eventualisht do të vdisnin për shkak të mos-
bindjes së tyre.

c. Ata do të ndaheshin nga Perëndia përgjithmonë—trupi,
shpirti dhe fryma—në Liqenin e Zjarrit.
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Mësimi 10: Adami dhe Eva nuk iu binden Perëndisë

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit


