
Perëndia i Mbajti Mend Noen dhe të
Gjithë Ata në Ark; Perëndia i Shpërn-
dau Rebeluesit në Kullën e Babelit

SHKRIMI I SHENJTË: Gjeneza 8:1-4, 14-17; 9:1, 2, 12-15; 11:1-9

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë që Perëndia nuk do të tolerojë ndonjë përpjekje për të marrë
autoritetin e Tij.

� Të tregojë sesi u zhvilluan grupet e ndryshme të gjuhëve si rezultat i
ndërhyrjes së Perëndisë.

� Të tregojë sovranitetin e Perëndisë në të gjitha punët e njeriut.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të kuptojnë që Perëndia nuk do të lejojë krenari dhe rebelim kundër Tij.

� Të kuptojnë që Perëndia është suprem dhe sovran.

� Të kuptojnë që çdo pjesë e historisë sonë i ka rrënjët tek veprimet dhe
plani i Perëndisë për njerëzit.

� Të shohin që Bibla paraqet një histori faktike të njeriut.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Shumë herë ne kemi dëgjuar që historia paraqitet kështu: “Në lartësinë e
saj, kjo perandori u shtri ‘prej këtu deri atje’, por për shkak të ‘këtij apo atij’ prob-
lemi, perandoria u shemb. Tani ne shohim vetëm gërmadhat e atij që dikur ishte
një civilizim i madh”. Gjeneza 11 na jep perspektivën e Perëndisë mbi ngritjen
dhe rënien e një qyteti të madh. Vargu 4 na zbulon forcën lëvizëse të këtyre
ndërtuesve të zellshëm: “neve” dhe “ne”. dhe vargjet 7 dhe 8 na japin kon-
kluzionin e Perëndisë për projektin: “...të zbresim dhe t’ua ngatërrojmë gjuhën e
tyre, në mënyrë që ata të mos e kuptojnë njëri tjetrin. Kështu që ZOTI i shpërn-
dau ata sa andej këtej në tërë faqen e tokës: dhe ata u larguan për të ndërtuar
qytetin.” Ky ndryshim kritik në historinë e njeriut u drejtua dhe u zbatua nga Zoti!
A nuk do ishte me interes të dëgjoje raportin e vërtetë të Perëndisë për çdo pro-
jekt ndërtimi të madh dhe për civilizimin si edhe për rënien e tij eventuale?

Ne duhet të mos e harrojmë mesazhin e këtij pasazhi gjatë studimit të his-
torisë: Perëndia është kontrolluesi sovran i punëve të njerëzve. Çdo përpjekje
për të shpjeguar rrjedhën e historisë duhet të përfshijë Krijuesin tonë dhe
Perëndinë sovran. Në vitet e fundit, emri i Tij është fshirë nga librat e historisë
sekulare nga ata që ndjekin mendimin humanist. Por emri i Tij nuk mund të fshi-
het kurrë nga e vërteta!

MËSIMI

15
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Jeremiah
50:35-40

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim përfundon his-
torinë e shpëtimit të Noes
dhe familjes së tij nga
Perëndia si edhe stabiliz-
imin e tokës mbas përm-
bytjes.

Tek Gjeneza 10 përmendet
Tabela e Kombeve dhe
pastaj shkon tek historia e
ndërtuesve të kullës së
Babelit.

Theksi do të vihet mbi
gjithë-dijen dhe kontrol-
lin sovran të Perëndisë
mbi të gjithë historinë
siç tregohet në shpërn-
darjen e ndërtuesve
rebelues të Babelit dhe
ngatërrimin e gjuhëve që
rezultoi nga ky rebelim.

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.



Është me interes të vëmë re që Perëndia nuk na ka lënë vetëm doku-
mentin e Tij biblik të kullës së Babelit, por Ai gjithashtu na ka zbuluar disa nga
gërmadhat e qytetit të Babilonisë. Megjithëse ne nuk e dimë me saktësi vendin
e kullës origjinale, shumë kulla të rrënuara mund të vihen re në zonën e
Babilonisë; dhe ndoshta ka edhe më shumë gërmadha në zona që nuk janë
gërmuar akoma. Babilonia u rindërtua pak kohë mbasi ndërtuesit e parë u
shpërndanë nga Perëndia. Por ai qytet eventualisht u bë krejtësisht i keq saqë
Perëndia i shkaktoi një rrënim total, ku edhe sot e kësaj dite nuk ka më banorë
në të.

Babilonia është një vend real me një mesazh për ditët tona dërguar nga
Perëndia jonë sovran. Perëndia nuk e lejon njeriun të lartësojë vetveten dhe të
jetojë në rebelim të vazhdueshëm kundër Tij. Ai gjykon mëkatin dhe realizon
fuqishëm gjithçka që Ai ka menduar për të bërë.

NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja Kronologjike Nr. 12, “Kulla e Babelit”
� Harta Kronologjike 1
� Skema Kronologjike 

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 14.

A. Hyrje

Bibla është një libër i mahnitshëm.
Ajo ka përgjigjet për pyetjet më të rëndësishme të jetës.
Ajo gjithashtu shpjegon historinë e njerëzimit në thellësi që
asnjë burim tjetër nuk mund t’i arrijë.
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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)



Për shembull: a ju ka habitur fakti përse njerëzit në mbarë
botën flasin gjuhë të ndryshme?
Bibla ka një përgjigje për këtë.
Pas pak ne do ta trajtojmë këtë çështje.
Por më parë ne do të përfundojmë historinë e Noes dhe të
familjes së tj.

B. Perëndia e mbajti mend Noen dhe të gjithë ata që ishin në
ark.

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

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

$ LEXO Gjeneza 8:1-4, 14-17.

Noeja dhe familja e tij dhe kafshët në ark u mbajtën të sigu-
ruar nga Perëndia.
- Asnjë prej tyre nuk vdiq.
- Perëndia u kujtua për ta dhe e pushoi shiun.
- Ai dërgoi një erë të fortë për të tharë tokën, dhe toka e

thatë u rishfaq përsëri.
- Perëndia kontrollon shiun dhe erën.
Perëndia nuk ndryshon kurrë; Ai nuk harron kurrë.
- Ai nuk i harroi Noen dhe të tjerët në ark.
- Ai bën ato që thotë.
- Ai u tha që do t’i shpëtonte dhe ashtu bërë.
- Ai tha që do t’i shkatërronte të gjithë ata që ishin jashtë

arkës dhe ashtu bëri.

NË HARTËN 1, TREGO SE KU ËSHTË MALI ARARAT
(tashmë i lokalizuar në atë që sot quhet Turqi).

- Merr parasysh:1

Padyshim që ne kemi dëgjuar për shumë ekspedita në vitet
e kaluara që janë përpjekur të gjejnë arkën në Malin
Ararat. Kjo është një mundësi interesante, dhe një ditë
Perëndia mund ta lejojë njeriun ta gjejë arkën në akull. Por
ajo që ne nuk duhet të harrojmë është se pavarësisht se
arka gjehet ose jo, historia e Noes dhe e arkës dhe e përm-
bytjes është e vërtetë.
Shumë shkencëtarë tani e shohin që dokumenti biblik i
përmbytjes është një shpjegim shumë shkencor për shumë
fosile kafshësh si ato të dinosaurëve dhe e kafshëve të tjera
që tani janë zhdukur.
Përmbytja gjithashtu shpjegon edhe shumë formacione
gjeologjike që dikur mendoheshin se ishin rezultat i proce-
seve të evolucionit. Sa më shumë të mësojmë për Biblën, aq
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1Disa studentë mund ta
vlerësojnë këtë lloj infor-
macioni, dhe ai do t’i ndih-
mojë ata të mësojnë më
shumë. Por të tjerë mund
ta shohin atë vetëm si sin-
jal për debat.

Ju mund të mos e përdorni
këtë material nëse men-
doni se mund të shkaktojë
në mënyrë të panevojshme
ndonjë debat. ❏



Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

më shumë e kuptojmë që Fjala e Perëndisë është një doku-
ment i mahnitshëm, i saktë, shkencor i faktit historik.

C. Perëndia ia dha urdhërat e Tij dhe premtimet Noahs.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

$ LEXO Gjeneza 9:1,2.

Perëndia i dha Noes dhe djemve të tij, Shemit, Hamit, dhe
Jafethit lejë të komandojnë mbi kafshët, zogjtë, dhe peshqit,
ashtu siç ia kishte dhënë në fillim Adamit.

- Bota dhe çdogjë në të i përket Perëndisë.

- Por Ai ia dha atë njeriut që të kujdesej për të.

D. Perëndia lëshoi ylberin si shenjën e Tij.

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

$ LEXO Gjeneza 9:12-15.

Ylberi u dha si shenjë e Perëndisë për të treguar që Ai nuk
do ta shkatërrojë më kurrë tokën me anë të përmbytjes.

$ Lexo Psallmi 104:6-9

- Shumë vite kanë kaluar që nga koha e përmbytjes.

- Perëndia e ka mbajtur fjalën e Tij.

- Sa herë që të shihni një ylber, kujtoni që Perëndia dërgoi
ylberin si shenjë që Ai nuk do ta shkatërrojë më kurrë
tokën me përmbytje.

- Perëndisë mund t’i besohet.

E. Dokumenti i Perëndisë mbi kombet.

Gjeneza 10, që shpeshherë quhet “Dokumenti i Kombeve”
regjistron brezat e djemve të Noahs.

TREGO “TABELËN E KOMBEVE” NË SKEMËN KRO-
NOLOGJIKE.

Megjithëse ne nuk do të ndalemi shumë në këtë kapitull, ai
me të vërtetë është një dokument i mahnitshëm—dokument
objektiv, i përpiluar me kujdes, i bërë nga Perëndia që di
gjithçka për çdo njeri.

Dokumenti i Perëndisë është në kontrast të fortë me
shkrimet shpeshherë mitologjike të njerëzve të lashtë nga
qytetërime të pafe.

Ashtu si ne të gjithë e kemi origjinën tek Adami, po ashtu ne
e shohim prejardhjen tonë edhe gjetkë tek Gjeneza 10.
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F. Qëndrimi rebelues, krenar i njerëzve.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Gjeneza 11:1-4

Shumë vite kanë kaluar që kur Perëndia e shpëtoi nga
përmbytja Noen, gruan e tij, tre djemtë e tij, dhe gratë e
djemve të tij.
Përsëri shumë njerëz jetuan mbi tokë.
Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NO.
12, “KULLA E BABELIT”.

Shumica e pasardhësve të Noes shumë shpejt e harruan
gjykimin e tmerrshëm të Perëndisë mbi tokë me anë të
përmbytjes.
Ata qëllimisht e lanë Perëndinë në harresë.
- Ata nuk pranuan ta marrin në konsideratë vullnetin e Tij

për ta.
- Ata nuk donin ta njihnin dhe të besonin tek Zoti si Abeli,

Sethi dhe Noeja.
Ata ishin nën kontrollin e Satanit dhe e pëlqenin mënyrën e
të menduarit të Satanit.
- Ata donin të ishin të mëdhenj dhe të lartësonin veten e

tyre.
- Ata nuk ishin të interesuar të dinin, të adhuronin apo të

besonin Perëndinë dhe as t’i bindeshin Fjalës së Tij.
Midis këtyre njerëzve ishin paraardhësit tanë.
- Ata kishin dëgjuar mbi përmbytjen, dhe ata e dinin që

Perëndia ishte Krijuesi i tyre.
Çdo ditë dhe çdo natë ata mund ta shihnin fuqinë e Tij
të madhe që zbulohej në të gjitha gjërat që kishte bërë
Perëndia.
Perëndia megjithatë vazhdoi të tregonte besnikërinë e
Tij nga premtimit të Tij që kurrë nuk do ta shkatërronte
tokën me anë të përmbytjes—dhe këtë e tregoi duke
dërguar ylberin në qiell.
Ata nuk kishin asnjë justifikim që nuk i besuan
Perëndisë.

- Por ata nuk donin t’i jepnin Perëndisë vendin e nderit që
Ai e meriton apo ta falenderonin Atë për jetën, shëndetin,
rrezet e diellit, shiun dhe ushqimin.2
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Psallmi
19:1-3

Romakët
1:18-32

2Komentet mbi këta njerëz
dhe largimi i tyre progresiv
nga Perëndia bazohet tek
Romakët 1:18-32.

Nëse studentët iu pyesin si
e dimë ne që ky ka të bëjë
me këtë grup të veçantë
njerëzish, ju mund t’u për-
mendni se ky është modeli
i degjenerimit moral të për-
shkruar në Fjalën e
Perëndisë. Ai është i
saktë, edhe kur për-
shkruan njerëzit e sotëm
që i kthejnë shpinën
Perëndisë. Shfaqjet e
jashtme ndoshta mund të
jenë më të stërholluara,
por modeli është i njëjtë.
(Përkushtimi ndaj horosko-
pit dhe shenjave të zodi-
akut është një shembull i
këtij lloji adhurimi larg
Perëndisë) ❏



- Ata qëllimisht i kthyen shpinën të vërtetës për Perëndinë,
dhe mendjet e tyre u bënë gjithnjë e më shumë mëkatare
dhe të marra.

Ata bënë imazhe njerëzish dhe i adhuruan ato.

Ata adhuronin kafshë dhe zogj.

Më në fund, ata adhuronin gjarpërinj dhe reptilë të
tjerë.

^ Tema: Satani lufton kundër Perëndisë dhe vullnetit
të 

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

Satani po i çonte paraardhësit tanë drejt rebelimit kundër
Perëndisë dhe vullnetit të Tij.

- Satani do që njerëzit të adhurojnë perëndi të rreme.

- Shumë shoqëri primitive akoma i besojnë diellit, hënës,
yjeve, zogjve ose kafshëve.

- Merr parasysh:

Sa e lehtë është për ne të shohim budallallëkun e këtyre
njerëzve kur ata veprojn kështu. Por Satani është e zgjuar.
Ai e di dobësinë e çdo kulture, dhe e di se cilat gënjeshtra
janë “të pranueshme” nga pikëpamja kulturore.

Bile edhe sikur të mendojmë që ne sot nuk ndeshim njerëz
që adhurojnë idhuj, sidoqoftë në shtypin e përditshëm ne
shohim përditë horoskopin! Ne shohim njerëz që shkojnë
thellë e më thellë në borxh dhe që e kalojnë kohën më të
madhe dhe energjitë e tyre për të përballuar presionet e
pabesueshme të kulturës sonë materialiste. Ne shohim
njerëz që e kanë mendjen si e si të lartësojnë veten. Po
Perëndia, ç’vend zë në gjithë këtë?

Adhurimi lidhet me përqendrimin e mendimeve tona, zem-
rës sonë—dhe bile edhe jetës sonë—për t’i shërbyer objektit
të adhurimit tonë. Adhurimi vjen nga fjala “vlerë”.
Perëndia, dhe vetëm Perëndi, ia vlen të adhurohet.

Satani nuk çan kokën se kë adhurojmë ne për aq kohë sa
ne nuk adhurojmë Perëndinë e vërtetë e të gjallë.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

Perëndia është sovran.

- Ai dhe vetëm Ai është Perëndi.

- Tek Isaia 42:8 Perëndia thotë, “Unë jam ZOTI: ky është
emri im: dhe lavdinë time njeriu tjetër nuk do t’ia jap, as
lëvdimin tim për të skalitur imazhe [idhuj].”

Por ndërtuesit e Babelit (që quhet edhe Babilonisë) nuk
mendonin për Perëndinë.
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3The Bible Knowledge
Commentary: Old
Testament, nga John F.
Walvoord dhe Roy B. Zuck,
faqe 44. Victor Books,
1986. ❏



TREGO FJALËN “BABEL” NË SKEMËN KRONOLOGJIKE.

- Bible Knowledge Commentary 3 na ndihmon të kuptojmë
më mirë të menduarin krenar dhe idhulltar të ndërtuesve
të këtyre qyteteve:

“Dokumentet e shkruara të babilonike mbi ndërtimin e
qytetit të Babilonisë e konsiderojnë ndërtimin e tij në
qiell nga perënditë si një qytet qiellor, si një shprehje e
krenarisë... Këto dokumente thonë që ai u bë nga i njëjti
proces i përpunimit të tullave që përshkrohet tek vargu
3 [Gjeneza 11], ku në çdo tullë mbishkruhej emri i
perëndisë babiloniane Marduk. Edhe zigurati, kulla me
shkallë besohej se fillimisht u ndërtua në Babiloni, dhe
thuhej se majën e kishte në qiell. (krh vargu 4). Ky mal
artificial u bëqendra e adhurimit në qytet, një tempull
në miniaturë është ishte në majë të kullës. Babilonasit
ishin shumë krenarë për ndërtesën e tyre; ata lëvdo-
heshin për qytetin e tyre, jo vetëm si i pamposhtur, por
edhe si një qytet qiellor, babili (porta për tek Perëndia)”.

- Marduk, meqë ra fjala, është një emër tjetër i Baalit, një
nga perënditë e rreme që njerëzit vunë për ta adhuruar në
vend të Perëndisë së vërtetë. Praktikat që lidhen me
adhurimin e Baalit ishin të këqija, sensuale dhe mizore.

TREGO NË HARTËN 1 ZONËN KU NDODHET BABELI
NË FUSHËN MIDIS TIGRIT DHE EUFRATEVE.

- Në zonën e fushës së Tigris-Eufrateve, ka shumë rrënoja
të dukshme të civilizimeve të mëvonshme që edhe sot
mbajnë kulla apo zigurate, që të kujtojnë kullën e Babelit.
Ndërtimi i këtyre strukturave zbulon gjithashtu edhe
argjilën e djegur dhe bitumin (ziftin) që përmenden në
Bibël.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

Njerëzit u mblodhën për të ndërtuar kullën e Babelit sepse
nuk donin të ishin të shpërndarë nëpër gjithë tokën.

$ LEXO Gjeneza 11:4

Për kë po mendonin ata? 4

Për veten e tyre! Këta njerëz ishin shumë krenarë!

Ata duhet të interesoheshin të lartësonin emrin e Perëndisë,
dhe jo të tyrin!

Por shiko përsëri pjesën e fundit të këtij vargu. Çfarë gjëje
tjetër nuk po shkonte siç duhej?

A e mbani mend urdhërin që Perëndia i dha Adamit dhe që
më vonë ia përsoriti edhe Noes dhe pasardhësve të tij?

$ LEXO Gjeneza 1:28 dhe 9:1,2.
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- Perëndia i tha Adamit dhe Noes se ata donin të shumë-
fishoheshin dhe të komandonin kafshët, zogjtë, peshqit në
të gjitha pjesët e botës.

- Perëndia nuk do që njerëzit të jetojnë së bashku në një
vend, duke bërë çfarë iu pëlqejnë atyre.

- Perëndia e dinte që, po të qëndronin së bashku, ata do të
harronin për Perëndinë dhe vullnetin e Tij.

- Njeriu u krijua nga Perëndia për të bërë vullnetin e Tij
mbi tokë.

Perëndia është Krijuesi dhe zotëruesi i të gjithëve,
pavarësisht se ku jetojmë, çfarë ngjyre kemi, apo çfarë
gjuhe flasim.

Këta njerëz qëllimisht nuk iu bindën urdhërit që Perëndia,
Krijuesi i tyre, i kishte dhënë Noes dhe Adamit.

- Ata nuk donin të shpërndaheshin në mbarë botën siç
komandoi Perëndia.

- Ata u përqendruan në njëvend, ndërtuan një qytet dhe fil-
luan të ndërtojnë një kullë të madhe e të lartë.

G. Perëndia i pa ata.

^ Tema: Perëndia është gjithkund në çdo kohë; Ai di 
gjithçka.

A ishte i interesuar Perëndia për këta njerëz rebelues?

- A i pa Perëndia ata?

- A i dinte Ai mendimet dhe planet e tyre?

- A donte t’ia dinte Ai se çfarë po bënin ata?

$ LEXO Gjeneza 11:5

Po, Zoti ishte i interesuar për ata megjithëse ata e kishin
harruar Perëndinë.

Perëndia i sheh të gjithë njerëzit kudo ku janë.

$ Lexo Proverbat 15:3

- Atij i intereson çdo njeri.

- Ai di gjithçka për ne.

As unë dhe as ju nuk mund të mbani ndonjë të fshehtë
nga Perëndia.

Ai di gjithçka që ne mund të kemi menduar, thënë ose
bërë.

Ai është Krijuesi ynë.

- Çdo njeri i detyrohet Atij.

- Edhe ata që janë të ndarë prej Tij për shkak të mëkatit të
tyre i detyrohen Perëndisë.
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H. Perëndia i shpërndau ata.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

A mund të luftojë ndokush kundër Perëndisë?
- Kur Satani ishte në qiell, ai u përpoq të luftonte kundër

Perëndisë, por ai humbi.
- Engjëjt e tjerë që e ndoqën Satanin në betejën e tij kundër

Perëndisë humbën gjithashtu.
- Adami dhe Eva, Kaini, dhe njerëzit që jetuan në kohën e

Noes, humbën në betejën e tyre kundër Perëndisë.
- Çfarë mendoni ju ndodhi këtë herë? A fituan Satani dhe

njerëzit?
Askush nuk mund të luftojë kundër Perëndisë dhe të dalë
fitimtar; Ai është më i madh se të gjithë ne.
Tani ne do të mësojmë se si Zoti mori nën komandë situatën.

$ LEXO Gjeneza 11:6-9

- Vini re:
A e mbani mend atë që tha Perëndia në fillim? “...Ta bëjmë
njeriun sipas shëmbëlltyrës sonë...” (Gjeneza 1:26).
Tani ne përsëri e shohim Zotin—Perëndinë At, Perëndinë
Bir dhe Perëndinë Fryma e Shenjtë—duke diskutuar se
çfarë do bëjë.

- Zoti i bëri njerëzit të flasin gjuhë të ndryshme.
- Ngaqë njerëzit nuk mund ta kuptonin më njëri tjetrin, ata

u shpërndanë në familje të ndryshme dhe në pjesë të
ndryshme të vendit.

- Për shumë vite me rradhë, ata u zhvendosën në pjesë të
pjesë të ndryshme të botës më këmbë ose me lundër.

Ky është plani origjinal i Perëndisë—që njeriu të popullonte
tërë tokën, jo vetëm një krahinë.
- Merr parasysh:

Shpeshherë ne dëgjojmë shpjegime të historisë dhe të zhvil-
limit të kombeve dhe të gjuhëve të interpretuara vetëm nga
pikëpamja njerëzore. Nëse ne me të vërtetë duam të dimë
origjinën dhe historinë e njeriun. duhet ta studiojmë më
me kujdes Biblën. Ne duhet ta kuptojmë që vetëm Perëndia
dhe vetëm Ai mund të na japë hollësitë e të kaluarës. Kur
ne e besojmë Fjalën e Tij, atëherë ne kemi një kornizë në
bazë të së cilës mund të shpjegohen të gjtha zbulimet arke-
ologjike dhe dëshmitë historike. Jashtë Biblës, ne nuk
mund të ndërtojmë një histori të saktë. Perëndia krijoi
gjithçka dhe i ka regjistruar në mënyrë të saktë këto
themele që i nevojiten njeriut t’i dijë.
Ky pasazh nga Gjenezën na tregon se si filluan kombe dhe
raca të ndryshme, duke përfshirë secilin nga paraardhësit
tanë të veçantë. Paraardhësit tanë ishin në kullën e
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Babelit. Ky është fillimi i historisë së familjes tuaj si pjesë
e një kombësie, grupi gjuhësor të dallueshëm.
Parardhësit tanë u larguan nga e vërteta e Perëndisë që e
dinin dhe ndoqën Satanin dhe frymët e tij. Po të keni
studiuar kulturat e lashta, ju do të kemi mësuar mbi
adhurimin e idhujve dhe të perëndive të rreme. Të dyja si
shoqëritë e sofistikuara dhe ato të pasofistikuara i kthyen
shpinën Perëndisë së vërtetë dhe të gjallë dhe ndoqën
udhëheqës njerëzorë, dëshira mëkatare, perëndi të rreme,
dhe idhuj.

Ka edhe disa njerëz që vazhduan ta adhurojnë Perëndinë e
vërtetë dhe të gjallë, por pjesa më e madhe u larguan nga
Perëndia.

I. Përfundim

Bibla na ndihmon të kuptojmë historinë; por për më tepër,
ajo na tregon se si është Perëndia dhe si Perëndia e trajton
njeriun.
Ju ndoshta mund t’i kenë vënë re disa modele në këto
tregime të kombeve të lashtë që ngjasojnë shumë me mod-
elet e jetës së sotme—burra dhe gra edhe sot po ngrejnë
krye kundër Perëndisë.
Por Perëndia nuk ka ndryshuar kurrë.
Ai kujdeset për çdo individ.
Ai di me saktësi se çfarë ndodh në jetën e secilit.
Ai edhe sot e gjykon mëkatin.
Ai akoma vazhdon u bën thirrje njerëzve për ta besuar Atë.

PYETJE:

1. Përse i lejoi Perëndia Noen dhe djemtë e tij të komandojnë
mbi kafshët, zogjtë dhe peshqit? Sepse bota dhe gjithçka në
të i përket Perëndisë.

2. Çfarë shenje dha Perëndia për të treguar që ai nuk do ta
shkatërronte më kurrë tokën me në anë të përmbytjes?
Ylberin.

3. A e ka mbajtur Perëndia premtimin e Tij? Po, gjithçka që
është në Fjalën e Tij është e vërtetë.

4. Po brezat mbas përmbytjes, a e dinin të vërtetën mbi
Perëndinë? Po.

5. Si e dinin ata? 
a. E vërteta mbi Perëndinë Krijuesin dhe gjykimin e Tij të

lartë kaloi nga një brez tek tjetri.
b. Ata mund ta shihnin se ekzistonte një Krijues i gjithë-

fuqishëm thjesht duke parë ato që kish bërë Aii. dielli,
hëna, yjet dhe gjithçka mbi tokë janë provë që Perëndia
është një Krijues i plotfuqishëm.
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c. Ylberi ishte shenja e Perëndisë në qiell.
6. A e adhuruan Perëndinë të gjithë pasardhësit e Noes. A i

pranuan ata ato që tha Perëndia dhe a i besuan ata prem-
timit të Tij për të dërguar një Shpëtimtar? Jo, vetëm disa e
besuan dhe e adhuruan Perëndinë.

7 . Çfarë bëri shumica e njerëzve? 
a. Ata qëllimisht i kthyen shpinën të vërtetës së Perëndisë

dhe ndoqën Satanin.
b. Ata adhuruan idhuj të bërë nga njerëzit, zogj, kafshë dhe

reptilë. Ata gjithashtu adhuruan diellin, hënën dhe yjet.
8. Kush ishin këta njerëz? Ata ishin pasardhës të Adamit dhe

të djemve të Noes, Shemit, Hamit, dhe Jafethit, pra ishin
edhe paraardhësit tanë.

9. Përse filluan ta ndërtojnë kullën e Babelit? 
a. Që të mos përhapeshin në të gjithë botën siç u kishte dhënë

urdhër Perëndia.
b. Që të lartësoheshin më mbi tokë.

10. A e dinte Perëndia se çfarë po mendonin ata? Po.
11. A i di Perëndia të gjitha sekretet që kanë njerëzit? Po, Ai i di

të gjitha.
12. Çfarë bën Zoti? Ai u dha gjuhë të ndryshme familjeve të

ndryshme që ata të mos kishin mundësi ta kuptonin njëri
tjetrin.
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