
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 fillim të këtij libri.

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky është më shumë se
një mësim rreth fakteve
biblike mbi krijimin.
Natyra dhe atributet e
Perëndisë shfaqen qartë
në veprimet e Tij kri-
juese. Objektivi juaj
kryesor gjatë shpjegimit
të krijimit është të
nxjerrë në pah atributet e
Perëndisë gjatë
veprimeve të Tij krijuese.
Shënim: Ky është mësimi i
dytë mbi krijimin e qiejve
dhe të tokës nga Perëndia.
Nëse po zëvendësoni një
mësues tjetër dhe nuk e
keni lexuar Mësimin 4,
është mirë që ta studioni
plotësisht atë mësim, dhe
shënimet përgatitore sidhe
referimet nga Shkrimet e
Shenjta përpara se të fillini
shpjegimin e Mësimit 5.

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

Perëndia Krijoi Qiejt
dhe Tokën — Pjesa 2

SHKRIMI I SHENJTË: Gjeneza 1:9-25

OBJEKTIVAT E MËSIMIT:

� Të tregojë që Perëndia krijoi qiejt dhe tokën dhe që Ai i krijoi nga hiçi.

� Të tregojë karakterin dhe atributet e Perëndisë siç zbulohen gjatë kri-
jimit.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Fjala e Perëndisë është e përjetshme dhe e pandryshueshme. Megjithatë
gjatë disa dekadave, shoqëria jonë ka lejuar që disa teori evolucioniste të boto-
hen, të mësohen dhe të pranohen si fakt në mbarë botën. Ajo që nuk është
përhapur shumë është fakti që shumë nga të dhënat mbi të cilat mbështeteshin
dikur evolucionistët tani janë provuar që janë të rreme. Shumë nga të ashtu-
quajturat hallka në evolucionin e njeriut janë zbuluar që nuk janë gjë tjetër
veçse falsifikime të shëmtuara. Të dhëna të tjera që dikur shiheshin si dëshmi
për teorinë evolucionit janë hedhur poshtë nga zbulimet e reja shkencore të
cilat konfirmojnë FAKTIN e krijimit.

Një nga ligjëruesit më të shquar të teorisë biblike të krijimit, Dr. John
Whitcomb, shpeshherë ka thënë që evolucioni është një lloj feje që e mbështet
besimin në faktorin kohë dhe rast. Të gjitha pyetjeve rreth jetës  si edhe rendin
dhe kompliksitetin e saj të pafund, evolucionistët u janë përgjigjur duke i për-
caktuar fenomenent në miliona vite dhe raste.

Satani i ka verbuar mendjet e njerëzve, por fjala e Perëndisë është e
fuqishme për të penetruar këtë verbësi. Lajmi i mirë që ne mund të japim:
Perëndia, Krijuesi sovran i bëri të gjitha gjërat me fuqinë e Tij. Fjala e Tij, Bibla
është më i madhi i të gjitha teksteve, dhe baza për të gjitha shkencat. Ne mund
t’i mësojmë njerëzit me besim—jo duke u mbështetur në faktorin kohë dhe rast,
por në Perëndinë e Gjallë dhe në Fjalën e Tij të pandryshueshme.

MATERIAL REFERIMI:

Mësimi 4 rendit disa materiale referimi të cilat mund t’i ndihmojnë studentët
që kanë pyetje mbi krijimin. Inkurajoi ata të përdorin materiale të tilla. Edhe sikur
të mos keni materiale të vlefshme në kohën që shpjegoni këtë mësim,
megjithatë ju do të donit që t’ua vinit këto burime në dispozicion studentëve.
Krijimi nuk mësohet në shumicën e shkollave, kështu që studentët tuaj ndoshta
nuk njihen me librat që ju po trajtoni.

MËSIMI

5
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Jobi 38:41

Psallmi
19:1-4;
24:1-2;
33:4-6;
95:3-5;
104

Isaia
40:28;
44:24;,
45:7-12;
48:12,13  

Jeremiah
10:12,13;
32:17

Kolosianët
1:16

Hebrejtë
1:10-12;
11:3

Psallmi
119:89



SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 4.

A. Hyrje

Në mësimin tonndisë në veprimet e Tij të fuqishme të kri-
jimit.

- Ne diskutojmë faktin që Bibla paraqet reportin e vërtetë
të Perëndisë mbi krijimin.

Nuk është teori.

Është e vërteta.

Nuk ka ndryshuar dhe nuk do të ndryshojë.

- Ne do të diskutojmë faktin që historia e krijimit na ndih-
mon të shohim se kush është Perëndia.

Krijuesi sovran.

Perëndia i gjithë-fuqishëm

Perëndia i gjithë-ditur

Perëndia që ekziston me anë të fuqisë së Tij.

Perëndia i shenjtë dhe i përsosur.

- Ne sapo i disuktuam ngjarjet e dy ditëve të para të kri-
jimit.

Ne mësuam që Perëndia krijoi dritën thjesht duke folur.

Ai krijoi ajrin dhe qiellin dhe e vendosi ujin mbi qiell.
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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)



Tani ne do të lexojmë se si Perëndia bëri tokën dhe detet dhe
si i mbushi ato me krijesat e gjalla.

B. Dita e tretë: U krijua toka e thatë, oqeani, dhe e gjithë flora.
(Gjeneza 1:9-13)

^ Tema: Perëndia është i gjithëfuqishëm.

$ LEXO Gjeneza 1:9,10

Perëndia grumbulloi ujërat në dete dhe bëri të dalë toka e
thatë.
- Merr parasysh:

A keni parë ndonjëherë shkatërrimin që shkaktohet nga
përmbytja ose nga ndonjë dallgë batice? 1 Çfarë mund të
mendojë njeriu duke qëndruar kundër këtyre forcave dhe
që përmë tepër që nuk i komandon dot? Imagjino fuqinë që
duhet për t’i dhënë formë deteve—e gjitha në një ditë!
Vetëm Perëndia i Plotëfuqishëm mund t’i komandonte
ujrat që rrethojnë tokën dhe t’i zhvendoste e të nxirrte
tokën e thatë.

$ Lexo Psallmi 95:5

- Vetëm Perëndia, që bëri ujrat e tokës, mund t’i komandojë
ato.

$ LEXO Gjeneza 1:11-13

^ Tema: Perëndia është i gjithëfuqishëm.

^ Tema: Perëndia është i gjithëditur.

Perëndia i bëri të gjitha bimët dhe pemët.
- Vetëm Perëndia ka njohurinë dhe fuqinë për të krijuar

jetën bimore.
Sa më shumë shkencëtarët studiojnë jetën bimore, aq
më shumë komplikime ata zbulojnë.
Perëndia me mençurinë e Tij të pafund, ishte në gjendje
të krijonte gjithë jetën bimore dhe të përshtaste në
mënyrë të përsosur çdo lloj me pjesën tjetër të siste-
meve të tokës që Ai kish krijuar

- Perëndia bëri të mundur që bimët të prodhojnë fara të
cilat do të jepnin bimë të tjera njësoj si origjinalet.

- Merr parasysh:

Pema e bredhit nuk prodhon zambakë!
- Diskuto:

A keni bërë ndojëherë ndojë gjë që ju pëlqen, vetëm për ta
konsumuar? Po të donit një tjerë, ju duhet të filloni nga e
para. Por kur Perëndia krijoi jetën bimore, Ai vuri brenda

149

Mësimi 5: Perëndia Krijoi Qiejt dhe Tokën—Pjesa 2

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

Jobi
38:8-11

1Ndonjë student mund të
pyesë, “Përse lejon
Perëndia të ndodhin
fenomene të tilla si përm-
bytjet dhe dallgët e bati-
cave? Ju mund t’i
përgjigjeni që fatkeqësi të
tilla nuk ishin pjesë e
ambientit origjinal të
njeriut. Duke studiuar
mësimet e mëvonshme, ne
do të diskutojmë se kush i
solli këto dhe ndryshime të
tjera të tmerrshme në
tokën e përsosur. ❏
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secilës bimë mundësinë për të prodhuar fara të cilat do të
çelnin bimë të reja si të parat. Perëndia është dhënësi dhe
mirëmbajtësi i jetës.
Bimët që ne kemi sot vijnë nga ato që krijoi Perëndia në fil-
lim.

^ Tema: Perëndia është dashuri.

- Përse i bëri Perëndia lulet, pemët dhe bimët?
A i duheshin ato Perëndisë?
- Perëndia është i pavarur nga të gjitha gjërat.
- Perëndisë nuk i duhet ndonjë gjë.
Perëndia i bëri bimët dhe pemët për njeriun, të cilin Ai
do ta krijonte më vonë.
- Perëndia e mendoi se si të na i plotësonte nevojat tona

fizike:
Të na siguronte ushqimin tonë.
Të çlironte oksigjenin që thithim ne.
Të siguronte dru për ndërtim.
Dhe të siguronte shumë gjëra të tjera që janë thel-
bësore për jetën tonë.

- Perëndia i bëri bimët që të na kënaqte ne me dashur-
inë e Tij për ne.

Atij nuk iu desh të krijonte një shumëllojshmëri të
madhe ngjyrash, madhësish, formash, aromash dhe
erërash.
Disa lloje do të mund të na i plotësonin nevojat
tona.

- Merr parasysh:
Perëndia mund ta kishte bërë gjithçka të bardhë e të
zezë. Por përkundrazi, Ai krijoi ngjyrat—ngjyra që
mund të shihen nga sytë e njeriut të cilin Ai shumë
shpejt do ta krijonte.
Çdo gjë do të ishte pa shije. Por Perëndia krijoi shijen
(dhe burbuqet për t’i shijuar).
Ai bëri të njëjtën gjë me aromat.

- Llojshmëria që Ai bëri do të ishte diçka që do të na
kujtonte përditë dashurinë dhe kujdesin e Tij për
njeriun.

- Ai e bëri tokën jo thjesht të banueshme, por edhe të
bukur.

- Tek bimët ne e shohim që Perëndia është një Perëndi e
rendit—Projektues Mjeshtër

- Ilustro:
Vështro lulen. Çdo lule e një lloji të caktuar ka një model
të identifikueshëm që e bën të dallohet si ai lloj luleje.
Fara e vogël nga e cila ajo lindi dhe u rrit përmban disa
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I Timoteu
6:17 b

Isaia
45:18



karakteristika të cilat gjithmonë prodhojnë atë lloj lule me
atë lloj renditje petali dhe kërcelli të rregullt, me atë
aromë. etj.
Po ta shikoni atë lule me xham zmadhues, ju do të shikoni
modele të tjera që janë karakteristike për atë lule.
Po të merrnit njëpjesë të vogël të petalit dhe të kërcellit dhe
ta vinin në një mikroskop, ju përsëri do të shihnit më
shumë renditje të rregullta të qelizave të shumë të vogla që
janë karakteristike për atë lule.
Të gjitha këto tregojnë që ekziston një Projektues Mjeshtër

- Ilustro:
Po sikur të merrnit disa gurë mermeri dhe t’i hidhnit ato
në dysheme? A do të krijonin një model të bukur?
Po sikur të ndodhte që të binin në një farë modeli? A mund
ta përsërisnit modelin vazhdimisht?
Po sikur t’i merrnit gurët e mermerit një nga një dhe t’i
vendosnit në një model që do ta zgjidhnit ju vetë? Ju mund
ta bënit këtë herë pas here, sepse ju e projektuat modelin
dhe siguruat përsëritjen e tij. Projekti juaj nuk do të ishte
rezultat i rastit; për më tepër do të reflektonte punën e pro-
jektuesit—pra të tuajën.
Çka krijuar Perëndia pa mbarim reflekton punën e Tij si
një Projektues Mjeshtër i çdo gjëje.
Kur ju shihni një projekt, mos harroni se ka pasur edhe një
projektues. Dhe kur të shihni një projekt të bimës ose të
luleve ose të ndonjë pjese tjetër të krijimit, mos harroni që
Perëndia është Ai që reflektohet në atë projekt. Nuk ndodhi
thjesht ashtu. Perëndia skicoi të gjithë këtë.

- Çdo gjë që krijoi Perëndia në këtë ditë ishte e mirë.
Të gjitha bimët ishin të dobishme, të dashura—të kri-
juara në mënyrë të përsosur.2

- Gjembat dhe bari i keq nuk ekzistonin.
- Asnjë frut nuk ishte i helmueshëm.
- Frutat dhe zarzavatet nuk infektoheshin nga

sëmundjet dhe nuk prisheshin.
Çdo gjë ishte e përsosur në fillim, sepse Perëndia është i
përsosur, dhe çdo gjë që Ai bën është e përsosur.

C. Dita e katërt: U krijua dielli, hëna, yjet (Gjeneza 1:14-19)

Diskuto pafundësinë e universit.
- Ilustrim i sugjeruar:

Në dekadat e fundit, njeriu ka mësuar mbi universin më
shumë se sa dinte në të gjitha gjeneratat e mëparshme.
Teleskopë të fuqishëm, rrezatime radiosh të kontrolluara,
pajisje elektronike, udhëtime në hapësirë—të gjitha këto
janë produkt i këtij shekulli. Njerëzit shkuan në hënë,
satelitët vijnë rreth orbitës së tokës, udhëtime nëpër sis-
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2Nëse studenti ju pyet
përse gjërat janë kaq
ndryshe tani, i thuaj që në
mësimet e mëvonshme do
të gjejmë përgjigjen për
këtë pyetje. ❏



temin tonë diellor, grumbullimi i të dhënave të reja mah-
nitëse.

Por ajo që me të vërtetë ne po mësojmë është se ne dimë
shumë pak për sistemin tonë diellor që përfshin edhe plan-
etin tonë Tokë; dhe ne dimë edhe më pak mbi galaktikën
tonë, Kashtën e Kumtrit; dhe dimë akoma më pak mbi
kufitë e pafund të universit.

Ne kemi mbledhur shumë fakte dhe shifra mbi largësinë,
megjithatë askush prej nesh nuk mund të imagjinojë
imensitetin e universit. Për shembull: dritës, duke ecur me
300 000 km për sekondë, i duhen disa vite të arrijë tek ne nga
ylli më i afërt jashtë sistemit tonë diellor. Dhe ne na është
thënë që ekzistojnë miliarda yje përtej asaj që shohim ne.

Tani le të lexojmë çfarë thotë Perëndia për këtë.

$ LEXO Gjeneza 1:14-19

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

Perëndia foli, dhe dielli, hëna dhe yjet u krijuan menjëherë.

- Vetëm Perëndia e ka fuqinë të krijojë një pafundësi të
tillë!

- Tek Isaia 44:24, Perëndia thotë, “...Unë jam ZOTI që i bën
të gjitha gjërat; që i shpalos qiejt vetëm; që shtrin tokën
vetëm për vetëm.”

- Ashtu si tek planetet që Ai krijoi, i gjithë universi reflek-
ton punën e Projektuesit Mjeshtër.

- Ilustro:

Shekuj më parë, njerëzit zbuluan që planeti ynë Tokë rro-
tullohet rreth diellit. Pastaj ata e kuptuan që ne jemi pjesë
e sistemit diellor, d.m.th. e një grupi planetesh  që rrotullo-
hen rreth diellit. Dhe kur teleskopët më të fuqishëm u ndër-
tuan, u zbuluan edhe galaksi të tjera.

Por në shekullin e njëzet, njerëzit mundën të shikonin
brenda në një sistem tjetër, të ngjashëm në ndërtim, saqë të
mahnit kur e mendon. Mikroskopë të fuqishëm zbuluan që
atomi, që dikur mendohej si njësia më e vogël e materies,
del që përbëhet nga pjesë të vogla, që rrotullohen rreth një
qendre të quajtur bërthamë. Modeli që mendohej se ishte
njësia më e vogël e materies i ngjason shumë modelit të sis-
temit tonë diellor.

Si është e mundur? Ka vetëm një përgjigje: një Projektues
ka krijuar gjithçka, nga më e vogla deri tek më e madhja.
Perëndia dhe vetëm Perëndia e krijoi universin dhe çdo gjë
në të, dhe vula e projektit të Tij është shtypur në çdo pjesë.

^ Tema: Perëndia është kudo në të gjitha kohët.
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Ne mund të shohim vetëm një pjesë të vogël të kufijve të
pafund të universit. Megjithatë Perëndia krijoi edhe
yjet dhe galaksitë më të largëta—Ai krijoi gjithçka.
Si mundi Perëndia të shkonte në të gjitha këto vende që
janë vite të panumërt larg njëri tjetrit?
- Jeremiah 23:23,24 thotë, “...A jam unë një Perëndi e

afërt dhe jo një Perëndi e largët? ... A nuk e mbush unë
qiellin dhe tokën?...”

- Largësia nuk është problem për Perëndinë.
- Perëndia është kudo.
- Ne nuk mund ta imagjinojmë pafundësinë e univer-

sit; aq më pak mund të kuptojmë madhështinë e
Perëndisë!

Megjithëse Perëndia është kudo i pranishëm në
univers, Ai është i dallueshëm prej tij.3

- Ideja që Perëndia është çdo gjë dhe çdo gjë është
Perëndi është një koncept krejtësisht i huaj për
Shkrimet e Shenjta.

- Ka vetëm një Perëndi të vërtetë, dhe jo shumë
“perëndi”.

- Bibla i referohet universit dhe çdo gjëje në të si krijim
i Perëndisë, dhe jo si pjesë e qenies së Tij.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-ditur.

$ Lexo Jeremiah 10:12

- Dituria dhe mençuria e pafund e Perëndisë shfaqen në
universin që Ai krijoi.

- Ilustrim i sugjeruar:
Siç kanë studiuar dhe eksperimentuar shkencëtarët, ata
kanë zbuluar ligje fizike që aplikohen në mënyrë të vazh-
dueshme në të gjithë universin e njohur. Këto ligje drejtojnë
sjelljen fizike të të gjithë materies. Duke i ditur këto ligje,
njerëzit kanë mundur të bëjnë gjëra të mahnitshme, siç
është udhëtimi në kozmos. Megjithatë, këto “zbulime” në të
vërtetë janë ligje të vendosur nga Perëndia dhe janë vënë
në veprim në fillim kur Ai krijoi universin.

^ Tema: Perëndia nuk ndryshon kurrë.

- Perëndia nuk ndryshon kurrë, as ligjet e krijimit të Tij
nuk ndryshojnë.

- Merr parasysh:
Imagjino! Një sistem i ligjeve fizike rregullon sjelljen e çdo
pjesë që ne dimë për universin! Është pikërisht fakti që
shkencëtarët dhe inxhinierët operojnë në përputhje të plotë
me këto ligje të parashikueshme që ata janë në gjendje të
ndërtojnë anije kozmike apo automjete familjare apo
ndonjë gjë tjetër.
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Ju nuk ka nevojë të jeni inxhinier apo shkencëtar që të shi-
hni ligjet e Perëndisë në funksionim. Ne të gjithë varemi
nga këto ligje çdo ditë, thjesht për të mbajtur këmbët në
tokë.

A ka pasur ndonjë ditë në jetën tuaj kur dielli të mos dilte
e të mos perëndonte? Ai mund të ketë qenë fshehur pas
reve, por ditë për ditë ai bën të njëjtin veprim. Po për
hënën?  A e dini që kalendarët dhe skemat e baticave mund
të bëhen duke parashikuar vite të tëra, sepse lëvizja dhe
pozicioni i hënës dhe i tokës dhe i diellit janë plotësisht të
parashikueshëm.

Kjo natyrisht nuk ndodh rastësisht; kjo u projektua në këtë
mënyrë nga vetë Perëndia.

$ Lexo Psallmin 104:19

Ai donte që ne të kishim një botë të sistemuar me ditë, netë,
stinë dhe batica të rregullta.

- Krahaso:

Ne na bën përshtypje kur shohim një automjet në një shteg
të vogël në hapësirë; dhe natyrisht që ne impresionohemi
sepse janë dashur përpjekje dhe kërkime të pafund për të
arritur këtë fitore.

Por imagjino njohuritë e Perëndisë! Imagjino krijuesh-
mërinë e Perëndisë dhe aftësinë e Tij si Projektuesi
Mjeshtër! Imagjino fuqinë e Tij! Perëndia foli, dhe i tërë
universi u krijua!

$ Lexo Psallmin 19:1-3

- Neve na duhet ta shikojmë këtë pamje dhe të dëgjojmë
mesazhin që Perëndia na ka dërguar!

^ Tema: Perëndia është i shenjtë.

Çdo gjë që Perëndia bëri ditën e katërt ishte e mirë.

- Perëndia është i përsosur, dhe çdogjë gë Ai bër është e për-
sosur.

- Perëndia u kënaq me krijimin e Tij.

D. Dita e pestë: U krijuan zogjtë dhe jeta e detit.

$ Lexo Gjeneza 1:20-23.

^ Tema: Perëndia është dashuri.

Imagjino bukurinë që menjëherë mbushi ujin dhe qiejt!

- Ashti siç bëri në krijimin e jetës bimore, Perëndia bëri
lloje të shumta krijesash ujore si dhe zogj të pafund me
dizenjo dhe forma të panumërta.
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- Sa më shumë të kërkojmë në thellësitë e oqeanit dhe në
vendet e largëta të tokës, aq më shumë lloje të ndryshme
peshqish dhe zogjsh do të zbulojmë!

- Përse Perëndia krijoi një shumëllojshmëri të tillë  dhe një
bukuri të tillë?

Ai e bëri këtë për të na treguar dashurinë e Tij.
Ai e bëri për të na treguar neve intelektin dhe fuqinë e
Tij krijuese.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

Perëndia i bëri këto gjëra të mrekullueshme me anë të
mendjes dhe fuqisë së Tij të madhe.
- Krahaso:

A do të mundnim ne të bënim qoftë edhe një trumcak?

- Ne mund të bënim një model ose “imitim”.

- Por ne kurrë nuk do të mudnim të bënim një trumcak të
gjallë.

Por Perëndia mund të bënte; Ai bëri trumcakun dhe çdo
krijesë tjetër.

Edhe krijesat më të vogla e më të zakonshme janë krijim i
Perëndisë dhe janë në mënyrë të pabesueshme të komp-
likuara.
- Ilustrim i sugjeruar:

“Biologjia molekulare ka treguar se edhe krijesat më të
thjeshta nga të gjitha sistemet e gjalla sot në tokë, qelizat
bakteriale, janë objekte shumë të komplikuara. Megjithëse
qelizat bakteriale më të vogla janë në mënyrë të
pabesueshme të vogla, duke peshuar rreth 10-12 gr, dhe
secila nga ana e saj është një fabrikë në miniaturë që
përmban mijëra pjesë të projektuara në mënyrë të mahnit-
shme të makinerive molekulare, që të gjitha së bashku
përmbëjnë njëqind miliard atome, shumë më tepër e komp-
likuar se çdo makinë e ndërtuar nga njeriu dhe në mënyrë
absolute e pakrahasueshme me botën jo të gjallë.” 4

E. Dita e gjashtë: Krijimi i botës së kafshëve.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-ditur

$ LEXO Gjeneza 1:24,25

Perëndia kijoi një numër të pabesueshëm dhe një shumëllo-
jshmëri kafshësh.
- Disa kafshë janë shumë të njohura për ne dhe janë pjesë e

jetës sonë të përditshme.
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- Disa kafshë të tjera mund të shihen në kopështin
zoologjik.

- Nëpërmjet televizionit dhe librave, ne mund të mësojmë
shumë më tepër mbi jetën e kafshëve.

Perëndia e krijoi çdo lloj kafshe me disa karakteristika
unike, dhe çdo lloj kafshe është në gjendje të prodhojë vetëm
kafshë që janë si vetja.
- Qentë kanë këlyshë.
- Macet kanë këlyshë.
- Bile edhe tek kafshët më të vogla ne mund të shohim

vulën e Proketuesit Mjeshtër.
Vetëm Perëndia ka fuqi të krijojë kafshë.
Njeriu kurrë nuk ka krijuar dhe as që do të jetë në gjendje të
krijojë ndonjë kafshë.

^ Tema: Perëndia është i shenjtë.

Të gjitha krijesat e gjalla që bëri Perëndia ditën e pestë dhe
të gjashtë ishin të mira.
Çdo gjë ishte e mirë.
Perëndia është i përsosur, për këtë arsye çdo gjë që Ai bëri
ishte e përsosur.

F. Përfundim

Ne përditë rrethohemi nga dëshmi të:
- ekzistencës së Perëndisë.
- diturisë dhe mençurisë së pafund të Perëndisë.
- dashuria e Perëndisë
- rregullsia e Perëndisë
- shenjtëria e Perëndisë
- Ne jemi të rrethuar nga gjëra që na kujtojnë Projektuesin

Mjeshtër i cili i krijoi me mjeshtëri dhe me një qëllim.
Ne mund të mësojmë shumë mbi Perëndinë duke vështruar
gjërat që Ai ka bërë, por për ta kuptuar Atë sa më mirë dhe
se si krijoi gjithçka ne duhet të mbështetemi në ato që Ai ka
thënë në Fjalën e Tij.
- Hebrejtë 11:3 thotë, “Me anë të besimit ne kuptojmë se bota

u ndërtua me fjalën e Perëndisë, në mënyrë që ato që shi-
hen nuk janë bërë me gjëra që duken.”

- Perëndia, Krijuesi, ai që ishte atje përpara fillimit, na ka
dhënë raportin e Tij mbi krijimin në Fjalën e Tij.

Këtë javë:
- Kërkoni dëshmi të Projektuesit, Krijuesit të gjithçkaje.
- Dhe të mendoni për ato që kemi studiuar në Fjalën e Tij.
- Në mësimin tjetër do të vazhdojmë të studiojmë raportin e

Perëndisë mbi krijimin.
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PYETJE:

1. Pse ishte në gjendje Perëndia të komandonte oqeanin të
tërhiqej e të shkonte atje ku donte Ai? Sepse Ai është i gjithë-
fuqishëm dhe Ai e krijoi oqeanin.

2. Përse Perëndia e krijoi çdo gjë të bukur, dhe përse krijoi ujin
dhe të gjitha llojet e ndryshme të frutave dhe të zarzavateve
që ne hamë? Ai i bëri ato sepse Ai është i dashur dhe i mirë.
Ai përgatiti çdo gjë në tokë për ne.

3. Çfarë tha Perëndia për të gjitha gjërat që Ai krijoi? Perëndia
tha që ato janë të përsosura.

4. Si mundi Perëndia t’i krijonte të gjitha gjërat të përsosura?
Sepse Ai është i përsosur.

5. Si mundi Perëndia të krijonte një univers të till kaq të
madh, me kaq shumë yje kaq larg njëri tjetrit? Perëndia
është i gjithë-fuqishëm dhe Ai është kudo, gjatë gjithë kohës.

6. Përse e krijoi Perëndia diellin të lindë dhe të perëndojë çdo
ditë, dhe hënën dhe yjet të ndjekin të njëjtën rrugë çdo vit?
Perëndia e bëri këtë sepse Ai është Perëndi e rregullit. Ai e
vendosi diellin, hënën dhe yjet në qiell për të na treguar ditët,
muajt, stinët dhe vitet dhe për të vënë rregull në jetën tonë.

7. Cilat janë parimet mbi të cilat mbështeten shkencëtarët dhe
inxhinierët në çdo gjë që ata studiojnë dhe projektojnë?
Ligjet e Perëndisë, të përcaktuara në krijimin e botës.
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