
Perëndia Gjykoi Tërë Botën dhe e
Shpëtoi Noen dhe të Gjithë në Ark

SHKRIMI I SHENJTË: Gjeneza 6:3, 5-22; 7:1-5, 15-17, 23

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë që Perëndia bën atë që thotë; Ai do të dënojë çdo mëkat.

� Të tregojë që Perëndia shpëton ata që i besojnë Atij dhe vijnë tek Ai
sipas mënyrës së Tij.

� Të tregojë që ka vetëm një mënyrë për të ardhur tek Perëndia.

� Të tregojë që Perëndia është i vetmi që mund të na shpëtojë.

� Të tregojë që Perëndia është besnik; Ai gjithmonë i mban premtimet e Tij.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të keni frikë Perëndinë.

� Të shohin aspektin mashtrues të mëkatit si dhe rrezikun që vjen duke
ndjekur turmën, pse duke vazhduar të jesh i pavarur nga Perëndia.

� Të shohësh domosdoshmërinë e besimit të thjeshtë dhe bindjes ndaj
Perëndisë.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Ky pasazh trajtohet në këtë mësim tamam në kohën e duhur!  Është e
vështirë të marrësh pjesë në këtë mësim dhe të mos shohësh ngjashmëritë
midis njerëzve të kohës së Noes dhe të kohës sonë. Por ky është pikërisht prob-
lemi: shumë njerëz kanë dëgjuar për gjykimin e Perëndisë në kohën e Noes, por
zemrat e tyre janë kaq shumë të ngurtësuara nga mëkati saqë nuk i marrin fare
parasysh ato që Perëndia ka zbuluar kaq qartë.

Paraqitja e gjykimit të mëkatit nga Perëndia duhet të bëjë njerëzit të kenë
frikë nga Perëndia. Shoqëria jonë nuk ka dëshirë të flasë për frikën ndaj
Perëndisë. Por Perëndia thotë që, “Frika për Zotin është fillimi i dijes: por budal-
lenjtë e përbuzin mençurinë dhe udhëzimin.” (Proverbat 1:7)

Kjo është një histori tjetër e Biblës, si ajo e Adamit dhe e Evës, të cilën
njerëzit e shoqërisë sonë e kanë dëgjuar në pjesën më të madhe të jetës së
tyre. Por, për fat të keq, shumë njerëz i shikojnë këto dy histori si mite ose për-
ralla popullore dhe jo si pjesë të historisë sonë. Bile edhe më i trishtueshëm
është fakti që shumë njerëz që shkojnë në kishë i shohin këto histori, ndoshta
edhe “i besojnë”, por pa e zbatuar të vërtetën në jetët e tyre.

MËSIMI

14
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Psallmi
104:6-9

Mateu
24:37-
39

Hebrejtë
11:7

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim përshkon
kohën nga Kaini dhe
Abeli tek Noe dhe përm-
bytja. Ai paraqet gjithëdi-
turinë e Perëndisë dhe
zemërimin e Tij kundër
mëkatarëve, por në të
njëjtën kohë edhe hirin e
Tij dhe durimin për t’i
tërhequr të gjithë njerëzit
në pendim. Sovraniteti
dhe gjithëdituria e
Perëndisë shfaqen në
kontrollin e Tij mbi gjithë
krijimin.
Në udhëzimet e
Perëndisë për Noen se si
të ndërtojë arkën, ne
shohim komunikimin e
Tij të saktë në lidhje me
rrugën e tij të vetme të
shpëtimit. Arka është një
tabllo e Krishtit të cilën
ju do ta përdorni më
vonë kur të shpjegoni
Testamentin e Ri.
Rënia e njeriut në ditët e
Noes krahasohet me
rënien e shoqërisë sonë,
dhe është një parala-
jmërimin kundër zemër-
fortësisë së njerëzve.

Shpëtimi nga Perëndia i
Noes dhe familjes së tij
paraqitet si një veprim i
hirit të Perëndisë—mirë-
sisë së Perëndisë për
mëkatarët e pamer-
itueshëm.

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.



Lutu për studentët tanë gjatë shpjegimit të mësimit. Disa mund të jenë
duke u ndeshur me zonat më të thella të mëkatit. Lutu që zemrat e tyre të
preken nga mesazhi i Perëndisë dhe të mos ngurtësohen siç ndodhi me
njerëzit në kohën e Noes.

Këto pasazhe nga Gjeneza janë për ne sot që ne të mund të njohim karak-
terin e Perëndisë: urrejtja e Tij për mëkatin, durimi i Tij me njerëzit dhe dëshira
e Tij që të gjithë të shpëtohen, gjykimi i Tij i shpejtë dhe i rreptë, kujdesi i tij i
përhirë dhe shpëtimi për të gjithë ata që vijnë tek Ai me anë të besimit.

SHËNIM MBI HISTORITË JO-BIBLIKE TË PËRMBYTJES:

Në të vërtetë çdo kulturë ka një histori për përmbytjen. Kjo ndodh sepse
dikur ka pasur një përmbytje. Por të gjitha tregimet veç atyre të Gjenezës janë
të mbushura me karaktere mitologjike dhe shpeshherë me hollësi të mëdha që
i largohen dokumentit historik. Përse? Sepse çdo tregim ka kaluar brez pas
brezi me anë të fjalës së gojës. Dhe gjatë këtij kalimi nëpër breza, njerëzit e
shoqërive të ndryshme që nuk kanë Perëndi i kanë shtrëmbëruar, shtuar dhe
hequr të vërtetën. Ndikimi i të menduarit pagan, adhurimi i perëndive dhe
perëndeshave të rreme, dhe harrimi nga njeriu i hollësive, të gjitha këto janë
kombinuar për të dhënë historira që në të vërtetë përmbajnë vetëm një frag-
ment të asaj që ndodhi në të vërtetë. Po të keni luajtur lojën e “thashethemeve”
(telefoni i prishur—duke u ulur në rreth dhe duke pëshpëritur diçka nga një njeri
tek tjetri deri sa shkon tek i fundit të rrethit), ju e dini që tregimi që filloi rrethin
as që i afrohet atij të fundit të rrethit!  Shtoji kësaj edhe ngatërresën të shkak-
tuar nga Satani, dhe do të gjeni arsye për variante të çuditshme të historisë së
përmbytjes.

Por Perëndia e pa këtë dhe është në gjendje të na e thotë tamam ashtu siç
ndodhi. Ai ua tha profetëve të Tij të gjitha hollësitë e vërteta të përmbytjes. Sa
me fat që jemi që kemi Biblën dhe nuk kemi përse të mbështetemi në fjalën e
gojës për të njohur Perëndinë.1

Për ata që kërkojnë më shumë informacion mbi përmbytjen nga pikëpamja
gjeologjike, përmendiu disa libra që mund të gjenden në bibliotekën e librave të
krishterë. Një burim i shkëlqyer është Instituti për Kërkimet në Krijimin në El
Cajon, California (Shih adresën tek Materialet Burimore, Mësimi 4).

Noah’s Ark and the Lost World, nga John D. Morris, Ph.D., botuar nga
Master Books, El Cajon, CA 92022, është një libër i shkëlqyer për fëmijët. Ai
mund të jetë i dobishëm edhe për të rriturit që duan ta dinë nga pikëpamja
shkencore pa u lodhur shumë me terminologjinë shkencore.

NDIHMESAT PAMORE:

� Tablloja kronologjike Nr. 10, “Arka e Noes”

� Skema kronologjike

� Ndihmesa pamore e vogël (e ilustruar në Mësim).

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.
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1Mbani gjithmonë mend,
kur shpjegoni diçka siç
është shkruar në Fjalën e
Perëndisë, ju jeni duke
shpjeguar të vërtetën.

Mos u shqetëso nëse nuk
je në gjendje t’u përgjig-
jesh të gjitha pyetjeve të
studentëve. Përdor çfarëdo
vargu nga Shkrimet e
Shenjta ose materiale
referimi të sakta me basë
nga Shkrimet e Shenjta që
mund të gjeni që t’ju ndih-
mojnë në përgjigjet tuaja.
Por mos harroni që disa
nga përgjigjet nuk na janë
zbuluar ende nga Zoti.
Dëshmitë shkencore dhe
arkeologjike që janë grum-
bulluar vërtetojnë ato që
janë shkruar në Bibël. Por
dëshmitë e jashtme nuk
janë të plota. Dëshmia e
plotë është ajo që na ka
dhënë Perëndia në Fjalën
e Tij.
Inkurajoi studentët të lexo-
jnë dhe të kërkojnë vetë
për përgjigje, duke për-
dorur materialet referencë
të përdorura në këtë kurs
si dhe materiale të tjera të
shëndosha biblike. Por më
shumë nga të gjitha,
mbështetu tek Fjala e
Perëndisë, e shpjeguar
duke u mbështetur tek
Fryma e Shenjtë, për të
punuar në zemrat e stu-
dentëve. ❏❏



SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 13.

A. Hyrje

Në misimin tonë të fundit ne pamë rezultatet e tmerrshme
të mëkatit, të trashëguara nga një brez tek tjetri.
Ne gjithashtu pamë edhe sesi Perëndia me hirin e Tij u gjeti
njerëzve një rrugë për të ardhur tek Ai me anë të besimit.
Bibla është një dokument historik i mahnitshëm.
Të fillojmë duke i hedhur një vështrim skemës kronologjike.

B. Nga Adami tek Noeja

Që nga Adami tek Noeja kishin kaluar dhjetë breza
njerëzish që i besonin Perëndisë dhe vazhdonin të kërkonin
për ardhjen e Shpëtimtarit që Perëndia kishte premtuar në
kopshtin e Edenit.

SKEMA KRONOLOGJIKE: Trego emrat e brezave të besim-
tarëve që nga Adami tek Noeja: Adami, Sethi, Enos, Kaini,
Mahalaleel, Jared, Enok. Methuselah. Lamek dhe Noe.

Ajo pjesë e historisë së Biblës të cilën do të studiojmë sot tre-
gon për hirin e Perëndisë kundrejt Noes dhe tre djemve të
tij, Shemit, Hamit, dhe Jafethit, si edhe familjeve të tyre.
Historia ka ndodhur rreth 1500 vjet ose më shumë mbas
krijimit të Adamit.2

Gjatë leximit ki parasysh se kjo pjesë e Gjenezës përmendet
herë pas here gjatë gjithë Biblës, dhe paraqitet si një fakt
historik.

C. Popullsia e rritur.

Në kohës e Noes, Shethit, Hamit dhe Jafethit, mbi tokë
jetonte një popullsi e madhe.3

Por shumica e njerëzve ishin të interesuar vetëm të kishin
ato që ata mendonin se ishin të mira.4

- Ata ishin të dhënë pas seksit dhe martesave.
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2Kjo shifër është marrë
nga numrat e dhënë në
Gjenezën 5, duke menduar
që nuk ka boshllëqe midis
gjenealogjive.

Disa studentë mund ta
vënë në dyshim këtë. Ju
mund t’u sugjeroni të stu-
diojnë në mënyrë të
pavarur disa materiale ref-
erencë të përzgjedhura. ❏❏

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)

3Duke menduar shifrat e
rritjes së popullsisë së
sotme, në atë kohë mund
të kenë qenë rreth tre mil-
iard njerëz që jetonin mbi
tokë. Burimi: Biblical
Cosmology and Modern
Science, nga Henry
Morris, f. 78. ❏❏

4Ju këtu jeni vërtet duke
shpjeguar nga Gjeneza
6:1,2, por këto vargje janë
shumë të vështira për t’u
interpretuar dhe mund të
shkaktojnë debat në klasë.
Prandaj është mirë që t’i
evitoni këto. ❏❏



Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

- Ata as që nuk e menduan se çfarë mund të bënin që të
kënaqnin Perëndinë.

D. Perëndia dhe Fryma e Shenjtë po përpiqej me këta njerëz.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

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

Perëndia e pa dhe e urreu mëkatin e këtyre njerëzve, por në
të njëjtën kohë Ai i donte ata dhe donte që ata të pendo-
heshin.
- Ai donte që ata të ndërronin mendje.
- Ai donte që ata të pranonin që kishin bërë gabim.
- Ai donte që ata të besonin tek Ai.
Perëndia Fryma e Shenjtë vazhdimisht po i thoshte atyre që
të pendoheshin, por ata nuk po pendoheshin.

$ LEXO Gjeneza 6:3

Perëndia i paralajmëroi ata që Ai nuk do të vazhdonte gjithë
kohën t’u përsëriste atyre mesazhin e Tij.
- Po të vazhdonin t’i rezistonin Atij, Ai nuk do t’i linte ata të

ndiqnin Satanin, dhe do t’i dënonte.
- Perëndia tha se do t’u jepte 120 vjet.
- Po të mos pendoheshin në 120 vjet, Ai do t’i dënonte ata.
Në mendjet e njerëzve po zhvillohej një betejë:
- Perëndia Fryma e Shenjtë na flet në mendjet tona për të

na tërhequr vëmendjen.
Ai na flet nëpërmjet Fjalës së Perëndisë dhe nëpërmjet
njerëzve të tjerë.
Zëri i Perëndisë Frymës së Shenjtë na thotë, “Dëgjojeni
Perëndinë dhe besojini Atij”.

- Por ngaqë edhe Satani na flet nga përbrenda, ngandon-
jëherë na duket sikur midis nesh po bëhet një luftë.

Zërat e Satanit dhe të demonëve të tij na thonë: “Mos e
dëgjoni mesazhin e Perëndisë.”
Satani përpiqet të na thotë, “Ju mund të jetoni edhe pa
Perëndinë”.

Por po të refuzoni të dëgjoni dhe të besoni Perëndinë, zëri i
Perëndisë Frymës së Shenjtë venitet gjithnjë e më shumë.
- Ai do t’i lërë ju të ndiqni rrugën tuaj.
Kur zemra e një njeriu nuk e dëgjon më Perëndinë, Bibla
këtë e quan zemër e ngurtësuar.
- Perëndisë nuk i vjen mirë për këtë, sepse kur një njeri

vdes me zemër të ngurtësuar, ai do të shkojë në dënimin e
përjetshëm i ndarë nga Perëndia.
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Romakët
1:24

Zbulesa
20:15

Ezekiel
18:32

II Pjetri
3:9



- Perëndia thotë tek Ezekiel 33:11, “....Unë nuk kënaqem me
vdekjen e të ligut; por dua që i ligu të kthehet nga rruga e
tij dhe të jetojë: kthehuni, kthehuni nga rrugët e liga; përse
do të vdisni...?”

E. Ligësia e rritur

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe nuk mund ta shpëtojë vetë veten e tij.

$ LEXO Gjeneza 6:5,11. 55

Pjesa më e madhe e njerëzve ndoqën rrugët pagane si Kaini.
- Ata po bëheshin gjithnjë e më shumë mëkatarë
- Ata nuk pranuan të dëgjonin Perëndinë dhe të kishin

besim tek mëshira e Tij.
Këta njerëz lindën mëkatarë sepse ishin pasardhësit e
Adamit. Përveç kësaj, ata e donin mëkatin e tyre dhe qëllim-
isht nuk pranuan të dëgjonin Perëndinë.
- Krahaso:

Njerëzit në ditët e Noes, jo vetëm që rridhnin nga Adami,
por edhe ne të gjithë jemi pasardhës të Adamit. Ne të gjithë
kemi lindur jashtë Kopshtit të Edenit, të ndarë nga
Perëndia, dhe ne jemi mëkatarë sepse vijmë nga Adami. Të
gjithë njerëzit mëkatojnë sepse ne të gjithë jemi mëkatarë,
të veçuar nga Perëndia.
Edhe njerëzit mëkatojnë sepse ata e duan mëkatin e tyre.
Askush nuk mund t’ia hedhë fajin dikujt tjetër. Ne nuk
mund t’ia hedhim fajin Adamit apo Perëndisë apo Satanit.
Vetë ne kemi zgjedhur rrugën e mëkatit.
Kur lexojmë Boiblën, ne duhet të pyesim vetën tonë.: “Si
zbatohet ky pasazh në veten time? A po mendoj unë kështu
siç po flitet këtu? A po i bëj unë gjërat që përmenden këtu?”

Njerëzit e kohës së Noes nuk mendonin për Perëndinë.
- Ata nuk pranuan ta njohin Perëndinë edhe pse e dinin që

Ai ekzistonte.
Shenjat e veprës së Tij ishin gjithkund përreth në kri-
jimin e Tij, por ata nuk e falenderonin Perëndinë dhe as
nuk i besonin Atij.
- Një nga pasardhësit e Sethit, Enoku, ishte një nga

profetët e Perëndisë.
- Tani Perëndia po fliste nëpërmjet Noes (II Pjetri 2:5 e

quan Noen “predikues të drejtësisë”)
- Njerëzit nuk kanë justifikim për sjelljet e tyre.

Ata thjesht po rebelonin kundër Perëndisë.
Ata po u jepeshin dëshirave të tyre të këqija.

Vargu 5 na thotë që “çdo imagjinatë e mendimeve të zemrës
së tij [të njeriut] ishte në mënyrë të vazhdueshme e ligë”.
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Romakët
1:18-32

Juda 14-
16

5Dikush mund t’ju pyesë
përse po e kaloni pa e
prekur Gjenezës 6:4.
Kujtojuni që ne po studio-
jmë Biblën që të ndërtojmë
themele të shëndosha për
të kuptuar mesazhin e
Perëndisë: dhe nuk po
bëjmë një studim varg-për-
varg të Biblës. Ne po stu-
diojmë vetëm ato vargje që
lidhen me themelin që po
ngrejmë.

Ky është një pasazh jo
shumë i qartë—për të cilin
janë dhënë shumë inter-
pretime. Nëse dikush ngul
këmbë, sugjerojini të stu-
diojnë në mënyrë të
pavarur duke lexuar një
komentues bible të mirë.
Por ne nuk do ta diskuto-
jmë tani sepse nuk është e
nevojshme për temën dhe
themelet që po trajtojmë
në këtë moment. ❏❏



- Mendjet e tyre përqendroheshin në gjëra materiale dhe në
trupat e tyre dhe në ambiciet e tyre për karierë.6

Ata ishin krenarë, egoistë, mburracakë.

Ata donin të kishin ato që kishin edhe njerëzit e tjerë.

Ata ishin xhelozë dhe urrenin njerëzit e tjerë.

Ata ziheshin dhe luftonin gjithë kohën.

Ata ishin mizorë dhe shumë prej tyre ishin vrasës.

Ata vazhdimisht mashtronin dhe ia hidhnin njëri
tjetrit.

Ata ishin të pamëshirshëm në tregtinë e tyre.

Ata merreshin vazhdimisht me thashetheme dhe
thonin gjëra të këqija për të tjerët prapa shpine.

Ata ishin të pakufizuar në pasionet e tyre seksuale, dhe
bile përfshiheshin edhe në marrëdhënie jo të natyr-
shme.

- Krahso:

Kur lexojmë gazetën e sotme ose dëgjojmë lajmet në
televizor apo radio, ne shumë lehtë mund të bëhemi të
shurdhët para paradës së mëkatit që përhapet në
mënyrë të paturpshme. Gjendja morale dhe shpir-
tërore e përshkruar tek Gjeneza 6 duhet të na bëjë të
mendojmë që njeriu tani është në po atë situatë të
rënies dhe ligësisë.

F. Perëndia e pa botën mosbesimtare dhe mëkatin e saj.

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

gjithçka.

$ LEXO Gjeneza 6:5,12

Perëndia e pa çdo mëkat të tyrin.

- Ata mund t’i kenë fshehur nga të tjerët gënjeshtrat e tyre,
tradhëtinë bashkëshortore, vjedhjen dhe vrasjen.

- Por asgjë nga këto nuk mund t’i fshihej Perëndisë; Ai i pa
të gjitha.

Perëndia gjithmonë sheh çdogjë.

Askush nuk mund të fshehë gjë prej Tij.

Perëndia është gjithkund dhe sheh gjithçka në të gjitha
kohët.

Perëndia i di mendimet tona dhe sheh çdo gjë që mund
të bëhet në fshehtësi.

Ai dëgjon çdo fjalë që ne flasim dhe di motivet e zem-
rave tona.
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Hebrejtë
4:13

6Ju këtu po perifrazoni
Romakët 1:18-32. Po t’ju
pyesë ndonjë student se
ku e keni marrë këtë infor-
macion, referoheni tek ky
pasazh, ose mund t’ua lex-
osh studentëve. Ai nuk
është përfshirë në këtë
mësim për arsye kohe.

Mos harro, megjithatë, të
shtosh këtu edhe temat e
këtij mësimi. Në qoftë se
lexon nga pasazhi i
Romakëve, mos u fut në
kontekstin përreth ❏❏



G. Perëndia vendosi të shkatërrojë botën.

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.

$ LEXO Gjeneza 6:6,7  77

Njerëzit ishin kaq të liq saqë Zoti tha që do t’i shkatërrojë
ata dhe çdo gjë mbi tokë që Ai ka bërë për ta.
- Merr parasysh:

A mendoni se Perëndia me të vërtetë do t’i shkatërronte të
gjithë ata që nuk do të pendoheshin dhe nuk do t’i besonin
Atij? Po, Perëndia bën ato që thotë.

- Krahaso:

Në kopshtin e Edenit, Perëndia i tha Adamit dhe Evës, “Po
të mos bindeni, ju do të vdisni. Ju do të ndaheni prej Meje.”
Ata nuk iu bindën, dhe vdiqën ashtu siç kishte thënë
Perëndia. Perëndi ia bëri të qartë Kainit dhe Abelit se po të
duan t’i afrohen Perëndisë dhe të pranohen prej Tij, ata
duhet të sillnin një dele dhe të derdhnin gjakun e saj.
Perëndia i tha ato fjalë seriozisht. Ai nuk e pranoi Kainin
sepse ai erdhi tek Perëndia sips mënyrës së tij. Tani në
kohët e Noes, Perëndia tha që do të shkatërronte tokën dhe
jetën në të duke shkaktuar një përmbytje të madhe.
Perëndia do të sillte shiun megjithëse më parë nuk kishte
rënë shi ndonjëherë. A e mban Perëndia Fjalën e Tij? A
ishin këto thjesht kërcënime?

Sa herë keni kërcënuar se do të bëni diçka kur jeni i inato-
sur, dhe pastaj e harroni kur “ftohen gjakrat”? Ose sa herë,
ju si prindër, jeni kërcënuar se do t’i dënoni fëmijët tuaj
dhe pastaj e kaloni bile edhe pa provuar që e kishit seri-
ozisht? A është Perëndia si njerëzit? A bën Ai thjesht kër-
cënime? Jo! Perëndia gjithmonë bën ato që thotë.

H. Perëndia u tregua plot hir me Noen.

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

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë dot veten e tij.

Ngaqë Perëndia kishte mëshirë dhe dashuri, mendoi të
shpëtonte një njeri me familjen e tij.

$ LEXO Gjeneza 6:8-10

Noeja kishte lindur mëkatar nën kontrollin e Satanit si të
gjithë pasardhësit e Adamit.

- Noeja nuk meritonte të shpëtohej nga Perëndia.

- Edhe ai meritonte të dënohej.
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8Fakti që Noeja i solli
Perëndisë flijime gjaku, kjo
tregohet tek 1) Gjeneza
8:20—ai i ofroi flijime dhe
2) Shkrimet e Shenjta nuk
kanë model tjetër për fal-
jen e mëkateve. Përpara
Jezus Krishtit, të gjithë ata
që besonin bënin fli kaf-
shët si një veprim i besimit
ndaj premtimit të
Perëndisë për të dërguar
Shpëtimtarin.

Levitikus 17:11 dhe
Hebrejtë 9:22b e ilustrojnë
qartë këtë parim. ❏❏

7Dikush mund t’ju pyesë
se si mund të “pendohet”
Perëndia në qoftë se
Perëndia nuk ndryshon. Ju
mund t’i përgjigjeni që fjala
“pendim” në këtë kontekst
këtu si dhe në shumë
vende të tjera në
Testamentin e Vjetër për-
doren me kuptimin
“keqardhje”.

Bëjua të qartë se ky inter-
pretim është në përputhje
me parimet për të kuptuar
Biblën: në gjithmonë duhet
ta studiojmë pasazhin në
dritën e kontekstit ku ai
përdoret, d.m.th. në tërës-
inë e vargjeve përreth tij,
dhe ajo që ka më shumë
rëndësi, në dritën e atyre
që njihen për Perëndinë.
Të vërtetat ose doktrinat
kryesore thuhen shumë e
shumë herë. Prandaj një
rast i veçantë që duket
sikur bie në kundërshtim
me ato që kemi thënë në
shumë pasazhe të tjera
nuk duhet konsideruar si
kontradiktë, por si një rast
që të cilit i duhet dhënë
më shumë vëmendje e
kohë studimi. E vërteta
nuk ndryshon. Perëndia na
i ka bërë shumë të qarta
ato gjëra që janë të rëndë-
sishme për ta kuptuar dhe
njohur Atë dhe Fjalën e Tij.
Në qoftë se pasazh i
veçantë nuk del i qartë, ne
mund të ngushëllohemi me
faktin se nuk është shumë
thelbësor për ta kuptuar;
ose po të jetë e rëndë-
sishme qëne ta dimë,
atëherë duhet t’i besojmë
Perëndisë dhe mënyrave të
Tij dhe kohës së Tij, për të
na dhënë mundësinë që ta
kuptojmë atë siç duhet. ❏❏



^ Tema: Njeriu duhet të ketë besim që të kënaqë 
Perëndinë.

^ Tema: Njeriu duhet të vijë tek Perëndia vetëm
sipas 

vullnetit dhe planit të Perëndisë.

Por Noeja erdhi tek Perëndia si Abeli, Sethi dhe Enoku,
duke i sjellë Atij gjakun e kafshëve.8

- Noeja i dëgjoi fjalët që Perëndia i tha atij.
- Ai u pendua, besoi dhe erdhi tek Perëndia sipas rrugës që

i tregoi Ai.
- Noeja besoi se Perëndia do ta shpëtonte atë duke dërguar

një Shpëtimtar.
Perëndia me hirin e Tij, e fali dhe e pranoi Noen.
Fjala “hir” ka shumë kuptime të thella, këtu po japim një
përkufizim të thjeshtë:
Ndihmesa pamore e sugjeruar:

I. Perëndia i dha udhëzime Noes.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

Ngaqë njerëzit ishin kaq të liq dhe nuk donin të ndërronin
mendje dhe të vinin tek Perëndia, Ai vendosi ta shkatër-
ronte të gjithë tokën.
Po Noeja dhe familja e tij?

$ LEXO Gjeneza 6:13-21

Perëndia i tha Noes që Ai do të dërgonte një përmbytje të
madhe që do të mbulonte të gjithë tokën.
Perëndia gjithashtu i tha Noes të ndërtonte një lundër të
madhe në mënyrë që të gjitha ata që i besonin Perëndisë të
shpëtonin.

^ Tema: Njeriu duhet të vijë tek Perëndia vetëm
sipas 

vullnetit dhe planit të Perëndisë.

- Kjo lundër duhej të ndërtohej ashtu siç i tha Perëndia
Noes.

Noeja duhej të ndiqte udhëzimet e Perëndisë.
Arka duhej të ndërtohej sipas planit të Perëndisë.
- Merr parasysh:

Perëndia nuk tha thjesht, “Noe, Unë kam për të
gjykuar botën. Unë do të dërgoj një përmbytje të

260

Mësimi 14: Perëndia Gjykoi Botën dhe Shpëtoi Noen

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Teacher’s Notes

HIRI
mirësia e Perëndisë

ndaj mëkatarëve që nuk e meritojnë



ashtu siç i porositi Perëndia. Edhe arka duhej të ndër-
tohej sipas planit të Perëndisë.

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

gjithçka.

- Perëndia e dinte me saktësi se si duhej ndërtuar arka, dhe
Ai i dha Noes udhëzime të përpikta.9

- Merr parasysh:
Ne nuk e dimë me saktësi se ç’pamje kishte arka, por
Perëndia na ka dhënë përpama të veçanta që për ne sot
kanë kuptim. Interesant është fakti që përmasat që
Perëndia i dha Noes për arkën ishin të përafërta me ato të
një transoqeaniku të madh që ndërtohet në këtë shekull.
Perëndia krijoi universin; Perëndia përcaktoi ligjet që kon-
trollojnë lundrimin; Perëndia nuk e kishte të vështirë të
krijonte një projekt të përsosur për një anije gjigante!  Dhe
për dijeninë tonë, që nga koha e Noes dhe deri më sot nuk
është ndërtuar ndonjë anije me përmasa të tilla!
Këto hollësi interesante na kujtojnë ne njohuritë e mëdha
të Perëndisë për çdo gjë dhe për të vërtetat e Biblës.

- Por është një çështje shumë e rëndësishme që ne nuk
duhet të harrojmë në lidhje me mënyrën e ndërtimit të
arkës që Perëndia i përcaktoi Noes.

- Perëndia i tha Noes që të ndërtonte vetëm një derë për të
hyrë në arkë. 10

J. Noeja i bindet Perëndisë.

^ Tema: Njeriu duhet të ketë besim në mënyrë që ta 
kënaqë Perëndinë dhe të shpëtohet.

$ LEXO Gjeneza 6:22

Noeja i besoi Perëndisë.
- Ai i besoi dhe u var plotësisht tek Perëndia i Cili do të

shpëtonte atëdhe familjen e tij nga përmbytja që Ai do të
dërgonte.

Mos harro, kurrë nuk kishte rënë shi mbi tokë.
Deri në atë kohë, bota ujitej nga mjegulla që ngrihej nga
toka.
Askush nuk e kishte parë shiun.

- Megjithatë, Noeja e dinte që Perëndia nuk do ta gënjente
kur tha që Ai do të dërgonte një përmbytje.

261

Mësimi 14: Perëndia Gjykoi Botën dhe Shpëtoi Noen

Shënimet e MësuesitScripture
Reference

9Disa studentë mund t’ju
pyesin se si ka mundësi që
gjithë ato kafshë të futen në
ark. Tek Genesis Record,
Henry Morris shkruan që
“....kapaciteti vëllimor total i
arkës ishte afërsisht
1.400.000 këmbë kub, që
është i barabartë me
kapacitetin vëllimor të 522
kamionëve standard të bleg-
torisë ... mbi 125.000 dhen
mund të transportoheshin
në atë ark ... aty mund të
kishin qenë një total prej
72.000 kafshë në ark... dhe
meqë madhësia mesatare e
kafshëve të tokës është më
e vogël se ajo e dhenve,
60% e kapaciteti të saj
duhet të ketë qenë përdorur
për kafshët... Kishte vetëm
disa kafshë të mëdha...
ndoshta përfaqësoheshin
nga këlyshët e tyre (si rrjed-
him më të vegjël) ...” (faqet
181, 185).

Po dinosaurët? Po,
dinosaurët ekzistonin me të
vërtetë, dhe Perëndia i krijoi
ato. Nuk ka dyshim që ata
ishin në ark—ndoshta këly-
shët e tyre. Dinosaurët janë
hardhuca; hardhucat vazhdo-
jnë të rriten edhe kur
moshohen.

Ndoshta dinosaurët ngordhën
mbas përmbytjes për shkak
të ndryshimit global të
klimës. Besohet që para
përmbytjes, toka mbështillej
nga një shtresë mjegulle
(përpara përmbytjes nuk
kishte shi). Kjo shtresë
shkaktoi atë që quhet “efekti i
serës”, duke e mbajtur tem-
peraturën dhe lagështinë të
qëndrueshme mbi të gjithë
tokën. Por mbas përmbajtjes,
shtresa e avullit u zhduk dhe
temperatura e globit ndryshoi
shumë. Shumë specie kaf-
shësh u zhdukën.

Për një trajtim të shkëlqyer të
kësaj teme mbi dinosaurët,
shiko librin, “The Great
Dynosaur Mystery,” nga Paul
S. Taylor, Master Books, El
Cajon, CA 92022, 1987. Ky
është një libër për fëmijë, por
gjithashtu prek edhe çështje
për të rriturit. ❏❏

10Sigurohu që shpjegimi i
konceptit të “një dere” dhe
“një arke” të dalë i qartë. Më
vonë do t’i ktheheni përsëri
kësaj çështjeje kur të flisni për
Jezus Krishtin, që është
“rruga e vetme” e shpëtimit. ❏❏



Noeja i besoi Perëndisë, dhe iu bind dhe e ndërtoi arkën
ashtu si i kishte thënë Perëndia.

- Bëj dallimin:

Ngaqë ne nuk mund ta shohim Perëndinë, Parajsën, ose
vendin e dënimit të përjetshëm që Perëndia ka përgatitur,
disa njerëz nuk do të besojnë. Megjithatë, gjithçka që thotë
Bibla. është e vërtetë. Noeja i besoi Perëndisë, megjithëse
Noeja kurrë nuk kishte parë shi.

K. Perëndia i tha Noes të sillte familjen e tij, kafshët dhe
zogjtë në ark.

$ LEXO Gjeneza 7:1-5

Noeja i paralajmëroi njerëzit për gjykimin e ardhshëm të
Perëndisë.

Njerëzit në kohën e Noes nuk i pranuan fjalët e Perëndisë që
u tha Noeja.

- Ata nuk u pajtuan me Frymën e Shenjtë kur Ai u foli në
mendjet e tyre, duke u rikujtuar paralajmërimin e
Perëndisë.

- Ata nuk pranuan të pohonin që ishin mëkatarë dhe që
meritonin dënimin e Perëndisë.

- Ata nuk besuan se Perëndia do të dërgonte një
Shpëtimtar.

- Ata nuk e besuan që Perëndia do të shkatërronte botën
duke dërguar një përmbytje të madhe.

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

Perëndia priti me durim për 120 vjet derisa ata të ndërronin
mendje, por Ai nuk mund të priste më gjatë, kishte ardhur
koha për dënimin e Perëndisë.11

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

Përpara se të fillonte të binte shi, Perëndia i tha Noes të
marrë familjen dhe kafshët e zgjadhura në lundrën e për-
funduar.

^ Tema: Njeriu duhet të ketë besim që ta kënaqë 
Perëndinë dhe të shpëtojë.

Noeja besoi që Perëndia do ta shkatërronte botën.

Gjithashtu ai besoi që ai dhe familja e tij do të shpëtoheshin
vetëm nga Perëndia, ashtu siç u kishte thënë Ai.

Perëndia nuk e shpëtoi Noen për shkak të jetës së tij të mirë.

Perëndia e shpëtoi Noen sepse ai pranoi që i besonte
Perëndisë.
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11Bibla na thotë se për-
para përmbytjes, njerëzit
jetonin me qindra vite.
Gjeneza 5 na jep shumë
shembuj të këtij fakti.
Shkencëtarët kanë sug-
jeruar teori të ndryshme
për këtë periudhë të gjatë
jete, por ne nuk kemi një
arsye të parashtruar qartë
në Fjalën e Perëndisë; ne
thjesht dimë që ky është
një informacion faktik.

Është interesant fakti, që
kur u zbuluan dhe u përk-
thyen listat e mbretit
sumerian, doli që edhe për
këta mbretër ishin
regjistruar ajo jetëgjatësi.
Megjithëse listat përmba-
jnë informacione
mitologjike, ato lidheshin
me faktet e Biblës në lidhje
me moshjën e njerëzve
para përmbytjes. Pra, duke
menduar që njerëzit
jetonin për qindra vitesh,
periudha prej 120 vjetësh
e paralajmërimit të
Perëndisë duket normale
brenda jetës së një njeriu
të asaj periudhe.

Njerëzit nuk kishin justi-
fikim që nuk pranuan të
dëgjojnë Perëndinë (as
njerëzit sot). ❏❏

I Pjetri
3:20

II Pjetri
2:5



L. Ata të gjithë hynë nga një derë.

^ Tema: Njeriu mund të vijë tek Perëndia vetëm
sipas 

planit dhe vullnetit të Perëndisë.

$ LEXO Gjeneza 7:15, 16

Noeja dhe familja e tij hynë në ark nga një derë e vetme
ashtu siç e kishte porositur Perëndia.
- Kjo ishte e vetmja mënyrë për t’u shpëtuar për cilindo nga

përmbytja dhe nga zemërimi i Perëndisë kundër mëkatit.
- Të gjitha kafshët hynë në lundër nga e vetmja derë.

M. Perëndia i mbylli brenda.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

$ LEXO Gjeneza 7:16

Mbasi të gjithë hynë brenda, Perëndia mbylli derën.
- Merr parasysh:

- “...ZOTI e mbylli brenda” (vargu 16)! Ngandonjëherë ne i
lexojmë këto gjëra të mrekulllueshme në Bibël bile edhe pa
kuptuar çka ka thënë Perëndia! Perëndia Vetë e mbylli
Noen brenda, si edhe familjen e tij dhe kafshët, në një vend
të sigurtë.

Perëndia nuk kishte ndër mend t’u linte më shumë kohë
njerëzve të tjerë që të ndërronin mendje dhe t’i besonin
Perëndisë.
- Kur Perëndia mbylli derën, atëherë ishte shumë vonë.

Edhe po të qanin dhe t’i luteshin jashtë derës, ata nuk
mund të hynin dot në ark.
Noeja nuk mund t’i linte të hynin brenda sepse Perëndia i
la ata jashtë. Për ta nuk kishte rrugë shpëtimi.

- Ata në lundër sihin të siguruar sepse Perëndia i mbylli
brenda në ark.

- Ata jashtë lundrës tani nuk kishin se si t’i shpëtonin
zemërimit të Perëndisë sepse vetë Perëndia i la ata jashtë.

Krahaso:
Kur Perëndia e la Adamin dhe Evën jashtë kopshtit, larg
pemës së jetës, a kishte rrugë kthimi për ta? Jo! Asnjë
rrugë për t’i kthyer përsëri.
Kur Perëndia vendosi që ka ardhur koha për të dënuar
botën, nuk kishte më shpëtim prej Tij.

N. Perëndia i shkatërroi të gjitha ata jashtë lundrës.

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

vdekjen si shpagim për mëkatin.
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$ LEXO Gjeneza 7:17, 23

Mbasi Perëndia kishte mbyllur derën e arkës, Ai dërgoi shiun.
Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NO.
10, “ARKA E NOES”

^ Tema: Perëndia është i gjithëfuqishëm.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

- Perëndia kontrollon gjithë tokën, shiun, erën, diellin,
hënën, yjet dhe çdogjë tjetër.

- Ai i bëri të gjitha këto, dhe i komandon ato.
Erdhi kaq shumë ujë, saqë mbuloi të gjithë tokën—bile edhe
malet më të larta.
Nga erdhi gjithë ky ujë?
- A e mbani mend si ishte bota në fillim kur e krijoi

Perëndia?
Ishte errësirë, dhe uji i thellë mbulonte gjithë tokën.
Ditën e parë, Perëndia krijoi dritën.
Ditën e dytë, Ai bëri ajrin dhe qiellin blu, dhe Ai zbriti
mbi tokë sasi të madhe uji që më parë kish qenë lart në
qiell, ndoshta si shtresë mjegulle ose avulli që
mbështillte tokën.

- Tani kur erdhi koha e përmbytjes së madhe në tokë,
Perëndia e ktheu ujin që ishte lart në qiell në formë shiu
duke rënë në tokë.

- Ky nuk ishte shi i zakonshëm; ky ishte vërshim shkatër-
rues!

- Ujrat gjithashtu vinin nga burimet nëntokësore.
Në fillim, lumenjtë dhe rrëketë në tokë mbusheshin nga
rezervuarët nëntokësore.
Perëndia mund të ketë shkaktuar tërmete të mëdhenj si
edhe vullkane për të hapur koren e tokës në mënyrë që
këto burime ujore të shpërthenin mbi tokë (Gjeneza 8:2).

^ Tema: Perëndia është i gjithëfuqishëm.

Perëndia mund të bëjë gjithçka.
- Asgjë nuk është e pamundur për Të.
- Vetëm Ai është i plotfuqishëm.
Perëndia bëri shiun për dyzet ditë dhe netë derisa e gjithë
bota u mbulua me ujë, bile edhe majat më larta të maleve.

264

Mësimi 14: Perëndia Gjykoi Botën dhe Shpëtoi Noen

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit



Çdo njeri jashtë arkës u shkatërrua nga Perëndia.
- Të gjithë njerëzit e tjerë nuk pranuan t’i besojnë

Perëndisë, dhe Perëndia i shkatërroi ata të gjithë.
- Vetëm Noeja dhe familja e tij i besuan Perëndisë dhe hynë

në ark.

O. Përfundim

Perëndia ka durim me njerëzit.
Në ditët e Noes, Perëndia priti për 120 vjet derisa njerëzit të
pendoheshin për sjelljet e tyre të këqija.
Ata nuk mund të shfajësoheshin për mëkatet e tyre.
Ata thjesht nuk pranuan ta dëgjojnë Perëndinë, megjithëse
Ai i paralajmëroi herë pas here me anë të Noes.
Pastaj, për një moment, në mes të jetës së tyre mëkatare dhe
pa Perëndi, i përfshiu përmbytja e madhe.
Çdo burrë, grua dhe fëmijë jashtë arkës u gjend i vdekur nga
përmbytja.
Perëndia është i shenjtë dhe i drejtë.
Ai është Perëndi i dashur, por Ai vërtet është Perëndi që
zemërohet kundër mëkatit.
Por Noeja dhe familja e tij i besuan Perëndisë, dhe ata iu
shmangën stuhisë të siguruar brenda në ark.

PYETJE:

1. Cili ishte qëndrimi i pjesës më të madhe të njerëzve në
kohën që jetoi Noeja? Ata ishin të dhënë pas seksit, marte-
save, dhe kënaqësive vetjake. Ata ishin egoistë dhe violentë.
Ata nuk donin t’ia dinin për Perëndinë.

2. A shikoni ngjashmëri midis kohës së Noes dhe botës së
sotme? Përmendni disa nga këto ngjashmëri Po, ka shumë
ngjashmëri, të tilla. si: mospranimi për të njohur Perëndinë,
duke menduar vetëm për veten e vet, duke ndjekur çdo ligësi
në mënyrë aktive—tradhëtia bashkëshortore, vjedhja, vrasja,
etj.

3. Kush po u fliste mendjeve të njerëzve, duke u thënë atyre të
qëndrimet e tyre dhe të vijnë tek Perëndia me anë të bes-
imit? Perëndia dhe Fryma e Shenjtë.

4. Kush po ua kujtonte njerëzve Fjalën e Perëndisë dhe
kërkonte që secili nga njerëzit të besonin Perëndinë dhe ato
që ishin shkruar në Bibël? Perëndia dhe Fryma e Shenjtë.

5. Çfarë tha Perëndia se do të bënte nëse njerëzit nuk do të
pendoheshin? Perëndia tha se do të shkatërronte të gjitha
qeniet e gjalla mbi tokë.

6. A e meritonte Noeja t’i shpëtonte nga dënimit të përjetshëm
nga Perëndia? Jo. Edhe Noeja ishte mëkatar. Ai meritonte të
vritej si të gjithë të tjerët.
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7. Atëherë përse vendosi Perëndia ta shpëtonte Noen? Sepse
Noeja i pranoi Perëndisë që ai ishte mëkatar dhe besoi që
Perëndia do ta shpëtonte atë duke dërguar një Shpëtimtar.

8. Çfarë i tha Perëndia Noes të bënte? Perëndia i tha Noes të
ndërtonte një ark.

9. A e lejoi Perëndia Noen të ndërtonte arkën si ta mendonte ai
më mirë? Jo. Arka duhej të ndërtohej tamam ashtu siç kishte
porositur Perëndia.

10. Çfarë gjëje të rëndësishme duhet të mbajmë mend për
arkën? Arka kishte vetëm një derë. Kishte vetëm një rrugë për
të hyrë në ark dhe t’i shpëtoje gjykimit të Perëndisë.

11. A e ndërtoi Noeja arkën ashtu siç e porositi Perëndia? Po.

12. Çfarë gjëje tjetër bëri Noeja ndërsa po ndërtonte arkën? Ai po
u thoshte edhe njerëzve të tjerë mesazhin e Perëndisë dhe po i
paralajmëronte se Perëndia do të dërgonte shiun mbi tokë duke
shkatërruar gjithçka me anë të përmbytjes së madhe.

13. A kishin parë njerëzit shi ndonjëherë tjetër? Jo, më përpara
nuk kishte rënë shi kurrë.

14. A i pranuan njerëzit ato që tha Noeja dhe a i ndërruan ata
sjelljet e tyre? Jo, ata nuk pranuan t’i besonin Perëndisë.

15. Sa kohë i priti Perëndia njerëzit nëkohën e Noes që t’i
besonin Atij dhe Fjalës së Tij? 120 vjet.

16. Si hynë në ark ata që shpëtuan? Të gjitha ata hynë nga një
derë e vetme të cilën Perëndia e kish porositur Noen ta ven-
doste në anën e arkës.

17. Kush e mbylli derën? Perëndia e mbylli.

18. Përse e mbylli Perëndia derën? Që të gjithë ata që ishin në
ark të ishn të siguruar dhe ata jashtë arkës të mos kishin
mundësi të hynin dhe të shpëtonin.

19. A mund t’i shpëtojë njeri Perëndisë kur Ai vendos të dënojë
mëkatin? Jo.

20. Si e shkaktoi Perëndia përmbytjen që do të mbulonte edhe
majat e maleve të lartë mbi tokë? Perëndia ktheu mbi tokë
ujin që kishte vendosur bë qiell ditën e dytë të krijimit të
tokës dhe Ai hapi “burimet e thellësive të mëdha”.

21. A i shpëtoi vdekjes njeri jashtë arkës? Jo, ata të gjithë vdiqën.

ÇSHTJE PËR DISKUTIM SIPAS DËSHIRËS

22. Bibla na thotë që njerëzit para Noes ishin mjeshtra—
materialistë por shumë të aftë. Në kohën e Noes, njerëzit
ishin bërë plotësisht mëkatarë seqë çdo mendim i tyre ishte
i lig dhe nuk i besonin Perëndisë. Çfarë ju tregon juve kjo në
lidhje me teoritë e ashtuquajtura të “evolucionit” të njeriut,
që thotë një njeriu përmirësohet vazhdimisht? Njeriu nuk
ka qenë dhe as nuk evoluon. Njeriu u krijua i përsosur nga
Perëndia, por ai degjeneroi nga pikëpamja shpirtërore dhe
morale për shkak të mëkatit.
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