
Premtimi dhe Mallkimi i Perëndisë

SHKRIMI I SHENJTË: Gjeneza 3:9-20

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë që Perëndia di gjithçka dhe do të dënojë çdo mëkat.

� Të tregojë që Perëndia nuk do ta lejojë Satanin të dalë fitimtar duke e
çuar njeriun drejt mëkatit, por që Perëndia do të dërgojë një Shpëtimtar
që do ta mundë Satanin dhe të shpëtojë njerëzimin nga fuqia e Satanit.

� Të tregojë rezultatet e tmerrshme të mëkatit.

� Të tregojë që njeriu nuk mund ta shpëtojë veten e tij nga mëkati.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të kuptojnë që askush nuk mund të shpëtojë duke qenë në mëkat.

� Të kuptojnë që Perëndia ka përgatitur një mënyrë për të mposhtur
Satanin.

� Të kuptojnë që të gjitha problemet në botë kanë ardhur si rezultat i
mëkatit.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Ju mund të thoni që ky mësim shpjegon “rrëmujën në të cilën jemi”.
Shpeshherë dëgjojmë burra dhe gra që ia hedhin fajin Perëndisë për problemet
e tyre si edhe për problemet që ekzistojnë sot në botë. Por Gjeneza 3 e thotë të
vërtetën shumë qartë: mëkati i njeriut është shkaku i të gjitha problemeve të
njeriut.

Ky lloj qëndrimi nuk ka ndryshuar që nga Adami dhe Eva; nëse njerëzit nuk
ia hedhin fajin Perëndisë, ata do t’ia hedhin fajin njerëzve të tjerë për mëkatet e
tyre. Duke lexuar këtë pasazh të Shkrimeve të Shenjta, edhe zemra më e ash-
për do të preket. Është si një pasqyrë që na tregon se si jemi brenda, veç asaj
kur lindim sërisht tek Krishti.

Ndoshta studentët tuaj nuk do të fillojnë të kuptojnë përgjegjësinë për sjell-
jen e tyre por do të fillojnë të shohin që ata nuk mund të fshihen nga Perëndia.
Mos harroni se ata që nuk i binden Perëndisë kanë përse të kenë frikë nga
zemërimi i Perëndisë, kështu që në shpjegimin e mësimit mos i zvogëlo pasojat
e mëkatit.

Paraqitja e hirit të Perëndisë dhe e premtimit të Tij për të dërguar një
Shpëtimtar do të ketë kuptim vetëm nëse keni shpjeguar në mënyrë të qartë:

MËSIMI

11
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Romakët
5:12-21;
8:20-22

I Korin-
tianët
15:21,22

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim paraqit ngjar-
jet që ndodhën men-
jëherë pas mëkatit të
Adamit dhe Evës.
Këtu në këtë pasazh
jepet premtimi i parë i
planit të Perëndisë për të
na dërguar Shpëtimtarin.
Që duhen marrë parasysh

në këtë mësim:

- Gjithë-dituria e
Perëndisë: Ai e pa
Adamin dhe Evën.

- Dashuria e Perëndisë: Ai
e thirri Adamin.

- Shenjtësia e Perëndisë:
Ai e mallkoi gjarpërin,
Adamin dhe Evën, dhe
tokën.

- Mëkati i njeriut: Të gjithë
njerëzit janë pasardhës
të Adamit; prandaj të
gjithë vdesin.

- Hiri i Perëndisë: Ai
premtoi për të na dër-
guar Shpëtimtarin.

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.



(1) vendi origjinal i njeriut në miqësinë me Krijuesin e tij të dashur, Perëndinë,
(2) tmerri i rebelimit të njeriut dhe mosbindja ndaj Perëndisë, dhe (3) pasojat e
tmerrshme dhe të sigurta të mëkatit.

Shumë njerëz në shoqërinë tonë e ndjejnë që ata meritojnë falje. Ata kanë
një pikëpamje të shtrembër mbi Perëndinë dhe nuk e njohin Atë ashtu siç është
Ai. Perëndia është i shenjtë dhe i drejtë dhe e ka përligjur vdekjen si dënim për
mëkatin. Fakti që ai na ka siguruar një Shpëtimtar është një akt shumë i lartë i
hirit të Tij—një nder që ne nuk e meritojmë aspak.

NDIHMESA PAMORE:

� Ndihmesa pamore e vogël (shih ilustrimin në mësim) që tregon se
Adami dhe të gjithë pasardhësit e tij do të vdesin.

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 10.

A. Hyrje

Gjeneza na mëson shumë për Perëndinë.
- Siç e kemi përmendur në mësimin tonë rreth Biblës, ne

nuk jemi thjesht duke lexuar tregime; ne jemi duke
mësuar për Perëndinë.

Ne po mësojmë se si është Ai.
Ne po mësojmë çfarë bën Ai.
Ne po mësojmë se si e trajton Ai njeriun.

- Le të jemi të vëmendshëm gjatë studimit të reagimit të
Perëndisë ndaj mëkatit të Adamit dhe Evës.
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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)



Mbani në mendje:
- Perëndia i krijoi ata—sipas shëmbëlltyrës së Tij dhe

lavdisë së Tij.
- Ata i përkasin atij.
- Ai i donte ata.
- Ai u dha atyre gjithçka që ata mund të kishin nevojë.
- Ai i paralajmëroi ata mbi pasojat e mosbindjes.
- Ata e zgjodhën vetë të mos i binden Atij.

B. Perëndia e thirri Adamin.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

$ LEXO Gjeneza 3:9

Meqë Adami dhe Eva nuk erdhën për të biseduar me
Perëndinë, Perëndia thirri, “Adam, ku je?”
- Përse e thirri Perëndia?

A e dinte Ai se ku ishin fshehur ata?
A nuk është Ai kudo?
A nuk ishte Ai atje pranë tyre midis pemëve?
A nuk po i shihte Ai ata gjatë gjithë kohës?

- Po, Perëndia mund ta shihte Adamin dhe Evën dhe e dinte
se ku ishin fshehur.

- Atëherë përse e thirri Ai Adamin?
Perëndia e thirri Adamin sepse, megjithëse Perëndi
kishte ndërmend ta dënonte Adamin dhe Evën për
mëkatin e tyre, Ai përsëri i donte ata.
Perëndia po u jepte rast që të pajtoheshin me Të që ta
pranonin që ishin gabuar që i kishin besuar Satanit në
vend që t’i besonin Perëndisë.
Perëndia po u jepte rast që të pranonin që gjithçka që u
kishte thënë Perëndia ishte e vërtetë.

Perëndia nuk kishte ndryshuar; Ai edhe sot na thërret
megjithëse ne nuk mund ta dëgjojmë zërin e tij ashtu siç
bëri Adami.
- Si na thërret neve sot Perëndia?

Perëndia na thërret nëpërmjet të gjitha gjërave që ne
shohim përreth nesh.
- Ilustro:

Çdo ditë, zëri i Perëndisë na thotë, “Më dëgjo. Unë jam
Krijuesi i të gjitha gjërave. Unë jam Perëndia i vërtetë.
Unë di gjithçka. Unë jam i gjithë-fuqishëm. Shiko
gjithë këto gjëra që kam krijuar. Unë ju dua. Shiko
gjithë këtë ushqim që kam bërë për ju. Unë ju dua.
Shiko jetën që ju kam dhuruar. Unë ju dua. Më
dëgjoni mua dhe më kërkoni.”
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II Pjetri
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Ndërsa i shohim të gjitha këto gjëra mbi tokë dhe
ndërsa shohim lart në pafundësinë e qiellit dhe gjithë
këto yje dhe mendojmë për universin që shkon tej
shikimit tonë, na kujtohet thirrja që na bën Perëndia,
dhe Ai kërkon që ne ta dëgjojmë Atë.

$ Lexo Psallmin 19:1-3

- Perëndia na thërret sepse Ai kërkon që ne ta dëgjojmë.
Shumëllojshmëria, bukuria dhe pafundësia e krijimit të
Tij duhet të na bëjnë neve të mendojmë:
- Është një më i madh, më i mençur dhe më shumë i

fuqishëm se njeriu.
- Ne duhet ta njohim Atë!

- Por Perëndia jo vetëm që na flet nëpërmjet gjërave që ka
krijuar; Ai gjithashtu na thërret nëpërmjet Fjalës së Tij.

Bibla është mesazhi i Perëndisë për secilin nga ne.
- A e mbani mend kur mësuat se çfarë privilegji i madh

është të kemi Fjalën e Perëndisë në dispozicionin
tonë?

Çfarë gjë e tmerrshme do të ishte të mos e njihnim
Fjalën e Perëndisë!
Sa e rëndësishme është për secilin nga ne, për mua
dhe për ju, që të njohim, të kuptojmë, dhe të beso-
jmë mesazhin e Perëndisë!

A e mbani mend që e kemi diskutuar se si, nëpër rrjed-
hën e shekujve, Perëndia e solli Fjalën e Tij deri tek ne
me një saktësi absolute?
Ai e ka ruajtur mesazhin e Tij me kujdes.
- Në mënyrë që ne të këtij shekulli ta njohim Atë.
- Në mënyrë që ju ta njihni Atë.
- Në mënyrë që edhe unë ta njoh Atë.

C. Adami dhe Eva u përpoqën të fshihen nga Perëndia.

^ Tema: Perëndia di gjithçka.

$ LEXO Gjeneza 3:10

Adami dhe Eva kishin frikë nga Perëndia sepse ata nuk iu
bindën urdhërit të Tij.
- Krahaso:

Nëse fëmijët do të përpiqen të bëjnë diçka që prindërit e
tyre ua kanë ndaluar ta bëjnë, ata do të presin dhe do ta
bëjnë atë që kanë menduar kur prindërit e tyre nuk janë
aty. Por kur dëgjojnë që prindërit e tyre po vijnë, ata do të
përpiqen të fshihen sepse ata kanë frikë se mos i kapin dhe
i dënojnë. Dhe kur fëmija e di që nuk i është bindur
prindërit, ai ka turp dhe nuk do që t’u afrohet prindërve në
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atë moment. Ashtu si u fshehën fëmijët sepse kishin frikë
dhe turp, po ashtu edhe Adami dhe Eva u fshehën nga
Perëndia.

Adami dhe Eva kishin arsye përse të kishin frikë.

- Ata e dinin çfarë kishin bërë.

- Ata e dinin se çfarë u tha Perëndia që do t’u ndodhte për
shkak të mëkatit të tyre.

D. Perëndia e pyeti Adamin.

$ LEXO Gjeneza 3:11

Perëndia e pyeti Adamin dhe Evën për t’u dhënë atyre rast
që të pendohen, d.m.th. të ndryshojnë mendje dhe të prano-
jnë që Perëndia nuk ka bërë asgjë të gabuar.

- Perëndia e ka autoritetin dhe fuqinë për të pyetur Adamin
sepse Ai e krijoi Atë.

Perëndi e krijoi Adamin dhe pastaj bëri Evën nga brinja
e Adamit.

Ata të dy i përkasnin Perëndisë.

Ai i bëri ata që ta donin Atë dhe t’i bindeshin Atij në
mënyrë që ata t’i sillnin lavdi emrit të Tij.

Isaia 43:7 thotë, “...sepse Unë e kam krijuar atë për lavd-
inë time, Unë e kam krijuar atë; po, unë e kam krijuar
atë.” 1

- Perëndi gjithashtu na jep jetë neve dhe gjithë njerëzve të
tjerë.

- Aktet 17:25 thotë, “... ai u jep jetë të gjithëve, dhe frymë dhe
gjithçka.”

Ai është zotëruesi ynë i ligjshëm.

Adami dhe Eva duhet t’i përgjigjeshin Perëndisë për ato
që kishin bërë, dhe ne gjithashtu, duhet t’i përgjigjemi
Atij për gjithçka që kemi menduar dhe bërë gjatë jetës
sonë.

$ Lexo Hebrejtë 4:13

- Ky varg shpreh situatën e Adamit dhe të Evës, dhe
gjithashtu shpreh edhe situatën tonë sot.

Perëndia sheh gjithçka.

Ne duhet të japim llogari para Tij për veprimet tona.

E. Adami dhe Eva përpiqen të justifikohen.

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

vetë 
veten e tij.
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1Mësuesi duhet të citojë
vetëm pjesën e sugjeruar
nga Isaia 43:7 dhe Aktet
17:25 sepse këto vargje
janë në kontekstet që
mund t’i ngatërrojnë stu-
dentët po të lexohet i gjithë
vargu në këtë kohë. ❏



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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

$ LEXO Gjeneza 3:12,13

Adami ia hedh fajin Evës.

Eva ia hedh fajin gjarpërit.

Por Perëndia tashmë i dinte të gjitha që kishin ndodhur;
asgjë nuk i shpëton Perëndisë.
- Krahaso:

Kur një njeri kapet duke bërë diçka të gabuar, zakonisht ai
përpiqet t’ia hedhë fajin dikujt tjetër. Ngandonjëherë edhe
një njeri i pafajshëm dënohet sepse ai që bëri gabimin ia
hodhi fajin të pafajshmit.

Ne mund t’ia hedhim fajin dikujt tjetër, ashtu sic bëri
Adami dhe Eva; por Perëndia i di të gjitha dhe nuk na
lejon që ne t’i shpëtojmë dënimit duke ia hedhur fajin
dikujt tjetër.

Të rinj e të vjetër, burra e gra, do të përpiqen shumë për t’iu
shmagur përgjegjësisë për mëkatet e tyre. Në shoqërinë
tonë, njerëzit shpeshherë, harzhojnë sasira të mëdha
parash për t’iu shmangur dënimit për krimet që kanë
kryer. Për fat të keq, avokatë të zgjuar, gjykatës që nuk zba-
tojnë drejtësinë, si dhe sistemi i komplikuar i ligjeve, të
gjitha këto çojnë në një sistem ligjor ku ne shohim që
drejtësia nuk zbatohet siç duhet. Shpeshherë është viktima
ajo që e pëson, bile edhe në duart e gjyqit.

Kjo është një pamje e trishtuar dhe nuk pasqyron në asnjë
mënyrë atë që Perëndia ka menduar për drejtësinë. Disa
avokatë mund të jenë “të blerë”; disa gjykatës mund të mos
jenë të zgjuar, bile edhe të pandershëm; disa nga ligjet tona
mund të jenë të padrejta. Por Perëndia nuk ka ndryshuar.
çfarëdo që t’i kalojë drejtësisë së njeriut nuk do t’i shpëtojë
drejtësisë së Perëndisë. Gjykimet e Perëndisë janë të forta
dhe nuk ndryshojnë. Ai është i shenjtë dhe i drejtë dhe di
çdo gjë që ndodh dhe gjithmonë do të bëjë atë që ka prem-
tuar.

F. Mallkimi i Perëndisë mbi gjarpërin.

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

$ LEXO Gjeneza 3:14

Perëndia e mallkoi gjarpërin sepse u përdor nga Satani.

- Perëndia nuk na e thotë se si ishte gjarpëri përpara se ta
përdorte Satani për të mashtruar Evën, por ne e dimë që
nuk rrëshqiste me barkun përtokë kur e krijoi Perëndia.
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- Por tani Perëndia tha që ai duhet të hiqet zvarrë me
barkun përtokë dhe të hajë dhe.

Perëndia e dinte që ishte Satani ai që nëpërmjet gjarpërit
mashtroi Evën.
- Perëndia di çdo gjë që mendon dhe planifikon Satani dhe

frymët e këqija.
- Ata nuk mund të fshehin gjë prej Perëndisë.
Perëndia do ta dënojë Satanin dhe të gjithë ndjekësit e tij
për të gjitha veprat e liga që kanë bërë si edhe për mosbind-
jen e tmerrshme ndaj Perëndisë.

G. Fara e premtuar e gruas.

Sapo Adami dhe Eva nuk iu bindën Perëndis dhe ndoqën
Satanin, ata u veçuan nga Perëndia dhe u komanduan nga
Satani.
- Ata nuk ishin më fëmijë të Perëndisë.
- Ata ishin fëmijë të Satanit.
Satani u bë perëndia e kësaj bote.
- Në këtë kohë, Satani ndoshta mendonte që ai e kishte

mundur Perëndinë dhe që tani ai mund të komandonte
plotësisht botën dhe gjithë njerëzimin.

- Kjo ishte ajo që donte Satani.
Por askush nuk mund të fitojë mbi Perëndinë.
- Perëndia është Krijuesi i gjithë-fuqishëm.
Perëndia premtoi që Ai do të dërgonte një Shpëtimtar që do
ta mposhte Satanin dhe do ta shpëtonte njerëzimin nga
fuqia e tij.2

$ LEXO Gjeneza 3:15

- Perëndia planifikoi që Shpëtimtari i premtuar do të ishte
fëmija e një gruaja të virgjër.

Vini re që Ai nuk thotë pjella “e tyre”.
Njeriu as që përmendet në këtë varg.

- Kur ne lexojmë për dërrmimin e “kokës”, kjo është një
pamje e shkatërrimit të udhëheqjes ose e pushtetit të një
fuqie të madhe.

Kur “koka” dërrmohet, pjesa tjetër e trupit nuk mund të
jetojë më gjatë.
Por atij që i dërrmohet “thembra” mund të jetojë, edhe
pse i plagosur.
- Shpjego:

Shpëtimtari do të luftojë kundër Satanit, perëndisë së
kësaj bote dhe sunduesi i të gjitha fuqive të liga, dhe
Shpëtimtari do ta mundë atë. Satani do të luftojë
kundër Shpëtimtarit dhe do ta plagosë Atë, por Satani
nuk do të arrijë dot ta mposhtë Atë. Ky i premtuari do
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2Paraqitja e Shpëtimtarit
krijon mundësinë për
shumë komente nga ana e
studentëve.

Para së gjithash, ata mund
të dinë diçka për Krishtin,
kështu që ata mund të
duan të bisedojnë për Të
në këtë fazë të mësimit.
Nëse në klasën tuaj përf-
shihen jo-besimtarë, për-
piqu t’i inkurajosh të gjithë
studentët të disktutojnë
për ato gjëra që janë traj-
tuar kronologjikisht deri
tani. Lërini të kuptojnë se
ju keni shumë dëshirë të
flisni për Jezus Krishtin,
dhe që ju jeni i gatshëm të
bisedoni me këdo mbasi të
mbarojë mësimi. Por gjatë
mësimit, ne do të flasim
për gjërat në atë mënyrë
siç trajtohen në Bibël.
Lerini të kuptojnë se tani
për tani, ata duhet të
përqendrohen në të vërte-
tat themelore.

Ju mund të keni edhe stu-
dentë të veçantë me të
cilët mund të bisedoni
vetëm për vetëm mbas
mësimit. Po t’i kuptojnë
Shkrimet e Shenjta, ju
mund të bisedoni mbi
komentet dhe pyetjet e
tyre. Lerini të kuptojnë që
ju e vlerësoni interesin e
tyre gjatë mësimit, por kuj-
tojua që qëllimi i mësimit
është të studiojnë Biblën
në mënyrë kronologjike. Ju
mund t’u thoni që në klasë
ka nga ata që ndoshta nuk
e dinë të gjithë historinë e
Biblës, dhe që gjatë
mësimit juve ju duhet t’i
përmbaheni tekstit në
mënyrë që studentët të
mësojnë pa rënë në kon-
fuzion. (Vazhdon në faqen
tjetër)

Efezianët
2:1,2

Gjoni
12:31

II Korin-
tianët 4:4

Isaia
7:14

Luka
1:27



ta shkatërrojë Satanin dhe do ta shpëtojë njerëzimin
nga fuqia e Satanit në mënyrë që njeriu të bashkohet
përsëri me Perëndinë.

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

Ne tashmë kemi mësuar shumë gjëra duke studiuar
Gjenezën 1 dhe 2
- Ne kemi mësuar që:

Ai ishte atje kur u filloi gjithçka.
Ai është i përjetshëm.
Ai nuk ndryshon kurrë.

- Ne kemi mësuar duke vëzhguar veprat e Tij të krijimit që:
Ai është i plotfuqishëm.
Ai është gjithkund në të njëjtën kohë.
Ai di gjithçka.
Ai është i dashur dhe i mirë.

- Gjithashtu ne kemi mësuar që Ai është i shenjtë dhe i
drejtë; Ai dënon ata që luftojnë kundër Tij dhe nuk i
binden urdhërit të Tij.

- Tani ne po e shohim që Perëndia është plot hir dhe i
mëshirshëm,

$ Lexo Psallmin 145:8

Hiri dhe mëshira janë dy fjalë të mrekullueshme.
Dikush ka thënë që:
- “Hiri” po na jep të gjitha këto gjëra të mira që ne po

gëzojmë por që nuk i meritojmë.
- “Hiri” është mirësia e Perëndisë e derdhur mbi

njerëzit që nuk e meritojnë.
- “Mëshira” nuk po na jep asnjë dënim të cilin ne e mer-

itojmë!
- Shpjego:

Ne e dimë tashmë nga ato që kemi mësuar mbi
Perëndinë që Ai gjithmonë e dënon mëkatin. Por me
dashurinë e Tij të madhe, Perëndia premtoi të gjejë një
zgjidhje duke dërguar një Shpëtimtar që të shpëtojë
njeriun nga dënimi që ai meriton.
Ai thjesht mund ta linte Adamin dhe Evën të vdiste
dhe të merrnin dënimin e përjetshëm. Kjo është ajo që
ata meritonin, por Perëndia premtoi se do të dërgonte
një Shpëtimtar që do t’i shpëtonte ata dhe gjithë
njerëzimin nga komandimi i Satanit dhe t’i kthente
ata përsëri tek Perëndia. Perëndia është i mëshirshëm
dhe plot hir.

- Ilustro:

220

Mësimi 11: Premtimi dhe Mallkimi i Perëndisë

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

(Vazhdimi i faqes së
mëparshme)

Një tjetër problem që ju
mund të ndeshni është që
disa studentë duan të dinë
përse Perëndia nuk e dër-
goi Shpëtimtarin men-
jëherë kur Adami dhe Eva
mëkatuan.

Kjo është një tjetër çështje
që Perëndia nuk na e thotë
në Fjalën e Tij; ne thjesht
duhet të besojmë që ai
çdo gjë e bën mirë dhe në
kohën e duhur. Kjo mund
të mos e kënaqë atë që
bën pyetjen. Inkurajoi të
mendojnë ato që kanë
mësuar deri tani për
Perëndinë dhe pozitën e
Tij si sovran dhe njohuritë
e Tij për gjithçka. Kujtoi që
Ai është pafundësisht më i
mençur se ne. Inkurajoi t’i
përqendrojnë mendimet
dhe energjitë në ato që na
thotë Bibla (Shumë pak
njerëz në të vërtetë e kanë
bërë këtë!)  Ju më mirë
sugjerojuni atyre që të
mësojnë se si është
Perëndia dhe çfarë ka bërë
Ai sipas Fjalës së Tij, se
sa të pyesësh gjëra që ata
mund të mos i kuptojnë
ose që mund t’i kishin bërë
ndryshe po të ishte në
dorën e tyre. Bëhu
zemërgjerë dhe lërini të
kuptojnë që ju i vlerësoni
pyetjet dhe interesin e
tyre. ❏



Mendo për në të ri që nuk ka ndjekur udhëzimet e
babait të tij dhe ka marrë e po nget makinën e
shtëpisë. I riu humbet kontrollin e makinës dhe dëmto-
het rëndë. Kur babai dëgjon për aksidentin e të birit, ai
menjëherë vjen në spital që të jetë pranë të birit. I biri
ka turp dhe frikë ta shohë të atin e tij. I biri tani e di që
ai meriton zemërimin e të atit.
Por në vend që i ati të inatoset me të birin, ai tregon
shqetësim për shëndetin e të birit. Ai sillet mirë me të
birin. Megjithëse e di që i biri duhet të dënohet rëndë
për mosbindjen e tij, i ati e ndihmon të birin që të
shërohet sa më shpejtë.
Babai ka shfaqur hir duke i plotësuar të birit nevojat
në vend që t’i japë atë që meriton.

- Krahaso:

Por Perëndia është më i dashur dhe plot hir se çdo
baba i kësaj toke. Perëndia, kur i krijoi, i dha Adamit
dhe Evës çdo gjë që ata kishin nevojë. Perëndia nuk
kishte pse u jepte atyre kaq shumë gjëra të mira; por Ai
ua dha, sepse Ai është i mirë dhe i dashur. Kur Adami
dhe Eva rebeluan kundër Perëndisë, ata meritonin
zemërimin e Perëndisë. Por çfarë bëri Perëndia? A i
dërgoi Ai ata menjëherë në dënimin e përjetshëm? Jo!
Sepse Ai është i mëshirshëm dhe plot hir, Ai premtoi
t’u dërgonte Shpëtimtarin për t’i shpëtuar ata nga
dënimi që ata meritonin.

- Kur flasim për hirin e Perëndisë dhe mëshirën e Tij, ne
zakonisht i vëmë në kontrast kundrejt mëkatit të njeriut.

Dashuria e Perëndisë shfaqet gjatë gjithë krijimit.
Por ne e shohim hirin e Perëndisë dhe mëshirën e Tij
mbasi njeriu rebeloi kundër Perëndisë që e donte atë.

H. Mallkimi i Perëndisë mbi gruan.

$ LEXO Gjeneza 3:16

Perëndi i foli Evës dhe i tha që meqënëse ajo nuk iu bind
Perëndisë:
- Ajo dhe të gjitha nënat në të ardhmen do të vuajnë gjatë

lindjes.
- Burri i saj do të ketë pushtet mbi gruan.

I. Mallkimi i Perëndisë mbi burrin dhe mbi tokën.

$ LEXO Gjeneza 3:17-19

Adami me budallallëk e dëgjoi Evën në vend që t’i bindej
Perëndisë.
- Adami i dinte ato që i kishte thënë Perëndia.
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- Por ai donte të ndiqte ato që i tha Eva sesa të bënte vull-
netin e Perëndisë.

- Sa në mënyrë të stërholluar punon Satani që të na bëjë t’i
besojmë atij në vend që t’i besojmë Perëndisë!

- Krahaso:
Bile edhe familjet tona mund të na pengojnë dhe të na
bëjnë të mendojmë që ne nuk kemi nevojë të besojmë tek
Perëndia. Satani përdori gjarpërin për të mashtruar Evën.
Por ai përdori Evën që ta bëjë Adamin të mos i bindet
Perëndisë. As Adami dhe as Eva nuk zgjodhën drejt, dhe të
dy e dinin çfarë u kishte thënë Perëndia.
Ne duhet të sigurohemi mirë që ne i besojmë Perëndisë se
sa njerëzve. Sic e kemi mësuar më parë, Satani i shpreh
gënjeshtrat e tij nëpërmjet njerëzve; dhe ai përpiqet t’i bëjë
ato sa më tërheqëse.
Ju mund ta mbani mend që mësimi ynë i parë ishte
autoriteti i Biblës. Ne nuk duhet harrojmë kurrë që Fjala e
Perëndisë  u shkrua për ne që ne ta njohim Atë dhe të dimë
çfarë është e drejtë. Perëndia është autoriteti më suprem
për të gjithë të vërtetën; askush nuk është më i mençur sesa
Ai. Eva u përpoq të provonte se mos Satani ishte më i
mençur se Perëndia. dhe Adami vendosi të zgjidhte vetë për
jetën e tij. Historia e mëkatit të Adamit dhe Evës duhet të
na paralajmërojë që ta shikojmë me kujdes Biblën, të
mësojmë ato që thotë Bibla dhe të besojmë çka thotë
Perëndia në Fjalën e Tij.

Ngaqë Adami dhe Eva e dëgjuan Satanin, ata ranë në kurth
dhe nuk iu bindën Perëndisë; prandaj, Perëndia tha që, prej
kësaj kohe, toka do të mallkohet.
- Krahaso:

Përpara se të mëkatonte Adami, ai kujdesej për kopshtin.
- Çdo gjë rritej pa punën e rëndë të Adamit.
- Barërat e këqija nuk rriteshin; dhe nuk kishte dëmtues.
Por kur Adami mëkatoi, Perëndia e mallkoi tokën.
- Shumë barëra të këqija filluan të rriteshin.
- Kjo e vështirësoi punën e Adamit.

Rezultatet e mëkatit ndikuan jo vetëm mbi Adamin dhe
Evën por edhe mbi kopshtin e bukur që u kishte dhënë
Perëndia.
Në fakt, gjithçka e keqe në botë ekziston për shkak të mos-
bindjes ndaj Perëndisë.
- Satani dhe ndjekësit e tij nuk iu bindën Perëndisë dhe

tani enden mbi tokë.
- Kur njeriu nuk iu bind, mëkati i tij ndikoi të gjithë kri-

jimin.
Përse mëkati i njeriut ndikoi gjithë krijimin?
- Perëndia e kishte bërë tokën për njeriun.
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Ngaqë Ai e donte njeriun, Perëndia i dha atij çdo gjë i
nevojitej atij.
Ngaqë Ai e donte njeriun, Perëndia nuk i bëri gjërat
thjesht të përshtatshme, por shumë të bukura dhe me
bollëk.

- Tani njeriu e hodhi poshtë dashurinë e Perëndisë për të.
- Pjesë e pasojës ishte që njeriu të mos jetonte më në një

ambient të përsosur.
Ne sot jetojmë në një botë që edhe sot po vuan nga ai mal-
lkim.
- Ne vazhdimisht luftojmë kundër sëmundjeve, dhimbjes,

dobësisë, dhimbjeve në lindje, punës së rëndë, kushteve të
vështira të motit, kafshëve dhe insekteve dëmtuese,
barërat e këqija, trishtimit dhe vdekjes.

- Asnjë prej këtyre nuk ekzistonin përpara se të mëkatonte
Adami dhe Eva.

Perëndia u kishte siguruar atyre një vend të përsosur
për të jetuar dhe donte që ata të jetonin në harmoni të
përsosur me Të për jetë të jetëve.
Por njeriu vendosi të rebelonte kundër Perëndisë, dhe ai
rebelim solli pasoja shkatërrimtare të cilat po i vuajmë
edhe sot.

Trupi i Adamit duhet të vdiste, ashtu siç kishte thënë
Perëndia.
- Perëndia e kishte bërë Adamin nga dheu i tokës.
- Ngaqë Adami mëkatoi, Perëndia i tha Adamit që trupi i tij

duhet të vdiste dhe të kthehej përsëri në tokë.
Kur e krijoi Adamin dhe Evën, Perëndia nuk mendoi që ata
duhej të vdisnin.
- Por tani Adami dhe Eva duhej të vdisnin për shkak të

mosbindjes ndaj Perëndisë.
- Dënimi për mëkatin është vdekja.

Jo thjesht vdekje fizike.
Por veçim nga Perëndia tani dhe gjithmonë dhe dënim i
përjetshëm në Liqenin e Zjarrit.

J. Adami dhe Eva janë prindërit e të gjithë njerëzve.

$ LEXO Gjeneza 3:20.

Megjithëse njerëzit kanë ngjyra lëkure të ndryshme, ne si
origjinë kemi të njëjtët prindër, Adamin dhe Evën.3

Aktet 17:26 thotë që Perëndia “nga një gjak i ka bërë të
gjithë kombet e njerëzve.”
- Eva është e para grua dhe nëna e çdo qenie njerëzore.
- Adami është babai i të gjithëve.
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3Kjo pikë është shumë e
rëndësishme. Disa studentë
mund të përpiqen ta
kundërshtojnë me argu-
menta këtë fakt. Mos hyr në
debat me ta; thjesht thuaju
të vërtetën që shprehet tek
Aktet 17:26. ❏



Adami u nda nga Perëndia sepse ai nuk pranoi t’i bindej
Atij.
- Mëkati i Adamit e prishi marrëdhënien e përsosur me

Perëndinë si edhe përsosmërinë e tokës që Perëndia u
kishte dhënë për të jetuar.

- Mëkati i tij solli një numër trishtimesh.
Për shkak të mëkatit të Adamit, ai duhej të vdiste, dhe
gjithë fëmijët e tij po ashtu duhej të vdisnin.
Grafiku i sugjeruar:

$$ Lexo Romakët 5:12

Të gjithë njerëzit në çdo vend vdesin sepse janë pasardhës të
Adamit.

K. Përfundim.

Djalli nuk i detyroi ta bënin.
- Adami dhe Eva e dinin çfarë u tha Perëndia.
- Por ata megjithatë nuk iu bindën Atij.
Mendo dashurinë e madhe që ushqente Perëndia për
Adamin dhe Evën.
- Ai çdo gjë e kishte krijuar të mirë dhe të bukur dhe të

dobishme për ta.
- Ai i krijoi ata dhe u dha jetë.
- Ai ishte Krijuesi i tyre, dhe Ai komunikoi me ata, duke iu

thënë gjithçka që ata duhej të dinin.
Mendo për tmerrin e mëkatit të tyre dhe mëkatin tonë për-
para Perëndisë së dashur dhe të shenjtë.
Por mendo hirin që tregoi Perëndia në premtimin e Tij për të
na dërguar një Shpëtimtar!
Dashuria e Perëndisë është shumë e mahnitshme.
Sa i trishtueshëm duket mëkati para dashurisë së
Perëndisë.
Mëkati solli pasoja të tmerrshme.
- Ne jetojmë çdo ditë me ato pasoja.
- Në Bibël ne e kemi parë se si filluan të gjitha trishtimet e

jetës.
- Dhe shohim një Perëndi të shenjtë dhe të drejtë—i vërtetë

dhe i përsosur në çdo gjë që bën.
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Adami duhej të vdiste
o

Të gjithë pasardhësit e Adamit duhej të vdisnin

o

o

o

o oo



Në mësimin tonë tjetër do të shohim se çfarë u siguroi
Perëndia Adamit dhe Evës me hirin e Tij të bollshëm.

PYETJE:

1. A e thirri Perëndia Adamin sepse nuk e dinte se ku ishin
Adami dhe Eva? Jo, Perëndia e dinte se ku ishin ata.
Perëndia donte që ata me vullnetin e tyre të vinin dhe të pra-
nonin mëkatin e tyre.

2. A mund t’i fshihet njeri Perëndisë? Jo, Perëndia na sheh në
çdo kohë, pavarësisht se ku jemi.

3. Përse kishte të drejtë Perëndia të thërriste Adamin dhe ta
pyeste atë?
a.Perëndia ishte Krijuesi i Adamit

b. Adami dhe Eva i përkisnin Perëndisë.

c. Perëndia e bëri Adamin që ai ta donte Atë dhe t’i bindej
Atij.

4. Përse Perëndia ka të drejtë të kërkojë bindje? Sepse Ai u dha
jetë të gjithëve.

5. Cili ishte mallkimi i Perëndisë mbi gjarpërin? Që nga ajo
kohë, ai duhej të zvarritej me barkun përdhe.

6. Çfarë mund t’i fshehin Satani dhe frymët e liga Perëndisë?
Ata nuk mund të fshehin gjë nga Perëndia. Ai i di të gjitha
mendimet e tyre.

7. Kë premtoi Perëndia se do të dërgonte? Perëndia premtoi se
do të dërgonte një Shpëtimtar.

8. Si do të vinte Shpëtimtari? Nëpërmjet farës së gruas.

9. Çfarë tha Perëndia se do të bënte Biri i virgjër? Ai do të
mposhte Satanin dhe do të shpëtonte njeriun nga vdekja dhe
pushteti i Satanit.

10. Përse premtoi Perëndia që do të dërgonte një Shpëtimtar?
Sepse Perëndia i do të gjithë njerëzit.

11. A e meritonin Adami dhe Eva dashurinë e Perëndisë dhe
premtimin e Tij për një Shpëtimtar? Jo, ata meritonin të
shkonin në dënimin e përjetshëm.

12. Si do t’ia përshkruanit dikujt kuptimin e fjalës “hir”? Hir do
të thotë të japësh atë që ke nevojë dhe jo atë që meriton.

13. Përse nuk folëm ne për hirin e Perëndisë gjatë mësimeve të
para mbi krijimin? Hiri dhe mëshira janë reagime të
Perëndisë kundrejt mëkatit të njeriut dhe nuk nevojiteshin
përpara se njeriu të mëkatonte.

14. Në secilën nga këto aspekte të renditura më poshtë, bëj dal-
limin midis situatës së Adamit dhe Evës përpara se të
mëkatonin dhe mbasi mëkatuan dhe u mallkuan nga
Perëndia.
a. “Marrëdhënia me Perëndinë” Ata kishin qenë miq me
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priste përjetësia në Liqenin e Zjarrit dhe larg pranisë së
Perëndisë.

b. “Marrëdhënia me njëri tjetrin”. Eva iu dha Adamit si një
ndihmëse që të sundonte bashkë me Adamin mbi tokë;
tani Adami duhej të sundonte mbi të.

c. “Jeta e tyre e përditshme dhe shëndeti”. Puna e Adamit
kishte qenë e rehatshme; tani do të ishte e vështirë sepse
barërat e këqija dhe dëmtuesit do ta vështirësonin punën
në kopsht. As Adami dhe as Eva nuk e dinin se çfarë ishte
dhimbja; tani Eva duhej të vuante dhimbjet e lindjes dhe
të dy do të vuanin, të sëmureshin dhe të vdisnin.

15. A ka sot në botë dëshmi të mallkimit të Perëndisë mbi
Adamin dhe Evën? Sëmundja, trishtimi, dhimbjet e lindjes,
vdekja, puna e rëndë, gjembat dhe barërat e këqija,
thatësirat, stuhitë shkatërruese, bimët helmuese, kafshët dhe
insektet dëmtuese. Këto janë shenja të mallkimit të
Perëndisë.

16. Kush janë prindërit e parë të gjithë njerëzimit? Adami dhe
Eva.

17. Përse vdesin të gjithë njerëzit? Sepse Adami nuk iu bind
Perëndisë, dhe të gjithë pasardhësit e Adamit duhet të
vdesin.
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