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Hyrja

M a n u a l i 
“Ushtari i 
k r i s h t e r ë ” 

është prodhuar 
nga Bashkësia e 

Ungjillëzimit të 
Fëmijëve të Evropës 

për shërbesën e Nxitjes për të Rinjtë. Është pjesë 
e një cikli pesë vjeçar dhe siguron material të 
mjaftueshëm për 12–24 sesione.

Mësimet janë shkruar për 11–15 vjeçarë por 
mund të përshtaten edhe për një grup me 
moshë më të madhe. Mund të plotësojnë 
nevojat e adoleshentëve të shpëtuar e të 
pashpëtuar. Disa mësime japin një paraqitje 
të qartë të ungjillit, ndërsa disa të tjera i 
ndihmojnë të krishterët e rinj në ecjen e tyre 
me Perëndinë, por disa prej tyre janë një 
kombinim i të dyjave. 

Objektiva të qarta jepen 
në fillim të çdo mësimi, 
duke u fokusuar në 
tre aspekte: 

Njohje emocione veprime .

Është mjaft e rëndësishme që jo vetëm të 
mësojmë doktrinë, por edhe ta zbatojmë me 
besnikëri. Adoleshentët duhet të inkurajohen 
që t’i zbatojnë në praktikë mësimet në jetën e 
tyre të përditshme. 

Një objektiv shtesë  jepet për të treguar 
se si të pashpëtuarit duhet t’i përgjigjen 
mësimit.

Shënime për 
mësuesit janë 
vënë në shkrim 

të pjerrët gjatë 
tekstit të mësimit. 

Ata sigurojnë një sërë metodash lehtësuese 
për përfshirjen e adoleshentëve: studime 
specifike, luajtje roli, skeçe, intervista, grupe 
pune etj. 

Disa metoda kanë nevojë për shumë kohë. 
Rekomandohet që mësimi të ndahet në dy 
pjesë, në mënyrë që të ketë një përdorim të 
plotë të metodave.

N D A R J A  E  M Ë S I M I T
Kjo ndarje shënon vendin ku ndahet mësimi. 
Nëse mësuesi duhet të mbulojë të gjithë 
mësimin njëherësh, do t’i duhet të zgjedhë 
idetë që janë më të dobishme për grupin dhe 
ta lerë pjesën tjetër.

Vizualet dhe ma-
terialet për t’u 
shpërndarë jepen 
për të gjitha më- 

simet. Atyre u vi-
hen numra dhe mbli- 

dhen në fund të manualit. Teksti i mësimit 
tregon se ku duhen përdorur. Ju lutem vini re se 
ato mbrohen me të drejtat e autorit dhe mund të 
përdoren vetëm nga zotëruesi i të drejtave. 

Nëse vizualet do të përdoren në një grup të 
vogël, ata mund të zmadhohen në letër ose 
karton. Në një grup të madh, është mirë të 
fotokopjohen.

Të ndihmosh 

adoleshentët që të 

zbulojnë se çfarë thotë 

Perëndia

Të synosh 
mendjet, zemrat 

e duart

Duke përdorur 
një sërë 

metodash

Përgatitni vizuale 
dhe materiale për t’u 

shpërndarë

PA



6

H y r j a

Mësuesi mund të përdorë dosjet Power Point, 
në CD. 

Disa vizuale nuk duhet të zbulohen 
përnjëherësh. Mësuesi mund të vendosë 
mbulesa dhe t’i heqë pak nga pak ndërsa 
jep mësimin. Kjo mund të ndihmojë në 
ruajtjen e vëmendjes. “Vizuali përmbledhës” 
duhet të përdoret për të përmbledhur 
mësimet e mëparshme dhe për të shpjeguar 
vazhdimësinë. Përsëri është më mirë të 
zbulohet pak nga pak. 

Materialet për 
shpërndarje duhet të 
fotokopjohen dhe t’u 
ndahen adoleshentëve. 
Ata përfshijnë disa ide 
të krijuese: fjalëkryqe, 
tabela, pyetje etj. 
Adoleshentët mund 
t’i plotësojnë ato gjatë 
programit ose më vonë 

në shtëpi. Do t’i ndihmojë që të përsëritin 
mësimet dhe të mësojnë përmendësh pikat 
kryesore. 

 

CD-ja përmban:

Të gjitha vizualet 
në bardhë e zi dhe 

me ngjyra në Adobe 
Acrobat PDF dhe Power Point.

Të gjitha Materialet për shpërndarje në 
bardhë e zi dhe me ngjyra në PDF.

Shpresojmë që ky material të jetë një bekim 
për shumë mësues dhe adoleshentë. ●

Të shtosh 
ngjyra me CD-në

Përmbledhje Vizuali

Beteja
• Lufra shpirtërore

• Strategjia e armikut
• Të hysh në ushtri

• Gati për Betejë

Armatimi
• Brezi • Parzmorja • Këpucët
• Mburoja • Përkrenarja • Shpata

• Lutja

Nxitja 
përfundimtare

Përmbledhje
Vizuali
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1
Synimi: ne duam që adoleshentët:

Të kuptojnë se po zhvillohet një betejë e 
padukshme midis Perëndisë dhe Satanit.

Të kuptojnë që Perëndia dhe ushtria e 
Tij e engjëjve janë shumë më të fortë se 
armiku.

Që të nderojnë Perëndinë e plotfuqishëm 
dhe të mbështeten në ndihmën e Tij.

Që t’i kërkojnë Perëndisë që t’i çlirojë ata 
prej pushtetit të Satanit.

Hyrje: Krimbat
Përgatitni Vizualin 1 
duke e mbuluar tekstin 
që është në flluskat e 
fjalëve. Ndërsa filloni 
mësimin, tregojani 
vizualin adoleshentëve 
dhe lërini të gjejnë se për 
çfarë po flasin krimbat. 
Pastaj zbulojini fjalët dhe 
lexojini ato.

Në një farë mënyre ne jemi si krimbat! Ne 
e kuptojmë në mënyrë të kufizuar realitetin  
në të cilin jetojmë. Ka gjëra që po ndodhin 
në sferën shpirtërore të cilën ne nuk mund ta 
shohim. Bibla na zbulon që lufta shpirtërore 
po ndodh midis Perëndisë dhe armikut të 
Tij Satanit. Sot do të shqyrtojmë se çfarë na 
mëson shkrimi rreth Perëndisë dhe Satanit 
dhe rreth betejës së padukshme midis tyre.

Perëndia
Fotokopjo Vizualin 2 në 
letër me ngjyrë, pritini 
shigjetat dhe shfaqini ato 
në mënyrë progresive në 
një tabelë.

Perëndia është 
Krijuesi i qiellit dhe 
i Tokës. Ekzistenca 
e Tij nuk ka as fillim 
as fund. Ai është 

Perëndia i përjetshëm dhe i gjithëfuqishëm 
(Psalm 145:13). Nuk ka asnjë në qiell ose në 
tokë që të mund të krahasohet me Të. 

Perëndia krijoi engjëjt. Ata janë të shumtë 
dhe të fuqishëm. Bibla i përmend ata rreth 
300 herë. Ata janë nën urdhrin e Perëndisë 
dhe janë dërguar prej Tij për t’i shërbyer të 
krishterëve (Hebrenjve 1:14). Perëndia ka një 
ushtri të cilën Ai mund ta mobilizojë për të 
shpëtuar popullin e Tij. Kjo është ajo që bëri 
Ai kur sirianët sulmuan Eliseun. Perëndia ia 
hapi sytë shërbëtorit të Eliseut, që ai të mund 
të shihte kuajt dhe karrocat e zjarrta të Zotit 
(2 Mbretërve 6:8–23; Psalmi 68:17).

Ky Perëndi i plotfuqishëm meriton të gjithë 
nderimin dhe lavdinë. Ai do që ju ta doni Atë 
me gjithë zemër, shpirt dhe forcë (Marku 
12:30). Ai duhet të zërë vendin e parë në 
jetën tuaj.

Metoda: Misionet e engjëjve
Ndajini adoleshentët në grupe me tre ose katër 
veta. Jepuni atyre materialin 1. Ata duhet 
të lexojnë referencat dhe t’i lidhin ato me tre 
detyrat që engjëjt përmbushin.

PA

Lufta Shpirtërore

Vizuali1

“Uuu,
e ndjeve?!”

“Po, mendoj se 
nuk jemi vetëm
në këtë botë!”Vizuali

1

Vizuali 2

Duhet të zërë 
vendin e parë 

Dëshiron 
vendin e 

Perëndisë  

Shumë 
engjëj 

Frymëra 
të liga

I gjithë-
fuqishëm 

Me fuqi të 
kufizuar

Krijuesi Një engjëll 
i rënë

Perëndia Satani

Vizuali
2
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MËSIMI

1

Xhon Paton
Xhon Paton, një misionar pionier në ishujt 
Hibridet e Reja, tregoi një histori të mahnitshme 
që tregon për kujdesin mbrojtës të engjëjve. Një 
natë, vendas armiqësor, kishin rrethuar zyrat e 
misionit te tij, me qëllim që të digjnin familjen 
Paton dhe t’i vrisnin. Xhon Paton dhe gruaja 
e tij u lutën gjatë gjithë asaj nate të tmerrshme, 
që Perëndia t’i çlironte. Kur u zbardh panë 
të mrekulluar se sulmuesit kishin ikur. Ata e 
falenderuan Zotin që i çliroi.

Një vit më vonë, kryetari i fisit u kthye tek 
Krishti. Z. Paton, duke kujtuar atë që kishte 
ndodhur, e pyeti kryetarin e fisit se çfarë e 
kishte ndaluar atë dhe burrat që ishin me të, 
që të digjnin shtëpinë e tyre dhe t’i vrisnin ata. 
Kryetari i fisit u përgjigj me habi, “Kush ishin 
gjithë ata burra që ishin atje me ju?” Misionari 
iu përgjigj, “Nuk kishte burra atje; ishim vetëm 
gruaja ime dhe unë.” Kryetari i fisit debatonte 
duke thënë se ata kishin parë shumë burra duke 
bërë roje – qindra burra të mëdhenj me veshje 
që shkëlqenin, me shpata të zhveshura në duart 
e tyre. Dukej se ata e kishin rrethuar ndërtesën 
e misionit në mënyrë që vendasit të kishin frikë 

për të sulmuar. Vetëm atëherë Z.Paton e kuptoi 
që Perëndia kishte dërguar engjëjt e Tij për t’i 
mbrojtur ata. Kryetari pranoi se nuk kishte 
shpjegim tjetër.

N D A R J A  E  M Ë S I M I T

Satani
Ka dy rreziqe të mëdha ndërsa shohim 
armikun e Perëndisë, Satanin:

• Të menduarit e tepërt për Satanin 
dhe fuqinë e tij. Disa njerëz mendojnë 
për Satanin vazhdimisht dhe janë 
tepër të interesuar në fuqinë e 
Satanit. Shumë janë të përfshirë në 
okult, p.sh. leximi i dorës, tabela 
ouija, leximi i horoskopit dhe lojërat 
që përfshijnë luajtjen e roleve të 
fantazisë. Të gjitha këto gjëra mund 
t’ ju çojnë më thellë në një magjepsje 
me okultin dhe Satanin. Kjo është 
shumë e rrezikshme. Satani dhe 
okulti do të na çojnë në drejtimin e 
kundërt me Perëndinë. Është shumë 
e rëndësishme të kuptohet që jo 
vetëm ata që janë të përfshirë në këto 
aktivitete, tundohen nga djalli. Çdo 
njeri tundohet. Gjithashtu Satani 
përdor shumë mënyra të tjera për të 
na sulmuar ashtu si do ta zbulojmë. 
Kini kujdes!

• Të dyshuarit nëse ai ekziston. 
Ekstremi tjetër është të dyshosh 
ekzistencën e Satanit ose ta shohësh 
atë si një lloj personazhi filmash me 
kartonë me një bisht si piru, një sfurk 
dhe brirë. Kjo e bën Satanin të duket 
si një shaka në mendjet e shumë 
njerëzve. Kjo, nga ana e saj, i bën ata 
që të dyshojnë në ekzistencën e tij si 
një person real me fuqi të keqe. Satani 
ekziston dhe ai është i gjallë dhe aktiv 

Lufta Shpirtërore

PËRGJIGJET E MATERIALIT 1

Misionet e engjëjve
1. Të çlirojnë ose të mbrojnë popullin e Perëndisë. Veprat 

12:5–11; Psalmi 91:11–13

2. Të shpallin një mesazh nga Perëndia. Lluka 1:35; Mateu 
28:5–6

3. Të zbatojnë gjykimin e Perëndisë. 2 Mbretërve 19:35

M
ateriali 1

2
Mbretërve 

19:35
Psalmi 91:11-13

Veprat 
12:5-11

Lluka 
1:35

Mateu 
28:5-6

1.
Të çlirojnë

ose të 
mbrojnë 
popullin e 
Perëndisë. 

3.
Të zbatojnë 
gjykimin e 
Perëndisë.

2.
Të shpallin 

një mesazh 
nga 

Perëndia. 

Misioni i engjëjve

2
Mbretërve 

19:35
Psalmi 91:11-13

Veprat 
12:5-11

Lluka 
1:35

Mateu 
28:5-6

1.
Të çlirojnë

ose të 
mbrojnë 
popullin e 
Perëndisë. 

3.
Të zbatojnë 
gjykimin e 
Perëndisë.

2.
Të shpallin 

një mesazh 
nga 

Perëndia. 

Misioni i engjëjve

Materiali
1



9

Ushtari i krishterë – Manual i Nxitjes për të Rinjtë

në këtë botë. (Eshtë e padobishme që të 
përdorni një nga këto figura filmash me 
kartonë si ilustrim pasi kjo do t’u mbetet 
në mendje të rinjve kur të flisni rreth 
Satanit.)

Djalli fillimisht ishte një engjëll i krijuar 
nga Perëndia. Ky engjëll jetoi në qiell, por 
u bë krenar dhe donte që të merrte fronin e 
Perëndisë. Ai u dëbua nga qielli për shkak 
të mëkatit të tij dhe u bë armiku i Perëndisë 
– Satan. Tek Isaia 14:13–14 duken qartë 
krenaria dhe ambicia e Satanit për t’i zënë 
vendin Perëndisë. Ndërsa lexojmë këtë, vini 
re sa herë shihet fraza ‘unë do të...’ Përgjigja 
e Perëndisë ishte dëbimi prej qiellit i Satanit 
dhe engjëjve që e ndiqnin atë (Juda 6).

Emrat e Satanit zbulojnë karakterin e tij.  
Tundues, gënjeshtar 
dhe vrasës janë tre 
prej mënyrave se si e 
përshkruan Bibla atë. 
Atij nuk i zihet besë. 
Mos u mashtroni 
prej asaj që duket 
tërheqëse. Më vonë 
do të zbuloni emra 
dhe karakteristika të 
tjera të Satanit (loja 

në fund të mësimit). Mbani mend që ai nuk 
është i gjithëfuqishëm dhe i gjithëdijshëm si 
Perëndia.

Plani i Satanit është që të zërë vendin e 
Perëndisë në të gjithë jetët tona. Me një ushtri 
frymërash dhe fuqish të këqija ai përpiqet të 
na kontrollojë (Efesianët 6:12). Satani dhe 
këto fuqi të këqija ekzistojnë. Ata janë realë 
dhe po punojnë me një plan për t’ia vjedhur 
Perëndisë lavdinë e Tij dhe të na kontrollojnë 
ne. Këto janë disa prej taktikave që përdor 
Satani: (shfaqni në mënyrë progresive vizualin 
3).

Verbon mendjet e jobesimtarëve ndaj Ungjillit 
të lavdishëm, 2 Korintasve. 4:4
Satani nuk do që njerëzit të shpëtohen, 
kështu që ai do të bëjë gjithçka me fuqinë e tij 
për t’i penguar njerëzit të kuptojnë Ungjillin. 
Ai i mban njerëzit të interesuar në gjëra të 
tjera që nuk janë të rëndësishme, që të mos 
e konsiderojnë Ungjillin si të rëndësishëm. 
Edhe kur njerëzit shfaqin interes për 
Ungjillin, ai përpiqet t’i pengojë që të mos 
kuptojnë Perëndinë dhe Ungjillin e Tij. Ai 
do që t’i mbajë njerëzit në errësirë që të mos 
shohin dritën e Ungjillit dhe të shpëtojnë. 
Nëse nuk jeni akoma të krishterë, dijeni se 
kjo është ajo që Satani po bën në jetën tuaj. 

E rrëmben Fjalën e Perëndisë, Mateu 13:19.
Kur dikush e dëgjon Fjalën e Perëndisë, 
por nuk e kupton, Satani lëviz dhe tenton 
ta përkeqësojë gjendjen, duke u përpjekur 
ta heqë Fjalën e Perëndisë. Fjala e Perëndisë 
është si një farë. Kur mbillet një farë ajo 
përfundimisht rritet dhe bëhet diçka. Satani 
nuk do që fara e Fjalës së Perëndisë të rritet 
dhe përfundimisht të sjellë shpëtimin tuaj, 
prandaj ai përpiqet ta heqë atë që keni 
dëgjuar. Satani do që ta harroni atë. Mos e 
lini të ketë sukses. Në vend të kësaj, rrituni 
në të kuptuarit të ungjillit dhe pastaj ejani 
tek Krishti për shpëtim.

Ai i robëron njerëzit: 2 Timoteut 2:26
Satani i ka lidhur njerëzit dhe i bën ata që 
të bëjnë gjera të papëlqyeshme. Njëra prej 
mënyrave të tij më të suksesshme është të 
sugjeruarit se ata kanë shumë kohë. Ndoshta e 
keni kuptuar ungjillin dhe doni të shpëtoheni. 
Por Satani pëshpërit brenda jush, “Po, kjo 
është një gjë e mirë për t’u bërë, por duhet 
ta bësh më vonë në jetën tënde. Jeto së pari 
për qejfin tënd duke kaluar një kohë të mirë, 
pastaj më vonë merru me këtë çështje.” Në 
këtë mënyrë ai dëshiron t’ ju zërë në kurthin 

Vizuali 3

Taktikat 

e Satanit

Verbon mendjet e 
jobesimtarëve ndaj
mesazhit të Ungjillit

2 Korintasve. 4:4.

E rrëmben 
Fjalën e 

Perëndisë.
Mateu 13:19

Ai i robëron njerëzit.
2 Timoteut 2:26

Vizuali
3
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e tij dhe ndërsa rriteni më shumë, do të jetë 
akoma më e vështirë për ju për t’u shkëputur 
prej mëkatit dhe Satanit. Mësimi është i 
qartë. Ejani tek Jezusi tani (2 Korintasve 6:2). 
Mos e ndiqni armikun duke u bërë robër të 
tij. Ejani tek Jezusi sa jeni akoma të rinj dhe 
jini të lirë të jetoni për Perëndinë dhe për ta 
kënaqur Atë.

Metoda: Të vraposh për të gjetur të dhënat.
Ndajini adoleshentet në grupe me tre persona. 
Zmadhojeni vizualin 4 dhe pritini kartat me 
të dhënat. Vendosini ato nëpër murin rreth e 
rrotull, por jo në rendin e drejtë. Jepini çdo grupi 
një fletë përgjigjesh (materiali 2), një stilolaps 
dhe një Bibël. Nisini grupet me intervale prej 
30 sekondash. Mbani shënim kohën për çdo 
grup dhe jepuni pikë ekstra atyre që janë më të 
shpejtë.

Përfundimi
Mendoni përsëri për dy krimbat në vizualin 
e parë. Ata nuk e kuptojnë se çfarë po ndodh 
në botën përmbi ta. Duke parë Perëndinë 
dhe Satanin në mësimin e sotëm, e kemi 
parë qartë se në sferën frymërore po ndodh 
një luftë. Edhe pse ne nuk mund ta shohim 
atë, pavarësisht nga kjo, ajo është shumë e 
vërtetë. Apostulli Pal shkroi për këtë luftë në 
letrën e tij drejtuar Efesianëve. Ai dëshiron 
që lexuesit e tij të jenë të vetëdijshëm për këtë 
betejë dhe të kuptojnë se ajo ndikon tek ata 
(Efesianëve 6:11–12).

Ndërsa vazhdojmë me studimet tona gjatë 
javëve që vijnë, ne do të shohim më nga 
afër letrën e Efesianëve dhe do të mësojmë 
më shumë mësime për luftën shpirtërore. 
Por, për tani, duhet të mbajmë mend se kjo 
betejë na përfshin edhe ne. Duhet të jemi të 
vetëdijshëm për taktikat e Satanit që të mos 
mashtrohemi prej tyre. Por gjithashtu duhet 
të mbajmë mend se ndërsa Satani është i 
fuqishëm, Perëndia është i plotfuqishëm. Të 
jesh në anën e Tij do të thotë të jesh në anën 
e fitores. Perëndia ju do dhe dëshiron më të 
mirën për ju. Sigurohuni që Ai të zërë vendin 
e parë në jetën tuaj. ●

Vizuali 4

7
Shihni 2 Korintasve 4:4 
dhe shkruani një prej 
taktikave të Satanit me 
jobsimtarët.

7 8
Kontrolloni tek Mateu 
13:19 për të gjetur një 
dredhi tjetër të armikut.

8 9
Taktika e tretë e Satanit 
gjendet tek 2 Timoteut 
2:26. Çfarë është ajo?

9

4
Cila ishte përgjigja e 
Perëndisë ndaj ambicjes 
krenare të Satanit? 
Shikoni Juda 6.

4 5
Vini re dy emra 
të Satanit në këtë 
referencë: Mateu 4:3; 1 
Gjoni 3:8.

5 6
Vini re edhe dy emra më 
shumë për Satanin që 
tregojnë karakterin e 
tij. Shihni Gjoni 8:44.

6

E dhëna 1
Cilat ishin dy rreziqet 
kur mendojmë për 
armikun e Perëndisë, 
Satanin?

1 2
Bëni një listë të disa 
gjërave që janë të 
rrezikshme për ne sëse 
përfshihemi në to?

2 3
Sa herë shfaqet fraza 
“unë do të” tek Isaia 
14:13-14?

3E dhëna E dhëna

E dhëna E dhëna E dhëna

E dhëna E dhëna E dhënaVizuali
4

1
Lufta Shpirtërore

Materiali 2

1. _________________________

__________________________

2. ________________________

__________________________

3. ________________________

__________________________

4. ________________________

__________________________

5. ________________________

__________________________

6. ________________________

__________________________

7. _________________________

__________________________

8. ________________________

__________________________

9. ________________________

__________________________

1. _________________________

__________________________

2. ________________________

__________________________

3. ________________________

__________________________

4. ________________________

__________________________

5. ________________________

__________________________

6. ________________________

__________________________

7. _________________________

__________________________

8. ________________________

__________________________

9. ________________________

__________________________

Në kërkim të të dhënave

Ndiqni kartat në mur në renditjen e 
duhur. Plotësoni përgjigjet më poshtë. 

Fleta e të dhënave

Në kërkim të të dhënave

Ndiqni kartat në mur në renditjen e 
duhur. Plotësoni përgjigjet më poshtë. 

Fleta e të dhënave

Materiali
2

PËRGJIGJET E MATERIALIT 2

1. Të menduarit e tepërt për fuqinë e tij; të dyshuarit 
nëse ai ekziston

2. Horoskopi; tabela ouija; lojërat që përfshijnë luajtjen 
e roleve të fantazisë.

3. Pesë 
4. Perëndia e dëboi atë dhe engjëjt e tij prej Qiellit
5. Tundues; djalli
6. Gënjeshtar; vrasës
7. Ai verbon mendjet e jobesimtarëve
8. Ai e rrëmben atë që është mbjellë
9. Ai i robëron ata.
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Synimet: Ne duam që adoleshentët
Të kuptojnë që Satani e bën mëkatin 
tërheqës dhe i fsheh pasojat e tij tragjike.

Të kuptojnë që Zoti Jezus e mundi 
Satanin në kryq.

Që të mbështeten në fuqinë e Perëndisë 
për të pasur fitore mbi mëkatin

Që t’i kërkojnë Zotit që t’ua falë mëkatet 
e tyre.

Hyrje: Një dhuratë mashtruese
Gjeni diçka të shpifur si, një banane të kalbur 
ose një çorap të pisët apo një furçë dhëmbësh të 
vjetër. Paketojeni sa më bukur të jetë e mundur. 
Në fillim të mësimit, jepjani këtë dhuratë 
tërheqëse njërit prej adoleshentëve: “Diçka 
shumë e veçantë! Të gjithë do të të kenë zili! 
Hape!” Nën mbështjellësen e bukur, ai ose ajo 
do të gjejë një objekt të neveritshëm.

Mësimi i fundit që kishim na ndihmoi të 
kuptojmë se një betejë shpirtërore po ndodh 
midis Perëndisë dhe armikut. Sot duam të 
mendojmë më shumë për strategjinë e Satanit. 
Ajo që ju ofron ai mund të duket shumë 
tërheqëse në pamje të parë. (Tregoni Vizualin 
5. Mbulojini tekstet dhe zbulojini ata në kohën 
e duhur ndërsa vazhdoni me mësimin.)

Çfarë ofron Satani

Mëkat tërheqës
Satani ju ofron mëkatin. Mëkati është thyerja 
e Ligjit të Perëndisë (1 Gjonit 3:4). Në Fjalën 
e Tij, Perëndia na ka dhënë një standard për 
të jetuar dhe kur ne nuk e arrijmë, ky është 
mëkati (Romakëve 3:23). Mëkati është çdo 

gjë që është 
k u n d ë r 
P e r ë n d i s ë 
(Psalmi 51:4). 
Mëkati është 
shumë serioz 
dhe duhet të 
kuptoni se ajo 

që Satani ofron është vërtetë mëkat. Satani 
nuk do ta përdorë fjalën mëkat, por është 
mëkat. Ai nuk do t’ ju tregojë se sa serioz 
është mëkati. Ai do ta mbështjellë bukur 
dhuratën e tij, me gjërat e mëposhtme.

Eksperienca të Këndshme
Satani do t’ ju sugjerojë në mendjen tuaj se 
krishtërimi është i mërzitshëm dhe se në vend 
të kësaj duhet të kaloni një kohë të mirë. Ai 
dëshiron që ju të provoni gjëra të ndryshme të 
cilat ai i portretizon si magjepsëse. Çfarë ofron 
Satani për t’ ju mashtruar juve që të mendoni 
se po kaloni një kohë të mirë? Alkooli, videot 
e këqija, droga, duhani dhe seksi (i cili jashtë 
martesës është i gabuar). (Mbuloni vetëm 
ato çështje që janë të përshtatshme për moshën 
dhe kulturën e tyre. Shtoni çfarëdo gjëje tjetër 
që është e zbatueshme për ta). Këto gjëra do 
t’ ju largojnë prej Perëndisë. Satani do të 
bëjë që këto gjëra të duken tërheqëse dhe të 
kënaqshme, dhe ndoshta edhe janë. Por ato 
janë mëkat. Mos u mashtroni. 

Popullariteti
Satani do t’ ju sugjerojë se një nga gjërat 
më të rëndësishme në jetë është të jesh me 
popullaritet. Reklamat dhe programet 
televizive shpesh i përshkruajnë njerëzit 
sikur janë të lumtur kur rrethohen nga të 

Vizuali 5

Popullaritet

Eksperiencë emocionuese

Mëkat tërheqës

Vizuali
5

2

PA

Strategjia e Armikut
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tjerë që qeshin e bisedojnë ndërsa mbajnë 
gota me pije alkoolike. Festat e çmendura, 
diskot dhe klubet e natës tregohen si argëtim 
emocionues dhe i mirë. Nëse doni të jeni 
me tufën, apo të keni popullaritet duhet të 
shkoni në këto vende, ose të paktën kështu 
ju duket. Nuk doni që të mbeteni jashtë dhe 
kështu tundimi për të qenë me popullaritet 
e mënjanon mendimin e drejtë. Mos u jepni.

Satani ofron një kohë të mirë dhe popullaritet, 
por ne duhet të kuptojmë se ajo se çfarë ai 
ofron, në të vërtetë, është mëkat. Duhet të 
shihni se këto oferta nuk janë aq të mira sa 
duken. Duhet t’i ekspozojmë këto gjëra që 
Satani i ofron, duke parë atë që Satani fsheh.

Metoda: Çështje për studim
Jepini të gjithë 
a d o l e s h e n t ë v e 
materialin 3. Lexojeni 
historinë e Debi-t 
dhe lërini ata që t’u 
përgjigjen pyetjeve. Ata 
do të shohin rrezikun 
e të rrëshqiturit, për 
shkak të presionit të 
shokëve dhe për shkak 

të dëshirës për të eksperimentuar gjëra të reja. 
Teksti për materialin 3 është më poshtë.

“ Miqtë e Debi-t kishin vendosur të shkonin 
për të pirë diçka pas ndeshjes së futbollit. Edhe 
pse Debi nuk ishte një vajzë që rrinte jashtë 
shtëpisë deri vonë natën, ajo nuk donte që 
miqtë e saj të mendonin se ajo ishte “ jashtë”, 
ajo vendosi të shkonte me ta. Në një rrugë të 
shkretë fshati, ata u dehën me verë dhe konjak. 
Pastaj dikush sugjeroi që të luanin lojën e 
“ frikacakut.” Ndoshta ju e dini se çfarë është 
kjo lojë e çmendur: dy makina ecin drejt njëra 
tjetrës me një shpejtësi shumë të madhe. Shoferi 
që kthen i pari humbet lojën. Atë mbrëmje 
asnjëri prej shoferëve nuk mori kthesën. Në 

aksidentin e tmerrshëm që pasoi, të g jithë miqtë 
e Debi-t vdiqën, dhe ajo vetë u shfytyrua dhe u 
gjymtua për të gjithë jetën e saj. Lotët i rridhnin 
në faqe ndërsa më tregonte se sa shumë do të 
kishte dashur të largohej nga ajo festë. Disa herë 
gjatë mbrëmjes kishte dashur t’i kërkonte dikujt 
që ta çonte në shtëpi, por kishte pasur frikë për 
atë se çfarë do të mendonin miqtë e saj për të. 
Madje kur sapo kishte filluar gara, edhe pse 
ishte e tmerruar, ajo nuk mundi të kishte kurajë, 
që thjeshtë të kërkonte të dilte nga makina. 
Vetëm mendoni se sa i fuqishëm është ndikimi  
i shoqërisë. Makinat kishin kaluar njëra tjetrën 
dy herë para se të përplaseshin përfundimisht. 
Debi mund të shikonte që jeta e saj ishte në 
rrezik; kishte pasur shumë mundësi për të dalë 
jashtë. Por përsëri ajo zgjodhi të rrezikonte jetën 
e saj më shumë se sa të rrezikonte të humbiste 
shoqërinë e saj. Gjëja më e trishtueshme është 
se ka mundësi që pjesa më e madhe e atyre të 
rinjve që ishin në makina, gjithashtu, nuk kishin 
dëshirë të ishin atje. Por edhe ata kishin frikë se 
mos mbeteshin jashtë. Kur vendosën që të mos 
thoshin asgjë, ata firmosën vetë dënimin e tyre 
me vdekje. Nuk ishin të rinj të këqij – ata ishin 
të rinj miqësor që iu dhanë presionit të shoqërisë 
dhe bënë zgjedhjen e gabuar.” (Historia nga 
Ken Davis).

Pyetje:

1. Cili ishte gabimi i saj i parë?

2. Pse nuk kërkoi të dilte jashtë?

3. Nëse do të kishte refuzuar që të 
bashkohej me ta çfarë do të kishte 
ndodhur?

4. Çfarë lloj vajze ishte Debi?

N D A R J A  E  M Ë S I M I T

Çfarë fsheh Satani 
Satani nuk ju tregon se ku po ju çon. Ai është 
një gënjeshtar ashtu siç përkufizohet qartë 
tek Gjoni 8:44. Ai gënjen për sa i përket 

Strategjia e Armikut

Materiali 3

Miqtë e Debi-t kishin vendosur të shkonin për të pirë diçka pas ndeshjes së futbollit. Edhe pse Debi nuk ishte një vajzë që rrinte 
jashtë shtëpisë deri vonë natën, ajo nuk donte që miqtë e saj të mendonin se ajo ishte “jashtë”, ajo vendosi të shkonte me ta. 
Në një rrugë të shkretë fshati, ata u dehën me verë dhe konjak. Pastaj dikush sugjeroi që të luanin lojën e “� ikacakut.” Ndoshta 

ju e dini se çfarë është kjo lojë e çmendur: dy makina ecin drejt njëra tjetrës me një shpejtësi shumë të madhe. Shoferi që kthen i pari 
humbet lojën. Atë mbrëmje asnjëri prej shoferëve nuk mori kthesën. Në aksidentin e tmerrshëm që pasoi, të gjithë miqtë e Debi-t  vdiqën, 
dhe ajo vetë u shfytyrua dhe u gjymtua për të gjithë jetë e saj. Lotët i rridhnin në faqe ndërsa më tregonte se sa shumë do të kishte dashur 
të largohej nga ajo festë. Disa herë gjatë mbrëmjes kishte dashur t’i kërkonte dikujt që ta çonte në shtëpi, por kishte pasur � ikë për atë se 
çfarë do të mendonin miqtë e saj për të. Madje kur sapo kishte fi lluar gara, edhe pse ishte e tmerruar, ajo nuk mundi të kishte kurajon që 
thjeshtë të kërkonte të dilte nga makina. Vetëm mendoni se sa i fuqishëm është ndikimi i i shoqërisë. Makinat kishin kaluar njera tjetrën 
dy herë para se të përplaseshin përfundimisht. Debi mund të shikonte që jeta e saj ishte në rrezik; kishte pasur shumë mundësi për të dalë 
jashtë. Por përsëri ajo zgjodhi të rrezikonte jetën e saj më shumë se sa të rrezikonte të humbiste shoqërinë e saj. Gjëja më e trishtueshme 
është se ka mundësi që pjesa më e madhe e atyre të rinjve që ishin në makina gjithashtu nuk kishin dëshirë të ishin atje. Por edhe ata 
kishin � ikë se mos mbeteshin jashtë. Kur vendosën që të mos thonin asgjë, ata fi rmosën vetë dënimin e tyre me vdekje. Nuk ishin të rinj të 
këqinj – ata ishin të rinj miqësor që iu dhanë presionit të shoqërisë dhe bënë zgjedhjen e gabuar.” (Historia nga Ken Davis).

1. Cili ishte gabimi i të saj i parë? 2. Pse nuk kërkoi të dilte jashtë?

3. Nëse do të kishte refuzuar që të bashkohej me ta çfarë do të kishte ndodhur?

4. Çfarë lloj vajze ishte Debi?

Studim i veçantëStudim i veçantë

Miqtë e Debi-t kishin vendosur të shkonin për të pirë diçka pas ndeshjes së futbollit. Edhe pse Debi nuk ishte një vajzë që rrinte 
jashtë shtëpisë deri vonë natën, ajo nuk donte që miqtë e saj të mendonin se ajo ishte “jashtë”, ajo vendosi të shkonte me ta. 
Në një rrugë të shkretë fshati, ata u dehën me verë dhe konjak. Pastaj dikush sugjeroi që të luanin lojën e “� ikacakut.” Ndoshta 

ju e dini se çfarë është kjo lojë e çmendur: dy makina ecin drejt njëra tjetrës me një shpejtësi shumë të madhe. Shoferi që kthen i pari 
humbet lojën. Atë mbrëmje asnjëri prej shoferëve nuk mori kthesën. Në aksidentin e tmerrshëm që pasoi, të gjithë miqtë e Debi-t  vdiqën, 
dhe ajo vetë u shfytyrua dhe u gjymtua për të gjithë jetë e saj. Lotët i rridhnin në faqe ndërsa më tregonte se sa shumë do të kishte dashur 
të largohej nga ajo festë. Disa herë gjatë mbrëmjes kishte dashur t’i kërkonte dikujt që ta çonte në shtëpi, por kishte pasur � ikë për atë se 
çfarë do të mendonin miqtë e saj për të. Madje kur sapo kishte fi lluar gara, edhe pse ishte e tmerruar, ajo nuk mundi të kishte kurajon që 
thjeshtë të kërkonte të dilte nga makina. Vetëm mendoni se sa i fuqishëm është ndikimi i i shoqërisë. Makinat kishin kaluar njera tjetrën 
dy herë para se të përplaseshin përfundimisht. Debi mund të shikonte që jeta e saj ishte në rrezik; kishte pasur shumë mundësi për të dalë 
jashtë. Por përsëri ajo zgjodhi të rrezikonte jetën e saj më shumë se sa të rrezikonte të humbiste shoqërinë e saj. Gjëja më e trishtueshme 
është se ka mundësi që pjesa më e madhe e atyre të rinjve që ishin në makina gjithashtu nuk kishin dëshirë të ishin atje. Por edhe ata 
kishin � ikë se mos mbeteshin jashtë. Kur vendosën që të mos thonin asgjë, ata fi rmosën vetë dënimin e tyre me vdekje. Nuk ishin të rinj të 
këqinj – ata ishin të rinj miqësor që iu dhanë presionit të shoqërisë dhe bënë zgjedhjen e gabuar.” (Historia nga Ken Davis).

1. Cili ishte gabimi i të saj i parë? 2. Pse nuk kërkoi të dilte jashtë?

3. Nëse do të kishte refuzuar që të bashkohej me ta çfarë do të kishte ndodhur?

4. Çfarë lloj vajze ishte Debi?

Studim i veçantëStudim i veçantë

Materiali
3
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seriozitetit të mëkatit. Ai e bëri këtë me 
Evën (Zanafilla 3:4). Ai e vuri në dyshim 
Fjalën e Perëndisë dhe më pas e mohoi Fjalën 
e Perëndisë. Ai ofron atë që duket si një 
kohë e mirë por fsheh ndikimin e mëkatit. 
Mëkati ndikon madje edhe shëndetin tonë. 
(Referojuni shkurtimisht rrezikut të duhanit, 
alkoolit, drogave dhe seksit të gabuar – 
përdorni shembuj të përshtatshëm). Ai ofron 
popullaritet, por mendoni se çfarë i ndodhi 
djalit plangprishës tek Lluka 15:13–14. Kur i 
mbaruan paratë, nuk na thuhet se miqtë e tij 
e ndihmuan kur ishte në nevojë. 

Satani gënjen për të gjitha këto gjëra në 
mënyrë që t’ ju mashtrojë që të ndiqni atë 
dhe të refuzoni Perëndinë. Perëndia është 
plotësisht i besueshëm. Ai e tregon të vërtetën 
për mëkatin. Ai ofron një jetë sfiduese dhe 
të këndshme, e cila është shumë më tepër 
me kuptim sesa “një kohë e mirë”. Perëndia 
nuk ofron popullaritet, por miq të vërtetë të 
krishterë dhe veçanërisht një mik të përkryer 
në Jezusin. Perëndia është e vërteta. Satani 
është një gënjeshtar.

Brenda një kohe të shkurtër mëkati sjell 
faj. Kur mëkatojmë ndërgjegjja jonë vepron 
dhe ndihemi fajtorë. Ndihemi fajtorë sepse 
jemi fajtorë para Ligjit të Perëndisë. Mëkati 
gjithashtu na lë me një ndjenjë boshllëku. 
Për një kohë mëkati duket i kënaqshëm, por 
“koha e mirë” që u premtua nuk na kënaq. 
Ne mbetemi me një ndjesi për të kërkuar 
më shumë kënaqësi, e cila çon në më shumë 
mëkat, që çon në më shumë faj, që çon në më 
tepër kërkim. Vetëm Zoti Jezus mund ta 
thyej këtë “rreth mëkati.” (Do t’ ju ndihmonte 
shumë, nëse do t’i kishit këto katër fjalë: mëkat 
– faj–boshllëk – kërkim, në një rreth).

A do t’i kërkoni Zotit Jezus që t’ jua falë 
mëkatet? Atëherë problemi i mëkati tuaj do 
të zgjidhet nga Ai që është i Vetmi që mund 
ta bëj këtë. Marrëdhënia juaj e prishur me 
Perëndinë do të ndreqet dhe do të keni diçka 

për të cilën ia vlen të jetosh. 

Nëse nuk e keni Zotin Jezus si Shpëtimtarin 
tuaj atëherë do t’ ju duhet të përballeni 
me pasojat afatgjata të mëkatit. Ky është 
mëkati dhe më pas ndarja e përjetshme 
prej Perëndisë. Kjo është njëra prej gjërave 
që Satani fsheh kur ai ju ofron mëkatin, 
kohën e mirë dhe popullaritetin. Kënaqësia 
afatshkurtër e mëkatit nuk ia vlen përballë 
pasojave afatgjata të mëkatit.

Mposhtja e 
Satanit
Zoti Jezus 
është i 
g j i t h ë p u -
s h t e t s h ë m 
dhe e ka 

mundur Satanin. (Tregoni Vizualin 6). Në 
një lojë shahu, një lojtar mund të humbasë 
të gjitha pjesët e tij kryesore. Ai është i 
mundur edhe pse loja nuk është plotësisht e 
përfunduar. Ai mund të luftojë akoma, por 
përfundimi i lojës është i paevitueshëm. Është 
vetëm një çështje kohe.  Në të njëjtën mënyrë, 
Satani u mund. Ai është akoma i fortë dhe 
veprues, por ditët e tij janë të numëruara dhe 
përfundimi është i qartë. Ajo që po shohim 
tani janë përpjekjet e fundit të dëshpëruara të 
Satanit, para poshtërimit të tij përfundimtar. 
Le të shohim disa vargje që përshkruajnë 
betejën midis Satanit dhe Zotit Jezus.

Metoda: Ushtrimi me shpatë 
U kërkoni adoleshentëve që të “zhveshin shpatat” 
(të ngrenë Biblën). Jepni një referencë Biblike, 
si për shembull “1 Gjonit 3:8”. Le ta përsëritin. 
Pastaj urdhëroni “Sulm!” dhe ata konkurrojnë 
për të gjetur vargun. Adoleshenti i parë që e gjen, 
ngrihet në këmbë. Jepuni disa çaste të tjerëve që 
ta gjejnë dhe pastaj kërkojini fituesit që ta lexojë 
vargun me zë të lartë. Disa pyetje do të ndihmojnë 
grupin që të analizojnë vargun.

Vizuali 6Zoti Jezus 
e ka mundur Satanin

Vizuali
6
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1 Gjonit 3:8 – Jezusi erdhi në tokë 
për të shkatërruar veprat e Satanit.

Mateu 2:16 – Nëpërmjet Herodit, 
Satani u  përpoq ta shkatërronte 
Jezusin që në lindje, por Jezusi ishte i 
mbrojtur.

Marku 1:13 – Jezusi u tundua në 
shkretëtirë dhe fitoi.

Hebrenjve 4:15 – Nëpërmjet jetës 
së përkryer të Jezusit, Ai e mposhti 
Satanin duke mos mëkatuar.

Kolosianëve 2:15 – Në kryq Jezusi 
çarmatosi principata dhe pushtete.

Hebrenjve 2:14 – Nëpërmjet vdekjes 
së Tij Jezusi shkatërroi djallin.

1 Pjetrit 5:8 – Djalli akoma sillet 
rrotull si një luan vrumbullues

Zbulesa 20:10 – Djalli do të hidhet 
në liqenin e zjarrit ku do të mundohet 
pëgrjithmonë.

Goditja më e madhe ndaj Satanit ishte tek 
kryqi dhe varri. Kur Jezusi vdiq dhe dha 
gjakun e Tij të çmuar dhe më pas u ngrit 
prej së vdekuri, mëkati, vdekja dhe Satani u 
mundën. Jezusi është i gjithëpushtetshëm 
dhe ai e tregoi këtë në Kalvar dhe në varrin 
bosh.

E njëjta fuqi është në dispozicionin tuaj për 
t’ ju shpëtuar dhe për t’ ju ndihmuar të thyeni 
kontrollin që mëkati dhe Satani kanë në 
jetën tuaj. E njëjta fuqi është në dispozicion 
në jetën e besimtarit të ri (Romakëve 8:11). 
Kjo do të thotë se mund të jeni fitimtarë 
mbi tundimin dhe mbi gjithçka që Satani 
mund të përdorë për t’ ju penguar juve si një i 
krishterë. Armiku do të sulmojë besimtarët. 
Mos ia mbathni të mundur, përkundrazi 
Perëndia do që ju t’i rezistoni djallit (Jako-
bi 4:7). Gjithmonë mbani mend që Satani 
ka fuqi të kufizuar dhe që i munduri është ai 
dhe jo i krishteri.

Përfundimi
Kuptojeni se çfarë ka për të ofruar armiku i 
Perëndisë, Satani! Në të vërtetë nuk ka asgjë. 
Mbani mend se ai është një gënjeshtar, ai i 
fsheh pasojat e mëkatit, por është i mundur!

Në vend që të ndiqni Satanin, ejani tek Zoti 
Jezus Krisht i Cili ofron kaq shumë gjëra të 
mira – faljen e mëkateve, një jetë që ia vlen 
të jetohet dhe përjetësinë në Qiell. Ai është 
plotësisht i besueshëm kështu që, pse të mos 
i besoni sot!

Metoda: Kërkimi i fjalëve
Fotokopjoni materialin 
4 për të gjithë 
adoleshentët. Ata 
mund ta plotësojnë 
gjatë programit ose 
më vonë në shtëpi. Do 
t’i ndihmojë ata të 
rishikojnë mësimin dhe 
të mbajnë mend pikat 
kryesore. ●

Materiali 4

Disa prej taktikave të Satanit: Ai mendjet e jobesimtarëve

Ai Fjalën e Perëndisë

Ai njerëzit

Çfarë o� on ai: Mekat

Eksperiencë e 

Ai është  dhe i fsheh e mëkatit

Ai është i !

ARMIKUARMIKU

Të gjitha � alët në kutiat (vendet bosh) poshtë ose me të zeza janë në gjëagjëzën sipër. 
Plotësojini vendet bosh dhe pastaj gjeni dhe rrethojini � alët në kutinë e � alëve. 

V _ _ _ _ _

R _ _ _ _ _ _ _

R _ _ _ _ _ _

T _ _ _ _ _ _ _

K _ _ _ _ _ _ _

P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

G _ _ _ _ _ _ _ P _ _ _ _ _ _

M _ _ _ _ _

A V G U S P A S O J A T O K J G

N E T A K T I K A V E Ë V T Ë P

O R L C D M Z I X T C R Q N S B

R B U X B R G M I E A H J C D H

E O T J A N R R Ë M B E N X E V

B N D Y O E A C U B S Q T A M K

O A Z T F L K N L H M Ë S J H Y

R R G V L Y D I T E A S D E S P

E S P U D U T A N H G O T V D R

A G P I R B R P E S N H L F N A

Q O F R O N A X T F T C U G Ë T

P B M E L J F D Q R N Y I P K M

Materiali
4

2 Strategjia e Armikut

PËRGJIGJET E MATERIALIT 4

Plotësoni vendet 
bosh: 
verbon,
rrëmben,
robëron,
tërheqës,
e këndshme,
popullaritet,
gënjeshtar, pasojat,
mundur.

A V G U S P A S O J A T O K J G

N E T A K T I K A V E Ë V T Ë P

O R L C D M Z I X T C R Q N S B

R B U X B R G M I E A H J C D H

E O T J A N R R Ë M B E N X E V

B N D Y O E A C U B S Q T A M K

O A Z T F L K N L H M Ë S J H Y

R R G V L Y D I T E A S D E S P

E S P U D U T A N H G O T V D R

A G P I R B R P E S N H L F N A

Q O F R O N A X T F T C U G Ë T

P B M E L J F D Q R N Y I P K M
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Synimet: Ne duam që adoleshentët 
Të kuptojnë se kush është Zoti Jezus dhe 
çfarë ka bërë Ai për ata.

Të kuptojnë që Ai është Komandanti 
Suprem i Ushtrisë së Krishterë

T’i qëndrojnë afër Zotit dhe t’i binden 
Atij.

Të hyjnë në ushtri nëpërmjet pendesës 
dhe besimit

Hyrje: Kuici i flamujve
Në CD-në që keni marrë bashkë me 
këtë manual do të gjeni disa flamuj 
të vendeve të ndryshme. Mund t’i 

printoni në letër. Ndërsa prezantoni 
këtë mësim tregojani grupit flamujt njëri pas 
tjetrit. Kushdo që e gjen se cilit vend i përket 
flamuri, merr flamurin. Fituesi është ai që ka 
marrë më shumë flamuj.

Flamujt kanë kuptime: yjet në flamurin 
amerikan përfaqësojnë shtetet, dy ngjyrat 
blu dhe e verdhë në flamurin ukrainas 
përfaqësojnë qiellin dhe drithin, etj. Në një 
situatë lufte, flamujt përdoren shpesh. Pasi 
hyjnë në ushtri, ushtarët luftojnë nën flamurin 
e vendit të tyre. Në betejën shpirtërore, ne 
duhet të hyjmë në ushtrinë e Zotit dhe të 
luftojmë “nën flamurin e Tij” 

Komandanti
Komandanti 
është Zoti 
Jezus Krisht, 
kështu që le të 
fokusohemi 
në Të dhe në 

atë që Ai ka bërë. (Ndërsa mbuloni këtë pjesë, 
mund të përdorni flamurin në vizualin 7 ose 
mund të përdorni metodën “Bëj një flamur”, e 
cila shpjegohet më poshtë).

Lindja e Tij
Zoti Jezus është Perëndia Bir. Ai u bë një 
bebe në Betlehem dhe ishte i gatshëm ta 
bënte këtë në mënyrë që të ishte Shpëtimtari 
i botës (Mateu 1:21). Para lindjes së tij Ai 
jetonte në Qiell, kështu që fjala “mishërim” 
është më e përshtatshme.

Jeta e Tij
Ai bëri mirë (Veprat 10:38). Ai nuk bëri 
mëkat (1 Pjetrit 2:22). Ai na tregoi se si është 
Perëndia (Gjoni 14:9b). Jeta e Tij është një 
shembull për ne si të krishterë.

Vdekja e Tij 
Ai mori ndëshkimin për mëkatin mbi kryq 
duke u bërë zëvendësuesi ynë (1 Pjetrit 2:24). 
Ai e dha me dëshirën e Tij jetën e Tij në 
kryqin e Kalvarit që ju të jeni të falur. Çfarë 
keni bërë ju si përgjigje ndaj kësaj?

Ringjallja e Tij
Zoti Jezus Krisht është i gjallë sot (Mateu 
28:6). Vetëm ai ka fuqinë për të falur mëkatin 
(Marku 2:5). Ai është i përlëvduar mbi të 
gjithë. Një ditë çdo gju do t’i përulet Atij 
(Filipianëve 2:10–11). 

A e kuptoni që keni nevojë të keni Zotin Jezus 
Krisht si Komandantin e jetës suaj? Ju keni 
nevojë që Ai t’ ju çlirojë nga pushteti i Satanit, 
i cili dëshiron të shkatërrojë jetën tuaj. Satani 
do t’ ju çojë larg e më larg prej Perëndisë dhe Vizuali 7

Vizuali
7

3

PA

Të hysh në ushtri
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kur jeta juaj të mbarojë do të jeni të ndarë 
prej Perëndisë për të gjithë përjetësinë. Por 
nuk duhet të jetë kështu. Ju mund të keni 
Zotin Jezus si Komandantin tuaj dhe mund 
të luftoni “nën flamurin e Tij”.

Metoda: Bëni një flamur
N d a j i n i 
adoleshentët 
në grupe me 
katër ose pesë 
veta. Jepini 
çdo grupi 
një flamur 
(m a t e r i a l i 

5), simbole të ndryshme (materiali 6), ngjitës 
dhe gërshërë. Kërkojini që të mendojnë se cilat 
simbole do të ishin të përshtatshme për “Flamurin 
e Zotit”. Ata mund të përzgjedhin disa dhe t’i 

ngjisin në flamur. Kur 
flamujt të jenë gati 
kërkojini secilit grup të 
prezantojë flamurin e tij 
dhe të shpjegojë se çfarë 
na tregojnë simbolet 
për Jezusin. Lërini që 
të vizatojnë ndonjë 
simbol tjetër apo të 
shkruajnë ndonjë tekst 

nëse kanë dëshirë. Kjo metodë do t’i inkurajojë 
adoleshentët që të reflektojnë në atë se Kush 
është Zoti dhe se çfarë ka bërë Ai.

N D A R J A  E  M Ë S I M I T

Si të hysh bë ushtrinë e 
Perëndisë

Duke pranuar mëkatin tim Romakëve 3:23, 
Isaia 59:2
(Tregoni Vizualin 8) Kjo do të thotë të jesh i 
përulur dhe të pranosh para Perëndisë që ne 
kemi lindur mëkatarë dhe që bëjmë gjëra të 

mëkatshme 
dhe se 
mëkati ynë 
na ndan prej 
Pe rë nd i s ë . 
A jeni gati 
të pranoni 

këtë dhe t’ia rrëfeni mëkatin tuaj Perëndisë? 
Nuk do ta keni të zgjidhur çështjen e mëkatit 
derisa të pranoni që keni një problem.

Duke u penduar: Veprat 3:19
Kjo përfshin largimin prej gjërave të 
mëkatshme në jetën tonë – duke i thënë 
lamtumirë mëkatit. Është ndryshimi i 
mendjes për sa i përket mëkatit tonë, 
ndryshimi i qëndrimit kundrejt mëkatit tonë, 
por më së shumti ndryshimi i drejtimit prej 
mëkati tonë. A jeni gati të pendoheni?

Duke besuar në Zotin Jezus Krisht: Veprat 16:31
Ka vetëm një mënyrë për faljen e mëkateve 
tuaja. Zoti Jezus Krisht është i Vetmi që 
mund të falë. Veprat tuaja të mira, prejardhja 
e familjes suaj, të shkuarit në kishë – asnjëra 
prej këtyre nuk mjafton për t’ ju shpëtuar. 
Jezusi e ka marrë mëkatin tuaj në trupin e tij 
dhe ka paguar çmimin për të. Prandaj duhet 
t’i kërkoni Zotit Jezus që t’ ju falë, t’i besoni 
Atij që t’ ju shpëtojë dhe t’ia dorëzoni gjithë 
jetën tuaj Atij. A je gati t’i besosh Jezusit?

Çfarë përfshinë të qenit një 
ushtar për Perëndinë?

Marrëdhënie e ngushtë
Është fillimi i një jete me një marrëdhënie 
personale me Komandantin, Zotin Jezus 
Krisht (2 Pjetrit 3:18). Ju rriteni në besimin 
tuaj duke e njohur Zotin nëpërmjet leximit 
të Fjalës së Tij dhe duke folur me të në lutje. 
Kjo quhet një “Kohë e Qetë”. Gjithmonë 
duhet të keni dëshirë që ta njihni më shumë 

Vi
zu
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i 8

Si të hyj?Si të hyj?

Vizuali
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Materiali 6

Materiali
6
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Perëndinë. Duhet të dëshironi të jetoni jetën 
tuaj afër Tij. Është një privilegj që të njohësh 
Komandantin në një mënyrë kaq personale.

Nënshtrim
Nëse hyni në ushtri, duhet t’i bindeni 
gjithashtu urdhrave të Komandantit (1 
Gjonit 2:3). Ai ka të drejtë të pres prej jush 
besnikëri dhe bindje gjatë gjithë kohës. 
Bëni çdo gjë që ju thotë (Gjoni 15:14). Për 
shembull, ai do t’ ju dërgojë juve të ndani 
ungjillin me shokët tuaj në shkollë dhe me 
të tjerë që kanë nevojë ta dëgjojnë atë. Në 
takimet e tjera ne do të zbulojmë misione 
të tjera të cilat Jezusi ua besoi ushtarëve të 
Tij. Të shërbesh “nën flamurin e Zotit” nuk 
është gjithmonë e lehtë. Duhet të mësoni 
t’i besoni Atij dhe të besoni se vullneti i Tij 
është gjëja më e mirë për jetën tuaj. Mund të 
mbështeteni në praninë dhe ndihmën e Tij të 
vazhdueshme.

Metoda: Dëshmi
Ftoni një të krishterë që komunikon mirë me 
adoleshentët dhe kërkojini që të ndajë dëshminë 
e tij para grupit. Mund t’i jepni më parë një listë 
me gjëra të cilat doni që ai t’i përmendë. P.sh.

• Cila është prejardhja e tij familjare?

• Kur dëgjoi ai për Zotin?

• Si reagoi ai?

• Çfarë ndryshimesh ndodhën në jetën 
e tij?

• Çfarë marrëdhënieje ka ai me Zotin?

• Çfarë sfidash has ai në jetën e tij 
shpirtërore?

A jeni në ushtrinë e Perëndisë?
Nën cilin flamur po lufton? A jeni në ushtrinë 
e Perëndisë? Nuk ka limite moshe, por është 
mirë që t’ia japësh jetën Zotit kur je i ri. Nuk 
ka barriera për të sëmurët, të paaftët apo të 
shëndetshmit. Si analfabetët edhe ata që kanë 

studiuar shumë mund të hyjnë. Ka njerëz nga 
çdo fis e komb në ushtrinë e Perëndisë.  Por 
pyetja më e rëndësishme për ju si individë 
është “A jam në ushtrinë e Perëndisë?” Mund 
të përgjigjeni vetë. Përgjigja është ose “po” ose 
“ jo”. Pyetja “Si mund të hyj unë në ushtrinë e 
Perëndisë?” tashmë është trajtuar. Ju e dini se 
çfarë duhet të bëni – pranoni mëkatin tuaj, 
kthehuni prej tij dhe besoni në Zotin Jezus 
që t’ ju shpëtojë. Unë ju ftoj që ta bëni këtë ta-
ni. Nëse i thërrisni Zotit për shpëtim atëherë 
do të jeni në gjendje të thoni “Po unë jam në 
ushtrinë e Perëndisë dhe unë do të jetoj për 
Të.”

Metoda: Kuci i alfabetit
Ndajini adoleshentët në dy skuadra. Kur të 
thoni një shkronjë, personi i parë që do të sjellë 
një objekt që fillon me atë shkronjë (p.sh. M – një 
monedhë; L – një laps; O – një orë) do të fitojë 
të drejtën për t’iu përgjigjur pyetjes që ka atë 
shkronjë. Një përgjigje e saktë fiton dhjetë pikë. 
Thojini shkronjat në mënyrë të rastësishme. 
Nëse nuk mund gjendet një objekt, bëjani 
pyetjen të dyja skuadrave dhe lejoni personin e 
parë që ngrihet në këmbë që të përgjigjet. Nëse 
përgjigjet gabim, pyetja i kalon skuadrës tjetër. 
Në mënyrë alternative mund t’i bëni pyetjet pa 
kërkesën shtesë për të gjetur në objekt.

“P” Çfarë duhet të bëhet me mëkatin para 
se të shpëtojmë? (Pranojmë).

“B” Ku lindi Jezusi? (Betlehem)

“K” Çfarë është Jezusi në ushtrinë e 
Krishterë? (Komandanti)

“V” Çfarë lejoi Jezusi t’i ndodhte që të ketë 
falje për mëkatet? (Vdekja)

“Sh” Çfarë është jeta e Jezusit për ne? 
(Shembull) 

“F” Çfarë ka për mëkatin nëse ia kërkojmë 
Jezusit? (Falje)

“P” Në ushtrinë e kujt duhet të jemi? 
(Perëndisë)
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“P” Si duhet të jemi para Perëndisë? 
(Përulur)

“M” Si përshkruhet ardhja e Jezusit në 
botë si një foshnje? (Mishërim)

“J” Kush është i vetmi që mund të na 
shpëtojë? (Jezusi)

“Z” Si i referohet Bibla Jezusit? (Zot)

“M” Cili është njëri prej librave ku lexojmë 
për ardhjen e Jezusit në botë? (Mateu)

“T” Kur është koha më e mirë për t’u 
shpëtuar? (Tani)

“B” Çfarë pret Perëndia prej ushtarëve të 
krishterë? (Bindje)

“N” Çfarë mori Jezusi për mëkatet tona? 
(Ndëshkim)

“P” Cilat ishin tre gjërat në bisedë? 
(Pyetjet)

“R” Çfarë është kryesore për mesazhin 
e krishterë dhe ndodhi pas kryqëzimit? 
(Ringjallja)

“M” Çfarë përdor armiku për të na 
kontrolluar? (Mëkat)

“F” Për çfarë mund të jenë të sigurt ata që 
janë të krishterë? (Fitore) ●
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4
Synimet: Ne duam që adoleshentët

Të kuptojnë që jeta e krishterë është një 
betejë

Të kuptojnë se ndihma supreme është e 
disponueshme në këtë betejë

Të këmbëngulin, t’i besojnë Zotit dhe të 
jetojnë një jetë që nderon Atë

Të bëhen ushtarë të krishterë

Hyrje: Eksploro vizualin.
Tregoni Vizualin 9  
në fillim të mësimit. 
Sigurohuni që të 
mbuloni të katër kutitë e 
tekstit (do të tregohen në 
mënyrë progresive gjatë 
mësimit). Bëni disa 
pyetje për t’i ndihmuar 
adoleshentet të ndërtojnë 
pamjen historike në të 

cilën Pali shkroi disa nga letrat e tij.

• Si mendoni kush paraqitet në këtë 
vizual?

• Ku është ai?
• Pse është në burg?
• Çfarë po i jep ushtarit
• Në çfarë kohe të jetës së Palit ndodhi kjo?

Kushtet e dënimit të Palit ndryshonin. 
Ndonjëherë ishin shumë më keq sesa kushtet 
që sugjerohen në vizual.

Ushtari
Apostulli Pal ruhej prej ushtarëve romak. Ai 
e dinte shumë mire se çfarë ishte një ushtar. 
Kur i shkroi një të riu të quajtur Timote, 

ai e krahasoi të krishterin me një ushtarë. 
Ai donte që Timoteu të kuptonte se jeta e 
krishterë është një luftë e vështirë.

1 Timoteut 6:12: Besim gjatë betejës
Të krishterët janë si ushtarë që duhet të 
luftojnë. Ne nuk duhet të luftojmë me njëri 
tjetrin, por “të luftojmë luftën e mirë” kundër 
Satanit dhe taktikave të tij. Në këtë kapitull 
Pali i thotë Timoteut që t’i qëndrojë mësimit 
të rremë (vargjet 3–5) dhe kundërshtojë 
dashurinë për para (vargjet 8–10). Timoteu 
duhet të luftonte kundër ndikimeve të 
rrezikshme ashtu si duhet të bëni edhe ju. Pali 
flet për një “luftë besimi”. Duhet të vazhdoni 
t’i besoni Komandantit tuaj. Mbani mend 
se nuk jeni duke luftuar vetëm. Zoti Jezus 
premtoi se do të jetë me ju në fushëbetejë çdo 
ditë (Mateu 28:20).

2 Timoteut 2:3: Qëndresë gjatë betejës
Në një letër tjetër Pali i kujton Timoteut që 
të krishterët janë të përfshirë në një betejë të 
vështirë. Duhet të jeni gati për vështirësi dhe 
vuajtje. Një ushtar i keq do t’ia mbathte sapo 
të shfaqej armiku. Por një ushtar i mirë do 
t’i qëndronte besnik Komandantit të tij dhe 
do të vazhdonte pavarësisht nga ashpërsia e 
betejës. Një ushtar i krishterë duhet të ketë 
qëndresë në fushëbetejë.

2 Timoteut 4:7–8: Shpërblim pas beteje
Kur Pali shkroi letrën e tij të dytë drejtuar 
Timoteut, ai e dinte që do të vdiste shumë 
shpejt dhe do të shkonte në prezencën e 
Perëndisë. Kur mendonte për jetën e tij, të 
gjitha luftërat që përjetoi, e kuptonte që Zoti 

PA

Vizuali 9

1 Timoteut 6:12
BESIM

2 Timoteut 2:3
QËDRESË
2 TIMOTEUT 4:78

SHPËRBLIM
Efesianëve 6:10-18
ARMATIM

Vizuali
9

Gati për betejë



20

MËSIMI

e kishte ndihmuar atë në të gjitha këto. Ta-
ni Pali mund të thoshte me gëzim, “Unë e 
luftova luftën e mirë.” Dhe ai ishte i sigurt 
që do ta merrte shpërblimin e tij: kurorën 
e drejtësisë (vargu 8). Ai po priste të hynte 
në lavdinë e Perëndisë duke festuar fitoren e 
Perëndisë në përjetësi. Ky shpërblim mund 
të jetë juaji nëse e luftoni luftën e mirë.

Efesianëve 6:10–18: Armatimi për betejën
Pali po mbahej në izolim nga ushtarët, 
mundësisht i lidhur me zinxhirë tek njeri prej 
tyre (Efesianëve 6:20). Ai e shihte ushtarin 
dhe armatimin e tij si një përshkrim të mirë 
të mënyrës se si i krishteri duhet të përgatitet 
për të hyrë në fushëbetejë. Sa armë janë 
përmendur në tekst? A janë ato mbrojtëse 
apo sulmuese? Perëndia e ka siguruar këtë 
armatim për ju që të përgatiteni për betejë. 
Gjatë javëve të ardhshme ne do të mësojmë 
për armatimin që Perëndia ka siguruar për 
të krishterët.

Fushëbeteja
( T r e g o n i 
v i z u a l i n 
10). Jeta e 
k r i s h t e r ë 
nuk është e 
lehtë dhe në 
fakt mund 

të krahasohet me një betejë. Në shkollë do 
të hasni kundërshtim nëse do të qëndroni 
për Krishtin. Mund të qeshin me ju, mund 
të mbeteni të izoluar ose të persekutoheni. 
Në fushën e lojës mund të provokoheni nga 
të tjerët sa të humbisni durimin. Ata duan 
të qeshin me të krishterin. Shtëpia është një 
nga vendet më të vështira për të jetuar jetën e 
krishterë, sepse atje na njohin më mirë. Zona 
të tjera beteje janë kisha, organizatat rinore, 
kur dalim me shoqërinë, kur shohim televizor. 
Fushëbeteja juaj është kudo ku shkoni. Mbani 

mend që beteja është e Perëndisë (2 Kronikave 
20:15) dhe jeni aty sepse jeni pjesë e popullit 
të Tij. Nuk jeni vetëm në fushëbetejë. 
Komandanti është me ju (Mateu 28:20). Ai 
po lufton për ju dhe ai është shumë më i fortë 
se armiku. Mbani mend se çfarë i tha Pali 
Timoteut: duhet të mësoni të vareni nga Zoti 
dhe të këmbëngulni, duke e ditur që Ai mund 
t’ ju japë fitore.

N D A R J A  E  M Ë S I M I T

Metoda: Skeç
Kjo metodë do të 
ndihmojë adoleshentët 
të kuptojnë se si mund 
t’i sulmojë Satani në 
vende të ndryshme dhe 
se si të mendojnë se si 
të përgjigjen si ushtarë 
të krishterë. Ndajini 
adoleshentët në 4 grupe 

dhe jepini çdo grupi një skenar të vogël – që 
është në materialin 7. Ata duhet të mendojnë se 
çfarë duhet të bëjë një i krishterë në një situatë të 
tillë, duhet të përgatitin një skeç dhe ta japin atë 
para gjithë grupit.

Grupi 1 – Shkolla: Në mësim mësuesi 
prezanton evolucionin si shpjegimi më i mirë 
i origjinës së njeriut. Ai madje thotë:” Vetëm 
disa të krishterë nuk pranojnë evidencat!” Një i 
krishterë vendos të flasë…

Grupi 2 – Fusha e Sportit: Skuadra duhet të 
fitojë këtë lojë të fundit të sezonit. Por në pjesën e 
parë janë dy gola mbrapa. Skuadra kundërshtare 
ka një lojtar të shkëlqyer që  duket se është e 
pamundur ta ndalosh. Disa lojtarë sugjerojnë që 
ta dëmtojnë atë. Duket e vetmja mënyrë për ta! 
Por një i krishterë nuk bie dakord…

Grupi 3 – Shtëpia: Dy vëllezër kanë qenë 
duke luajtur videogeims për dy orë kur mamaja 
kthehet. “Shpresoj që nuk keni luajtur për një 

Vizuali 10
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Materiali 7

Shkolla:
Në mësim mësuesi prezanton evolucionin si 

shpjegimi më i mirë i origjinës së njeriut. Ai madje 
thotë:”Vetëm disa të krishterë kundërshtojnë të 

pranojnë evidencat!” Një i krishterë vendos të fl asë…

Fusha e Sportit:
Skuadra duhet të fi tojë këtë lojë të fundit të sezonit. 

Por në pjesën e parë janë dy gola mbrapa. Skuadra 
kundërshtare ka një lojtar të shkëlqyer që  duket se 

është e pamundur ta ndalosh. Disa lojtarë sugjerojnë që 
ta dëmtojnë atë. Duket e vetmja mënyrë për ta! Por një i 

krishterë nuk bie dakort …

Shtëpia:
Dy vëllezër kanë qenë duke luajtur videogeims për dy 

orë kur mamaja kthehet. “Shpresoj që nuk keni luajtur 
për një kohë shumë të gjatë. Nëse keni më shumë se një 

orë, dua që të ndaloni. Mirë?” Njëri prej tyre thotë, “Por, 
o ma ne sapo kemi fi lluar!!” Tjetri është i krishterë dhe 

reagon ndryshe …
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Kisha:
Shërbesa e kishës ka mbaruar dhe të rinjtë janë duke folur 

jashtë. Njëri tregon se sa i mëszitshme ishte predikimi. 
Tjetri i sheh këngët si demode. Një i tretë tregon një histori 

që ka dëgjuar për njërin prej pleqve të kishës. Por njëri prej 
adoleshentëve e kupton që ky qëndrim nuk është i mirë dhe 

përpiqet t’i inkurajojë të tjerët që të mos vazhdojnë  …Sk
eç

i 4
Sk

eç
i 4Materiali

7
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kohë shumë të gjatë. Nëse keni më shumë se një 
orë, dua që të ndaloni. Mirë?” Njëri prej tyre 
thotë, “Por, o ma ne sapo kemi filluar!!” Tjetri 
është i krishterë dhe reagon ndryshe…

Grupi 4 – Kisha: Shërbesa e kishës ka mbaruar 
dhe të rinjtë janë duke folur jashtë. Njëri tregon 
se sa i mërzitshëm ishte predikimi. Tjetri i sheh 
këngët si demode. Një i tretë tregon një histori që 
ka dëgjuar për njërin prej pleqve të kishës. Por 
njëri prej adoleshentëve e kupton që ky qëndrim 
nuk është i mirë dhe përpiqet t’i inkurajojë të 
tjerët që të mos vazhdojnë…

Misioni i ushtarit
Luftojeni armikun.
Duhet të luftoni armikun. 1 Pjetrit 5:8–9 
flet për djallin si armik dhe na kërkon që 
të qëndrojmë të fortë dhe t’i rezistojmë atij. 
Të jeni të paralajmëruar! Është një betejë 
e vërtetë. Po luftoni armikun që është më i 
fortë se ju. Por 1 Gjonit 4:4b ju inkurajon 
me një të vërtetë të madhe: Jezusi që jeton në 
të krishterin, është më i madh se Satani. Ai 
ka fuqinë që ju ndihmon që të jeni fitimtarë 
në betejë. Siç edhe do ta zbuloni, Zoti ka 
siguruar një armatim të cilin mund ta veshim. 
Ne do të shqyrtojmë pjesët e këtij armatimi, 
mbrojtëse ose sulmuese, ndërsa vazhdojmë 
me Efesianët 6 në takimet e ardhshme. 

Ndani besimin tuaj.
Jeta e krishterë është një jetë e të ndarit të 
besimit tuaj në Krishtin me të tjerët (Romakëve 
10:9). Juve jeni shpëtuar, jo vetëm për të pasur 
një marrëdhënie me Jezusin, por për t’i shërbyer 
Atij. Të tjerët janë pa Shpëtimtarin dhe janë 
të humbur në mëkatin e tyre. Perëndia ju ka 
urdhërua që të çoni ungjillin tek ata. Duhet të 
dëshironi që të gjithë të bashkohen me ushtrinë 
e Perëndisë. Ju mund të dëshmoni për Jezusin 
duke jetuar një jetë që i pëlqen Perëndisë. Më pas 
sipas rastit, ndani atë që Jezusi ka bërë në jetën 
tuaj dhe tregojini miqve tuaj se sa shumë kanë, 

edhe ata gjithashtu, nevojë për Zotin. Duhet të 
kërkoni për mundësi për t’i shërbyer Zotit me 
të krishterë të tjerë, p.sh. ungjillizimi me kishën 
tuaj lokale ose me një organizatë të krishterë si 
Bashkësia e Ungjillizimit të fëmijëve.

Jini ndryshe
Duhet të jetoni një jetë që është ndryshe 
nga ajo e të gjithë atyre që janë rrotull jush 
(Romakëve 12:2). Fjala “ndryshe” është ajo që 
duhet të përshkruaj jetën e besimtarit në këtë 
botë. Duhet të jeni ndryshe në qëndrimet 
tuaja, në bisedat tuaja, në sjelljet tuaja, në 
synimet tuaja në jetë dhe madje edhe në 
mënyrën se si i merrni vendimet. Jeta juaj 
si i krishterë duhet të dallohet në shtëpi, në 
shkollë dhe në mënyrën se si reagoni. (Kaloni 
kohë duke e zgjeruar këtë me të rinjtë ashtu si ju 
duket më e përshtatshme – mos i ulni standardet).

Përfundimi
Kjo është një thirrje e madhe. Të luftuarit 
kundër armikut, të ndarit të besimit dhe të qenit 
ndryshe nuk është e lehtë. Por mbani mend 
mënyrën inkurajuese me të cilën kjo është bërë 
e mundur. Në një mënyrë të mahnitshme, ju 
keni një marrëdhënie me Komandantin ndërsa 
Ai banon në ju nëpërmjet Frymës së Shenjtë që 
është vazhdimisht brenda jush (1 Korintasve 
3:16). Besojini Atij që t’ ju ndihmojë çdo ditë.

Metoda: Materiali
Fotokopjoni materialin 
8 për të gjithë 
adoleshentët. Ata mund 
ta plotësojnë atë gjatë 
programit ose më vonë në 
shtëpi. Do t’i ndihmojë 
ata të përsëritin këtë 
mësim dhe mësimin 
e mëparshëm dhe të 
mësojnë përmendësh 
pikat kryesore. ●

Materiali 8

Çfarë di unë për 
Komandant Jezusin?

Mateu 1:21: 

 __________________ Tij

Veprat 10:38: 

 __________________ Tij

1 Pjetrit 2:24:

 __________________ Tij   

Mateu 28:6 : 

 __________________ Tij

Të hysh në ushtri

Cili është misioni 
im si një ushtar për 
Perëndinë?

1 Pjetrit 5:8-9:  __________

 ____________________

Romakëve 10:9:  ________

 ____________________

Romakëve 12:2:  ________

 ____________________

Cilat vende mund të 
jenë fusha beteje për 
mua?

Llshoka _____________

ufash e pistrto _________

etshaip _____________

shaki _______________

Çfarë më duhet si një 
ushtar i krishterë?

1 Timoteut 6:12: 
 ___________________             

2 Timoteut 2:3: 
 ___________________  

2 Timoteut 4:7-8: 
 ___________________

Efesianëve 6:10-18: 
 ___________________

A jeni në ushtrinë e Perëndisë?
Mos i shkruani përgjigjet tuaja, në vend të kësaj, mendoni seriozisht për atë që Zoti Jezus ka bërë për ju. A 
i keni besuar Atij? Përgjigja është ose “po” ose “ jo”. Sigurohuni që të jetë “po”?

Si mund të hyj unë në 
ushtrinë e Tij?

Romakëve 3:23:

 ___________________

 ___________________

Veprat 3:19: 

 __________________

 __________________

Veprat 16:31:

 __________________    

 __________________

Çfarë përfshin të qenurit 
një ushtar i Tij?

2 Pjetrit 3:18:

 ___________________

 ___________________

1 Gjonit 2:3: 

 ___________________

 ___________________

Materiali
1
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Në mësimet që do të vijnë ne do të shqyrtojmë pjesët e ndryshme të Armatimit të Perëndisë. 
Kjo tabelë përmbledh të vërtetat dhe zbatimet kryesore, për t’ ju dhënë një ide për atë që do të 
trajtohet. 

PËRGJIGJET E MATERIALIT 8

Çfarë di unë për Komandant Jezusin?
• Mateu 1:21: Lindja e Tij

• Veprat 10:38: Jeta e Tij

• 1 Pjetrit 2:24: Vdekja e Tij

• Mateu 28:6 : Ringjallja e Tij
Si mund të hyj unë në ushtrinë e Tij?
Romakëve 3:23: Duke pranuar mëkatin tim • Veprat 3:19: Duke u 
penduar • Veprat 16:31: Duke vënë besimin tim në Krishtin
Çfarë përfshin të qenit një ushtar i Tij?
• 2 Pjetrit 3:18: Një marrëdhënie e ngushtë me Krishtin

• 1 Gjonit 2:3: Nënshtrim ndaj urdhrave të Tij

Çfarë më duhet si një ushtar i krishterë?
• 1 Timoteut 6:12: Besim gjatë betejës.

• 2 Timoteut 2:3: Qëndresë gjatë betejës

• 2 Timoteut 4:7–8: Shpërblim pas betejës

•  Efesianëve 6:10: Armatimi për betejë
Cilat vende mund të jenë fusha beteje për mua?
shkolla; fusha e sportit; shtëpia; kisha
Cili është misioni im si një ushtar për Perëndinë?
• 1 Pjetrit 5:8–9: Lufto armikun

• Romakëve 10:9: Ndaj besimin tënd

• Romakëve 12:2: Ji ndryshe

Armatimi i Perendise

Sulmet e 
Satanit

Perëndia 
pajis

Unë duhet të 
luftoj

Brezi i së 
vërtetës

Satani më ndikon me 

mësime të rreme

Perëndia më ka dhënë 

Fjalën e Tij të vërtetë

Unë duhet të besoj Biblën dhe 

duhet të jetoj sipas saj

Parzmorja e 
Drejtësisë

Satani më akuzon sa 

herë që mëkatoj

Perëndia më mbuloi me 

drejtësinë e Krishtit

Unë duhet të rrëfejë mëkatin 

tim dhe të besoj se jam i 

ruajtur në Krishtin

Këpucët e 
paqes

Satani përpiqet të 

ngacmojë marrëdhënien 

time me Perëndinë

Perëndia më pajtoi me 

Veten dhe më mbushi 

me paqe

Unë duhet të shkojë dhe t’u 

predikojë Ungjillin e paqes të 

tjerëve

Mburoja e 
besimit

Satani më bën të 

ndihem i inatosur, 

i frikësuar, me 

vetëkeqardhje

Perëndia premtoi që do 

të jetë me mua dhe që 

do të më mbrojë

Unë duhet të kujtoj se sa i 

madh është Perëndia dhe të 

varem në premtimet e Tij

Përkrenarja 
e shpëtimit

Satani ma mbush 

mendjen me 

shqetësimet e dëshirat e 

tanishme

Perëndia do të më çojë 

në Qiell dhe do të më 

çlirojë prej mëkatit

Unë duhet të mbajë mendjen 

time të fokusuar në ditën 

përfundimtare të shpëtimit

Shpata e 
Frymës

Satani sillet rreth meje 

si një luan vrumbullues

Perëndia më dha Fjalën 

e Tij të frymëzuar

Unë duhet të mësoj 

përmendësh vargjet kyçe, t’i 

them ata dhe të varem tek ata
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5
Synimet: Ne duam që adoleshentët:

Të kuptojnë që Fjala e Perëndisë është e 
vërteta

Të kuptojnë që Satani po përpiqet t’i 
ndikojë ata me mësime të rreme

Të besojnë Fjalën, të jetojnë një jetë të 
vërtetë dhe të jenë gjithnjë e më shumë si 
Zoti Jezus.

Të lexojnë Fjalën e Perëndisë dhe të 
kuptojnë se si të jenë plotësisht të shpëtuar.

Hyrje: E vështirë ose e lehtë
Shkruani “e vështirë” dhe “e lehtë” me shkronja 
të mëdha në dy postera. Vendoseni një poster lart 
në mur në njërën anë të dhomës dhe posterin 
tjetër lart në anën tjetër. Bëni një pyetje: “A 
është e lehtë apo e vështirë të bësh zhonglime 
me tre topa?” Të gjithë adoleshentët duhet të 
ngrihen dhe të qëndrojnë tek përgjigja që duan 
të japin: afër “e vështirë” ose afër “ e lehtë” ose 
diku në mes. Vazhdoni me pyetjen që pason: “A 
është e lëhtë apo e vështirë që të ngrihesh herët në 
mëngjes për të shkuar në shkollë? Për të ngrënë 
pesë hamburger njëri pas tjetrit?…” Pastaj bëni 
disa pyetje që lidhen me temën e sotshme – të 
vërtetën: “A është e vështirë apo e lehtë të tregosh 
të vërtetën kur je në telashe me prindërit e tu? 
Të jesh një i krishterë i vërtetë në shkollë? Të 
lexosh Fjalën e vërtetë të Perëndisë çdo ditë?”

Ne kemi nevojë për të vërtetën në jetët tona. 
Nuk është e lehtë të njohësh të vërtetën, të 
thuash të vërtetën dhe të jetosh me vërtetësi. 
Perëndia dëshiron të na ndihmojë që ta 
bëjmë këtë. Në mësimin e fundit, ne pamë 
tek Efesianëve 6 që Perëndia ka siguruar 
armatim të cilin të krishterët mund ta veshin 

për betejë. Sot do të fillojmë të shohim pjesë 
të ndryshme të këtij armatimi.

Brezi i ushtarit romak
(Trego Vizualin 
13). Pjesa e parë e 
armatimit është brezi i 
së vërtetës (Efesianëve 
6:14). Brezi nuk ishte 
thjeshtë një shirit cope 
apo një rrip i ngushtë. 
Ishte një përparëse prej 
lëkure që ndihmonte 
në mbrojtjen e pjesës 

së poshtme të trupit. Gjithashtu, kur njerëzit 
donin të lëviznin shpejt ata e mblidhnin 
pjesën e veshjes së tyre dhe e palosnin fundin 
duke e futur në brez, në mënyrë që t’i kishin 
këmbët e lira prej veshjeve të gjata ndërsa 
nxitonin. Kur një punëtor e ngjishte rrobën 
e tij ai ishte gati për punë. Kur një ushtar e 
ngjishte veshjen e tij ai ishte gati për luftë.

Brezi i së vërtetës i të krishterit
Ju gjithashtu keni nevojë për mbrojtje sepse 
Satani, armiku, do t’ ju sulmojë dhe do të 
përpiqet t’ ju ndikojë. Mendja dhe jetët tuaja 
duhet të jenë të ngjeshura, të mbajtura së 
bashku. Duhet të jeni gati për të luftuar. 
Perëndia siguron “brezin e së vërtetës” të 
cilin ju mund ta vishni. Çfarë është “brezi i 
së vërtetës”? Fjala e Perëndisë është e vërteta. 
Si mund ta veshim atë? Duhet të merrni 
mësim nga Fjala e Perëndisë dhe ta lejoni që 
t’ ju ndryshojë jetën. Psalmi 51:6 na tregon që 
Perëndia dëshiron të vërtetën në çdo pjesë të 
jetëve tona. Kur jeta juaj është e ngopur me 

Vizuali 11

Efasianëve 6:14

Brezi i së Vërtetës

AR M ATIMI I

PERËNDISË
E F A S I A N Ë V E  6

Vizuali
11

Brezi i së vërtetës

PA
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të vërtetën e Perëndisë atëherë mendimet, 
motivet dhe veprimet tuaja do të drejtohen 
prej saj. Me fjalë të tjera jeta juaj duhet të 
jetë e kontrolluar prej së vërtetës së Fjalës së 

Perëndisë. Ky është 
kuptimi i brezit të së 
vërtetës, por si ndikon 
tek ju si të krishterë? 
Le ta gjejmë! Vënia 
e brezit të së vërtetës 
do të ndikojë besimin, 
sjelljen dhe madje edhe 
të gjithë qenien tuaj. 
(Pritini të katër pjesët e 
Vizualit 12).

Të besosh të vërtetën
(Tregoni vizualin 12 – vajza që shikon në tabelat 
drejtuese). Brezi i së vërtetës do t’ ju ruajë juve 
nga mësimet e rreme. Tek Efesinëve 4:14 Pa-
li u tregon besimtarëve se ata nuk duhet të 
lëkunden prej çdo lloj mësimi. Në vend të 
kësaj, ai do që ata të jenë të qartë për atë që 
besojnë. E vetmja gjë për ta bërë këtë është që 
të njohin dhe të besojnë atë që Bibla mëson 
– të veshin brezin e së vërtetës. Të krishterët 
që nuk janë të sigurt për atë që besojnë janë 
vërtetë në rrezik për t’u drejtuar në rrugë të 
gabuar nga mësimet e rreme. Një shembull i 
një mësimi të rremë është ky “Jezusi nuk është 
vërtetë Perëndi – vetëm një njeri i mirë.” Disa 
njerëz do të debatojnë për këtë me sinqeritet, 
por e kanë sinqerisht gabim. Nëse e njihni të 
vërtetën e Fjalës së Perëndisë atëherë nuk do 
të mashtroheni nga mësimet e gabuara.

Metoda: E vërtetë e rreme
Ndajini adoleshentët në grupe me katër ose 

pesë persona. 
Jepini atyre 
pjesën e 
sipërme të 
materialit 9. 
A janë këto 

thënie të vërteta apo të rreme? Ata duhet të 
kërkojnë referencat për t’i g jetur përgjigjet.

• Perëndia i do të gjithë – ai nuk do t’i 
dërgojë njerëzit në Ferr – Romakëve 
6:23: E Rreme 

• Nëse Zoti Jezus do të ishte njeri i 
vërtetë ai duhet të ketë mëkatuar – 
Hebrenjve 4:15: E Rreme

• Kjo botë u formua nëpërmjet një procesi 
evolucioni – Zanafilla 1:1: E Rreme

• Zoti Jezus kishte një trup të vërtetë pasi 
u ngrit prej së vdekuri – Lluka 24:37–
39: E vërtetë

• Nëse jetoj një jetë të mirë Perëndia do 
të më lejojë të hyj në Qiell – Efesianëve 
2:8–9: E Rreme

Si mund ta dallojë një punëtor banke një 
monedhë të rreme? Mënyra më e mirë është 
për të dalluar se si duket një monedhë e 
vërtetë, të njohësh çdo gjë për të. Sa më shumë 
ta njihni të vërtetën aq më të përgatitur do të 
jeni për të dalluar mësimin e rremë.

N D A R J A  E  M Ë S I M I T

Të jetosh me vërtetësi
(Tregoni Vizualin 12 – vajza që shikon maskat). 
Brezi i së vërtetës do t’ ju ndihmojë të mos 
jeni hipokritë. Fjala “hipokrit” në mënyrë të 
drejtpërdrejtë do të thotë “të luash rol” ose “të 
vësh një maskë”. Kështu shumë të krishterë 
sot përpiqen të jetojnë një jetë të dyfishtë, 
duke u përpjekur të kenë më të mirën e të dyja 
botëve duke pasur shpëtimin e Perëndisë dhe 
në të njëjtën kohë edhe kënaqësitë e mëkatit. 
Kjo është hipokrizi dhe e kundërta e të qenit 
i vërtetë.

Metoda: Dyshe
Kërkojini adoleshentëve që të flasin me personin 
pranë tyre. Ata duhet të:

Materiali 9

V Rr
❏ ❏ Perëndia i do të gjithë – ai nuk do t’i dërgojë njerëzit në Ferr Romakëve 6:23

❏ ❏ Nëse Zoti Jezus do të ishte njeri i vërtetë ai duhet të ketë mëkatuar Hebrenjve 4:15

❏ ❏ Kjo botë u formua nëpërmjet një procesi evolucioni Zanafi lla 1:1

❏ ❏ Zoti Jezus kishte një trup të vërtetë pasi u ngrit nga të vdekurit Lluka 24:37-39

❏ ❏ Nëse jetoj një jetë të mirë Perëndia do të më pranoj në Qiell Efesianëve 2:8-9

E vërtetë ?Rremeose e
A janë këto thënie te vërteta apo të rreme? Shikoni referencat për të gjetur pgjigjen.

“Po iki unë mami!” thotë Brajan, 14 vjeç, ndërsa del nga dera

“Ku po shkon, Brajan?” e pyet mamaja e tij

Pëgjigja e Brajanit është e përgatitur mirë, si çdo të shtunë në mbrëmje.

“Mos u shqetëso mami, po shkoj në kinema me shokët e kishës.”

Mamaja e tij i beson, ashtu siç bën gjithmonë. Por Brajan u drejtua për 
diku tjetër. Çdo të shtunë, shokë nga shkolla mblidheshin në parkingun e 
supermarketit afër lumit dhe atje bënin gara me motorçikletat e tyre. Brajan 
nuk ka një motorçikletë, por atij i pëlqen shumë të shikojë garën. Nëse do 
ta pyesnit se nëse e ka problem që t’ia fshehë mamasë së tij atë që ai po bën, 
ai do të përgjigjet, “Jo, unë mendoj se është mënyra më e mirë! Nëse i them 
asaj, mund të mos më lërë të shkoj. Ose, nëse do të më lerë, do të shqetësohej 
për këtë gjithë mbrëmjen. Për hir të saj dhe timin, është më mirë kështu. Unë 
vetëm po shikoj garën e të tjerëve – s’ka gjë të keqe!”

1. A ju bindi Brajani që gënjeshtra e tij është e mirë? Shpjegoni pse.

2. Si mund të përfundojë një ditë kjo histori? Mendoni për të gjitha pasojat.

3. A mund të mendoni për situata të tjera në jetë në të cilat jemi të tunduar të gënjejmë.

4. Nëse një i krishterë gënjen, si do ta ndikojë kjo dëshminë e tij?

5. Pse na urdhëron Perëndia që të themi gjithmonë të vërtetën?

6. Nëse ke probleme me gënjeshtrën, si mund ta vësh brezin e së vërtetës?

Studim i veçantëStudim i veçantë

Materiali
9

5
Brezi i së vërtetës

Vizuali 12

E DREJTË E GABUAR

Vizuali
12
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• Gjejnë dy mënyra se si i krishteri 
mund të jetë hipokrit në jetën e tij

• Diskutoni se si kjo mund të ndikojë 
dëshminë e tij tek ata që nuk janë të 
shpëtuar

Pas disa minutash jepuni adoleshentëve mundësi 
që të ndajnë me të gjithë grupin.

Kënaqësitë e mëkatshme janë gjëra si, të 
shkuarit në disko ose në vende të tjera, të cilat 
mund t’ ju dëmtojnë ju si të krishterë; të qenit i 
pandershëm me miqtë tuaj; apo të qenit egoist 
me kohën tuaj, paranë ose ambiciet tuaja. 
Gjëra të tjera si sporti ose kompjuteri bëhen 
të mëkatshëm kur ata fillojnë e ju marrin kaq 
shumë kohë saqë bëhen më të rëndësishëm 
për ju sesa të jetuarit për Perëndinë. Të 
krishterët nuk duhet të kenë standarde të 
dyfishta. Nuk mund t’i shërbeni një minutë 
Perëndisë dhe një minutë më pas Satanit. 
Nuk mund t’i thoni për një minutë mësuesit 
një gënjeshtër në shkollë dhe minutën tjetër 
të shpallni që jeni të krishterë. Kjo lloj jetese 
e shqyen jetën tuaj në vend që ta mbajë të 
mbledhur në brezin e së vërtetës. E vetmja 
zgjidhje për këtë jetë të dyfishtë është që t’i 
përkushtoheni tërësisht Zotit.

Të bëhesh si Jezusi
(Trego Vizualin 12 – vajza që shikon gjurmët). 
Zoti Jezus është shembulli ynë i përkryer 
në çdo gjë, duke përfshirë edhe këtë jetë të 
vërtetë. Ai gjithmonë tha të vërtetën, edhe 
kur nuk kishte popullaritet. Zoti Jezus jetoi 
që t’i pëlqente Perëndisë Atë dhe ju duhet të 
bëni kështu. Nëse doni të keni qëndresë ndaj 
Satanit ju duhet të deklaroni aleancën tuaj me 
Krishtin dhe të jeni të vërtetë në të gjitha gjërat. 
Jini një person i së vërtetës para Perëndisë dhe 
njerëzve të tjerë. Jetoni me vërtetësi dhe jo në 
gënjeshtër. Por mbani mend se jo të gjithë do 
të mbajnë të njëjtin standard të lartë për të 
cilin po flasim këtu. Do të ketë kundërshtime 
për ata që janë të vërtetë.

Metoda: Çështje studimi
Jepuni adoleshentëve 
pjesën e poshtme të 
materialit 9. Lexojeni 
me ta historinë e 
gënjeshtrës së Brajanit. 
Pastaj diskutojeni duke 
përdorur pyetjet. Teksti 
për materialin është:

“Po iki unë mami!” thotë Brajan, 14 vjeç, 
ndërsa del nga dera

“Ku po shkon, Brajan?” e pyet mamaja e tij

Përgjigja e Brajanit është e përgatitur 
mirë, si çdo të shtunë në mbrëmje.

“Mos u shqetëso mami, po shkoj në kinema 
me shokët e kishës.”

Mamaja e tij i beson, ashtu siç bën 
gjithmonë. Por Brajan u drejtua për 
diku tjetër. Çdo të shtunë, shokë nga 
shkolla mblidheshin në parkingun e 
supermarketit afër lumit dhe atje bënin 
gara me motoçikletat e tyre. Brajan nuk 
ka një motoçikletë, por atij i pëlqen shumë 
të shikojë garën. Nëse do ta pyesnit se nëse 
e ka problem që t’ia fshehë mamasë së tij 
atë që ai po bën, ai do të përgjigjet, “Jo, 
unë mendoj se është mënyra më e mirë! 
Nëse i them asaj, mund të mos më lerë 
të shkoj. Ose, nëse do të më lerë, do të 
shqetësohej për këtë gjithë mbrëmjen. Për 
hir të saj dhe timin, është më mirë kështu. 
Unë vetëm po shikoj garën e të tjerëve – 
s’ka gjë të keqe!”

1. A ju bindi Brajani që gënjeshtra e tij 
është e mirë? Shpjegoni pse.

2. Si mund të përfundojë një ditë kjo 
histori? Mendoni për të gjitha pasojat.

3. A mund të mendoni për situata të 
tjera në jetë në të cilat jemi të tunduar të 
gënjejmë.

4. Nëse një i krishterë gënjen, si do ta 
ndikojë kjo dëshminë e tij?

Materiali 9

V Rr
❏ ❏ Perëndia i do të gjithë – ai nuk do t’i dërgojë njerëzit në Ferr Romakëve 6:23

❏ ❏ Nëse Zoti Jezus do të ishte njeri i vërtetë ai duhet të ketë mëkatuar Hebrenjve 4:15

❏ ❏ Kjo botë u formua nëpërmjet një procesi evolucioni Zanafi lla 1:1

❏ ❏ Zoti Jezus kishte një trup të vërtetë pasi u ngrit nga të vdekurit Lluka 24:37-39

❏ ❏ Nëse jetoj një jetë të mirë Perëndia do të më pranoj në Qiell Efesianëve 2:8-9

E vërtetë ?Rremeose e
A janë këto thënie te vërteta apo të rreme? Shikoni referencat për të gjetur pgjigjen.

“Po iki unë mami!” thotë Brajan, 14 vjeç, ndërsa del nga dera

“Ku po shkon, Brajan?” e pyet mamaja e tij

Pëgjigja e Brajanit është e përgatitur mirë, si çdo të shtunë në mbrëmje.

“Mos u shqetëso mami, po shkoj në kinema me shokët e kishës.”

Mamaja e tij i beson, ashtu siç bën gjithmonë. Por Brajan u drejtua për 
diku tjetër. Çdo të shtunë, shokë nga shkolla mblidheshin në parkingun e 
supermarketit afër lumit dhe atje bënin gara me motorçikletat e tyre. Brajan 
nuk ka një motorçikletë, por atij i pëlqen shumë të shikojë garën. Nëse do 
ta pyesnit se nëse e ka problem që t’ia fshehë mamasë së tij atë që ai po bën, 
ai do të përgjigjet, “Jo, unë mendoj se është mënyra më e mirë! Nëse i them 
asaj, mund të mos më lërë të shkoj. Ose, nëse do të më lerë, do të shqetësohej 
për këtë gjithë mbrëmjen. Për hir të saj dhe timin, është më mirë kështu. Unë 
vetëm po shikoj garën e të tjerëve – s’ka gjë të keqe!”

1. A ju bindi Brajani që gënjeshtra e tij është e mirë? Shpjegoni pse.

2. Si mund të përfundojë një ditë kjo histori? Mendoni për të gjitha pasojat.

3. A mund të mendoni për situata të tjera në jetë në të cilat jemi të tunduar të gënjejmë.

4. Nëse një i krishterë gënjen, si do ta ndikojë kjo dëshminë e tij?

5. Pse na urdhëron Perëndia që të themi gjithmonë të vërtetën?

6. Nëse ke probleme me gënjeshtrën, si mund ta vësh brezin e së vërtetës?

Studim i veçantëStudim i veçantë

Materiali
9
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5 Brezi i së vërtetës

5. Pse na urdhëron Perëndia që të themi 
gjithmonë të vërtetën?

6. Nëse ke probleme me gënjeshtrën, si 
mund ta vësh brezin e së vërtetës?

Nëse nuk u keni thënë të vërtetën prindërve 
tuaj atëherë pushoni së thëni gënjeshtra dhe 
në të ardhmen kërkoni të jeni të ngjashëm 
me Krishtin. Këtë do Zoti për ju – ai do që 
ju të bëheni gjithnjë e më shumë si Jezusi 
(Romakëve 8:29). Nëse hyn një gënjeshtër në 
jetën e besimtarit çdo gjë fillon të rrëzohet 
dhe i sjell çnderim Emrit të Perëndisë.

Përfundimi 
Brezi i së vërtetës është e vërteta e Perëndisë 
që na mësohet në Fjalën e Tij. Kështu pra 
përdoreni atë që t’ ju ndihmojë...

• Besojeni të vërtetën. Do t’ ju ruajë 
kundër mësimeve të rreme.

• Jetoni me vërtetësi. Do t’ ju ndihmojë 
që të mos jeni hipokritë.

• Bëhuni më shumë si Zoti Jezus. Ai 
është shembulli juaj i përkryer.

Përdoreni brezin e së vërtetës për t’i sjellë 
nderim Emrit të Perëndisë duke qenë të rinj 
që e njohin të vërtetën e Perëndisë dhe jetojnë 
nëpërmjet saj në çdo fushë të jetës suaj. ●
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Synimet: Ne duam që adoleshentët:

Të kuptojnë që drejtësia e Jezusit është 
plotësuar tek besimtarët

Të kuptojnë që kjo mbrojtje mbetet edhe kur 
i krishteri mëkaton dhe Satani e akuzon.

Të mbështetet në drejtësinë e Krishtit. 
Nëse mëkatojnë t’ia rrëfejnë atë 
Perëndisë

Të ndalojnë së mbajturi në drejtësinë e 
tyre dhe të besojnë në Jezusin.

Hyrje: Nevojitet Mbrojtje
Kërko dy vullnetarë që të dalin përpara. Thojini 
njërit që duhet të qëllojë tjetrin në stomak. Pyete 
nëse është gati ta bëjë këtë dhe pyet tjetrin se si 
ndihet për këtë. Por pastaj nxirr një copë metali 
apo druri, aq të madhe sa ta mbrojë stomakun. 
Vullnetari i dytë mund ta vendosë këtë nën 
bluzën e tij që të mbrohet. Kush do të vritet tani?

Çfarë lloji veshjeje mbrojtëse veshin policët në 
kohë trazirash? Një pjesë jetësore e pajimeve është 
veshja anti-plumb, që mbron pjesën e sipërme të 
trupit. Për arsye se kjo pjesë e trupit përmban 
organe jetësore si zemra dhe mushkëritë, është e 
rëndësishme që të mbrohet mirë.

Parzmorja e ushtarit romak
(Trego Vizualin 13).
Ushtari romak kishte 
nevojë për mbrojtje të 
ngjashme. Në betejat 
e hershme, ku pjesa 
më e madhe e luftimit 
bëhej me duar, ushtari 
kishte nevojë ta kishte 
të mbrojtur mirë 

pjesën e sipërme të trupit. Pjesa e armatimit 
e përdorur për këtë quhej “parzmore”.  Ishte 
një pllakë e rëndë tunxhi që shkonte nga 
qafa deri në ijë. Ishte e pamundur të shpohej. 
Ushtari këmbësor ishte i mbrojtur mirë 
kundrejt shpatave, kamave dhe shigjetave të 
armikut.

Ndërsa Pali vazhdon të tregojë armatimin që 
Perëndia i ka dhënë të krishterëve, ai flet për 
“parzmores e drejtësisë” (Efesianëve 6:14).

Drejtësi në Krishtin
Për të kuptuar se çfarë është parzmorja e 
drejtësisë, duhet të mendojmë se çfarë ndodh 
kur një person shpëtohet. Ne e dimë që të 
gjithë jemi mëkatarë dhe nuk mund t’i arrijmë 
standardet e Perëndisë. Vetëm njëri mund t’i 
arrijë ata: i përkryeri Zoti Jezus. Kur Ai vdiq 
në kryq, Ai u ndëshkua për mëkatin tuaj, jo 
për të Tijat. Kur i besuat Atij, mëkatet tuaja 
t’u falën plotësisht.

Parzmorja e drejtësisë i referohet diçkaje 
të mrekullueshme që ndodhi në atë kohë: 
drejtësia e Krishtit u vu në llogarinë tuaj. 
Është sikur të ishit të mbuluar me drejtësinë 
e Krishtit. Që nga ai moment e tutje, kur 
Perëndia ju sheh juve, Ai nuk sheh më një 
mëkatar, por drejtësinë e Birit të Tij. Ai ju 
deklaroi juve të drejtë në Krishtin.

Tani keni nevojë të kuptoni se kjo drejtësi nuk 
u vu brenda jush. Nuk u bëtë të përkryer kur 
i besuat Krishtit. Por drejtësia e Krishtit u vu 
në llogarinë e mëkatit tuaj (Romakëve 3:21–
22). Jezusi ka marrë ndëshkimin për mëkatin 
tuaj dhe ka paguar plotësisht borxhin 
tuaj. Çështja e mëkatit tuaj është zgjidhur 
njëherë e përgjithmonë. Jeni deklaruar të 

PA

Parzmorja e drejtësisë

Vizuali 13

Efasianëve 6:14

Drejtësisëe
Parzmorja

AR M ATIMI I

PERËNDISË
E F A S I A N Ë V E  6

Vizuali
13
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drejtë në Krishtin. Kur Perëndia ju shikon 
juve, Ai shikon mirësinë e përkryer të Zotit 
Jezus Krisht. Është kjo mirësi e përkryer 
ose “drejtësi”, të cilën Pali e krahason me 
parzmoren e ushtarit romak.

Në Fjalën e Tij Perëndia ju ka dhënë dhjetë 
urdhërimet që t’i zbatoni. A u jemi bindur 
atyre? Le të supozojmë që kemi marrë një notë 
për secilin prej tyre. Si do të dukej çertifikata 
e notave? (Bëni dy kopje të Vizualit 14. Në të 
parin shkruani  “unë” për emrin e nxënësit. Për 
notat shkruani  “mbetet”, “mbetet shpesh”, “OK”, 

“mbetet”, etj.).  
Nuk mund 
të pranoheni 
në praninë e 
Perëndisë së 
Shenjtë me 
këto nota. 

Si mendoni, si është çertifikata e notave të 
Zotit Jezus? (Në kopjen e dytë të vizualit 14, 
shkruani “Jezus Krishti” për emrin e nxënësit. 
Për notat shkruani “i Përkryer”, “i Përkryer”, 
“i Përkryer” etj). Çfarë ndodhi kur i besuat 
Krishtit? Ai e mori çertifikatën e notave 
tuaja – pagoi për mëkatet tuaja në kryq. Por 
gjithashtu, Ai ju dha çertifikatën e Tij të 
notave – drejtësia e Tij u vu në llogarinë tuaj. 
Ky është këmbimi që ndodh kur ne besojmë 
në Krishtin.

Akuzat e Satanit
Mbani mend se drejtësia e Krishtit nuk u 
vendos brenda jush – është vënë në llogarinë 
tuaj të mëkatit. Do të ketë përsëri momente, 
në jetën tuaj, kur do të mëkatoni dhe do ta 
braktisni Zotin. Është e rëndësishme ta 
kuptoni këtë, sepse shpesh Satani do t’ ju 
sulmojë duke jua kujtuar mëkatin tuaj. Ai 
mund ta bëj këtë duke ju bërë që të akuzoni 
veten tuaj, ose do të bëj që shokët tuaj t’ ju 
akuzojnë duke thënë “Nëse do të ishe vërtetë 
i krishterë nuk do ta kishe bërë këtë.” Kjo 

është një nga taktikat e preferuara të Satanit. 
Ai do që ju të dyshoni nëse jeni të shpëtuar 
apo jo, sepse ai e di se ju nuk mund të jeni 
kurrë efektiv për Perëndinë nëse dyshoni në 
të qenit tuaj të krishterë apo jo.

Përdorimi i parzmores
Si mund të jemi të 
mbrojtur nga sulme 
të tilla prej Satanit? 
(Tregoni Vizualin 15). 
E pra, Pali thotë se 
drejtësia e Zotit Jezus 
është parzmorja që 
mund të na ndihmojë 
ne. Ai po thotë se kur 

Satani përpiqet të na bëjë të dyshojmë për 
shpëtimin tonë ne duhet të kujtojmë, se për 
shkak se kemi besuar në Krishtin, Perëndia 
nuk do të na ndëshkojë ne kurrë për mëkatin. 
Satani mund të na e kujtojë mëkatin tonë, 
ashtu si edhe njerëzit e tjerë. Edhe vetë mund 
t’ia kujtojmë vetes këtë. Por kur Perëndia 
shikon në ne, Ai nuk e shikon mëkatin tonë. 
Në vend të kësaj Ai sheh drejtësinë e përkryer 
të Zotit Jezus (2 Koritasve 5:21).

Nëse keni besua vërtetë në Zotin, nuk 
duhet të dyshoni nëse jeni të shpëtuar. Kur 
Satani përpiqet t’ ju bëjë të dyshoni, përdorni 
parzmoren e drejtësisë. Kur ai ju sulmon me 
mendime të gabuara dhe ndiheni të padenjë 
për emrin “të krishterë”, duhet të shikoni tek 
Krishti dhe mirësia e Tij e përkryer që është 
vënë në llogarinë tuaj. Kujtojani Satanit dhe 
vetes tuaj se të gjitha mëkatet tuaja janë falur 
dhe që jeni të drejtë para Perëndisë nëpërmjet 
Zotit Jezus (Romakëve 5:1). Mbështetuni në 
premtimin e Perëndisë në Fjalën e Tij të cilat 
nuk mund të thyhen kurrë.

N D A R J A  E  M E S I M I T
Sigurisht që, nëse jeni të vetëdijshëm për 
mëkat në jetën tuaj, duhet të merreni me 

6
Parzmorja e drejtësisë

Vizuali 15

i bëri 
TË GJITHA!Romakëve 5:1

Vizuali
15

Vizuali 14Shkolla e Ligjit Çerti� kata e notave

Emri i nxënësit:

Lënda Nota

1. Urdhërimi 1

2. Urdhërimi 2

3. Urdhërimi 3

4. Urdhërimi 4

5. Urdhërimi 5

6. Urdhërimi 6

7. Urdhërimi 7

8. Urdhërimi 8

9. Urdhërimi 9

10. Urdhërimi 10
Rezultati

Vizuali
14
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atë mëkat. Marrëdhënia juaj me Perëndinë 
nuk është thyer, nuk e humbisni shpëtimin 
tuaj, por marrëdhënia është ndikuar në 
mënyrë serioze. Lidhja juaj me Perëndinë 
është ndërprerë. Mund ta keni të vështirë të 
lexoni Fjalën e Perëndisë. Koha juaj e lutjes 
nuk do të jetë si më parë. Ka mundësi që të 
mos keni paqe. Mund të ketë pasoja të tjera 
serioze. Rrëfejani mëkatin tuaj Perëndisë 
dhe kthehuni prej mëkati. Nëse e bëni këtë 
Ai premton se do t’ ju falë.

(Tregoni Vizualin 16). Gjatë dimrit, një ditë 
me diell është shumë e këndshme. Ne mund 

të ecim nën 
rrezet e 
diellit. Por 
një re mund 
ta prishë të 
gjithë këtë 
nëse i del 

përpara diellit. Bëhet edhe më keq nëse ka 
shumë re në qiell. Bëhet ftohtë. Pamja nuk 
është më si më parë. Dielli është akoma aty, 
por ne nuk mund ta shijojmë më. Në një 
mënyrë të ngjashme mëkati në jetën tonë 
të krishterë ndikon marrëdhënien tonë me 
Perëndinë. Mos lejoni asgjë që të ndërhyjë 
midis jush dhe Atij. Nëse nuk i jeni bindur, 
lutuni dhe kërkoni falje menjëherë. Vendosni 
që të mos mëkatoni përsëri. Kështu do të 
jeni në gjendje të shijoni përsëri plotësisht 
marrëdhëniet tuaj me Të.

Metoda: Tabelë për t’u plotësuar
Ndajini adoleshentët në dy grupe me nga një 
drejtues secili. Jepuni atyre materialin 10. Njëri 
grup do të bëj kërkimin për Davidin, grupi tjetër 

për Pjetrin. 
Ata duhet 
të plotësojnë 
tabelën dhe 
t’ia raportojnë 
më vonë grupit 
tjetër.

M
ateriali 10

Mëkati Pasojat Rrëfi mi Restaurimi

Davidi 2 Samuelit 11:1-4, 14-15 2 Samuelit 12:7-12 Psalmi 51:1-4 2 Samuelit 12:13-14,18,24-24

Pjetri Lluka 22:54-60 Lluka 22:61 Lluka 22:62 Gjoni 21:15-17

drejtësisë!Parzmorja e

Materiali
10

PËRGJIGJET E MATERIALIT 10

Përgjigjet për Davidin

• Mëkati, 2 Samuelit 11:1–4, 14–15

Ai nuk shkoi në luftë

Ai pa një grua që po lahej

Ai bëri tradhti bashkëshortore

Ai organizoi vdekjen e Uriahut

• Pasojat, 2 Samuelit 12:7–12

Perëndia e dënoi atë nëpërmjet Nathanit, profetit

Vdekja dhe fatkeqësia do të vinin nga vetë shtëpia e tij

• Rrëfimi, Psalmi 51:1–4

Ai kërkoi mëshirë

Ai kërkoi të lahej

Ai e pranoi mëkatin e tij

• Restaurimi, 2 Samuelit 12:13–14,18,24–25

Perëndia e largoi mëkatin e tij

Fëmija i tij vdiq

Lindi Solomoni

Përgjigjet për Pjetrin

• Mëkati, Lluka 22:54–60

Ai e mohoi Jezusin tre herë

• Pasojat, Lluka 22:61

Jezusi e pa

Ai kujtoi fjalët e Jezusit

• Rrëfimi, Lluka 22:62

Ai doli jashtë

Ai qau me hidhërim

• Restaurimi, Gjoni 21:15–17

Ai u kthye në një marrëdhënie të afërt me Jezusin

Atij ju tha tre herë të ushqente tufën e Jezusit

Vizuali 16

Mos e lejo mëkatin 
që të vijë midis teje dhe 
Perëndisë.

Vizuali
16



30

MËSIMI

Ndërsa rriteni në jetën tuaj të krishterë, do të 
dëshironi të jeni gjithnjë e më shumë si Jezusi. 
Edhe pse nuk do të jeni kurrë të përkryer 
derisa të shkoni në Qiell, jepini Perëndisë 
çdo pjesë të jetës suaj dhe kërkojini Atij t’ ju 
ndihmojë që të tregoni drejtësinë e Krishtit 
në gjithçka që thoni, në të gjithë motivet 
tuaja dhe në gjithçka që bëni.

A e keni veshur parzmore?
Sa e mrekullueshme është të dini që kurrë 
nuk do të ndëshkoheni për mëkatin tuaj sepse 
drejtësia e Zotit Jezus është vënë në llogarinë 
tuaj (Romakëve 8:1). Nuk vareni në mirësinë 
tuaj – në vend të kësaj jeni të mbrojtur nga 
parzmorja e drejtësisë, mirësia e përkryer e 
Zotit Jezus.

Megjithatë ndoshta është dikush këtu sot që 
nuk është i krishterë. Në vend që të besoni 
në drejtësinë e përkryer të Zotit Jezus, ju 
po besoni në drejtësinë tuaj. Ju thoni “Por 
unë jam në rregull, po përpiqem të jem i 
mirë. Perëndia nuk do të më ndëshkojë.” 
Por shikojeni se çfarë thotë Fjala e Perëndisë 
për drejtësinë tuaj (Isaia 64:6). Në sytë 
e Perëndisë të gjitha përpjekjet tuaja për 
të qenë të mirë janë si lecka të ndotura. 
Perëndia është i shenjtë dhe i përkryer. 
Kurrë nuk mund të arrini standardin e Tij 
me forcën tuaj (Romakëve 3:23). Lajmi i 
mrekullueshëm është se kur keni mëkatuar 
dhe nuk keni arritur standardin e Perëndisë, 
ju mund të jeni të falur. Zoti Jezus vdiq për 
të marrë ndëshkimin e mëkatit tuaj (1 Pjetrit 
3:18)j. Perëndia e ngriti Atë prej së vdekuri, 
dhe Ai është i gjallë sot. Nëse do t’i kërkoni 
t’ ju falë për mëkatin tuaj, atëherë “parzmorja 
e drejtësisë” do të bëhet juaja. Mirësia e 
përkryer e Zotit Jezus do të vendoset në 
llogarinë tuaj të mëkatit, dhe Perëndia nuk 
do ta përdorë kurrë mëkatin tuaj kundër jush 
(Hebrenjve 8:12).

Sigurohuni që keni besuar në Krishtin dhe 
keni marrë parzmoren e drejtësisë së Tij. 
Nëse vazhdoni duke u përpjekur për t’i 
pëlqyer Perëndisë me forcat tuaja, atëherë 
një ditë do të përballeni me Të si gjykatës. 
Do të keni vetëm leckat tuaja të ndotura 
për t’ ju mbrojtur prej zemërimit të drejtë të 
Perëndisë ndaj mëkatit tuaj. Kjo nuk do t’ ju 
mjaftojë. Në vend të kësaj, besojini Jezusit 
dhe vishni parzmoren e drejtësisë sot.

Metoda: Përzierja e fjalëve
Fotokopjoni materialin 11 për të gjithë 
adoleshentët. Ata mund ta plotësojnë atë gjatë 
programit ose më vonë në shtëpi. Do t’i ndihmojë 
ata të përsëritin këtë mësim. ●

Materiali 11

Parzmorja e
Drejtësisë

Përzierja e � alëve

e është e përkryer 

e Zotit Jezus, e cila i është kredituar tuaj të  ,

kur i Krishtit. Kur Perëndia sheh një të , Ai

sheh mirësinë e përkryer të Zotit Jezus. Atëherë i krishteri duhet të 

drejtësinë e Krishtit në e tij ose të saj. Kur përpiqet t’i

bëjë ata të , nëse janë vërtetë të , të 

krishterët duhet të mbajnë mend që Krishti është drejtësia e tyre, “A keni besuar 

në Zotin Jezus Krisht?” 

ështerikr _________________

nitasa ___________________

ësmiiar __________________

pëartush _________________

qëfash ___________________

ënetj ____________________

atsube ___________________

ëtitkam __________________

arsëgillo _________________

jamorzrpa ________________

dyjnësho _________________

sitëdsërej _________________

Regullojini fjalët e mëposhtëme dhe vendosini ato në hapësirat.

e _ _ _ _ _ _ _ _ _ ësh_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

tuaj_ _ _ _ _ _ _ _ _

, Ai_ _ _ _ _ _ _ _ _

e pë_ _ _ _ _ _ _

,_ _ _ _ _ _ _

, nës

d h b d

_ _ _ _ _ _ _ _ , të

“ k b

_ _ _ _ _ _ _ _

Kris_ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ 

përp_ _ _ _ _ _ e tij_ _ _ _ _ Materiali
11

6 Parzmorja e drejtësisë

PËRGJIGJET E MATERIALIT 11

Vendosini fjalët në rregull: të krishterë; Satani; mirësia; 
të shpëtuar; shfaqë; jetën; besuat; mëkatit; llogarisë; parzmorja; 
dyshojnë; e drejtësisë.  
Plotësoni vendet bosh: parzmorja; e drejtësisë; mirësia; llogarisë; 
mëkatit; besuat; të krishterë; shfaqë; jetën; Satani; dyshojnë; të shpëtuar.
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Synimet: Ne duam që adoleshentët:

Të kuptojnë Ungjillin dhe se si Perëndia 
pajtoi njeriun me Vete e Tij.

Të kuptojnë që njeriu mund të jetë 
plotësisht në paqe me Perëndinë

Të qëndrojnë të palëkundur në këtë 
Ungjill të paqes, por gjithashtu të shkojnë 
e t’ua predikojnë të tjerëve.

Të pranojnë ofertën e Perëndisë për 
pajtim dhe paqe.

Hyrje: Konkursi i veshjeve për këmbët
Ndajini adoleshentët në dy grupe. Jepuni çdo 
grupi një letër dhe një laps. Brenda një minutie 
ata duhet të shkruajnë sa më shumë emra llojesh 
veshjesh për këmbët (atlete, sandale, pantofla, 
patina, …). pastaj çdo grup do të zgjedhë një 
zëdhënës. Do të jetë një lojë “ping-pong” midis 
dy zëdhënësve. Njëri pas tjetrit ata do të 
përmendin emrin e një lloji veshjeje për këmbët. 
Ata mund të përdorin vetëm ato që kanë vënë 
në listën e tyre. Një lloj këpuce nuk mund të 
thuhet dy herë. Grupit që i mbarojnë emrat të 
parit humbet lojën.

Është e mahnitshme të shohësh se sa shumë 
lloje veshjesh për këmbë ka! Secila lloj 
veshjeje për këmbë përdoret për një rrethanë 
të veçantë, p.sh atletet për aerobi, këpucët 
e alpinistëve për ngjitje në mal, patinat 
me thika për rrëshqitje në akull… Si një i 
krishterë duhet të keni veshjen e duhur për 
këmbët. Vendet ku ecni mund të jenë shumë 
të paqëndrueshme dhe keni nevojë për veshje 
të mira për këmbët që të mund të qëndroni 
mirë në betejë dhe të lëvizni me lehtësi.

Veshjet e këmbëve të ushtarëve romak
(Tregojini Vizualin 17). 
Ushtari romak kishte 
veshje të shkëlqyera 
për këmbët. Ai vishte 
një palë sandale në të 
cilat rripat prej lëkure 
ia mbanin sandalen 
fort në këmbë. Në 
shoje kishte disa 
thumba të vegjël për 

të siguruar një pikëmbështetje të fortë të 
ushtarit në tokë. Sandalet ishin të lehta që të 
mos e tërhiqnin mbrapsht ushtarin, ndërsa 
vraponte, por mjaft të forta për të mbrojtur 
këmbët e tij nga kunjat e fshehura të armikut. 
Ata ishin projektuar që të ndihmonin ushtarin 
të vazhdonte të lëvizte – nëse qëndronte në 
një vend mund të vritej!

Çfarë është veshja për këmbët e të krishterit?

Efesianëve 6:15 na jep përgjigjen – këpucët e 
ungjillit të paqes. Ato ndihmojnë të krishterin 
që të qëndrojë kundër armikut në rrethana të 
vështira dhe tundime.

Ungjilli i paqes
Fjala “Ungjill” do 
të thotë “lajmi i 
mirë”. Ungjilli i 
paqes është lajmi 
i mirë i shpëtimit 
që Perëndia ju 
ofron nëpërmjet 
Zotit Jezus 

Krisht. (Zmadhoni Vizualin 18. Pritini pjesët 
e g jëegjëzës në Vizualin 18 dhe vendoseni në 
një tabelë në mënyrë progresive). Kur Perëndia 

PA

Këpucët e ungjillit të paqes

Vizuali 17

Efesianëve 6:15

ungjillit
eKëpucët

paqestë

AR M ATIMI I

PERËNDISË
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Vizuali
17

Vizuali
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krijoi njeriun, ata jetonin 
në një harmoni të përkryer. 
Por marrëdhënia me paqe 
u thye nga Adami dhe 
Eva. Ata nuk iu bindën 
Krijuesit të tyre. Në 
shenjtërinë e Tij, Perëndia 
duhet t’i dënonte ata dhe 
t’i përjashtonte nga prania 
e Tij (Kolosianëve 1:21). 

Mëkati iu kalua në mënyrë të pashmangshme 
brezit që pasoi. Të gjithë njerëzit lindin 
mëkatarë për shkak se Adami dhe Eva u 
kthyen në armiq të Perëndisë. Ata ose e 
refuzojnë Perëndinë ose e injorojnë Atë.

Perëndia nuk ishte 
përgjegjës për atë që 
ndodhi. Ai i donte kaq 
shumë njerëzit saqë 
Ai siguroi një rrugë, 
nëpërmjet së cilës, kjo 

marrëdhënie mund të rivendosej. Ai dërgoi 
Birin e Tij Zotin Jezus i Cili erdhi në tokë 
dhe vdiq në kryq që mëkatet tona të mos 
jenë më një pengesë midis nesh dhe Tij 
(Kolosianëve 1:19–22, 2 Korintasve 5:19). 
Dora e Perëndisë tani është zgjatur drejt çdo 

personi.

Por gjëegjëza nuk ka 
mbaruar. Që të keni paqe 
me Perëndinë, duhet 
të zgjatni dorën drejt 
Tij tani. Pajtohuni me 

Perëndinë! (2 Korintasve 5:20b). Kjo do të 
thotë se duhet të pranoni që keni thyer ligjet 
e Perëndisë dhe të pranoni që Zoti Jezus 
vdiq për ju në kryq. Marrëdhënia nuk do të 
rivendoset derisa të bëni pjesën tuaj. Duhet 
të pranoni ofertën e Perëndisë dhe ta lini Atë 
që t’ ju mbushë me dashurinë dhe paqen e Tij. 
A keni bërë paqe me Krijuesin tuaj?

Metoda: Gjëegjëza e Ungjillit
Kjo metodë mund të përdoret ose këtu ose 

më poshtë në pjesën “Duke ndarë ungjillin e 
paqes”. Fotokopjoni Vizualin 18 për të gjithë 
adoleshentët. Siguroni gërshërë që ata të mund 
të presin pjesët e g jëegjëzës. Pastaj bëni grupe 
me nga dy persona dhe inkurajojini që t’ia 
tregojnë shokut historinë e gjëegjëzës së ungjillit. 
Kjo metodë do të ndihmojë adoleshentët që të 
përsëritin mesazhin e ungjillit dhe do t’i përgatisë 
ata që të ndajnë ungjillin me të tjerët. Do të jetë 
më e pranueshme nëse pjesa më e madhe e tyre 
do të ishin të krishterë.

Të qëndrosh në ungjillin e paqes
Nëse keni pranuar ungjillin atëherë, ashtu si 
ushtari romak me sandalet e tij me thumba, 
edhe ju duhet të qëndroni të palëkundur në të. 
Nuk duhet të dëgjoni apo të pranoni ndonjë 
ungjill tjetër. Galatasve 1:6–8 na tregon se ka 
vetëm një ungjill. Ndërsa qëndroni në ungjill 
dhe vareni plotësisht në rrugën e shpëtimit, 
Jezusi jep qëndrueshmëri në jetën e Krishterë 
dhe ju ndihmon që të mos rrëshqisni në 
mëkat kur tundoheni.

Nëse qëndroni të palëkundur në ungjill 
atëherë do të keni paqe me Perëndinë 
(Romakëve 5:1). Ne kemi paqe me Perëndinë 
sepse e dimë që kurrë nuk do të ndëshkohemi 
për mëkatin tonë. Gjithashtu kemi paqe në 
zemër, mendje dhe ndërgjegje.

Njerëzit mund të kërkojnë për paqe në 
shumë mënyra. Nuk gjendet në alkool, drogë 
seksin e gabuar, zotërimet materiale, arritjet 
akademike apo sporte. Fetë e rreme ofrojnë 
paqe me lehtësi nëpërmjet ritualeve të tyre 
dhe punëve të mira. Por asnjëra nga këto nuk 
jep paqe të vërtetë. Paqja e vërtetë gjendet 
vetëm në ungjill. Vetëm ungjilli merret me 
mëkatin dhe fajin para një Perëndie të shenjtë. 

Ushtari i krishterë është në një betejë, por në 
të ai/ajo njeh paqen e Perëndisë. Sidoqoftë, 
duhet të jemi të kujdesshëm që të mos e 
lejojmë mëkatin të marrë terren në jetët tona, 
sepse kjo do të na vjedhë paqen që Perëndia 

Këpucët e ungjillit të paqes
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dëshiron të na japë.

E dini që i keni veshur këpucët e ungjillit të 
paqes, kur qëndroni të patundur në themelin 
e ungjillit dhe keni paqen e Perëndisë që 
mbretëron në jetën tuaj.

N D A R J A  E  M Ë S I M I T

Të ndash ungjillin e paqes
Ata që veshin këpucët e ungjillit të paqes, 
jo vetëm që mund të qëndrojnë të patundur 
në betejë, por edhe mund të lëvizin përpara 
nën urdhrin e Komandantit. Ndërsa kanë 
marrë ungjillin e paqes, të krishterët duhet 
të jenë gati që ta çojnë më tej atë. Zoti Jezus i 
urdhëron ata që të shkojnë dhe t’ia predikojnë 
ungjillin çdo krijese (Marku 16:15).

Si një i krishterë juve ju është besuar prej 
Perëndisë fjala e pajtimit (Korintasve 5:19). 
Juve keni paqe me Perëndinë, por si mund ta 
kenë atë gjithashtu, edhe anëtarët e familjes 
tuaj dhe miqtë tuaj? Si do të besojnë ata në 
Zotin Jezus? Ata së pari duhet të dëgjojnë. 
Zoti Jezus ju ka pajisur dhe ju ka dërguar ju 
tek ata. Romakëve 10:14–15 thotë që këmbët 

e atij që predikon 
ungjillin e paqes janë 
të bukura. A doni të 
keni këmbë të bukura?

(Tregoni Vizualin 
19). Ka shumë lloje 
të ndryshme të 
krishterësh. Disa 
pëlqejnë pantoflat: ata 
preferojnë të rrinë në 

shtëpi dhe jo të shkojnë në një ungjillizim të 
vështirë. Disa janë si pantoflat me gisht: atyre 
i pëlqen të dëfrehen dhe të dalin, por nuk duan 
t’i bezdisin miqtë e tyre me çështje serioze 
si ungjilli. Disa janë si atlete vrapuesish: kur 
dikush i pyet nëse besojnë në Perëndinë, ata 
largohen me të shpejtë nga biseda. Disa janë 
si këpucë bebesh: ata gjithmonë ndihen si 

jo të pjekur mjaftueshëm shpirtërisht që t’u 
flasin për Perëndinë. Disa janë si këpucët 
me taka të larta: ata janë krenarë që janë 
të krishterë dhe u flasin jobesimtarëve nga 
shumë lart. Disa janë si këpucët e futbollit: 
janë shumë të ngushtë dhe të vështirë në 
mënyrën se si i flasin jobesimtarëve. Çfarë 
lloji jeni ju? Vishini këpucët e ungjillit të 
paqes. Kërkojini Zotit që t’ ju ndihmojë që të 
jeni një dëshmitar i mirë.

Metoda: Votim i këpucëve
Vizatoni në dysheme një trekëndësh të madh 
me shirit me ngjyrë. Vendosni një copë letre 
në çdo cep me numrat 1,2,3 të shkruar siç 
tregohet në figurë. Ulini adoleshentët rreth 
trekëndëshit. Kur të bëni një pyetje, ata do 
të shkojnë të gjithë dhe do të vendosin njërën 
prej këpucëve të tyre diku në trekëndësh: tek 
1-shi nëse përgjigja e tyre është 1, etj. Ata 
gjithashtu mund ta vënë këpucën e tyre mbi 
vijën mes dy numrave nëse janë në mëdyshje 
midis dy përgjigjeve, ose edhe në mes të 
trekëndëshit nëse nuk mund të vendosin. 
Kur të gjitha këpucët janë vënë, bëni një 
diskutim të shkurtër me ta për mënyrën se si 
janë përgjigjur dhe se si të jenë dëshmitarë të 
mirë. Pastaj kërkojini që t’i marrin këpucët e 
tyre dhe bëni pyetjen e dytë, etj.

Vizuali 19

Vizuali
19
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• Të supozojmë se një shok jobesimtar 
ju fton të merrni pjesë në një 
aktivitet të dielën në mëngjes. Si do 
të reagonit?

1. Vetëm thoni që nuk mund të 
shkoni, pa shpjegime të tjera

2. Shpjegoni se shkoni në kishë të 
dielave dhe pse

3. Pranoni ofertën

• Le të supozojmë që ju kërkohet të 
ndihmoni për të shpërndarë broshura 
ungjillizuese në rrugë të shtunën që 
vjen. Çfarë bëni?

1. Përpiqeni të gjeni një justifikim të 
mirë për të mos shkuar.

2. Luteni dhe i kërkoni Perëndisë që 
t’ ju përgatisë për këtë.

3. Inkurajoni të tjerët për të marrë 
pjesë në shpërndarje

• Le të supozojmë që një mik jobesimtar 
shikon që keni një Bibël në dhomën 
tuaj të gjumit. Çfarë bën?

1. E pyesni nëse e ka lexuar 
ndonjëherë

2. Sugjeroni që t’ia jepni hua

3. Gjeni një mënyrë për të ndryshuar 
bisedën.

Metoda: Kuic
Fotokopjoni materialin 
12 për të gjithë 
adoleshentët. Ata 
mund ta plotësojnë 
gjatë programit ose 
më vonë në shtëpi. Do 
t’i ndihmojë ata të 
përsëritin mësimin. ●

Këpucët e ungjillit të paqes

Materiali 12

Këpucët e 
 ungjillit të paqes

☛
A

✢
B

❂
C

✤
D

✥
E

❅
Ë

✧
F

◗
G

➷
H

✪
I

✫
J

✬
K

✜
L

■
M

✯
N

✰
O

➔
P

✲
Q

❡
R

✴
S

✵
T

✘
U

✴➷➔❅✵✪■ ____________________

➔☛✲✥✴ _______________________

☛❡■✪✬✘✵ ____________________

✬❅➔✘❂❅✵ ____________________

✬✘❡❡❅ ________________________

■✪❡❅✴✪☛ ____________________

✢✥✴✰✯ _______________________

■❅✬☛✵✪✯ ____________________

✴➷✧☛✫❅✴✘☛❡ ______________

✜✜✰◗☛❡✪✴❅ _________________

✘✯◗✫✪✜✜✪✵ __________________

✬✵➷✥➷✥✴➷ __________________

✴➷➔❅✵✰✫❅ __________________

✯◗❡✪✵ ________________________

✬❅➔✘❂❅ ______________________

✴➷➔❅✵✘☛❡ __________________

✯✤❅✴➷✬✪■✪✯ _______________

✬❡✪✴➷✵✥❡✪✯ _______________

Përdorni simbolet për të zbuluar  alët. Kur t’i gjeni të gjitha ato, plotësoni vendet bosh më poshtë.
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Materiali
12

PËRGJIGJET E MATERIALIT 12

Zbuloni fjalët: shpëtim; paqes; armikut; këpucët; kurrë; mirësia; 
beson; mëkatin; shfajësuar; llogarisë; ungjillit; kthehesh; shpëtojë; ngrit; 
këpucë; shpëtuar; ndëshkimin; të krishterin.

Plotësoni vendet bosh: këpucët; ungjillit; paqes; këpucët; të 
krishterin; armikut; shpëtimit; ndëshkimin; mëkatin; ngrit; shpëtojë; 
kthehesh; beson; shpëtuar; kurrë; shfajësuar; mirësia; llogarisë.
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Synimet: Ne duam që adoleshentët:
Të kuptojnë se si i sulmon Satani me anë 
të zemërimit, frikës, vetë-keqardhjes dhe 
vetmisë.

Të kuptojnë që vetëm besimi i mundëson 
ata që të mposhtin Satanin dhe këto 
ndjenja të gabuara.

Të mbajnë mend se sa i madh është 
Perëndia dhe të varen në premtimet e Tij

T’i besojnë Perëndisë dhe të përjetojnë 
gëzimin dhe paqen e Tij.

Hyrje: Nën zjarr!
Keni nevojë për pesë topa letre ose topa të 
butë që mund t’i hidhen dikujt pa e lënduar 
atë. Kërkoni të dalin gjashtë vullnetarë. Njëri 
prej tyre do të qëndrojë përpara murit. Pesë të 
tjerët do të marrin nga një top secili dhe do të 
qëndrojnë në rresht disa metra larg. Ata duhet 
t’i g juajnë topat e tyre në të njëjtën kohë drejt 
adoleshentit tjetër. Ai mund të lëvizë dhe të 
përpiqet që t’i shmanget topave. Pjesa tjetër e 
grupit duhet të vëzhgojë se sa topa kanë qëlluar 
objektivin. Pastaj përsëriteni eksperimentin, por 
këtë herë siguroni një copë të madhe kartoni (me 
përmasë sa të një parzmoreje ushtari) të cilën 
adoleshenti mund ta përdor për t’u mbrojtur. 
Grupi do të vëzhgojë se sa e efektshme është kjo 

mbrojtje.

Mburoja e ushtarit 
romak
(Tregoni Vizualin 20).
Mburoja e ushtarit 
romak ishte një pjesë 
jetike e pajisjeve të 

tij. Mburoja ishte afërsisht 120 cm x 75 cm. 
Ishte prej druri dhe e mbuluar me lëkurë dhe 
copë. Shigjetat e zjarrta që përdorte armiku 
kishin një material të mbështjellë fort rreth 
majës. Materiali zhytej në një substancë të 
djegshme dhe ndizej pak para se të gjuhej në 
objektiv. Kjo mund të shkaktonte lëndim të 
tmerrshëm. Për të krijuar konfuzion armiku 
do t’i gjuante këto shigjeta nga drejtime të 
ndryshme dhe ushtarët duhet të ishin gati që 
të mbroheshin me mburojat e tyre. Mburoja 
shërbente si për të mbrojtur ushtarin ashtu 
edhe për të shuar zjarrin e shigjetave.

Shigjetat e zjarrta të Satanit
Efesianëve 6:16 na paralajmëron që Satani ka 
“shigjetat e tij të zjarrta” me të cilat sulmon të 
krishterët. Kur në jetët tona dalin probleme 
apo vështirësi, Satani përfiton nga situata dhe 
përpiqet të na qëllojë me shigjeta të zjarrta si 
zemërimi, frika, vetë-keqardhja dhe vetmia.

Metoda: Çështje studimi
Shpërndajini adoles-
hentëve materialin 13. 
Kërkoni që një vullne-
tarë të lexojë paragrafin 
e parë për sa i përket 
Andreas. Më pas 
bëni disa pyetje për t’i 
ndihmuar adoleshentët 
të identifikohen me të. 
Bëni të njëjtën gjë me 
pjesët e tjera. 

• “Emri im është Andrea. Kam qenë duke 
kërkuar një punë me kohë të pjesshme. 
z.Uilliams tek karburanti lokal më ka 

Vizuali 20

Mburoja

Efesianëve 6:16

Besimite
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Mburoja e besimit

Materiali 13

Studim i veçantëStudim i veçantë
■ “Emri im është Andrea. Kam qenë duke kërkuar një punë me kohë të pjesëshme. 

z.Williams tek karburanti lokal më ka premtuar që do të më japë një punë, por tani 
ai ja ka dhënë dikujt tjetër këtë punë. Ndihem kaq i zemëruar dhe i hidhëruar. E 
di që si i krishterë nuk duhet të ndihem kështu, por nuk mund t’i largoj nga mendja 
ime këto ndjenja për z.Williams.”

■ “Emri im është Suzana. Mamaja ime nuk ndihet mirë. Javën që vjen duhet të shkojë 
në spital për analiza. Jam kaq e shqetësuar. Jam përpjekur të lutem, por nuk mund 
të mendoj dot për asgjë tjetër dhe kam vërtetë frikë.”

■ “Emri im është Xheims. Ndihem kaq i padobishëm. Mësova kaq shumë për 
provimin tim, por ngela, ndërsa të gjithë shokët e mi e kaluan shumë mirë. Shokët 
e mi janë përpjekur të më inkurajojnë, por nuk ka vlerë. Më vjen shumë keq për 
veten.”

■  “Emri im është Hedher. Është e shtunë në mbrëmje dhe unë jam vetëm në shtëpi. 
Shoqet e mia kanë shkuar në kinema. Ato më kërkuan që të shkoja me to, por unë e 
di që fi lmi që ato kanë zgjedhur për të parë nuk është i atij lloji që unë si e krishterë 
duhet të shoh. Shoqet e mia qeshën me mua kur unë refuzova të shkoja. E di që 
kam bërë gjënë e duhur, por tani ndihem shumë vetëm.” 

Studim i veçantëStudim i veçantë
■ “Emri im është Andrea. Kam qenë duke kërkuar një punë me kohë të pjesëshme. 

z.Williams tek karburanti lokal më ka premtuar që do të më japë një punë, por tani 
ai ja ka dhënë dikujt tjetër këtë punë. Ndihem kaq i zemëruar dhe i hidhëruar. E 
di që si i krishterë nuk duhet të ndihem kështu, por nuk mund t’i largoj nga mendja 
ime këto ndjenja për z.Williams.”

■ “Emri im është Suzana. Mamaja ime nuk ndihet mirë. Javën që vjen duhet të shkojë 
në spital për analiza. Jam kaq e shqetësuar. Jam përpjekur të lutem, por nuk mund 
të mendoj dot për asgjë tjetër dhe kam vërtetë frikë.”

■ “Emri im është Xheims. Ndihem kaq i padobishëm. Mësova kaq shumë për 
provimin tim, por ngela, ndërsa të gjithë shokët e mi e kaluan shumë mirë. Shokët 
e mi janë përpjekur të më inkurajojnë, por nuk ka vlerë. Më vjen shumë keq për 
veten.”

■  “Emri im është Hedher. Është e shtunë në mbrëmje dhe unë jam vetëm në shtëpi. 
Shoqet e mia kanë shkuar në kinema. Ato më kërkuan që të shkoja me to, por unë e 
di që fi lmi që ato kanë zgjedhur për të parë nuk është i atij lloji që unë si e krishterë 
duhet të shoh. Shoqet e mia qeshën me mua kur unë refuzova të shkoja. E di që 
kam bërë gjënë e duhur, por tani ndihem shumë vetëm.” 

Materiali
13



36

MËSIMI

8

premtuar që do të më japë një punë, 
por tani ai ia ka dhënë dikujt tjetër 
këtë punë. Ndihem kaq i zemëruar dhe 
i hidhëruar. E di që si i krishterë nuk 
duhet të ndihem kështu, por nuk mund 
t’i largoj nga mendja ime këto ndjenja 
për z.Uilliams.”

Pyetjet: Përse është i inatosur Andrea? 
Çfarë tjetër mund të na zemërojë shumë 
ne? Si e ndikon zemërimi sjelljen tonë?

• “Emri im është Suzana. Mamaja ime 
nuk ndihet mirë. Javën që vjen duhet të 
shkojë në spital për analiza. Jam kaq e 
shqetësuar. Jam përpjekur të lutem, por 
nuk mund të mendoj dot për asgjë tjetër 
dhe kam vërtetë frikë.

Pyetje: Pse është kaq e shqetësuar 
Suzana? Çfarë lloji tjetër rrethanash 
mund të na mbushin me frikë? A mund 
të na ndihmojë lutja?

• “Emri im është Xheims. Ndihem kaq 
i padobishëm. Mësova kaq shumë për 
provimin tim, por ngela, ndërsa të gjithë 
shokët e mi e kaluan shumë mirë. Shokët 
e mi janë përpjekur të më inkurajojnë, 
por nuk ka vlerë. Më vjen shumë keq 
për veten.”

Pyetje: Pse Xheimsi ka kaq shumë 
mosvlerësim për veten? Pse nuk e 
ndihmojnë fjalët inkurajuese të shokëve 
të tij? A mund të mendoni për rrethana 
të tjera që mund të na bëjnë të ndihemi 
të pavlerë?

• “Emri im është Hedher. Është e shtunë 
në mbrëmje dhe unë jam vetëm në 
shtëpi. Shoqet e mia kanë shkuar në 
kinema. Ato më kërkuan që të shkoja 
me to, por unë e di që filmi që ato kanë 
zgjedhur për të parë nuk është i atij 
lloji që unë, si e krishterë, duhet të shoh. 
Shoqet e mia qeshën me mua kur unë 
refuzova të shkoja. E di që kam bërë 
gjënë e duhur, por tani ndihem shumë 
vetëm.” 

Pyetje: Çfarë mendoni për vendimin e 
Hedherit? Cilat ishin pasojat? A mund të 
mendoni për situata të ngjashme me të cilat 
mund të hasemi?

Këta katër të rinjtë po luftonin me zemërimin, 
frikën, vetë-keqardhjen dhe vetminë. Me çfarë 
ndjenje po luftoni ju? Mendoni për këtë. Jeta 
e krishterë nuk është e lehtë. Kujtoni që Pali 
e krahasoi atë me një betejë! Ne kemi besuar 
në Zotin Jezus, por përsëri do të përballemi 
me probleme dhe vështirësi. Satani shpesh 
përfiton nga mundësitë që japin këto 
vështirësi që t’i bëjë gjërat të duken më keq 
sesa janë. Mbi të gjitha, atij i pëlqen shumë të 
na bëjë të dyshojmë ose të vëmë në pikëpyetje 
Perëndinë. Satani shpreson që duke na 
goditur me “shigjetat e zjarrta” të frikës, 
zemërimit, vetmisë ose vetë-keqardhjes, të 
na bëjë të humbasim besimin tek Perëndia. 
Ne kemi nevojë për mbrojtje prej sulmeve të 
Satanit dhe mbrojtja që Perëndia ka siguruar 
për të krishterët është mburoja e besimit.

Të mbrojtur nga mburoja e 
besimit

( T r e g o n i 
Vizualin 21). 
Mund të 
vendosni një 
mbulesë mbi 
tekst dhe ta 
zbuloni në 

mënyrë progresive ndërsa merreni me tre 
pikat që vijojnë.] Besimi na mundëson që 
të mposhtim Satanin. Me anë të besimit 
ne mund t’i rezistojmë Satanit (1 Pjetrit 
5:9) dhe të fitojmë (1 Gjonit 5:4). Por nuk 
është besim në veten tonë. Është besim në 
Perëndinë. Duhet ë kemi besim që Perëndia i 
di, kujdeset dhe i kupton problemet që hasim 
dhe se Ai na do dhe do të na ndihmojë që t’i 
kalojmë. Kur sulmoheni, besimi në Perëndinë 
është mburoja juaj. Gjëja e mrekullueshme 
është se tek Perëndia mund të mbështetemi 

Mburoja e besimit

Vizuali 21

Vizuali
21
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plotësisht. Ne mund të kemi besim të plotë 
tek Ai sepse… ( Zbuloni mbulesën e tekstit).

Personi i Tij
Perëndia është kudo (Jeremia 23:24) dhe di 
gjithçka, madje edhe fjalët dhe mendimet 
tuaja (Psalmi 139:2–4). Asgjë nuk e befason 
Atë! Ai e di me saktësi se me çfarë po 
përballeni ju, dhe merakoset sepse Ai ju do 
(1 Gjonit 4:8). Është mirë të studioni Biblën 
dhe të zbuloni se si është Perëndia, sepse të 
njohurit e Personit të Tij, do t’ ju ndihmojë t’i 
besoni Atij. Një gjë e mrekullueshme është 
se Perëndia nuk ndryshon kurrë (Malakia 
3:6). Kur i besoni Atij, nuk do të zhgënjeheni 
kurrë.

Premtimet e Tij
Fjala e Perëndisë përmban shumë premtime 
për të krishterin. Ai premton që kurrë nuk 
do t’ ju lë (Hebrenjve 13:5). Ai premton se 
asgjë apo askush nuk mund t’ ju rrëmbejë prej 
Tij (Gjoni 10:28). Ai premton se do të jetë 
me ju për t’ ju udhëhequr dhe drejtuar (Fjalët 
e Urta 3:6). Ai premton se do të sigurojë për 
të gjitha nevojat tuaja (Filipianëve 4:19). A 
mund të besoni se Perëndia mund t’i mbajë 
të gjitha këto premtime. Po, absolutisht – 
Perëndia nuk mund të gënjejë (Hebrenjve 6:18).

Fuqia e Tij
Perëndia ynë është i fuqishëm (Psalmi 147:5). 
Asgjë nuk është tepër e vështirë për Të 
(Jeremia 32:17). Kur hasim kundërshtime 
prej Satanit, është mirë që të mbajmë mend 
që Perëndia është më i madh se Satani (1 
Gjonit 4:4b). Perëndia është në gjendje të 
na ndihmojë ne në kohë të vështira. Ndërsa 
jetojmë për t’i shërbyer Zotit, fuqia e Tij është 
në dispozicionin tonë (Filipianëve 4:13).

Mendoni për atë që Zoti Jezus Krisht ka 
bërë për ju në kryq dhe në varr. Ai e mundi 
Satanin. Mendoni për gjithçka që Ati, Biri 

dhe Fryma e Shenjtë kanë bërë dhe bëjnë 
për ju. Kur Satani sulmon me shigjetat e tij 
të zjarrta, mbrojtja juaj vjen në të mbajturit 
në besimin tuaj në Perëndinë. Besimi është 
të vepruarit sipas asaj që beson, edhe kur 
dyshon.

N D A R J A  E  M Ë S I M I T

Metoda: Kartolinat
Ndajini adoleshentët në katër grupe. Jepini çdo 
grupi një stilolaps dhe një kartolinë. Kujtojini 
atyre atë që Andrea, Suzana, Xheimsi dhe 
Hedher shkruan (materiali 13) dhe kërkojini 
atyre që t’i shkruajnë një kartolinë njërit 
prej katër personave. Me pak fjalë ata duhet 
të shprehin dhembshurinë e tyre, t’u japin 
disa këshilla dhe të citojnë një varg. Është e 
qartë që kartolinat janë imagjinare dhe nuk 
do të dërgohen. Metoda mund të ndihmojë 
adoleshentët që të mendojnë se si t’i besojnë 
Perëndisë kur janë të inatosur, në ankth, të 
dekurajuar apo të vetmuar. Kur të mbarojnë, 
kërkojini grupit që ta lexojë kartolinën me zë të 
lartë.  Ky aktivitet është më i përshtatshëm për 
adoleshentët e shpëtuar.

Metoda: Intervista
Ftoni dikë që të mund të ndajë dëshminë e tij. 
Mund të jetë dikush që ka humbur punën e tij, 
ose ka pasur një problem shëndetësor serioz, por 
që e ka kapërcyer këtë provë me ndihmën e Zotit. 
Mund të bëni pyetje të tilla si: çfarë vështirësish 
hase? Si u ndjeve? Çfarë bëre për të kapërcyer 
këto ndjenja? Si ndikoi kjo në marrëdhënien 
tënde me Perëndinë? A e forcoi kjo provë 
besimin tënd në Të? Cila të vërteta të veçanta 
për sa i përket Perëndisë të kanë ndihmuar të 
kalosh këtë kohë të vështirë? Ndërsa shikon pas, 
çfarë ke mësuar prej g jithë kësaj?

Satani është i armatosur mirë me shigjetat 
e tij të zjarrta. Ndonjëherë ai bombardon në 
mënyrë të vazhdueshme, por gjithashtu ai 
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mund të ndalë sulmin. Sipas mendimit tuaj, 
pse e bën ai këtë? Ai përpiqet të na bëjë të 
ndihemi krenarë ose të sigurt.  Herë të tjera 
ju përjetoni bekimet e Perëndisë, pastaj një 
sulm i papritur vjen. Një tjetër prej taktikave 
të tij është që t’ ju sulmojë në pikën tuaj më 
të dobët, ku ai mund të shkaktojë një dëm 
maksimal.

Përfundimi
Mburoja e besimit ju mbron duke parandaluar 
që shigjetat e zjarrta të Satanit t’ ju lëndojnë. 
Pastaj shuan zjarrin që ndikimi i shigjetave 
të mos përhapet. Vini re se Efesianëve 6:16 
flet për “të marrurit të mburojës”. Tani keni 
veshur brezin, parzmoren dhe këpucët. Tani 
duhet të merrni mburojën dhe ta përdorni 
atë. Sido që të jenë vështirësitë që hasni, 
besojini Perëndisë. Mbani mend Personin 

e Tij – Ai mund t’ ju ndihmojë ju në çdo 
situatë. Mbani mend Premtimet e Tij – ata 
janë të vërteta, kështu që ju mund të merrni 
kurajë prej tyre. Mbani mend Fuqinë e Tij 
– asgjë nuk është tepër e vështirë për Të. 
Nëse përdorni mburojën e besimit, shigjetat 
e zjarrta të Satanit nuk do të jenë në gjendje 
t’ ju dëmtojnë. 

Metoda: Kërkimi i fjalëve
Fotokopjoni materialin 
14 për të gjithë 
adoleshentët. Ata 
mund ta plotësojnë 
gjatë programit ose 
më vonë në shtëpi. Do 
t’i ndihmojë ata të 
përsëritin mësimin. ●

Mburoja e besimit

Materiali 14

S H D B T R P A P Q V T L K T N

A I B F R I T U R E P Z B N S Q

T G G U S P L X S O N Z S M O B

E J O P C I D Q E V D P C G V J

F V U A E T G K T H E T A K I E

Z X H G M B U R I S Y P O S T K

S I V D N Ë J O Q G V N L D Z X

R P Q M U Y K A I N U T C B D A

T H K B K P O D T A K I Q Z S F

Q E T V S J V S T A K T E M I G

X G A D D T P U E Y Q D Y S H U

P F Z R Q E F L M D S F O Z A L

Mburoja e besimit
Përzierja e fjalëve

Gjeni dhjetë � alë më shumë të përmendura në studimin “mburoja e së besimit”. Ato nuk janë në të 
vendosura drejtë, por në formën e një mburoje, si shembulli. Mburoja mund të jetë drejtë ose anash 
dhe shkronjat mund të lexohen në drejtimin e lëvizjes së akrepave të orës ose në të kundërt. Janë 
dhënë gjashtë � alë, por janë dhënë vetëm shkronjat e para dhe të fundit të katër të tjerave! 

SHIGJETA PAPRITUR TAKTIKAT MUND ATIN KRISHT

S_ _ _ _ T P_ _ _ _N O_ _ _ _ _ _V D_ _ _ _ _ _T

Materiali
14

PËRGJIGJET E MATERIALIT 14

Plotësoni 
vendet bosh: 
sulmet; person; 
objektiv; 
dyshimet.

S H D B T R P A P Q V T L K T N

A I B F R I T U R E P Z B N S Q

T G G U S P L X S O N Z S M O B

E J O P C I D Q E V D P C G V J

F V U A E T G K T H E T A K I E

Z X H G M B U R I S Y P O S T K

S I V D N Ë J O Q G V N L D Z X

R P Q M U Y K A I N U T C B D A

T H K B K P O D T A K I Q Z S F

Q E T V S J V S T A K T E M I G

X G A D D T P U E Y Q D Y S H U

P F Z R Q E F L M D S F O Z A L
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Synimet: Ne duam që adoleshentët:
Të kuptojnë taktikat e Satanit: ai do 
që ne të jetojmë për të tashmen dhe 
mbush mendjet tona me gjithëfarë lloj 
shqetësimesh dhe dëshirash. 

Të kuptojnë që besimtarët duhet të 
shohin përpara: një ditë ata do të 
përlëvdohen

Të fokusohen në këtë “shpresë të gjallë” 
dhe të jetojnë sipas saj.

T’i kërkojnë Perëndisë që t’i shpëtojë.

Hyrje: I zbuluar pjesërisht
Sillni në takim dy ose tre objekte. Gjeni një 
mënyrë për të mbuluar një pjesë të mirë të tyre. 
Adoleshentët duhet të gjejnë se çfarë janë objektet, 
duke vëzhguar pjesët e dukshme. Mund të bëhet 
shumë e vështirë nëse do të gjeni disa objekte jo të 
zakonshme, p.sh. një fshirëse xhami makinash, 
një shkop për ski, një shalë kali, një antenë 

televizori etj. Ose mund të përdorni 
disa prej fotografive në CD-në që ka 
ky manual.

Ne mund të kemi vështirësi të 
ngjashme kur marrim në konsideratë jetët 
tona. Ka shumë gjëra të cilat ne nuk i shohim 
dhe kuptojmë. Ka gjithashtu edhe gjëra që 
na kanë humbur në harresë. Ne duhet të 
konsiderojmë të kaluarën tonë, të tashmen 
tonë dhe të ardhmen tonë. Kemi nevojë për 
një pamje të plotë të jetës së krishterë.

Shpëtimi
Bibla na tregon se kushdo që pendohet prej 
mëkatit dhe vendos besimin e tij në Jezusin 
është i shpëtuar. (Trego në mënyrë progresive 

d i a g r a m i n 
që është në 
Vizualin 22). 
Shpëtimi nuk 
është diçka 
që ju ndodhi 
në një datë 

të caktuar në të kaluarën. Keni shpëtuar në 
momentin që ju u kthyet nga mëkati dhe i besuat 
Krishtit. Është shfajësimi – drejtësia e Krishtit 
e vendosur në llogarinë tuaj të mëkatit.

Por në shpëtim dhe në jetën e krishterë ka më 
shumë se kaq. Ne nuk jemi të përkryer dhe 
aktualisht, një punë e Perëndisë po vazhdon 
në ne. Ky është shenjtërimi – që të bëhesh më 
shumë si Jezusi. Pastaj ka një të ardhme në 
shpëtim – një ditë që po vjen ku i krishteri 
do të jetë absolutisht i përkryer. Ky është 
përlëvdimi. Kur të kthehet Krishti, ne do të 
jemi si Ai. Ne do të përlëvdohemi. Atëherë 
shpëtimi ynë do të plotësohet. 

Shfajësimi na çliron prej 
dënimit të mëkatit;

Shenjtërimi na çliron prej 
fuqisë së mëkatit;

Përlëvdimi na çliron prej 
pranisë së mëkatit.

Përkrenarja e ushtarit romak
Duam të mbajmë 
mend këtë diagramë 
ndërsa rishikojmë 
armatimin e 
krishterë. Sot do të 
shqyrtojmë një pjesë 
tjetër të armatimit. 
(Trego Vizualin 23). 

Vizuali 23

Përkrenarja
Efesianëve 6:17shpëtimite

AR M ATIMI I

PERËNDISË
E F A S I A N Ë V E  6

Vizuali
23

9

PA

Vizuali 22

Shpëtimi

Shfajësimi

Shenjtë
r im

i 

Për lëvdimi

Shfajësimi:  na çliron prej  dënimit të mëkatit.
S h e n j t ë r i m i :  na çliron prej  fuqisë së mëkatit.
Përlëvdimi:  na çliron prej pranisë së mëkatit.

Vizuali
22

Përkrenarja e shpëtimit
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Përkrenarja e shpëtimit

Përkrenarja që mbahej nga ushtari romak 
ishte një kapuç lëkure i forcuar me mbulesë 
metali. Natyrisht që kjo ishte një pjesë jetike 
e armatimit që mbronte kokën e ushtarit. 
Një goditje në kokë, shumë lehtë, mund të 
ishte fatale. Përkrenarja ishte absolutisht 
thelbësore për luftim. Asnjë shpatë nuk 
mund ta priste atë. Një ushtar romak mund 
të luftonte me njëfarë sigurie.

Por çfarë do të thotë Pali me përkrenaren 
e shpëtimit (Efesianëve 6:17)? Për të na 
ndihmuar në përgjigjen e kësaj pyetjeje ne 
duhet të shohim në shkrime të tjera. Kjo 
është e nevojshme në studimin e Fjalës së 
Perëndisë. 1 Thesalonikasve 5:8 na tregon 
se përkrenarja është “shpresa e shpëtimit”. 
Kjo nuk është një shpresë si ajo kur themi 
“Shpresoj që nuk do të bjerë shi në ndeshjen e 
futbollit nesër”, por është diçka që i krishteri 
e pret si një gjë të sigurt. Pali po na thotë që 
të vëmë përkrenaren e shpëtimit, që do të 
thotë të shohim drejt kohës kur do të jemi të 
përlëvduar.

Sulmet në mendjet tona
Ashtu si armiku përpiqet të godasë kokën e 
ushtarit, po kështu Satani përpiqet të sulmojë 
mendjet tona. Duhet të mbajmë mend se jemi 
në një betejë. Satani nuk dëshiron që ne të 
mendojmë për Perëndinë dhe për destinimin 
tonë të mrekullueshëm. Kështu që ai përpiqet 
të mbushë mendjet tona me mëkate, frikëra, 
dyshime, fjalë të këqija dhe madje edhe me 
mendime të vjetra blasfemuese. Ai përpiqet 
të mbushë imagjinatat tona me dëshira, 
pasione dhe epshe të gabuara.

Perëndia do që ju të luani rolin tuaj duke 
mos e furnizuar armikun me municion. Jini 
të kujdesshëm me mënyrën e zgjedhjes së 
revistave, programeve televizive, muzikës dhe 
videove. Shumë prej këtyre kanë përmbajtje 
që do t’i pengonin të krishterët. Satani 
sulmon mendjet tona dhe përpiqet të na 

bëjë që të kemi qëndrime të gabuara apo të 
themi gjëra të gabuar. Sipas Filipianëve 4:8, 
ne duhet të mendojmë atë që është e vërtetë, 
fisnike, e drejtë, e pastër etj.

Të vendosësh përkrenaren e shpëtimit
Keni nevojë të vendosni përkrenaren e 
shpëtimit që Perëndia ka siguruar për të 
ruajtur mendjen tuaj nga sulmet e Satanit. 
Mbani mend se çfarë ka bërë Perëndia për 
ju (shpengimi), se çfarë po bën (shenjtërimi), 
por gjithashtu se çfarë do të bëjë (përlëvdimi). 
Mbushuni me “shpresën e shpëtimit”. 
Shikojeni jetën tuaj nga një perspektivë tjetër 
dhe veproni sipas asaj që besoni.

N D A R J A  E  M Ë S I M I T
Le të shqyrtojmë disa nga idetë që Satani 
përpiqet të mbjellë në mendjet tona dhe 
të shohim se si na mbron përkrenarja e 
shpëtimit:

“Të gjithë po e bëjnë këtë”: Si bota 
Shihni shumë të rinj që jetojnë duke u 
kënaqur dhe pa u shqetësuar fare për 
moralin. Satani dëshiron që t’ ju bindë 
që të jeni si ata. Është shumë e lehtë që 
t’i ulni standardet tuaja si të krishterë 
vetëm sepse edhe shumë të tjerë po 
bëjnë këtë. Pastaj filloni e kënaqeni me 
standarde edhe më të ulëta dhe përziheni 
me gjërat e botës. Vendosni përkrenaren 
e shpëtimit dhe mbani mend premtimet 
e Perëndisë. Tek Titi 2:11–13 shohim që 
shpresa jonë e bekuar duhet të na nxisë 
drejt jetëve të perëndishme. Duhet të 
kërkoni të jetoni në një mënyrë që do të 
kënaqë Zotin Jezus nëse Ai do të kthehej 
sot. Nëse nuk e keni këtë si qëllimin tuaj 
atëherë do të rrëshqisni në të njëjtat 
aktivitete si të gjithë në shkollë dhe do 
të harroni kishën dhe takimet e të rinjve. 
Madje edhe besimtarët e tjerë mund të 
mos jenë një shembull i mirë dhe mund 
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të ulin standardet tuaja. Nuk duhet të 
shikoni botën apo njerëzit e tjerë, por jini 
të palëkundur duke ndjekur Perëndinë. 
Duhet të vendosni përkrenaren dhe t’i 
zgjidhni prioritetet tuaja nën dritën e 
ardhjes së Tij.

“Sikur të kisha”: Pakënaqësi 
Shumë shpesh shohim të tjerët që nuk 
janë besimtarë dhe shohim atë që ata 
kanë. Ka mundësi që të tundoheni për 
të ndjekur këtë trend dhe për të pasur të 
njëjtat gjëra. Satani kënaqet kur na bën 
të mendojmë se sa mirë po ia kalojnë të 
tjerët. Psalmi 73:1–6 flet shumë qartë 
për këtë. Ndoshta, nga ana tjetër, ju nuk 
e keni marrë një provim sepse nuk donit 
të kopjonit si të tjerët. Satani ju thotë se, 
nëse doni të përparoni në këtë botë duhet 
t’i lini ose të paktën t’i komprometoni 
standardet tuaja të krishtera. Psalmi 
37:1–5 nuk bie dakord me këtë. Zoti 
ju thotë të vendosni përkrenaren. Çfarë 
kuptimi kanë kualifikimet, ngritjet 
në detyrë dhe zotërimet, nën dritën e 
ardhjes së Krishtit? Përkrenarja do t’ ju 
ndihmojë të kërkoni atë që ka vlerë të 
përjetshme. Mblidhni thesare për në 
qiell (Mateu 6:19–20). Keni gjëra të 
mrekullueshme përpara!

“Unë nuk e vras mendjen”: Egoizëm 
Gjithashtu keni nevojë për mbrojtje ndaj 
tundimit për të mos u shqetësuar për 
nevojat e atyre rreth jush. Satani përpiqet 
t’ ju bindë se mjafton të kujdeseni për 
veten tuaj. Nuk ka kohë për të ndihmuar 
të tjerët! Nuk ka kohë për t’u predikuar 
ungjillin të pashpëtuarve! Satani nuk do 
që të keni vizion misionar – lërjani këtë 
atyre që punojnë me “kohë të plotë”! Kur 
vendosni përkrenaren dhe konsideroni 
ardhjen e Zotit, filloni e shqetësoheni 
për ata që nuk janë gati – në familjen 
tuaj, midis shokëve tuaj, në lagjen tuaj 

dhe në shkollë dhe tek ata në vende të 
tjera që nuk kanë dëgjuar kurrë për 
të vërtetën. Veprat 1:8 jep udhëzime 
për përgjegjësinë tuaj që vjen duke u 
zgjeruar. Gjithashtu mund të bëheni 
të pakujdesshëm edhe për jetën tuaj 
të krishterë, p.sh. neglizhimi i lutjes, 
studimit të Biblës, të shkuarit në kishë 
etj. Mos lejoni që ky qëndrim të vijë në 
jetën tuaj. Kërkojeni Zotin dhe shërbejini 
Zotit. Do të shpërbleheni në Qiell!

Metoda: Testoni 
mendjen tuaj
Jepjani materialin 15 
të gjithë adoleshentëve. 
Sigurojini ata që 
rezultatet e këtij testi do 
te mbeten në mirëbesim 
dhe inkurajojini ata 
t’u përgjigjen me 
ndershmëri pyetjeve. 

Pastaj jepuni shkallën e mëposhtme që të 
llogarisin vetë pikët përfundimtare. Vendosni 
veç pikët e mendimit të parë dhe të dytë. 

Situata 1: Një shok bleu, vetë, një gjë shumë të 
bukur dhe shumë të shtrenjtë, p.sh. celularin e 
cilësisë më të mirë ...

A. Jam shumë i lumtur për të! 0
B. Edhe unë kam nevojë për një si ky! -1
C. Preferoj t’i përdorë paratë në një 

mënyrë që nderon Perëndinë! +2
D. Mund t’i kërkojë prindërve të më blejnë 

një! -2
E. Nuk kam nevojë për një telefon kaq të 

mirë +1
Situata 2: Keni dëgjuar që mësuesi i shkollës 
suaj ka thyer këmbën dhe nuk do të vijë për ca 
kohë…

A. Ka mundësi që nesër nuk do të kem 
mësim, urraa!-1

Materiali 15

Testonimendjen tuaj

1 Një shok bleu vetë një gjë shumë të bukur dhe shumë të 
shtrenjtë, p.sh. celularin e cilësisë më të mirë …

A. Jam shumë i lutmtur për të! 
B. Edhe unë kam nevojë për një si ky! 
C. Preferoj t’i përdorë paratë në një mënyrë që nderon Perëndinë! 
D. Mund t’i kërkojë prindërve të më blejnë një! 
E. Nuk kam nevojë për një telefon kaq të mirë 

2K e n i  d ë g j u a r  q ë  m ë s u e s i  i  s h k o l l ë s  s u a j  k a 
t h y e r  k ë m b ë n  d h e  n u k  d o  t ë  v i j ë  p ë r  c a  k o h ë …

A. Ka mundësi që nesër nuk do të kem mësim, urraa!
B. Dua të gjejë një mënyrë për ta inkurajuar atë!
C. Mendoj që mori atë që meritonte!
D. Nuk do të më pëlqente të më ndodhte mua!
E. Unë duhet të lutem për të!

3 Është organizuar një ungjillizim për të shtunën tjetër 
dhe ju kërkohet që ju lutemi të merrni pjesë …

A. Do të shkoj me kënaqësi!
B. Nuk do të më vinte keq nëse do të sëmuresha! 
C. Duhet t’i telefonojë miqve të mi dhe të shoh se kush do të shkojë!
D. Besoj se Perëndia mund të më përdorë mua!
E. Shpresoj që koha të jetë e mirë!

Mendimi
i parë

 = ____ pikë

Mendimi
i dytë

 = ____ pikë

Mendimi
i parë

 = ____ pikë

Mendimi
i parë

 = ____ pikë

Mendimi
i parë

 = ____ pikë

Mendimi
i parë

 = ____ pikë

A
funksionon 
mirë mendja 

juaj?

–6
 –5 

–4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 
+4 

+5 
+6

Je në rrezik! Vepro!

Tenton të harrosh gjërat kryesore. 
Ri-fokusohu tek Perëndia!

Je mirë. Mbaje veshur 
përkrenaren e shpëtimit!

Mendoni se si do të reagojë mendja juaj në situatat e mëposhtëme. Cili do të jetë mendimi i parë që do t’ ju shkojë në mendje? Dhe 
cili do të jetë mendimi i dytë që do t’ ju vijë në mendje pasi të keni menduar për disa minuta? Jini të sinqertë. Ky test i vogël është 
sekret – askush tjetër nuk do ta shohë. 

Materiali
15
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Përkrenarja e shpëtimit

B. Dua të gjejë një mënyrë për ta 
inkurajuar atë!+2

C. Mendoj që mori atë që meritonte!–3
D. Nuk do të më pëlqente të më ndodhte 

mua! 0
E. Unë duhet të lutem për të!+2

Situata 3: Është organizuar një ungjillizim për 
të shtunën tjetër dhe ju kërkohet që ju lutemi të 
merrni pjesë...

A. Do të shkoj me kënaqësi!+2
B. Nuk do të më vinte keq nëse do të 

sëmuresha! –2
C. Duhet t’i telefonojë miqve të mi dhe të 

shoh se kush do të shkojë!–1
D. Besoj se Perëndia mund të më përdorë 

mua!+2
E. Shpresoj që koha të jetë e mirë! 0

Një taktikë e të ligut është të na bëjë 
“dritëshkurtër” që të mund të fokusohemi 
vetëm në të tashmen. Mbrojtja e Perëndisë 
është përkrenarja e shpëtimit. Në vend 
që të keni kokën e ulur dhe përkrenaren e 
hequr, duhet të merrni përkrenaren, ta vini 
atë dhe të ngrini kokën gati për betejë. Kur 
marrim përkrenaren sytë tanë do të shohin 
në shpresën e sigurt të ardhjes së Tij. Atëherë 
do të kemi fitore.

Metoda: Kuiz
Fotokopjoni materialin 
16 për të gjithë 
adoleshentët. Ata mund 
ta plotësojnë gjatë 
programit ose më vonë 
në shtëpi. ●

Materiali 16

Përkrenarja
 e Shpëtimit

Duke përdorur të dhënat, përshtatini përgjigjet në vendet bosh. Rrathët 
formojnë përgjigjen e pyetjes së mëposhtëme

Drejtësia e Krishtit e vënë në llogarinë tonë të mëkatit

Atje ku do të shkojnë të krishterët një ditë

Komandanti i ushtrisë së Perëndisë

Çfarë i bën armiku të krishterëve

Libri ku lexojmë për armatimin e Perëndisë

Baza për gjithçka që besojnë të krishterët

Ai shkroi letrën drejtuar Efesianëve

Si duhet të ndjehemi kur mëkatojmë

Çfarë do të bëjë Jezusi një ditë

Me çfarë mendojmë ne

Të rritesh duke u bërë më shumë si Jezusi

Mbrojtja për kokën

Një vend ku mund të dëshmosh për Jezusin

Çfarë dëshiron Satani që të bëjmë

Ushtarët e veshin atë për t’u mbrojtur

Ata kalojnë në mendjet tona

Armiku i të krishterëve

Pëkrenarja e _______?

Çfarë duhet t’i kujtoni vetes kur beteja bëhet e ashpër?

_  _  _  _  _  _      _  _       _  _  _  _        _  _  _  _  _  _

Materiali
16

PËRGJIGJET E MATERIALIT 16

Plotësoni hapësirën: Jezusi; Qielli; shpëtimit; Pali; Satani; shenj-
tërim; Efesianëve; shfajësim; shkollë; përkrenare; Bibla; do të vijë; fajtorë; 
sulmon; mendimet; armatimi; mendje; mëkat.

Plotësoni vendet bosh: Jezusi po vjen sërish.
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10
Synimet: Ne duam që adoleshentët:

Të kuptojnë që Fjala e Perëndisë është e 
frymëzuar dhe është një armë e fuqishme 
kundër armikut.

Të kuptojnë që Fryma e Shenjtë 
mundëson të krishterët ta kuptojnë atë, 
t’i binden dhe ta përdorin atë në betejë.

Të mësojnë përmendësh vargje kyçe 
të cilat mund t’i citojnë dhe tek të cilat 
mund  të mbështeten kur janë nën sulm

Të lexojnë Fjalën dhe të gjejnë rrugën e 
shpëtimit

Hyrje: Pazari
A mund t’i thoni 
emrat e pesë pjesëve 
të armatimit që kemi 
parë tashmë? Çfarë 
tjetër na nevojitet 
për betejë? (Tregoni 
Vizualin 24). Shpata 
e Frymës është pjesa 
e gjashtë e armatimit 
që po shohim. Shpata 

është krejt unike, në kuptimin që nuk mbron 
ndonjë pjesë të veçantë të trupit, por më tepër 
ajo e zmbraps armikun. Kjo pjesë e armatimit 
nuk përdoret vetëm për të mbrojtur, por 
gjithashtu edhe për të sulmuar.

(Tregoni Vizualin 25). 
Nuk ka çmime për 
të gjetur saktësisht 
se kush është shpata 
e Frymës, sepse 
Efesianëve 6:17 na 
tregon që është Fjala 

e Perëndisë. Kjo pjesë e armatimit që po 
studiojmë është për të sulmuar armikun 
dhe për të mbrojtur jetën tonë të re në 
Jezus Krishtin. Satani përveç të hedhurit të 
shigjetave të tij nga larg, gjithashtu afrohet 
për të luftuar. Prandaj është jetike që të 
përdorim shpatën së bashku me të gjitha 
armatimet e tjera. Si të krishterë ne jemi të 
thirrur prej Perëndisë t’i përmbahemi ligjeve 
të Tij, Fjalës së Tij, standardeve të Tij dhe 
të tregojmë planin e Tij të shpëtimit. Për të 
na pajisur ne, Ati ynë Qiellor na ka dhënë 
Biblën.

Fjala e Perëndisë
Fakti që Bibla është Fjala e Perëndisë është 
vetë themeli i besimit tonë. Pa të, besimi ynë 
është i kotë. A e keni menduar ndonjëherë 
se si do të ishte nëse nuk do të kishim marrë 
Fjalën e Perëndisë? Mendoni për mjerimin 
dhe konfuzionin e pashpresë në të cilin do 
të ishim nëse nuk do të kishim Biblën. Do 
të ishim pa Perëndinë, pa shpresë, duke u 
penguar mbi vetë idetë tona, të paqartë për atë 
që Perëndia është dhe për planin që Perëndia 
ka për ne. Nuk do të dinim gjë për kryqin ose 
për shpresën e jetës së përjetshme.

Bibla është një libër që është vërtetuar. Faktet 
e regjistruara në Bibël janë mahnitshmërisht 
të sakta. Ky libër është kompletuar për gjatë 
më shumë se njëmijë e nëntëqind vjetëve. 
Këto vite kanë qenë më të ngarkuarit dhe 
më të ndryshueshmit në historinë e botës, e 
përsëri pavarësisht nga këto ndryshime, Bibla 
ka mbetur e fortë dhe e rëndësishme. Bibla 
qëndron e përkryer, e freskët dhe e plotë. 
Është e zbatueshme për çdo zemër.

PA

Shpata e Frymës

Vizuali 24

Armët sulmuese

Vizuali
24

Vizuali 25

Shpat
a

Efesianëve 6:17

e

Frym
ës

AR M ATIMI I

PERËNDISË
E F A S I A N Ë V E  6

Vizuali
25
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10 Shpata e Frymës

Fryma e Shenjtë dhe Fjala

Metoda: Ushtrimi me shpatë
Kërkojini adoleshentëve të “zhveshin shpata 
e tyre” (t’i mbajnë Biblat e tyre lart). Jepni një 
referencë biblike – p.sh. “2 Pjetrit 1:21”. Lërini 
që ta përsëritin. Pastaj urdhëroni “Sulm!” dhe 
ata do të konkurrojnë për ta gjetur vargun sa 
më shpejtë të jetë e mundur. Adoleshenti i parë 
që e gjen ngrihet në këmbë. Jepini pak kohë që ta 
gjejnë edhe të tjerët dhe më pas kërkojini fituesit 
ta lexojë me zë të lartë. Mund të përdorni të 
njëjtën metodë ndërsa merreni me vargje të tjera 
kyç në pjesën tjetër të mësimit.

(Tregoni Vizualin 26 
në mënyrë progresive). 
Bibla nuk përmban 
idetë e njerëzve (2 
Pjetrit 1:21). Fryma 
e Shenjtë i frymëzoi 
njerëzit për të shkruar 
këtë libër. Kjo do të 
thotë se ai u tregoi 
atyre pikërisht atë 

që duhet të shkruanin. E gjitha është e 
frymëzuar (2 Timoteut 3:16). Frymëzimi 
është një mrekulli dhe si çdo mrekulli ne nuk 
mund ta kuptojmë. Ne dimë që Jezusi mori 
pesë bukë dhe dy peshq dhe ushqeu pesëmijë 
burra plus gratë dhe fëmijët. Edhe pse ne 
nuk mund ta shpjegojmë këtë as ta kuptojmë 
atë, ne e besojmë. Fryma e Shenjtë përdori 
arsyen e njeriut, intelektin e tij, stilin e tij të të 
menduarit dhe të shkruarit, kështu çdo libër 
në Bibël është krejt ndryshe. Megjithatë, 
Bibla nuk është ide e njeriut, por Fjala e 
Perëndisë sipas udhëzimeve të Frymës së Tij 
të Shenjtë. Çdo fjalë është e frymëzuar në 
mënyrë origjinale prej Perëndisë. Kjo është 
shpata që Perëndia i ka dhënë të krishterit. 
Nuk mund ta luftoni armikun me fuqinë 
dhe forcën tuaj. Duhet të përdorni Fjalën e 
Perëndisë së gjallë.

Fryma e Shenjtë na ndihmon që të kuptojmë 
Fjalën e Perëndisë (1 Korintasve 2:12) dhe na 
mundëson që ta marrim atë. Fryma e Shenjtë 
do të na mësojë (Gjoni 14:26) dhe do të na 
drejtojë (Gjoni 16:13) vetëm nëse kalojmë 
kohë duke dëgjuar dhe mësuar. Bibla është i 
vetmi libër në botë ku autori është menjëherë 
në dispozicion nëpërmjet Frymës së Tij, për 
të na udhëzuar.

Fryma e Shenjtë kurrë nuk bie në kundërshtim 
ose e anashkalon Fjalën e Perëndisë, të cilën 
Ai e frymëzoi. Ai kurrë nuk do t’ ju kërkojë 
të bëni diçka që është e ndaluar prej Fjalës 
së Perëndisë. Fryma e Shenjtë dhe Bibla nuk 
mund të ndahen. Mund të dëgjoni një shoqe 
që thotë, “Unë besoj Perëndia më ka thënë 
mua që duhet të dal me Stivin edhe pse ai nuk 
është i krishterë.” Nuk është e vërtetë sepse 
shkon kundër asaj që thotë Bibla (p.sh. 2 
Korintasve 6:14). Fryma e Shenjtë kurrë nuk 
do të kundërshtojë mësimin që Ai frymëzoi.

Fryma e Shenjtë na ndihmon ta përdorim 
Fjalën e Perëndisë ashtu siç duhet. Ne jemi 
në një betejë kundër Satanit dhe ideve të 
njerëzve (Kolosianëve 2:8). Arma jonë më e 
mirë është Fjala e Perëndisë. Fryma e Shenjtë 
na mundëson të mbajmë mend vargje kyçe, 
t’i citojmë ata dhe të mbështetemi tek ata. 
Me ndihmën e Tij, ne mund të mposhtim 
mëkatin, të rritemi dhe të jetojmë për lavdinë 
e Perëndisë. Ne mund të varemi tek Fryma e 
Shenjtë për të jetuar Fjalën në jetët tona dhe 
për t’i rezistuar djallit (Jakobi 4:7).

Metoda: Mësimi me objekt
Tek Efesianëve 6, Pali e krahason Biblën me një 
shpatë. Bibla mund të krahasohet me objekte të 
tjera. Vendos mbi tavolinë objekte të ndryshme 
përpara grupit: pasqyrë, xham zmadhues, 
plastelinë, vizore, hartë, busull, shami, orë etj. 
Kërkoni që të vijnë vullnetarë, të marrin një 
objekt dhe t’i shpjegojnë shkurtimisht pjesës tjetër 

Vizuali 26

Fryma e 
Shenjtë:

Frymëzoi � alën
Na ndihmon të kuptojmë Fjalën

Asnjëherë nuk bie në kundështim me Fjalën
Na ndihmon të përdorim Fjalën

Ndaje
Bindju

Lexoje

LuftoLufto me të

Lexoje atë

Bindju asaj

Ndaje atëVizuali
26
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të grupit, pse mund të krahasohet Bibla me këtë 
objekt. Kur grupi nuk ka më ide, mësuesi mund 
të bëjë komente mbi objektet që kanë mbetur. 
Pasqyra: kur lexojmë Biblën ne zbulojmë shumë 
për veten tonë. Xhami zmadhues: Bibla mund 
të na zbulojë diçka që nuk është në rregull në 
jetën tonë. Plastelina: Perëndia e përdor Biblën 
për të na formuar ne sipas shëmbëllimit të Zotit 
Jezus. Vizorja: Bibla vendos rregulla të cilat 
ne duhet t’i ndjekim. Harta: Perëndia përdor 
Biblën për të na drejtuar ne në vullnetin e Tij 
të përsosur. Busulla: kur ne humbasim drejtimin 
në jetë, Bibla na kujton rrugën nga duhet të 
shkojmë. Shamia: Bibla dhe premtimet e saj na 
ngushëllojnë kur jemi në shqetësim. Ora: Bibla 
do të vazhdojë gjithmonë.

N D A R J A  E  M Ë S I M I T

Të përdorësh shpatën e Frymës

Lexoje atë
Bibla është Fjala e Perëndisë, kështu që 
lexojeni dhe lutuni që Fryma e Shenjtë t’ ju 
mësojë nëpërmjet saj. Është një privilegj i 
jashtëzakonshëm ta kemi Fjalën e Perëndisë 
të shkruar në gjuhën tonë.  A e imagjinoni 
dot që të merrni një mesazh të shkruar në 
telefoni tuaj celular dhe ta fshini pa e marrë 
mundimin fare për ta lexuar? Bibla është 
mesazhi i Perëndisë për ju kështu që nuk 
duhet ta injoroni Fjalën e Perëndisë.  Mos e 
neglizhoni Kohën tuaj të Qetë të përditshme. 
Ndërsa lexoni Biblën, Zoti do t’ ju flasë 
nëpërmjet saj. Fjala e Perëndisë ka gjëra për të 
thënë të cilat lidhen me jetën tuaj. Ai dëshiron 
t’ ju mësojë ju më shumë për Veten e Tij dhe 
t’ ju tregojë se si duhet të jetoni si të krishterë. 
Duhet të studioni Fjalën e Perëndisë për të 
zbuluar këto të vërteta.

Bindu
Bibla është Fjala e Perëndisë, kështu 
që binduni asaj. Leximi i Biblës është i 
rëndësishëm, por nuk mjafton. Kur Fjala e 
Perëndisë ju tregon diçka që duhet të bëni, 
bëjeni! Mbani mend, kur Zoti Jezus u bë 
Shpëtimtari juaj, Ai gjithashtu u bë Zoti 
juaj. Testi i vërtetë i dashurisë për Të është 
gatishmëria për të bërë atë që Ai thotë (Gjoni 
14:15). Kjo do të thotë të jeni gati për të qenë 
ndryshe nga shokët tuaj, ndërsa jetoni në një 
mënyrë që i pëlqen Perëndisë. Nuk do të jetë 
gjithmonë e lehtë, por ia vlen sepse mënyra 
se si vepron Perëndia është, gjithmonë, më e 
mira (Psalmi 18:30).

Ndaje
Bibla është Fjala e Perëndisë kështu që ndaje 
atë. Masazhi i përjetshëm i Biblës është e 
vërteta e mrekullueshme e asaj që bëri Jezusi 
në kryq. Dhjata e Vjetër tregon për tek kryqi, 
Dhjata e Re pasqyron kryqin. Ky mesazh që 
tregon se si Biri i përsosur i Perëndisë, vdiq 
për të marrë ndëshkimin tonë për mëkatin 
dhe më pas u ringjall, është mesazhi të cilin 
kanë nevojë ta dëgjojnë kaq shumë njerëz në 
botën tonë. Por duke u kthyer prej mëkateve 
dhe duke i besuar Krishtit ata mund të 
drejtësohen para Perëndisë. Por si do ta 
dëgjojnë ata këtë mesazh të mrekullueshëm 
veç nëse dikush e ndan Fjalën e Perëndisë me 
ta (Romakëve 10:14). Nëse jeni i krishterë 
atëherë keni përgjegjësi jo vetëm për ta 
lexuar dhe për t’iu bindur Fjalës së Perëndisë, 
por edhe për ta ndarë atë me të tjerët. A je-
ni duke i dëshmuar shokëve tuaj në shkollë, 
apo anëtarëve të familjes që nuk janë të 
shpëtuar? Nëse jeni të gatshëm të përdorni 
Shpatën e Frymës, Perëndia mund të bëjë 
gjëra të mrekullueshme në jetët e të tjerëve, 
nëpërmjet dëshmisë suaj.
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10

Lufto me të
Gjithashtu duhet të mësoni të përdorni 
Biblën kur jeni nën sulm. Shpata e Frymës 
është një armë me të cilën mund të luftoni.  
Kur Jezusi u tundua në shkretëtirë. Ai citoi 
Shkrimet për t’i rezistuar djallit (Mateu 4:1–
11). (Shihni metodën më poshtë në mësim). Ai i 
shtangu farisenjtë, skribët dhe mësuesit e ligjit 
vetëm duke përdorur Fjalën (Gjoni 10:34). 
Këta burra u përpoqën ta diskreditonin Atë, 
por Zoti Jezus u përgjigj duke cituar Fjalën 
e Perëndisë. Nëse Ai e përdori atë, sa më 
tepër duhet ta përdorim ne? Duhet të mësoni 
përmendësh vargje kyçe të cilat mund t’ ju 
ndihmojnë në betejë. Për shembull vargjet 
për krijimin, mëkatin, shpëtimin dhe jetën e 
krishterë duhet të ruhen në memorien tuaj, 
në mënyrë që të mund t’i përdorni ata. Nuk 
do të mjaftojë aftësia për t’i cituar ata. Duhet 

të mbështeteni tek ata dhe të veproni sipas 
tyre me ndihmën e Komandantit.

Metoda: Vargjet për betejë
Fotokopjoni materialin 
17 për të gjithë 
adoleshentët. Ndajini 
ata në grupe me pesë 
persona. Ata do të 
lexojnë pjesën e parë të 
materialit që flet se si e 
sulmoi Jezusin Satani 
dhe se si Jezusi iu përgjigj 
me Fjalën e Perëndisë. 

Më pas ata duhet të mendojnë për vargje të cilat 
ata mund t’i përdorin kur i sulmon Satani. Ata 
do të plotësojnë pjesën e dytë të materialit. Aty 
gjendet edhe një listë me vargje.

Përfundimi
Fjala e Perëndisë, Shpata e Frymës, është 
një armë e fuqishme (Hebrenjve 4:12). 
Të armatosur me këtë lloj arme, mund të 
shkoni të sigurt në betejë. Do t’ ju ndihmojë 
të qëndroni të patundur në besimin tuaj 
dhe do t’ ju lejojë të ndani atë besim me të 
tjerët. Sigurohuni që të mos hyni në betejë pa 
shpatën tuaj!

Metoda: Fjalëkryq
Fotokopjoni materialin 
18 për të gjithë 
adoleshentët. Ata mund 
ta plotësojnë atë gjatë 
programit ose më vonë 
në shtëpi. ●

Shpata e Frymës

Materiali 18

Shpata e Frymës

Horizontal:
1. T’u tregosh të tjerëve për Jezusin.

5. Kapitulli tek Efesianët ku gjendet armatimi i Perëndisë.

9. Shpata e Frymës është një pjesë e tij

11. Çfarë duhet të bëjmë me Fjalën e Perëndisë, çdo ditë?

12. Kur bën atë që thotë Fjala e Perëndisë.

13. E kundërta e mbrojtjes

15. Ai që përdor armaturën

16. Kur lexojmë Biblën dhe lutemi

Vertikal:
2. Ai kundër të cilit duhet të luftojnë të krishterët.

3. Ai që shkruan një libër

4. Ai që � ymëzoi Biblën

6. Jezusi iu përgjigj atyre me Fjalën e Perëndisë: Gjoni 10:34

7. Fjala e Perëndisë është: 2 Timoteut 3:16

10. Arma që na kujton Biblën 

12. Fjala e � ymezuar e Perendise

14. Çfarë dëshiron Satani që të bëjmë ne?
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Materiali 17

M a t e u  4
Satani tundoi Jezusin Jezusi citoi shkrimet

“Në qoftë se je Biri i Perëndisë, thuaj që këta 
gurë të bëhen bukë.”

“Njeriu nuk rron vetëm me bukë, por me çdo � alë 
që del nga goja e Perëndisë.”Ligji i përtërirë 8:3

“Nëse je Biri i Perëndisë, hidhu poshtë, sepse 
është shkruar: Ai do t’u japë urdhër engjëjve të 
tij për ty..”

“Mos e tundo Zotin, Perëndinë tënd.”” Ligji i 
Përtërirë 6:16

“Unë do të t’i jap të gjitha këto, nëse ti bie 
përmbys para meje dhe më adhuron.”

“Adhuro Zotin, Perëndinë tënde, dhe shërbeji 
vetëm Atij.” Ligji i Përtërirë 6:13; 10:20

N ë  j e t ë n  t i m e
Satani tundoi Jezusin Jezusi citoi shkrimet

� uaji mësuesit vetëm një gënjeshtër; nuk do të 
kesh telashe: 

Provoje; nuk do të varesh nga droga 

Rri në shtëpi sot; mos e vrit mendjen të shkosh 
në kishë: 

Lu� o me 
Shpatën e Frymës

1 Koritasve 6:19-20

1 Gjonit 1:9 
Fjalët e Urta 12:22

Romakëve 12:2

Jakobi 1:12

1 Timoteut 6:20
Hebrenjve 10:24-25

Materiali
17

PËRGJIGJET E MATERIALIT 17

Unë mund të citoj shkrimin
Thojini mësuesit vetëm një gënjeshtër: Fjalët e Urta 12:22
Provoje; 1 Korintasve 6:19–20
Rri në shtëpi sot: Hebrenjve 10:24–25
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Synimi: ne duam që adoleshentët
Të kuptojnë që lutja ka katër aspekte: 
adhurim, rrëfim, falenderim dhe kërkesë.

Të kuptojnë nevojën për lutje në çdo 
situatë dhe me një zemër që beson.

Të luten çdo ditë dhe ta përdorin diskun 
e lutjes ndërsa ndërmjetësojnë për 
familjet, miqtë e tyre etj.

T’i kërkojnë Zotit që t’i shpëtojë.

Hyrje: Mungon diçka
( T r e g o n i 
Vizualin 27). 
Këtu është 
një familje që 
po shkon me 
pushime. Të 
gjithë janë në 

makinë, gati për t’u nisur. Por një gjë thelbësore 
mungon: një gomë është akoma në garazh!

Tashmë kemi studiuar të gjashta pjesët e 
armatimit tek Efesianëve 6:14–17. Por diçka 
thelbësore mungon. Në vargjet 18–20, ka 
edhe një udhëzim për ne, të cilit duhet t’i 
bindemi: një ushtar i krishterë duhet të lutet! 
(Një i ri le t’ia lexojë grupit Efesianëve 6:18–
20). Le të shohim se çfarë mësojmë prej këtij 
pasazhi për sa i përket lutjes.

Kur duhet të lutemi?
Në vargun 18 Pali thotë se ne duhet të lutemi 
në çdo situatë. Gjithashtu shikoni edhe Lluka 
21:36 dhe 1 Thesalonikasve 5:17. Juve thoni, 
“Është e pamundur, unë nuk mund të lutem 
gjithë kohën.” Por Perëndia na jep neve një 

shembull tek Veprat 10:2 të një njeriu që lutej 
gjithmonë. Perëndia nuk ju jep një urdhërim 
të cilin nuk mund ta përmbushni nëpërmjet 
fuqisë së Tij. “Të lutesh gjithmonë” do të 
thotë të jetosh në një mënyrë të tillë që të 
jemi gjithmonë të vetëdijshëm për Perëndinë. 
Lutja jonë bëhet pikërisht si frymëmarrja 
jonë. Shohim një pamje të bukur dhe lutemi, 
“Faleminderit  Zot.” Në një moment tundimi 
lutemi që mburoja jonë e besimit të jetë 
mjaftë e fortë për t’i rezistuar shigjetave të 
zjarrta të djallit. Kur kemi një mundësi për 
të dëshmuar, lutemi që Perëndia të na forcojë 
për t’i treguar të tjerëve për dashurinë e Tij.

Mbani mend se Zoti Jezus ka premtuar që 
Ai do të jetë gjithmonë me ata që e duan 
Atë (Mateu 28:20). Kjo do të thotë që nuk 
duhet të jeni në një vend të veçantë për t’u 
lutur, mund të luteni kudo që të jeni. Lutuni 
në fillim të ditës, lutuni kur jeni duke luajtur, 
duke punuar, duke vrapuar për në shtëpi nga 
shkolla, para se të hani, lutuni në fund të 
ditës … lutuni gjithmonë.

Metoda: Programi i përditshëm
Jepuni materialin 19 të 
gjithë adoleshentëve dhe 
zmadhojeni një kopje 
në A3 për ta përdorur 
si Vizual në tabelë. 
Jepuni adoleshentëve dy 
minuta për të shkruar 

programin e tyre të zakonshëm ditor, p.sh. 
7:00 Ngrihem. 7:10 Bëj dush, 7:15  Vishem, 
7:30 Ha mëngjesin, 7:45 Pres autobusin…Si 
mësues ju mund të shkruani gjithashtu orarin 
tuaj në fletën A3. Kur të gjithë të mbarojnë 

11

PA

Vizuali 27

Vizuali
27

Gjithmonë duke u lutur

Materiali 19

PROGRAMI

 Mikea 7:19 e kuqja është kthyer në borë të bardhë

 Psalm 103:12 janë larguar aq larg sa lindja është nga perëndimi

 Isaiah 1:1  nuk do të kujtohen më kurrë 

 Hebrenjve 10:17 Të hedhura në thellësi të detit
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Materiali
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pyetini adoleshentët: Si mendoni, kur do të 
ishte koha më e përshtatshme për t’u lutur? Si 
mund të kujtohemi për t’u lutur në rrethana të 
tilla? Çfarë vështirësish mund të hasim? Ndani 
përvojën tuaj.  Jepni ndihmë të pjesshme sipas 
përgjigjeve të adoleshentëve.

Si duhet të lutemi?
Efesianëve 6:18–20 flet gjithashtu për 
qëndrimin që ne duhet të mbajmë. Nuk duhet 
të lutemi si rit, por duhet të jemi vigjilentë, 
këmbëngulës dhe urgjentë në lutjet tona. 
Qëndrimi ynë ndaj Perëndisë dhe ndaj lutjes 
duhet të jetë i duhuri. Duhet të vijmë tek 
Perëndia në lutje me një zemër që beson (1 
Gjonit 5:14). Mbani mend se Perëndia është 
më shumë i interesuar për zemrat tona sesa 
për fjalët tona. Ai do të shikojë motivet tona, 

dëshirat tona dhe 
dashurinë tonë për Të, 
para se të dëgjojë fjalët 
me të cilat lutemi. Pali 
i tha Efesianëve se ata 
duhet të luteshin të 
gjitha llojet e lutjeve. 
Ka katër gjëra të cilat 
duhet të formojnë 
kohët tona të lutjes. 
(Trego Vizualin 28).

Adhurim
Kur lutemi duhet të fillojmë duke adhuruar 
Perëndinë për atë që Ai është (Psalmi 
29:2). Lavdëroni Perëndinë për karakterin 
e Tij, p.sh. madhështinë e Tij, shenjtërinë, 
dashurinë dhe fuqinë. Ka kaq shumë gjëra 
për të cilat duhet ta lavdërojmë Perëndinë. 
Ai është krijuesi i të gjitha gjërave, Mbreti i 
mbretërve, Komandanti i ushtrisë. Është e 
drejtë që të fillojmë lutjet tona me një qëndrim 
falenderues (Psalmi 92:1).

Metoda: Adhurim nëpërmjet psalmeve
Ndajini adoleshentët në grupe me katër ose 

pesë. Jepuni atyre një copë letër, një Bibël dhe 
një stilolaps. Kërkojini të lexojnë Psalmin 103 
(një pjesë të tij ose të gjithë psalmin nëse e lejon 
koha) dhe të bëjnë një listë të karakteristikave 
të Perëndisë. Kur të mbarojë kërkimi, mund 
t’i mblidhni adoleshentët dhe të keni një kohë 
adhurimi. Inkurajojini ata që ti bazojnë lutjet e 
tyre në atë që kanë gjetur.

Rrëfimi
Shumë shpesh kur vijmë në prezencën 
e Perëndisë me lutje bëhemi shumë të 
vetëdijshëm për mëkatshmërinë tonë. Mëkati 
duhet të rrëfehet nëse duam të kemi faljen e 
Perëndisë (1 Gjonit 1:9). Jini të hapur para 
Perëndisë. Është e pamundur që t’i fshehim 
gjë Atij. Rrëfejani me ndershmëri Atij 
mëkatin tuaj, kërkoni që t’ ju falë dhe kërkoni 
ndihmën e Tij që të largoheni nga ai mëkat. 
Do të shihni se Perëndia është i mëshirshëm 
dhe i gatshëm për të falur (Psalmi 103:12). 

Metoda: Si merret Perëndia me mëkatin tim
Jepuni adoleshentëve materialin 19. Kërkojini 

që të lidhin 
referencat në 
të majtë me 
thëniet në të 
djathtë. Ata 
do të zbulojnë 

mënyrat se si merret Perëndia me mëkatet e rrëfyera.

Materiali 19

PROGRAMI

 Mikea 7:19 e kuqja është kthyer në borë të bardhë

 Psalm 103:12 janë larguar aq larg sa lindja është nga perëndimi

 Isaiah 1:1  nuk do të kujtohen më kurrë 

 Hebrenjve 10:17 Të hedhura në thellësi të detit
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Mikea 7:19 
e kuqja është kthyer në borë të 
bardhë

Psalm 103:12
janë larguar aq larg sa lindja është 
nga perëndimi

Isaiah 1:18 nuk do të kujtohen më kurrë
Hebrenjve 10:17 Të hedhura në thellësi të detit
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Falenderim
Kaloni kohë duke e falenderuar Perëndinë 
për gjithçka që ka bërë për ju. Si dhe Ta 
falenderoni për Zotin Jezus dhe gjithçka që 
Ai ka bërë, kujtohuni të falenderoni Perëndinë 
për bekimet e përditshme që Ai jep. Ushqim, 
shtëpi, familje, shëndet – kemi kaq shumë 
gjëra për të qenë mirënjohës. E dimë të 
gjithë që është një mirësjellje që të themi 
“faleminderit” kur marrim një dhuratë, po 
ashtu është e drejtë që duhet ta falenderojmë 
Perëndinë për gjithçka që Ai na ka dhënë. 

Metoda: Ndaj një pikë lavdërimi
Kërkojini adoleshentëve të mendojnë për 
jetët e tyre dhe të zgjedhin një gjë për të cilën 
ata janë falenderues në mënyrë të veçantë. 
Pas disa minutash qetësie, jepini secilit një 
mundësi për të ndarë.

Kërkesat
Ne gjithashtu mund të sjellim kërkesat tona 
para Perëndisë. Në mendjen e disa njerëzve, 
të kërkuarit e gjërave është arsyeja e parë për 
t’u lutur. Por, vetëm kur e kemi adhuruar 
Perëndinë, ia kemi rrëfyer Atij mëkatin 
tonë dhe e kemi falenderuar atë për të gjithë 
mirësinë e Tij, jemi me qëndrimin e drejtë për 
t’ia sjellë kërkesat tona Atij. Kjo është radha 
e duhur. Megjithatë ne nuk duhet të kemi 
frikë ose turp që të sjellim dëshirat tona para 
Perëndisë.  Ai ka shumë dëshirë t’i dëgjojë 
fëmijët e Tij të luten dhe na premton që do 
të plotësojë të gjitha nevojat tona (Filipianëve 
4:19).

Për kë duhet të lutemi?
Tek Efesianët 6:18–20, Pali gjithashtu flet 
se për kë duhet të lutemi. Sipas vargut 18, 
ne duhet të lutemi për të gjithë familjen e 
krishterë, shokët tanë ushtarë. Mbani mend 

që të luteni për misionarët, pastorët, drejtuesit 
e të rinjve dhe të tjerë të krishterë të rinj. 
Lutja do të ndihmojë ushtrinë e Krishtit në të 
gjitha betejat e saj. Ne të gjithë jemi në betejë 
dhe ndonjëherë ndihemi sikur jemi vetëm. 
Ndërsa lutemi për të tjerët dhe ndërsa lutemi 
për veten, ne forcohemi dhe inkurajohemi në 
këtë betejë. A luteni rregullisht për të tjerët? 

Sigurohuni që ta bëni 
këtë.

Metoda: Disku i 
lutjes
Fotokopjoni materialin 
20 dhe 21 në letër të 
trashë, për adoleshentët. 
Ata duhet t’i presin 
të tre rrathët. Pastaj 
ata duhet të shkruajnë 
emrat e personave për 
të cilët duan të luten. 
Në “rrethin e javës” 
(me shtatë pjesë) ata 
do të shkruajnë emrat e 
njerëzve për të cilët duan 
të luten një herë në javë, 
si pjesëtarë të familjes 
dhe shokë të ngushtë. 

Në “rrethin e muajit” (me 31 pjesë) ata mund 
të shkruajnë emrat e njerëzve për të cilët duan 
të luten një herë në muaj.  Mund të mos kenë 
kohë për ta plotësuar menjëherë të gjithin, por 
mund të vazhdojnë në shtëpi. Nëse shkruajnë 
me laps, kjo mund t’i japë atyre mundësi të 
bëjnë ndryshime më vonë. Pastaj adoleshentët 

Materiali 20
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do të mbërthejnë së bashku të tre rrathët me një 
kapëse tunxhi (kapëse letrash). Çdo ditë do të 
rrotullojnë rrethin e javës dhe rrethin e muajit 
për të gjetur se për kë duhet të luten. Kjo do t’i 
ndihmojë ata që të organizojnë ndërmjetësimin e 
tyre. Mund ta përfundoni mësimin me një kohë 
lutjeje në grupe të vogla. Adoleshentët mund të 
përdorin disqet e tyre të lutjes për herë të parë.

Përfundimi 
Pa lutje armatimi ynë shpirtëror do të ishte 
pak i dobishëm. Duhet të veshim çdo pjesë 
armatimi me lutje. Lutuni çdo ditë për 
nevojat e shokëve tanë ushtarë dhe nëpërmjet 
lutjes ushtria e Krishtit do të marshoj drejt 
fitores! ●

Gjithmonë duke u lutur
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Synimi: Ne duam që adoleshentët 
Të marrin në konsideratë qëndrimet 
e ushtarëve të ndryshëm që jetuan në 
kohën e Jezusit.

Të kuptojnë çmimin që Zoti Jezus pagoi 
në kryq.

Të falenderojnë Perëndinë për shpëtimin 
e tyre.

Për të kërkuar me të vërtetë rrugën për 
tek Perëndia.

Hyrje: Predikimi në skeçbord
Z m a d h o n i 
Vizualin 29 
dhe tregojani 
grupit. Do 
ta plotësoni 
s k e ç b o r d i n 
në mënyrë 
progresive me 
një shënues 
të zi, ndërsa 
v a z h d o n i 
me mësimin. 
Vizuali 30 
tregon se 
si duhet të 

duket skeçbordi kur të 
plotësohet. Fotokopjoni 
materialin 22 dhe 
jepjani adoleshentëve 
me një stilolaps dhe 
diçka për ta mbështetur. 
Ata do të përpiqen të 
plotësojnë skeçbordin e 
tyre ndërsa dëgjojnë. 

Do ta mbyllim serinë e mësimeve mbi 
ushtarin e krishterë duke parë disa ushtarë 
dhe reagimin e tyre ndaj Zotit Jezus. Këta 
ushtarë realë, në të vërtetë jetuan në kohën 
kur Zoti Jezus ishte këtu në tokë. Një grup 
ishte i ngjashëm me ushtarët e thjeshtë në 
ushtrinë e sotme. Të tjerët ishin më shumë si 
togerë. Ata quheshin centurionë sepse ishin 
komandantë të njëqind ushtarëve.

Ushtarët tek kryqi: Gjoni 19:23–24
Përpiquni të përfytyroni pamje. Tre burra të 
varur në tre kryqe. Rrotull është një turmë 
me grupe të ndryshme njerëzish. Ushtarët 
bëjnë rojë. Udhëheqësit judej janë aty, që 
të sigurohen që Jezusi të vdesë. Disa prej 
ndjekësve të Jezusit janë atje, gjithashtu. 
Grupe të interesuara spektatorësh mblidhen 
për kuriozitet. Në kryqin në qendër, Zoti 
Jezus Krisht, Perëndia Bir, është duke vuajtur 
dhe duke vdekur si një sakrificë për mëkatin. 
Ai po merr ndëshkimin për mëkatin që ti 
dhe unë meritojmë. Ai po e bën këtë me kaq 
dëshirë. 

Grupet e ndryshme të njerëzve kanë reagime 
të ndryshme për sa i përket vdekjes së Jezusit. 
Disa janë të lumtur ndërsa e shohin atë duke 
vdekur. Disa janë të goditur nga dhembja. Të 
tjerët tallen. Por në mënyrë të mahnitshme, 
në mes të kësaj pamjeje unike, janë një grup 
ushtarësh që në të vërtetë nuk duan t’ia dinë 
për Jezusin dhe vdekjen e Tij. Në fakt ata po 
ndajnë me njëri tjetrin rrobat e Jezusit. Pastaj 
kanë një veshje që nuk ka tegela të qepura, por 
është endur si një copë e vetme nga fillimi deri 
në fund. Nuk e vendosin dot se kush duhet ta 
marri atë. Kështu që çfarë bëjnë ata, ndërsa 
Zoti Jezus vuan dhe vdes? Ata hedhin short 
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(kumar) për të gjetur se kush do ta merrte këtë 
veshje të veçantë!  Si mund të bëjnë një gjë të 
tillë në prezencën e Jezusit që është varur në 
kryq? Sepse ata nuk duan t’ia dinë për Jezusin. 
Ata jetojnë vetëm për vete. Ata janë ushtarë 
mizorë dhe të pashpirt që bëjnë punën e tyre 
duke gozhduar njerëz në kryq dhe më pas duke 
ndarë midis tyre rrobat e viktimave të tyre.

Ka mundësi që ju të jeni indiferentë si ishin 
ata! Dini për Jezusin dhe për atë që Ai ka bërë 
për ju. E megjithatë jeni të pavëmendshëm 
ndaj Zotit Jezus dhe shpëtimit të tij. Kurrë 
nuk i keni kërkuar Zotit Jezus që t’ ju falë. 
E keni refuzuar atë herë pas here. Nuk jeni 
një ushtarë në ushtrinë e Perëndisë dhe në 
të vërtetë nuk doni t’ia dini. Kjo është një 
tragjedi. Jeni në rrezik të madh për t’u ndarë 
prej Zotit përjetësisht.

Centurioni në kryq: Marku 15:37–39
Orët e errësirës kishin mbuluar tokë. Zoti 
Jezus thirri me një zë të lartë, “Perëndia im, 
Perëndia im, përse më ke braktisur?” Pastaj 
Jezusi vdiq. Për këtë erdhi Ai në tokë, që 
të jetonte dhe të vdiste në mënyrë që ti dhe 
unë të shpëtoheshim. Çfarë çmimi pagoi Ai 
që ju të jeni të falur për mëkatin tuaj, që të 
jetoni për të kënaqur Perëndinë dhe një ditë 
të shkoni të Qiell. Gjithçka që bëri Ai ishte 
për ju. Shumë në kryq, nuk shfaqën ndonjë 
interes. Por një njeri shfaqi interes. Ai ishte 
centurioni që qëndronte para kryqit. Ai e 
pa Jezusin të vuante. Ai e dëgjoi kur Jezusi 
kërkoi që të faleshin armiqtë e Tij. Centurioni 
e kuptoi dhe pastaj e shpalli me zë të lartë, 
“Në të vërtetë, ky njeri ishte Biri i Perëndisë.”

Nuk e dimë nëse centurioni në të vërtetë 
pranoi Krishtin si Shpëtimtar, siç edhe Bibla 
nuk na e tregon këtë. Por sigurisht që ai po 
bënte hapa në drejtimin e duhur. Ai pranoi se 
Jezusi ishte vërtetë Perëndi. Ushtarët e tjerë 
nuk donin t’ia dinin për Jezusin, por ai e pa 
dhe ishte i bindur se kush ishte Jezusi. Nuk 
ishte e mjaftueshme që vetëm ta dinte këtë. 

Shumë njerëz e dinë, por nuk e kanë pranuar 
Krishtin si Shpëtimtar. Mos e ndërprisni 
atë që Krishti kërkon për shpëtimin tuaj. 
Kërkoni faljen e Zotit sot. Veproni mbi atë 
që dini. Mos e lejoni armikun e Perëndisë, 
Satanin, t’ ju pengojë që të vini tek Zoti Jezus.

Centurioni që po kërkonte Veprat 10:1–48
Korneli ishte një person me jetë të mirë dhe 
një burrë që kishte frikë Perëndinë. Ai u jepte 
me bujari atyre që ishin në nevojë dhe lutej 
rregullisht. Ai po kërkonte për një rrugë për 
tek Perëndia. Por ai nuk kishte dëgjuar për 
sakrificën e Zotit Jezus në kryq. Nëpërmjet 
një ndërthurjeje të një vizioni dhe të një ftese 
prej shërbëtorëve të Kornelit, Pjetri për herë të 
parë e kuptoi që duhej ta çonte ungjillin tek ata 
që nuk ishin judej.  Kur Pjetri arriti në Cezare 
ai gjeti një turmë njerëzish që po e priste në 
shtëpinë e Kornelit, për të dëgjuar atë që Zoti e 
kishte urdhëruar t’ua thoshte atyre. Kur Pjetri 
predikoi për jetën, vdekjen dhe ringjalljen e 
Zotit Jezus dhe për domosdoshmërinë e të 
besuarit në Të, Fryma e Shenjtë erdhi dhe 
Korneli dhe të gjithë në shtëpi u shpëtuan. 
Korneli po kërkonte me sinqeritet rrugën për 
tek Perëndia dhe e gjeti nëpërmjet Jezusit. Më 
pas ai jetoi vërtetë për Perëndinë.

Kujt ushtari i ngjani ju
Kujt prej këtyre ushtarëve i ngjani ju? A jeni 
si ata që hidhnin short tek kryqi ndërsa Jezusi 
vdiq, duke treguar që nuk duan t’ia dinë? A 
jeni si centurioni në kryq që e kuptoi se kush 
ishte Jezusi? Apo jeni si ai që po kërkonte 
rrugën për tek Perëndia?

Qofshi si Korneli – duke besuar në 
Komandantin, Zotin Jezus Krisht. Sigurohuni 
që të jeni në ushtrinë e Perëndisë, jo në të 
Satanit. Cila është përgjigja juaj ndaj kësaj 
nxitje përfundimtare prej Fjalës së Perëndisë.

N D A R J A  E  M Ë S I M I T

Nxitja përfundimtare
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Mund ta mbyllni serinë e mësimeve mbi ushtarin 
e krishterë me një kohë përsëritjeje. Ja ku janë 
disa mundësi prej të cilave mund të zgjidhni:

Metoda: Bëni një ushtar

Përgatitjet:

• Bëni katër kopje të Vizualit 31 dhe pritini 
pjesët e ndryshme të armatimit.

• Bëni katër kopje të Vizualit 32 dhe pritini 
kutitë e ndryshme me tekst.

• Vendosini të gjitha pjesët e armatimit në 
një kuti në mes të dhomës.

• Vendosini karriget në rreth ne mes të 
dhomës rreth kutisë.

• Vendosni nga një poster A3 bosh në çdo cep 
të dhomës.

• Vendosni ngjitës stick dhe shënues afër 
secilit poster në cepat e dhomës.

• Vendosni një zar në një kuti të vogël të hapur 
e cila mund të kalohet dorë më dorë.

Si të lutemi:

• Ndajini adoleshentët në katër skuadra dhe 
çdo skuadre caktojini një poster.

• Kërkojini adoleshentëve të ulen ku të duan 
në rreth. 

• Zari do të shkojë nga njëri tek tjetri në 
rreth dhe adoleshentët do ta hedhin nga një 
herë, njeri pas tjetrit. 

• Nëse dikujt i bie njëshi, dyshi, treshi, katra 
ose pesa ai do të qëndrojë ulur dhe do t’ia 
kalojë zarin personit tjetër.

• Nëse i bie gjashta, ai do të shkojë tek kutia 
në mes, do të marri një pjesë armatimi ose 
një kuti teksti sipas dëshirës së tij dhe do ta 
ngjisë në poster.

• Pastaj duhet të kthehet dhe të ulet në 
çfarëdo karrige që është bosh dhe të presë 
derisa zari të vijë prapë tek ai që të mund 
të luajë përsëri. 

• Në poster çdo pjesë e armatimit (p.sh brezi) 
duhet të jetë e lidhur me fjalën e duhur (“E 
vërteta” ) dhe me përshkrimin e duhur 
(Besoje Fjalën e vërtetë të Perëndisë dhe 
jeto sipas saj, si Zoti Jezus).

• Qëllimi është që të mbarohet posteri sa 
më shpejt të jetë e mundur, me çdo gjë në 
vendin e duhur.

Rregulla shtesë:

• Ata që janë duke pritur për të hedhur zarin 
duhet të qëndrojnë ulur.

• Nuk ka rëndësi nëse disa persona të të njëjtit 
grup janë në poster në të njëjtën kohë. Kjo 
mund të ndodhë nëse shumë personave u 
bie gjashta.

• Nuk mund të ndryshoni karrige, vetëm 
nëse ktheheni nga posteri.

• Lejohet të komunikoni me pjesën tjetër të 
skuadrës.

Vizuali 31

Vizuali
31

Vizuali 32

E vërteta
T’i besosh Fjalës së Perëndisë 
dhe të jetosh sipas saj, si Zoti 

Jezus

Drejtësia
Të dish që je i sigurt në 

Krishtin, pavarësisht akuzave 
të Satanit

Paqa
Të predikosh Ungjillin që sa 
më shumë të pajtohen me 

Perëndinë

Besimi
Të mbash mend se kush është 
Perëndia dhe të mbështetesh 

në premtimet e Tij.

Shpëtimi
Të mbash fokusin tën në ditën 
e fundit të shpëtimit dhe jo në 

të tashmen

Fryma
Të mëshosh përmendësh vagje 

kyç dhe të varesh në to në 
betejë

Vizuali
32
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• Nëse sheh një gabim në poster mund ta 
korrigjoni para se të ktheheni.

Nëse shkoni në poster dhe shihni që pjesa që keni 
marrë është e vendosur në poster, duhet ta sillni 
në kutinë në mes dhe të uleni.

Metoda: Gotat plastike
Keni nevojë për rreth tridhjetë gota plastike. 
Ndajini adoleshentët në dy skuadra dhe bëjini 
pyetje në mënyrë të alternuar (shihni listën më 
poshtë). Personi që i përgjigjet pyetjes vendos 
dy gota plastike mbi njëra tjetrën, mbi tavolinë, 
duke formuar një kullë me gota plastike ndërsa 
vazhdon kuici. Dy skuadrat do të konkurrojnë 
se kush do ta ndërtojë kullën më të lartë. Në 
fund të kuicit jepini dhjetë pikë për çdo gotë 
plastike të vendosur në kullë. Nëse me kalimin 
e kohës njëra prej skuadrave e sheh që kulla e 
tyre rrezikon të rrëzohet, ata mund të fillojnë 
një kullë të dytë. Por gotat në kullën e dytë vlejnë 
vetëm pesë pikë secila. 

1. Cila pjesë e armatimit mbron të 
krishterin prej shigjetave të zjarrta të 
Satanit? (Mburoja e së vërtetës.) 

2. Prej kujt na ndihmon të ruhemi, brezi i 
së vërtetës? (Mësimit të rremë.)

3. Kur duhet të luten të krishterët, sipas 1 
Thesalonikasve 5:17? (Gjithmonë.)

4. Cila pjesë e armatimit mbron mendjen 
e të krishterit prej sulmeve të Satanit? 
(përkrenarja e shpëtimit.)

5. Çfarë duhet të bëjnë të krishterët kur 
janë të vetëdijshëm për mëkatin në jetët 
e tyre? (T’ia rrëfejnë Perëndisë.)

6. Jepni dy gjëra që kemi mësuar të cilat 
të krishterët duhet t’i bëjnë me Fjalën e 
Perëndisë? (Lexoje, bindu, ndaje.)

7. Cila pjesë e armatimit na kujton që 
mirësia e përkryer e Zotit Jezus është 
kredituar në llogarinë e mëkatit të të 
krishterit? (Parzmorja e drejtësisë.) 

8. Jepni dy gjëra që duhet të formojnë një 
pjesë të kohëve tona të lutjes. (Adhurim, 
rrëfim, falenderim, kërkesë.)

9. Thoni dy prej shigjetave të zjarrta 
që Satani përdor. (Zemërim, frikë, 
vetëkeqardhje, vetmi.)

10. Cila pjesë e armatimit na ndihmon ne 
që të mos jemi hipokritë? (Brezi i së 
vërtetës.)

11. Cilat janë dy gjëra që mund të bëni që 
mëkatet tuaja të falen? (Kthehu prej 
mëkatit, beso në Krishtin.)

12. Cila është shpresa e mrekullueshme 
që të krishterët presin? (Jezusi po vjen 
përsëri.)

13. Nga e dinin njerëzit që shkruan Biblën 
se çfarë të shkruanin? (Fryma e Shenjtë 
i drejtoi ata.)

14. Cilat janë tre fjalët që fillojnë me “P” 
dhe “F” të cilat janë arsyet për të besuar 
në Perëndinë? (Person, premtim, fuqi.)

15. Cila është pjesa e tretë e armatimit 
që përmendet? (Këpucët e ungjillit të 
paqes.)

16. Jepni dy lloje personash për të cilët të 
krishterët duhet të luten? (Misionarët, 
pastorët, drejtuesit e të rinjve, të 
krishterët e tjerë.)

Metoda: Kohë lutjeje dhe fleta për shtëpi
Fotokopjoni materialin 
23 për të gjithë 
adoleshentët. Kërkojini 
adoleshentëve të lexojnë 
me zë të lartë pjesë të 
ndryshme. Kaloni një 
kohë lutjeje të bazuar 
në të. Adoleshentët do 
ta marrin në shtëpi 
për t’iu referuar në të 
ardhmen. ●

Nxitja përfundimtare

Materiali 23

Perëndia: Satani

A po e perdor 
armën e lutjes?

Mund të luteni në çdo kohë 
duke përdorur

Adhurim

Rrëfi m

Falenderim

Kërkesë

A po e përdor të gjithë 
armatimin e Perëndisë?

• Brezi i së Vërtetës
• Parzmorja e Drejtësisë
• Këpucët e Ungjillit të Paqes
• Mburoja e Besimit
• Përkrenarja e Shpëtimit
• Shpata e Frymës

Efesianëve 6:10-18

Mbani 
mend 

reagimin e 
ushtarëve të 

ndryshëm ndaj Jezusit. Disa nuk donin t’ia dinin; njëri e kuptoi se kush ishte Jezusi; dhe një tjetër ia dha 
jetën e tij Jezus 

Krishtit.

Kujt 
ushtari i 
ngjani ju?

Jini si 
Korneli.

Varet
nga
ju!

A e kenikuptuar se një luftëshpirtërore po ndodh midisPerëndisë dhe Satanit?

Satani u mund në kryq dhe në varr.

Krijues
I Plotfuqishëm 
Shumë engjëj
Duhet të ketë 

vendin e parë

Një engjëll i rënë
Fuqi e kufi zuar

Frymëra të liga
Dëshiron vendine Perëndisë

A keni hyrë
në ushtrinë

e Perëndisë?
Përgjigja është ose “po”
ose “ jo”.

Si mund të hyni në 
ushtrinë e Perëndisë?

• Prano mëkatin tënd
• Pendohu
• Beso në Krishtin
Pastaj jeto për 

Jezusin!

Materiali
23
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Përmbledhje Vizuali

Beteja
• Lufta shpirtërore

• Strategjia e armikut
• Të hysh në ushtri

• Gati për Betejë

Armatimi
• Brezi • Parzmorja • Këpucët
• Mburoja • Përkrenarja • Shpata

• Lutja

Nxitja 
përfundimtare



Vizuali1

“Uuu, 
e ndjeve?!”

“Po, mendoj se 
nuk jemi vetëm 
në këtë botë!”



Vizuali 2

Duhet të zërë 
vendin e parë 

Dëshiron 
vendin e 

Perëndisë  

Shumë 
engjëj 

Frymëra 
të liga

I gjithë-
fuqishëm 

Me fuqi të 
kufizuar

Krijuesi Një engjëll 
i rënë

Perëndia Satani



Vizuali 3

Taktikat 

e Satanit

Verbon mendjet e 
jobesimtarëve ndaj 
mesazhit të Ungjillit

2 Korintasve. 4:4.

E rrëmben 
Fjalën e 

Perëndisë.
Mateu 13:19

Ai i robëron njerëzit.
2 Timoteut 2:26



Vizuali 4

7
Shihni 2 Korintasve 4:4 
dhe shkruani një prej 
taktikave të Satanit me 
jobsimtarët.

7 8
Kontrolloni tek Mateu 
13:19 për të gjetur një 
dredhi tjetër të armikut.

8 9
Taktika e tretë e Satanit 
gjendet tek 2 Timoteut 
2:26. Çfarë është ajo?

9

4
Cila ishte përgjigja e 
Perëndisë ndaj ambicies 
krenare të Satanit? 
Shikoni Juda 6.

4 5
Vini re dy emra 
të Satanit në këtë 
referencë: Mateu 4:3; 1 
Gjoni 3:8.

5 6
Vini re edhe dy emra më 
shumë për Satanin që 
tregojnë karakterin e 
tij. Shihni Gjoni 8:44.

6

E dhëna 1
Cilat ishin dy rreziqet 
kur mendojmë për 
armikun e Perëndisë, 
Satanin?

1 2
Bëni një listë të disa 
gjërave që janë të 
rrezikshme për ne nëse 
përfshihemi në to?

2 3
Sa herë shfaqet fraza 
“unë do të” tek Isaia 
14:13–14?

3E dhëna E dhëna

E dhëna E dhëna E dhëna

E dhëna E dhëna E dhëna
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Materiali 1
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Materiali 2

1. _________________________  

__________________________

2. ________________________  

__________________________

3. ________________________  

__________________________

4. ________________________  

__________________________

5. ________________________  

__________________________

6. ________________________  

__________________________

7. _________________________  

__________________________

8. ________________________  

__________________________

9. ________________________  

__________________________

1. _________________________  

__________________________

2. ________________________  

__________________________

3. ________________________  

__________________________

4. ________________________  

__________________________

5. ________________________  

__________________________

6. ________________________  

__________________________

7. _________________________  

__________________________

8. ________________________  

__________________________

9. ________________________  

__________________________

Të kërkosh për të dhënat

Ndiqni kartat në mur në renditjen e 
duhur. Plotësoni përgjigjet më poshtë. 

Fleta e të dhënave

Të kërkosh për të dhënat

Ndiqni kartat në mur në renditjen e 
duhur. Plotësoni përgjigjet më poshtë. 

Fleta e të dhënave
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