
Dispozita dhe Gjykimi i Perëndisë

SHKRIMI I SHENJTË: Gjeneza 3:21-24, 4:1,2

QËLLIMET E MËSIMIT:

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

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

� Të tregojë që vetëm Perëndia mund ta ndihmojë njeriun të bëhet i
pranueshëm për Të.

� Të tregojë që mëkati i Adamit ka kaluar tek të gjithë njerëzit.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të kuptojnë që ata janë mëkatarë.

� Të kuptojnë që ata nuk mund të shpëtojnë duke qenë në mëkat.

� Të kuptojnë që ata vetë nuk mund të bëjnë gjë për t’u pranuar nga
Perëndia.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Ky mësim paraqet disa parime themelore që pjesa dërmuese e shoqërisë
sonë kanë vendosur t’i shmangen ose t’i refuzojnë. Është për të ardhur keq, por
shumë nga ata që i kanë refuzuar këto parime janë edhe shumë të ashtu-quaj-
tur grupe kristiane, të cilët kanë zgjedhur, siç e tha Pali, “një tjetër ungjill”
(Galacianët 1:6).

Para së gjithash, Fjala e deklaron shumë qartë që Perëndia vrau kafshët
me qëllim që të bënte rregullime të përshtatshme për Adamin dhe Evën.
Megjithëse gjaku i kafshëve nuk mund të shpaguante kurrë mëkatin, Perëndia
që nga ajo kohë e deri në ardhjen e Krishtit, e pranoi gjakun e kafshëve si një
lloj ose si një tabllo e dënimit që mëkati meriton. Romakët 6:23 thotë, “Sepse
shpagimi i mëkatit është vdekja...” Hebrejtë 9:22 thotë, “...nuk ka shpagim pa
derdhjen e gjakut.”

Së dyti, Fjala na tregon se njeriu nuk mund të vijë tek Perëndia sipas
kushteve të njeriut; njeriu duhet të vijë tek Perëndia sipas rrugës që Perëndia ka
përgatitur për njeriun që ky i fundit të pranohet prej Tij. Veshjet e Adamit dhe të
Evës me gjethe nuk ishin të pranueshme për Perëndinë; asgjë tjetër që ne
mund të përpiqemi të bëhemi të pranueshëm për Perëndinë nuk vlen.

Refuzimi ose shtrembërimi i këtyre dy parimeve ka çuar në lindjen e shumë
feve të rreme. Sa joshëse është për njeriun të ndjekë çdo lloj feje që e lehtëson
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12

227

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky pasazh i Shkrimeve të
Shenjta thekson shen-
jtërinë e Perëndisë dhe
Hirin e Tij. Këtu ne
shohim sakrificën e parë
me gjak për mëkatin dhe
veprimin plot hir të
Perëndisë për të veshur
Adamin dhe Evën.
Perëndia po shpreh fak-
tin që njeriu vetë nuk
mundet të shpëtojë
vetveten dhe po jep një
analogji  në lidhje me
Shpëtimtarin e
ardhshëm.
Disa çështje:

- Veshja që Adami dhe
Eva kishin bërë për
veten e tyre nuk ishte e
përshtatshme për
Perëndinë.

- Perëndia përgatiti veshje
prej lëkure për ta.

- Perëndia i nxori Adamin
dhe Evën nga kopshti
dhe ruajti portën e kop-
shtit që ata të mos kthe-
heshin më atje.

- Perëndia është dhuruesi
i jetës.

- Kaini dhe Abeli lindën
jashtë kopshtit.; ata
lindën mëkatarë.

- Të gjithë pasardhësit e
Adamit lindën mëkatarë,
të ndarë nga Perëndia.

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.



dënimin e rëndë të mëkatit! Sa joshëse është për njeriun që të gjejë rrugën e tij
për t’i shpëtuar mëkatit. Sa mashtrues që është mëkati! Sa mashtruese që
është zemra e njeriut! dhe sa mashtrues është Armiku!

Në qoftë se Satani na bën “të ndjehemi fetarë” dhe të mos e kuptojmë të
vërtetën mbi Fjalën e Perëndisë, ai në mënyrë të rafinuar na ka ndarë nga
Perëndia dhe jeta e amshuar. Për aq kohë sa njeriu të ndjehet fetarë, ai nuk ka
ndër mend të kërkojë të dijë më shumë për Perëndinë. Gjoni 9:14 regjistron
fjalët e Jezusit drejtuar farisejve: “Po të ishit të verbër, ju nuk do të kishit rënë
në mëkat: por tani ju thoni, Ne shohim; prandaj që mëkati mbetet.”

Kjo është historia e sakrificës së parë me gjak për mëkatin, dhe tregon që
Perëndia do të pranojë vetëm ata që vijnë tek Ai sipas mënyrës së Perëndisë.

Shumë grupe fetare do ta quanin këtë lloj shpjegimi “të ngushtë”. Kështu
bëri edhe Jezusi! Mateu 7:13,14 citon fjalët e Tij, “Hyni në atë portë të ngushtë:
sepse e gjërë është porta dhe e madhe është rruga, që çon në shkatërrim, dhe
shumë do të shkojnë asaj rruge: Sepse e vogël është porta dhe e ngushtë
është rruga që çon drejt jetës, dhe pak do ta gjejnë atë.”

Qofshim besnikë për t’i ndihmuar studentët të shohin dhe të zgjedhin
rrugën e ngushtë! Të vërtetat në këtë mësim janë një pjesë thelbësore e
themelit mbi të cilin do të ngrihet pjesa tjetër e të vërtetave të rrugës së
ngushtë.

NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja kronologjike Nr. 7, “Adami dhe Eva Nxirren jashtë Kopshtit”

� Skema kronologjike

� Ndihmesat pamore (të ilustruara në këtë mësim) tregojnë që Adami dhe
të gjithë pasardhësit e tij janë mëkatarë dhe tregojnë ndarjen midis
Perëndisë dhe Adamit dhe të gjithë pasardhësve të tij (këto mund të
bëhen gjatë shpjegimit të mësimit).
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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)

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 11.

A. Hyrje

Studiuesit e historisë na mësojnë se njohja e atyre që kanë
ndodhur në të kaluarën na lejon të kuptojmë ato që po ndod-
hin sot.
Bibla është historia e vërtetë.
Ngjarjet e regjistruara në Gjenezën 3 ndikojnë të gjithë
njerëzimin—çdo njeri sot—ju dhe mua.
Perëndia i regjistroi këto në Fjalën e Tij në mënyrë që ne ta
lexojmë dhe ta kuptojmë.
Perëndia na i komunikoi këto gjëra neve sepse Ai donte që
ne ta njihnim Atë.
Gjatë leximit, le t’i kushtojmë vëmendjen e duhur asaj që po
bënte Perëndia në periudhën më kritike të historisë së
njerëzimit.

B. Perëndia e refuzoi veshjen që kishin përgatitur Adami dhe
Eva.

^ Tema: Njeriu është mëkatatar. Atij i nevojitet 
Perëndia dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten

e tij.

^ Tema: Njeriu mund të vijë tek Perëndia vetëm
sipas 

vullnetit dhe planit të Perëndisë.

$ LEXO Gjeneza 3:21

Le të lexojmë përsëri atë që bënë Adami dhe Eva për të
mbuluar lakuriqësinë e tyre.

$ LEXO Gjeneza 3:7

- Ata përgatitën veshje prej gjetheve.
- Ngaqë nuk iu bindën Perëndisë, ata u shqetësuan dhe nuk

donin që Perëndia t’i shihte lakuriq.
Por Perëndia nuk pranoi veshjet që kishin bërë Adami dhe Eva.
- Përse?

Ai donte t’i mësonte ata që nuk mund të vishnin çdo
gjë për t’u bërë të pranueshëm para Perëndisë.
Perëndia nuk mund të pranojë çdo gjë që bëhet sipas
ideve të njeriut.
Perëndia pranon ato që bëhen sipas mënyrës së Tij.
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Isaia
64:6

Efezianët
2:8,9
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Askush nuk mund të bëhet i pranueshëm për Perëndinë
me ato që bën ai vetë.

Njerëzit edhe sot bëjnë shumë gjëra për t’u bërë të
pranueshëm para Perëndisë; ata përpiqen të fshihen për
mëkatet e tyre, siç bëri Adami dhe Eva.

- Shpjego:

Disa njerëz mendojnë se po të shkojnë në kishë ose të bëjnë
gjëra të mira, kjo mund t’ua justifikojë veprimet e gabuara
që mund të kenë bërë.

Ju ndoshta mund të mendoni edhe shumë shembuj të tjerë
të këtij lloji ku njerëzit bëjnë diçka nga ana e tyre për të
kompensuar mëkatin. Perëndia këtë e sheh dhe kjo nuk
është e pranueshme për Të. Ne duhet të vijmë tek Perëndia
dhe të gjejmë mënyrën e Tij për t’u bërë të pranueshëm për
Të. Ai thjesht nuk ka për të pranuar çdo gjë që ne mund të
bëjmë. Pavarësisht se sa fetare ose të arsyeshme ose të
shtrenjta përpjekjet tona mund të jenë, megjithatë ato
kurrë nuk mund të na justifikojnë mëkatet tona dhe që ta
bëjnë Perëndinë të mos kërkojë vdekjen si dënim për
mëkatin.

C. Perëndia therri kafshët.

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

Vdekja e parë në botë erdhi nga mëkati.

- Perëndia therri kafshët

U derdh gjaku i kafshëve.

Perëndia pastaj mori lëkurën nga kafshët.

- Adami dhe Eva nuk e bënë këtë; Perëndia therr kafshët
dhe u merr lëkurën.

- Perëndia po u kujtonte Adamit dhe Evës që mosbindja
ndaj Tij solli vdekjen në këtë botë.1

D. Perëndia i siguroi Adamit dhe Evës veshje.

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

Përse i therri Perëndia kafshët?

Për siguruar veshje për Adamin dhe Evën fajtorë.

- Perëndia u siguroi atyre veshje nga lëkurët e kafshëve që
Ai therri.

- Perëndia e bëri këtë për Adamin dhe Evën, megjithëse ata
nuk e meritonin.

Vetëm Perëndia mund t’u siguronte atyre veshjet që do t’i
bënin të pranueshëm për Të.
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1Këtu Perëndia po përgatit
një analogji shpërblyese të
së vërtetës të shprehur tek
Isaia 61:10, “...ai më ka
veshur me petkat e shpë-
timit, më ka mbuluar me
rroben e drejtësisë...” më
vonë ne do ta përdorim
këtë analogji për të zbu-
luar të vërtetën e
zëvendësimit dhe mbulimin
e drejtësisë së Krishtit të
përftuar me anë të besimit.
Mos e apliko këtë të
vërtetë me studentët tuaj
duke iu përmendur
Ungjillin. Vetëm sa bëjua
të qartë që Perëndia nuk
pranon atë që bëri Adami
dhe Eva dhe që Perëndia
iu siguroi atyre rroba, dhe
atë që ne bëjmë nga ana e
jashtme nuk mund ta
kënaqë Perëndinë. Në këtë
fazë të mësimit vetëm kjo
do të mjaftonte për t’ua
thënë studentëve. Ju po
vini themelet dhe po ven-
dosni parimet shpirtërore.
Më vonë kur të shpjegoni
Ungjillin, ju do t’i drejto-
heni këtij ilustrimi. ❏



E. Perëndia e vesh Adamin dhe Evën me lëkurë.

Perëndia e vesh Adamin dhe Evën me lëkurë.
- Ai nuk u dha thjesht rrobe dhe u tha t’i vishni.
- Perëndia e veshi Adamin dhe Evën me ato që Ai bëri.

F. Perëndia e nxori Adamin dhe Evën nga kopshti, larg
pemës së jetës.

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

$ LEXO Gjeneza 3:22,23

Perëndia Ati, Perëndia Biri dhe Perëndia Fryma e Shenjtë e
thanë këtë.
- Ata po flisnin për Adamin dhe Evën.
- Kur Perëndia bëri fillimisht Adamin dhe Evën, ata nuk

dinin ndonjë gjë të keqe ose të ligë.
- Ata dinin vetëm atë që ishte e mirë.

Çdo gjë që bëri Perëndia dhe që ua dha atyre ishte e
mirë.
Çdo gjë që u tha Perëndia për ta bërë ishte e mirë.

- Por kur ata nuk iu bindën Perëndisë Krijuesit të tyre, ata
panë që jo çdo gjë është e mirë.2

Satani e kishte mashtruar Evën duke i thënë që fruti i
pemës të së mirës dhe të keqes ishte ushqim i mirë për të.
Por sapo Adami dhe Eva hëngrën atë frut:
- Ata u mbushën me turp dhe frikë.
- Tani ata e dinin që jo çdo gjë do të ishte e mirë, disa gjëra

do të ishin të këqija.
Adami dhe Eva duhet t’i kishin besuar Perëndisë.
- Perëndia e dinte se çfarë ishte e mirë dhe e keqe.
- Adami dhe Eva duhet t’i kishin besuar Atij që t’i ushë-

zonte në vend që të vendosnin vetë.
Perëndia u kishte dhënë çdo gjë të mirë për të ngrënë—Ai
bile u kishte dhënë mundësinë që të hanin edhe nga pema e
jetës.
Por ata zgjodhën që të mos i bindeshin Perëndisë dhe të
hanin frutin e pemës së dijes të së mirës dhe të keqes—njëra
pemë e vetme të cilën Perëndia ua kishte ndaluar.
Tani, ngaqë ata nuk iu bindën Perëndisë, Ai nuk do t’i
lejonte më ata të hanin nga pema e jetës.
- Merr parasysh:

Gjeneza 3:22 thotë që arsyeja përse Perëndia i nxori nga
kopshti i Edenit ishte që ata të mos hanin nga pema e jetës
dhe të mos jetonin për jetë të jetëve.
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2Dikush mund të pyesë,
“Nëse Perëndia çdo gjë e
krijoi të përsosur, atëherë
si ka mundësi që çdo të
jetë e keqe?” Ju mund t’ua
kujtoni atyre që Satani ka
zgjedhur të mos i bindet
Perëndisë. Ai ishte i lig. ❏



Në të vërtetë ky ishte një veprim i mëshirës së Perëndisë
- Perëndia nuk donte që njerëzit fizikisht të jetonin

përgjithmonë si mëkatarë. (A mund të imagjinoni se si
mund të ishte bota sikur të gjithë njerëzit e këqinj të
jetonin përgjithmonë?)

- Duke i nxjerrë nga kopshti, Perëndia bëri që të zbatohet
pasoja e mëkatit—vdekja.

Ngaqë u ndanë nga Perëndia, edhe ata duhet të vdisnin
fizikisht.
Prandaj, Perëndia e nxori Adamin dhe Evën, babain dhe
nënën e të gjithë njerëzve, nga kopshti, larg nga pema e
jetës.

^ Tema: Perëndia është sovran dhe suprem.

- Perëndia i vuri ata në kopsht dhe i tha të hanin nga pema
e jetës.

- Tani që ata mëkatuan para Tij, Perëndia i nxori nga kop-
shti, larg pemës së jetës, që ata të vdisnin.

- Krahaso:
Kur Satani mëkatoi, Perëndia e hoqi nga pozita e tij e
mrekullueshme në Parajsë. Tani, për shkak të urrejtjes së
Perëndisë, Ai edhe Adamin dhe Evën i nxori nga kopshti.

Perëndia nuk pyet ndonjë njeri se çfarë duhet të bëjë; Ai
është suprem në tërë universin.
- Askush nuk mund të luftojë kundër Perëndisë.
- Ne nuk mund ta mashtrojmë ose t’ia hedhim Atij.
Perëndia e urren mosbindjen ndaj urdhërave të tij dhe nuk
do të lejojë askënd të pabindur që të jetojë me Të.

G. Perëndia vuri çerubimin dhe një shpatë flakëruese që të
ruante rrugën për te pema e jetës.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe nuk mund ta shpëtojë vetë veten e tij.

$ LEXO Gjeneza 3:24

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NO. 7,
“ADAMI DHE EVA NXIRREN NGA
KOPSHTI”

Në lindje të kopshtit të Edenit, Perëndia vuri disa nga
engjëjt e Tij të mirë të quajtur çerubim dhe një shpatë zjarri
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që kthehej nga çdo anë, për t’u siguruar që Adami dhe Eva
nuk mund të ktheheshin më prapa që të hanin nga pema e
jetës.
- Po të përpiqeshin të ktheheshin prapa, engjëjt e mirë të

Perëndisë do t’i shihnin, dhe ata do të vriteshin nga
shpata e zjarrit.

- Ata s’kishin se çfarë të bënin.3

- Kur Perëndia i nxori jashtë kopshtit të Edenit, ky ishte
fundi.

- Nuk kishte në mënyrë absolute asnjë mënyrë që ata të
ktheheshin përsëri tek pema e jetës.

Tani ata do të rriteshin dhe do të vdisnin.

H. Perëndia është dhënësi ijetës.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

$LEXO Gjeneza 4:1

Eva e tha këtë sepse ajo e dinte që Perëndia është dhënësi
ijetës.
- Perëndia e bëri Adamin nga dheu i tokës dhe fryu jetë në

trupin e tij.
- Perëndia e bëri Evën nga brinja e Adamit.
- Çdo njeri ka marrë jetë nga Perëndia.
- Jetën tuaj jua ka dhënë Perëndia.
- Psallmi 100:3 thotë, “A e dini ju që ZOTI ai është Perëndia:

ai na ka bërë ne, dhe jo ne veten tonë?”

SKEMA KRONOLOGJIKE: TREGO EMRAT “KAIN DHE
ABEL”.

I. Kaini dhe Abeli të dy lindën jashtë kopshtit.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia  

dhe nuk mund ta shpëtojë vetë veten e tij.

$ LEXO Gjeneza 4:2

Ngaqë Adami dhe Eva mëkatuan kundër Perëndisë, ata u
nxorën jashtë kopshtit, larg pemës së jetës.
- Kaini dhe Abeli lindën jashtë kopshtit, larg pemës së

jetës, sepse Adami, babai i tyre ishte jashtë kopshtit.
- Kaini dhe Abeli lindën si mëkatarë sepse Adami babai i

tyre ishte mëkatar.
Po të mos kishte mëkatuar Adami, Kain dhe Abeli do të
kishin lindur me aftësinë për të njohur, për ta dashur
dhe për t’iu bindur Perëndisë.
Përkundrazi, ata lindën nën kontrollin e Satanit.
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3Kur të shpjegoni që njeriu
u nxor nga kopshti, duhet
ta theksoni që nuk mund të
kthehej më prapa.
Nëpërmjet shpjegimit të
Fjalës së Perëndisë, ne po
vëmë themelet që studen-
tët tanë të kuptojnë se,
nëse Perëndia nuk krijoi
një rrugë për t’u kthyer
përsëri tek Ai, ata destino-
hen për në dënimin e për-
jetshëm. ❏

Psallmi
100:3

Aktet
17:25



Kur Perëndia krijoi Adamin dhe Evën, ata ishin të përsosur
përpara Perëndisë, dhe Ai i deshi dhe i pranoi ata.
- Po t’i ishin bindur Atij, ata do të vazhdonin të jetonin në

kopsht dhe të hanin nga pema e jetës.
- Fëmijët e tyre do të kishin lindur të përsosur dhe do të

jetonin në kopsht.
- Edhe ata do ta donin Perëndinë dhe do të pranoheshin

plotësisht prej Tij.
Por për shkak të mëkatit të Adamit që hëngri frutin e
ndaluar, Kaini dhe Abeli lindën mëkatarë, të ndarë nga
Perëndia, jashtë kopshtit, dhe larg pemës së jetës.
Adami nuk ishte vetëm babai i Kainit dhe Abelit por në të
njëjtën kohë ai është edhe babai i të gjithë racës njerëzore.
- Adami ishte stërgjyshi juaj.
- Adami ishte stërgjyshi im.
- Ai ishte stërgjyshi i gjithkujt.
Prandaj, ngaqë Adami nuk iu bind Perëndisë dhe u nda prej
Tij, të gjithë njerëzit e kësaj bote kanë lindur mëkatarë, të
ndarë nga Perëndia dhe me Satanin si babanë e tyre.
Ndihmesa pamore e sugjeruar:

- Shpjego:
Ne nuk duam të mendojmë që kemi lindur me një predis-
pozitë ndaj mëkatit. Por mendo për një moment për fëmijët.
A keni parë ndonjëherë një fëmi të vogël që të mos jetë fare
egoist? Jo. Fëmijët duhet të mësohen që të ndjajnë gjërat
me të tjerët dhe të kujdesen për të tjerët. Fëmijët nuk kanë
lindur me një natyrë për t’u bindur; ata duhet të mësohen
që të binden. A keni dëgjuar ndonjë fëmijë të vogël që të
mos të thotë “po” përpara se të mësojë të thotë “jo”? A keni
parë ndonjë fëmi të vogël që të bëjë çdo gjë që i thonë
prindërit dhe ta bëjë në kohën që i thonë prindërit? Jo.
Fëmijët janë egoistë (disa më shumë se të tjerët) dhe duhet
të mësohen që t’i nënshtrohen autoritetit të prindërve të
tyre dhe autoritetit të Perëndisë.
Si trashëgimia jonë ashtu edhe ambienti ndikojnë shumë
në zhvillimin tonë. Ne jemi, në shumë drejtime, produkt i
prindërve tanë, i prindërve të tyre, dhe i prindërve të
prindërve të tyre, dhe kështu me rradhë, deri tek Adami. Ne
kemi trashëguar jo vetëm karakteristika gjenetike dhe
modele sjelljeje dhe kulturore nga paraardhësit tanë, por
edhe predispozitën ndaj mëkatit. Ne jemi produkt i
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Të gjithë Pasardhësit e Adamit—Mëkatarë

o
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mëkatarëve; dhe linja e mëkatit mund të shkojë deri tek
Adami, ati i racës njerëzore.

Perëndia është Ai që u jep jetë njerëzve, por ne të gjithë nuk
lindim në miqësi me Perëndinë.
Ndihmesa pamore e sugjeruar:

- Satani ka zënë vendin e Perëndisë si babai ynë shpirtëror.
Çfarë do të thotë kjo?
Kjo do të thotë që edhe ne, ashtu si Kaini dhe Abeli,
lindëm të paaftë për ta njohur, për ta dashur, dhe për
t’iu bindur Perëndisë.
Që kur lindim ne jemi nën kontrollin e Satanit.

- Ka rëndësi që ne të kuptojmë që jemi mëkatarë.
- Ne kemi lindur të ndarë nga Perëndia, me Satanin si

babain tonë, ashtu si çdo qenie tjetër  njerëzore ka lindur i
ndarë nga Perëndia.

Ne gjithashtu duhet të mos arrojmë që megjithëse ne kemi
lindur mëkatarë, është Perëndia Ai që na e ka dhënë jetën.
- E gjithë jeta vjen nga Perëndia.
- E gjithë jeta zotërohet nga Perëndia.
- Ai krijoi çdogjë dhe çdonjeri.
- Bëj dallimin:

Disa njerëz duan të mendojnë që “ne të gjithë jemi fëmijë të
Perëndisë”. Ky është një mendim shumë lehtësues dhe na
duket si shumë i dashur dhe fetar. Në një mënyrë shumë të
stërholluar, njerëzit po e përdorin këtë ide për të lehtësuar
mendjet e tyre duke menduar përgjegjësinë që Perëndia
mund të mos i pranojë.
Por kjo mënyrë e të menduari është krejtësisht pa bazë bib-
like. Po, Perëndia na ka krijuar. Por siç e diskutuam,
mëkati i Adamit na ka futur të gjithëve në familjen e
Satanit. Kështu që ne nuk kemi lindur si fëmijë të
Perëndisë por si fëmijë të Satanit, të ndarë nga Perëndia.

J. Përfundim

Atë që po lexojmë nga Bibla është një histori e vërtetë.
- Adami dhe Eva ishin njerëz të vërtetë, dhe ne jemi

pasardhësit e tyre.
- Perëndia e përmend historinë e tyre si edhe emrat e tyre

edhe në Testamentin e Ri.
- Mëkati i Adamit dhe i Evës ka ndikuar mbi të gjithë ne.
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Perëndia i ka shkruar këto gjëra për ne që ta njohim Atë.

^ Tema: Perëndia është gjithkund në të gjitha kohët;
Ai 

di gjithçka.

Perëndia nuk ka ndryshuar; Ai sheh dhe di gjithçka që ne
bëjmë.
- Nuk ka vend ku ne t’i fshihemi Perëndisë.
- Është e pamundur të mashtrosh ose t’ia hedhësh Perëndisë.
- Errësira dhe drita janë njësoj për Perëndinë.
- Kurrë nuk ka ekzistuar ndonjë kohë kur ne të mos shi-

hemi nga Perëndia.
- Ai bile di edhe çdo mendim tonin.
Në mësimin tonë tjetër, ne do të studiojmë marrëdhëniet e
Perëndisë me fëmijët e Adamit dhe të Evës.

PYETJE:

1. Përse i refuzoi Perëndia veshjet që kishte bërë Adami dhe
Eva? Sepse Perëndia donte t’i mësonte Adamin dhe Evën që
ata nuk mund të bënin gjë nga ana e tyre për t’u bërë të
pranueshëm nga Perëndia.

2. A mund ta bëjë njeriu veten të pranueshëm për Perëndinë
thjesht me veprimet e tij? Jo.

3. Cilat janë disa nga gjërat që mund t’ju kujtohen që ju bëni
për t’u pranuar nga Perëndia? 

4. A do t’i pranojë Perëndia gjërat që bëjmë ne? Jo.
5. Kush është ai që mund ta bëjë Adamin dhe Evën të

pranueshëm për Perëndinë? Perëndia.
6. Përse i therri Perëndia kafshët për të bërë veshje për

Adamin dhe Evën? Sepse Perëndia po u kujtonte atyre që
dënimi për mëkatin është vdekja.

7. Përse u bëri Perëndia atyre rrobe? Sepse, megjithëse ata
kishin mëkatuar, Perëndia përsëri i donte ata, dhe donte t’u
tregonte atyre që Ai ishte i vetme që mund t’i ndihmonte ata
të bëheshin të pranueshëm për Të.

8. Si u bënë Adami dhe Eva të ngjashëm me Perëndinë mbasi
ata hëngrën frutin e pemës së dijes të së mirës dhe të keqes?
Tani ata e dinin që kishte të mirë dhe të keqe.

9. Përse i nxori Perëndia Adamin dhe Evën nga kopshti i
Edenit? Që ata të mos ishin në gjendje të hanin frutin e
pemës së jetës dhe të jetonin përherë në mëkat.

10. Si u sigurua Perëndia që ata nuk do të ktheheshin përsëri?
Ai vuri engjëjt që quhen çerubim dhe një shpatë zjarri që
kthehej në çdo drejtim për t’i bërë ata që të mos afroheshin.

11. A mund ta mashtrojë njeri Perëndinë? Jo.
12. Kush i jep gjithkujt jetën? Perëndia.
13. Ku lindën Kaini dhe Abeli? Jashtë kopshtit të Edenit.
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