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Të ndjekësh Jezusin

Hyrja
Manuali Të
Ndjekësh
Jezusin është
prodhuar
nga Bashkësia e
Ungjillizimit të Fëmijëve®
e Evropës për shërbesën e Nxitjes për të
Rinjtë. Është pjesë e një cikli pesë vjeçar dhe
siguron material të mjaftueshëm për 12-24
sesione.

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.

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.

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.

Të ndihmosh
adoleshentët
që të ndjekin
Jezusin

Të synosh
t
mendjet, zemra
e d uar t
njohje

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

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.

Du k e përdor u r
një sërë
me tod a sh

NDARJA E MËSIMIT
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
materialet për
Përgatitni vizuarlet’u t’u shpërndarë
dhe materiale pë
jepen për të
shpërndarë
gjitha mësimet.
Ata kanë numra
dhe janë 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 ose të përdoren në video
projektor.
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Hyrja

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 i
përmbledhjes” duhet të përdoret për të
përmbledhur mësimet e mëparshme dhe për
të shpjeguar vazhdimësinë. Përsëri është më
mirë të zbulohet pak nga pak.
Përmbledhje Vizuali

Materialet për
N
I
S
shpërndarje duhet të
JEZU
fotokopjohen dhe t’u
ndahen adoleshentëve.
Ata përfshijnë disa ide
krijuese: fjalëkryqe,
Përmbledhje
tabela, pyetje etj.
Vizuali
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.
sh
Të ndjekë

Pse të ndjekësh Jezusin?
Pjetri • I Ndryshuar Përgjithmonë
• Dështimet dhe Fitoret
Gjoni • Një Ndjekës i Përkushtuar
• Duke Pritur me Shpresë
Juda • Duke Ndjekur me Shtirje
• Drejt Shkatërrimit
Andrea • Duke i Sjellë të Tjerët tek
Jezusi
• Duke Ndarë Mesazhin
Maria • E Çliruar nga Mëkati
• E Fuqizuar për të Shërbyer
Të Jesh një Ndjekës i Vërtetë

Mësuesi gjithashtu mund të përdorë dosjet
Power Point, në CD.
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Të shtosh
ngjyra me CD-në

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.
Vetëm zotëruesi i këtij materiali ka të
drejtën e përdorimit të CD-së.
Shpresojmë që ky material të jetë një bekim
për shumë mësues dhe adoleshentë.

M

Të ndjekësh Jezusin

së imi

Pse të ndjekësh Jezusin?
Synimet: Ne duam që adoleshentët:
të kuptojnë se kush është Jezus Krishti
dhe pse jeta dhe mësimi i Tij janë ende të
përshtatshme për ne sot.
të rriten në kuptimin dhe dashurinë e
tyre për Shpëtimtarin e tyre.
të falënderojnë Perëndinë për hirin e Tij
për ta që i ka thirrur të jenë ndjekësit e Tij.
të përgjigjen pozitivisht ndaj thirrjes për
të ndjekur Jezusin.

Hyrje: Lajmi i fundit
Para mësimit kërkojini
tre adoleshentëve që të
përgatiten që të marrin
I
lAJM
pjesë në një “intervistë”
televizive. Përdorni
skenarët në Materialin
JMiI
lAial
Mater
1. Përdorni intervistën e
parë këtu dhe dy të tjerat
aty ku ju tregohet. Çdo herë prezantoni pjesën
duke thënë, “Sapo kemi marrë një lajm të
fundit nga Izraeli. Reporteri (vendosni emrin)
është tani në vendin e ngjarjes për të folur me
një dëshmitar okular. (Emri), a mund të na
tregosh se çfarë ka ndodhur?”

1

filloi shërbesën e Tij publike. Megjithatë
deri në atë pikë, Ai ishte, pak a shumë,i
panjohur. Kishte lindur si fëmijë i një gruaje
fshatare, në një fshat jo të famshëm. Punoi në
një punishte marangozi deri në moshën 30
vjeç. Pastaj për tre vjet Ai ishte një predikues
shëtitës. Nuk kishte një familje apo një shtëpi
të Tijën.
• Ai kurrë nuk shkroi një libër,
megjithatë, për të janë shkruar më
shumë libra se për këdo tjetër. Ajo që
mund të quhet si biografia e Tij tani
është përkthyer tërësisht ose pjesërisht
në më shumë se 2,000 gjuhë.

Materiali 1

AJM NË 24 ORË
LAJME

JMI
lA
I FUNDIT

Djali, me drekën
e të cili u ushqyen
5,000 veta
(Gjoni 6:1-14)

AJM NË 24 ORË
LAJME

I FUNDIT

I paralizuari të cilin e
zbritën shokët e tij
nga çatia
(Marku 2:1-12)

AJM NË 24 ORË
LAJME

1

I FUNDIT

Bartimeu, disa minuta
pasi Jezusi i ktheu
shikimin
(Marku 10:46-52)

• Ishim rreth 20,000 veta që po ndiqnim Jezusin në një vend
të shkretë, po bëhej vonë dhe të gjithë ne ishim të uritur
• Dishepujt dukeshin vërtetë të shqetësuar dhe po pyesnin
rrotull se kush kishte ushqim– atëherë unë i tregova për
pesë bukët e mia dhe dy peshqit
• Njëri prej tyre, Andrea, më çoi tek Jezusi dhe unë ia
dhashë me kënaqësi Atij çdo gjë që kisha

• Ai i theu, i ndau dhe në mënyrë të mahnitshme u
ushqyen të gjithë – madje u mbushën edhe 12 shporta me
pjesët e mbetura
• Kur të gjithë e panë këtë ata thanë, “Me siguri ky duhet
të jetë profeti”

• Doli fjala se Jezusi ishte kthyer në Kapernaum por ishte
gati e pamundur që ta takoje Atë

• Unë kisha shumë dëshirë ta takoja sepse Ai ishte shpresa
ime e vetme sepse unë nuk mund të ecja
• Kjo nuk i ndaloi shokët e mi – edhe pse nuk mund të
hynin në shtëpinë ku ishte Jezusi, ata më ulën futën nga
çatia

• Përshkruaj lëshimin poshtë nga çatia, reagimin e turmës
dhe shikimin e fytyrës së Jezusit

• Ai më tha, “Bir, mëkatet e tua janë falur … ngrihu,
merr vigun tënd dhe ec?” Ashtu bëra dhe ja ku jam, duke
qëndruar mbi dy këmbët e mia. Është e mahnitshme!

• Isha ulur duke lypur në vendin tim të zakonshëm këtu në Jeriko
dhe dëgjova një turmë të madhe dhe shumë rrëmujë
• Kur dëgjova se ishte Jezusi fillova të bërtisja që t’i tërhiqja
vëmendjen

• Të gjithë më thoshin që të pushoja por unë nuk i dëgjoja– në
fakt kjo më bëri të bërtisja më shumë sepse e dija se Jezusi ishte e
vetmja shpresë
• Gjëja tjetër që më thanë njerëzit ishte se Jezusi po më thërriste

• Unë shkova tek Ai dhe Ai më pyeti se çfarë dëshiroja që të bënte

• Nuk m’u desh të mendoja shumë – I kërkova që të më kthente
shikimin

• Ai tha, “Shko ; besimi yt të shëroi,” dhe menjëherë unë mund të
shikoja,! Unë mund të shikoj çdo gjë, është e mrekullueshme!

Kush është Jezusi?

Vizuali 1

(Tregoni Vizualin 1 duke mbuluar tekstin,
të cilin do ta
?
Kush është Jezusi
zbuloni ndërsa
Pse ta ndjekësh Atë?
përparoni me
A po të thërret Ai ty që ta ndjekësh
Atë?
mësimin). Jezusi
altëibëhemusit?
Si mund
Vizu
një ndjekës i Jez
shkaktoi vërtetë
një tronditje kur

1

• Ai nuk kishte arsimim të veçantë, por
mijëra universitete, seminare, kolegje dhe
shkolla janë themeluar në emrin e Tij.
• Ai kurrë nuk pati një ushtri dhe nuk
udhëhoqi një kryengritje, e megjithatë
miliona njerëz kanë dhënë jetën e tyre
në çështjen e Tij dhe mijëra ende e bëjnë
këtë çdo vit.
• E gjithë historia në botën perëndimore
është e ndarë në vitet para se Ai të lindte
dhe në ato që erdhën pas lindjes së Tij.
Tani jemi në vitin (vendosni vitin) A.D.,
që janë shkronjat e para të fjalëve latine
Anno Domini që do të thotë “në vitin e
Zoti tonë” ose pas Krishtit”.
Jezus Krishti ka pasur një ndikim shumë
më të madh në histori se kushdo tjetër.
E megjithatë shumë njerëz sot nuk kanë
dëgjuar kurrë për Të ose nuk janë të qartë
se kush është Jezusi në të vërtetë dhe çfarë
rëndësie kanë mësimet e tij për ne sot.
Gjatë javëve që do të vijnë ne do ta shohim
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MËSIMI

1

Pse të ndjekësh Jezusin?

më nga afër këtë Person të shquar ndërsa
do të shqyrtojmë jetët e disa prej atyre që
ishin pranë Tij. Do të zbulojmë se përse kaq
shumë njerëz ishin gati të linin çdo gjë për
ta ndjekur Atë dhe përse ende sot thërret
njerëz që ta ndjekin Atë.

Kur filloi e gjitha kjo
(Lexoni Gjoni 1:1-5 dhe bëni pyetjet e
mëposhtme). Kush ishte në fillim me
Perëndinë kur filloi krijimi (vargu 1-2)?
Fjala. Kush është Fjala? Ai është Perëndia
Biri, personi i dytë i Trinitetit. Cilat gjëra u
bënë me anë të Tij (vargu 3)? Gjithçka.
Në kohën e Jezusit njerëzit e kishin të
vështirë të kuptonin se Jezusi kishte
ekzistuar para se të lindte në Betlehem.
Edhe pse Gjon Pagëzori kishte lindur rreth
gjashtë muaj para Jezusit (Lluka 1:26), ai e
tregoi me qartësi se Jezusi kishte ekzistuar
para tij (Gjoni 1:15).

Lindja e Jezusit
Maria, një virgjëreshë, mbeti shtatzënë nga
Fryma e Shenjtë (Lluka 1:35), lindi një djalë
dhe e quajti Jezus (Mateu 1:21,23).
Ka dy fjalë që përdoren për ta përshkruar Atë
tek Gjoni 1:4-5? Jetë dhe dritë. Jezusi tha,
“Unë jam drita e botës” (Gjoni 8:12). Ai erdhi
si dritë në këtë botë të errët të mallkuar nga
mëkati. Ai u bë si ne ( Gjoni 1:14) që të mund
të vdiste në vendin tonë në mënyrë që të
mund të na jepte ne jetë – jetë të përjetshme.
Është e vështirë për ta kuptuar, por mund të
themi se Jezusi është dhe gjithmonë ka qenë
100 për qind Perëndi (Gjoni 1:18). Në të
njëjtën kohë, për shkak se ka lindur në këtë
botë si njeri, Ai gjithashtu është 100 për qind
njeri (Galatasve 4:4). Ai jetoi 33 vjet në këtë
tokë në formë trupore (Filipianëve 2:7). Jezusi
ndryshon nga ne sepse Ai nuk mëkatoi kurrë
(Hebrenjve 4:15).
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Rinia e Jezusit
Nuk duhet të harrojmë se edhe Zoti Jezus
ka qenë në moshën tënde. Nga shkruesit
e ungjillit mësojmë shumë pak për rininë
e Tij. E dimë se Ai kishte vëllezër dhe
motra (Mateu 13:55-56) dhe se Ai i bindej
prindërve të Tij (Lluka 2:51). Kur ishte 12
vjeç, Ai shkoi për herë të parë në Jeruzalem
(Lluka 2:40-52). Në atë kohë, kur e gjithë
familja e Tij u largua, Ai qëndroi në tempull
tre ditë duke dëgjuar dhe duke i bërë pyetje
mësuesve që ishin atje. Edhe ata e vunë
re se Jezusi kishte diçka të veçantë, sepse
u mahnitën nga të njohuria e Tij dhe nga
përgjigjet që Ai jepte.

Metoda: “Lajmi i fundit” (pjesa 2)
Shërbesa publike e Jezusit
Tek Gjoni 1:29-31, Gjon Pagëzori i lajmëroi
ndjekësit e tij se Ai që ata duhet të ndiqnin
tashmë kishte ardhur. Ai tha, “Ja, Qengji
i Perëndisë, që heq mëkatin e botës!” Pak
kohë pas kësaj, rreth moshës 30 vjeç (Lluka
3:23), Jezusi filloi shërbesën e Tij publike.
Ai filloi të bënte mrekulli të mëdha dhe të
thoshte gjëra që vërtetë tërhoqën vëmendjen
e njerëzve. Shiko tek Mateu 4:24 për të parë
disa gjëra që bëri Ai. Shumë njerëz e kuptuan
se që të mund të bënte ato gjëra Jezusi duhet
të ishte i Dërguari nga Perëndia, Mesia i
premtuar (Gjoni 6:14). Ata që e pranuan Atë
dhe mesazhin e Tij u shpëtuan dhe u bënë
fëmijët të Perëndisë (Gjoni 1:12).

Metoda: “Lajmi i fundit” (pjesa 3)
Metoda: Ngjarja Kyçe në jetën e Jezusit
Fotokopjoni dhe shpërndani Materialin 2.
Ndërsa vazhdoni që të jepni mësim se kush
është Zoti Jezus dhe se çfarë ka bërë Ai,
kërkojini adoleshentëve që të shohin referencat

Të ndjekësh Jezusin – Manual i Nxitjes për të Rinjtë

n ë j e t ë n e J e z u si t

Referenca NGJARJA KYç

Gjoni 19:17-18

Lluka 24:5 – 6

Veprat e Apostujve

1:9

Materiali
Filipianëve 2:9-11

2

2 Thesalonikasve1:7-8

sHëNIME

që janë në listën e tabelës
dhe të vendosin në
kolonën e dytë ngjarjet
kyçe që ndodhën. Pastaj të
lexojnë shënimin shtesë që
jepet dhe le t’i shkruajnë
ato në kolonën e tretë.

PËRGJIGJET E MATERIALIT 2
Gjoni 19:17-18 – vdekja e Jezusit – Jezusi vdiq në kryq,
duke marrë ndëshkimin që meritonin mëkatet tona.
Lluka 24:5-6 – ringjallja e Jezusit – Pas tre ditësh,
Jezusi u ringjall. Ai është i gjallë përgjithmonë.
Veprat e Apostujve 1:9 – ngritja e Jezusit – Ndërsa
dishepujt po shikonin, Jezusi u ngrit tek Ati i Tij në Qiell.
Filipianëve 2:9-11 – kthimi i Jezusit – Jezusi është
ngritur tani në të djathtën e Perëndisë në Qiell.
2 Thesalonikasve 1:7-8 – kthimi i Jezusit – Një ditë
Jezusi do të kthehet si Gjykatës i të gjithë njerëzve.

NDARJA E MËSIMIT

Pse ta ndjekësh Atë?
Disa njerëz mund të thonë, “Çfarë ka kaq
të veçantë Jezusi? Sigurisht, Ai bëri shumë
gjëra të mira dhe ndihmoi shumë të sëmurë,
por ka pasur shumë njerëz që kanë jetuar
një jetë të mirë. Sigurisht që nga të gjithë
ata mund të mësojmë diçka? Pse të ndjekim
vetëm Jezusin dhe jo të tjerët?”
Jezusi vetë na tregon se përse duhet ta
ndjekim Atë. Shiko Gjoni 14:6. Ai është e
vetmja rrugë për tek Ati. Shumë njerëz sot
mendojnë se ata mund të besojnë çfarë të
duan dhe se në fund do të jetë mirë për ta.
Ata thonë. “Nuk ka rëndësi se çfarë beson
nëse beson me sinqeritet.” Kjo është një
gjë shumë e rrezikshme. Jezusi nuk tha se
Ai ishte njëra nga shumë rrugët. Ai tha se

Ai ishte e vetmja rrugë për tek Perëndia, e
vetmja e vërtetë e Perëndisë dhe Ai ofron të
vetmen jetë, që është e denjë në tokë dhe në
përjetësi. Asnjë fe, asnjë sistem besimi, asnjë
ide politike nuk të çon në Qiell. E vetmja
rrugë për tek Perëndia është nëpërmjet një
marrëdhënieje personale me Jezus Krishtin.

A po të thërret Ai ty
që ta ndjekësh Atë?
Kur ishte në këtë tokë, Jezusi thirri njerëz të
ndryshëm që ta ndiqnin Atë. Në një takim
tjetër më vonë do të shohim disa prej tyre.
Por është e rëndësishme që të kuptojmë se
Zoti Jezus ende sot po thërret njerëz që ta
ndjekin – njerëz si ti!
Ai dëshiron që të jetë “Zot” në jetën tënde.
Kjo fjalë do të thotë “zotërues, sundues,
zotëri” (Veprat 10:36). Emri Jezus do të
thotë thjeshtë “Perëndia shpëton” (Mateu
1:21). Ai dëshiron që të jetë Shpëtimtari
yt. Fjala “Krisht” do të thotë “I Vajosuri”
(Veprat 9:22), Ai dëshiron që ti t’i besosh
Atij si i Dërguar nga Perëndia dhe i Vetmi
që mund të të shpëtojë.

Ftesa
Çfarë lloj njerëzish thërret Perëndia?
Ai thërret atë që është i përulur dhe i
mësueshëm. Ai thërret ata që e kuptojnë se
janë mëkatarë dhe se janë në një situatë ku
nuk mund ta ndihmojnë dot veten e tyre. Ai
thërret njerëz që e kuptojnë se janë rebeluar
dhe kanë bërë gabime. (1 Korintasve 1:26-27).

Metoda: Një ftesë


Ftesë



Ftesë

Nga: _______________ që e jep ftesën (Gjoni 3:16)

Nga: _______________ që e jep ftesën (Gjoni 3:16)

Për: __________________________ (Gjoni 3:16)

Për: __________________________ (Gjoni 3:16)

Për çfarë është ftesa _________________________

Për çfarë është ftesa _________________________

_______________________________Lluka 9:23)

_______________________________Lluka 9:23)

Materiali

Kërkesat për të hyrë: _______________ (Gjoni 14:6)
Nëse dëshiron të marrësh pjesë atëherë ti duhet:

3

____________________ (Veprat e Apostujve 3:19)

Ju Lutem Ktheni Përgjigje

Ju lutem përgjiguni: __________ (2 Korintasve 6:2b)

Materiali 3

Ngjarjet kyçe

Materiali 2

Kërkesat për të hyrë: _______________ (Gjoni 14:6)
Nëse dëshiron të marrësh pjesë atëherë ti duhet:
____________________ (Veprat e Apostujve 3:19)

Ju Lutem Ktheni Përgjigje
Ju lutem përgjiguni: __________ (2 Korintasve 6:2b)

Fotokopjoni
Materialin 3 që
përmban ftesën
dhe adoleshentët të
shohin vargjet dhe
të plotësojnë vendet
bosh.
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Pse të ndjekësh Jezusin?

PËRGJIGJET E MATERIALIT 3
Nga: Perëndia që jep ftesën (Gjoni 3:16).
Për: këdo/ty (Gjoni 3:16).
Ftesa është që të vish e ta ndjekësh Atë (Lluka 9:23).
Kërkesat për të hyrë: nëpërmjet Jezusit (Gjoni 14:6).
Nëse dëshiron të marrësh pjesë atëherë duhet të:
pendohesh (Veprat e Apostujve 3:19).
Të lutem kthe përgjigje sot (2 Korintasve 6:2b).

Gjoni 3:16 thotë se kushdo që beson në
Të nuk do të humbasë. Kjo është ftesa
më e mirë e të gjitha kohërave. Ai të fton
ta ndjekësh Atë. Jezusi erdhi në tokë për
t’i thirrur mëkatarët si ti dhe unë që të
pendohen. (Lluka 5:32).
A po të flet Jezusi tani? A po të thërret që të
shkosh e ta ndjekësh Atë (Gjoni 6:44)? Nëse
po, atëherë mos e refuzo këtë ftesë. Mos e
ngurtëso zemrën (Hebrenjve 3:15). Perëndia
nuk dëshiron që ndokush të humbasë, Ai
dëshiron që të gjithë të pendohen (2 Pjetrit
3:9). Nëse Ai po të thërret dhe ti e pranon
ftesën e Tij për shpëtim, ti do të shpëtohesh
(Romakëve 10:13). Bëje tani para se të jetë
shumë vonë.

Të marrësh parasysh çmimin
Një gjeneral ushtrie, që po bëhej gati të
udhëhiqte ushtarët e tij në një betejë, e cila
mund të përfundonte me vdekjen e tyre, tha,
“Ushtarë, të gjitha përpjekjet tona kundër
forcave të mëdha kanë qenë të kota. Nuk
kam çfarë t’ ju ofroj tjetër veç urisë dhe etjes,
vështirësisë dhe vdekjes. Po i bëj thirrje
të gjithë atyre që e duan vendin e tyre të
bashkohen me mua.”
Para se të pranosh ftesën e Krishtit për ta
ndjekur Atë, duhet të kuptosh plotësisht
çmimin që ka ndjekja e Tij. Disa njerëz
mësojnë se duke u bërë i krishterë jeta

10

jote do të jetë më e lehtë, se do të kesh
gjithmonë shëndet, do të jesh i suksesshëm
dhe gjithmonë do të kesh shumë para. Kjo
është një gënjeshtër nga Satani! Zoti Jezus
kurrë nuk e dha mësim këtë. Në fakt, madje
ai tha të kundërtën (Mateu 24:9). Ai donte
të sigurohej se kushdo që e ndiqte të mos e
bënte këtë me pretendime të rreme. Shiko
Marku 8:34 për të parë se çfarë tha Jezusi në
të vërtetë.
Para se të ndjekësh Jezusin duhet të marrësh
parasysh çmimin. Këto jenë tre kushtet që
dha Ai:
• “Të mohojë vetveten” – duhet ta
dorëzosh veten tënde plotësisht tek Ai;
• “Të marrë kryqin e tij” – duhet të jesh i
përgatitur që të identifikohesh me Të në
vuajtjen dhe vdekjen e Tij; dhe
• “Të më ndjekë” – duhet ta ndjekësh Atë
duke iu bindur udhëheqjes së Tij.
Kur merr parasysh çmimin, mbaj mend se
Jezusi kurrë nuk i thërret njerëzit që të bëjnë
ose të përballen me diçka të cilën Ai Vetë
nuk ishte gati ta përballonte apo ta bënte.
Ai na kërkon që të përballemi me gjëra me
të cilat Ai Vetë është përballur. Jezusi ka të
drejtën që të na thërrasë që të marrim një
kryq sepse Ai Vetë e duroi kryqin për ne.

Si mund të bëhem
një ndjekës i Jezusit?
Pranoje se je një mëkatar
Kur je thirrur dhe ke marrë parasysh
çmimin atëherë duhet të pranosh se je
mëkatar. Mëkati na ndan ne prej Perëndisë
dhe duhet ndëshkuar (Romakëve 6:23).
Kur e pranon mëkatin tënd, ia rrëfen atë
Perëndisë. Je dakord me Perëndinë se mëkati
yt është i keq dhe e pranon se nuk mund të
bësh asgjë vetë për të ndrequr problemin.

Të ndjekësh Jezusin – Manual i Nxitjes për të Rinjtë

Pendohu
“Të pendohesh” do të thotë “të ndryshosh,
të kthehesh, të mos vazhdosh në rrugën
tënde”. Do të thotë të të vijë vërtetë keq për
gjërat e gabuara që ke bërë dhe të kesh një
dëshirë të sinqertë që t’i lësh pas ato dhe të
fillosh të ecësh në rrugën e Perëndisë. A të
ka folur Perëndia për mëkatin? Atëherë ji
i gatshëm që të largohesh prej tij (Veprat e
Apostujve 3:19).

përjetësisht ndëshkimin për mëkatin tënd.
A je gati të vish e ta ndjekësh Atë?
Në javët në vazhdim do të jemi duke
parë jetët e atyre që e ndoqën Atë. Do të
zbulojmë se çfarë do të thotë të jetosh si
ndjekës i Zotit Jezus. Por gjithashtu do të
zbulojmë se kishte edhe shumë më tepër
gjëra për të mësuar për Personin që ata po
ndiqnin – personin unik, Jezus Krishtin. ●

Pranoje Jezusin si Shpëtimtarin tënd
Duke vdekur në kryq Jezusi mori
ndëshkimin që meriton mëkati ynë. Por
Jezusi nuk është automatikisht Shpëtimtari
i kujtdo në botë. Ai është Shpëtimtari i
besimtarëve të vërtetë që besojnë vetëm në
Krishtin për shpëtimin. Duhet të besosh
se kur Zoti Jezus vdiq në kryq Ai mori
ndëshkimin për mëkatin tënd. Pranoje
Zotin Jezus duke i kërkuar Atij mëshirë dhe
duke i kërkuar Atij që të të shpëtojë.

Përfundimi
Ka pasur shumë njerëz të famshëm që kanë
jetuar ndër vite, por asnjëri nuk mund të
krahasohet me Zotin Jezus Krisht. Ai është
vërtetë unik. Si Biri i përsosur i Perëndisë
që ka ekzistuar gjithmonë, Ai është i vetmi
që mund të merret me problemin më të
madh me të cilin përballet kjo botë sot – me
problemin e mëkatit!
Një ditë do të të duhet të japësh llogari para
Perëndisë për mënyrën se si i je përgjigjur
Jezusit (Romakëve 14:12). Çfarë do të
thuash? Çfarë justifikimi do të japësh? Cilin
do të fajësosh se të ka penguar që të mos
pranosh Krishtin? Përjetësia do të kalohet
në njërin prej dy vendeve – Qiell ose Ferr.
Nëse nuk e pranon Jezusin si Zotin dhe
Shpëtimtarin tënd atëherë do të marrësh
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Të ndjekësh Jezusin

së imi
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Pjetri – I Ndryshuar Përgjithmonë
Synimet: Ne duam që adoleshentët:
të kuptojnë që edhe pse do të ketë
momente kur besimi i tyre do të jetë i
dobët, jeta e krishterë duhet të jetë një
ecje përpara në rritje, duke u bërë më
shumë si Zoti Jezus Krisht.
të inkurajohen ata që po kalojnë një kohë
të vështirë.

Metoda: Emra të përzier të dishepujve
Materiali 4

Emrat e p ër zi er të dishepujve

Shkruaji në radhën e duhur shkronjat e emrave të dishepujve më poshtë dhe gjeji ata në tabelën e fjalëve .
Nëse ke nevojë për ndihmë shiko tek Mateu 10:2-4

TRJEIP ________________________ TEUAM ___________________________
EADRAN ______________________ AIOMTH __________________________
KOJIBA ________________________ UEDTA ____________________________
NGJIO _________________________ INSMIO __________________ (Kananeasi)
IPLIFI _________________________ IKBOJA _____________________ (I Alfeut)
EURBALOMTO _________________ UDAJ______________________________
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të mësojnë të ushtrojnë besim në çdo
situatë me të cilën përballen.
të kuptojnë nevojën e tyre për Jezusin dhe
ta pranojnë Atë si Shpëtimtar dhe Zot.

Hyrje
Ndonjëherë jemi të prirur t’i mendojmë
personazhet e Biblës si njerëz të përsosur,
por kjo është tërësisht e pavërtetë. Këtë
vit do të zbulojmë se personazhet e Biblës
ishin njerëz të zakonshëm si ti dhe unë,
por ndonjëherë Perëndia i përdorte ata në
mënyra të veçanta. Ndërsa i shohim ata më
nga afër, do të shohim pikat e forta dhe të
dobëta të tyre dhe do të zbulojmë më shumë
se çfarë do të thotë të jesh një ndjekës i
vërtetë i Jezus Krishtit.
Gjatë tre viteve të shërbesës tokësore të
Jezusit, Ai kishte shumë njerëz që e ndiqnin,
duke përfshirë edhe gra. Por Ai zgjodhi një
grup prej 12 burrash të quajtur dishepuj
(gjithashtu quhen edhe apostuj). A i mbani
mend emrat e tyre?
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Fotokopjoni dhe ndani
Materialin 4. Tregojini
atyre se është një konkurs
për të parë se kush mund
t’i gjejë dhe t’i shkruaj
emrat i pari.

PËRGJIGJET E MATERIALIT 4
Vendosini në radhën e duhur shkronjat e fjalëve: Pjetri;
Andrea; Jakobi; Gjoni; Filipi; Bartolomeu; Mateu; Thomai; Tadeu;
Simoni (kananeasi); Jakobi (i Alfeut); Juda.
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Përveç 12 ndjekësve të afërt të Jezusit, kishte
edhe shumë njerëz të tjerë që e ndiqnin
Atë. Gjatë javëve të ardhshme ne do të jemi
duke parë disa nga këta ndjekës dhe se si e
ndiqnin ata Jezusin. Le të shohim personin
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Pjetri – I Ndryshuar Përgjithmonë

e parë dhe të shohim nëse mund ta gjesh se
për cilin person bëhet fjalë.

Metoda: Kush jam unë?
Tregoni Vizualin 2. Lexoni i informacionin
më poshtë dhe jepuni
adoleshentëve mundësinë
për të sugjeruar se kush
mund të jetë.
Vizuali 2

• Emri: Atij iu
ndryshua emri

i
VizualKush

jam
2 unë?

• Puna: Peshkatar

• Vendi nga vinte:
Betsaida, lëvizi për në Kapernaum
(Galile)
• Çfarë thoshin njerëzit për të: I
afrueshëm, i rrëmbyer, me guxim
• I famshëm për: Uljet e ngritjet e tij;
ishte njëri prej tre shokëve të veçantë të
Jezusit; shpesh fliste kot
• Ku lexojmë për të: Tek ungjijtë
shkruhet më shumë për të se për këdo
tjetër
• Shkrimet: Dy letra
• Vargu përmendësh: Veprat e Apostujve
4:12 (Dërgojani fjalët e këtij vargu si
mesazh adoleshentëve tuaj. Inkurajojini ata
që ta përdorin telefonin e tyre për të mësuar
vargun përmendësh gjatë ditës).
A e gjen dot se kush është ky njeri? Po, Ai
është Pjetri! Ndonjëherë ai quhet Simon
Pjetri. (Tregoni Vizualin 3 duke mbuluar
tekstin, të cilin do
ta zbuloni ndërsa
përparoni me
dështimet
mësimin).
dhe
Vizuali
fi
Takon Jezusin
Gjoni 1:41-42

Besim i dobët
Mateu 14:22-32

Rrëfimi i
besimit
Mateu 16:13-17

Lindja e Tij
Psalmi 51:5

3

Pjetri

toret

Sot do të fillojmë
me jetën e Pjetrit,
si e njohu dhe e ndoqi ai Zotin Jezus Krish.
(Në çdo pikë kërkojini një adoleshenti që të
bëhet gati për të lexuar vargun biblik). Do të
Vizuali 3
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zbulojmë se, ashtu si një çiklist malor, edhe
udhëtimi i jetës së tij kishte shumë ulje e
ngritje.

Lindja e tij: Psalmi 51:5
Bibla nuk na tregon gjë për lindjen e Pjetri
ose fëmijërinë e tij. Megjithatë për një gjë
mund të jemi të sigurt – Pjetri, ashtu si të
gjithë ne, lindi mëkatar (Psalmi 51:5). Kjo
është diçka që të gjithë ne e kemi.
Kur Adami dhe Eva hëngrën frutin e ndaluar
në Kopshtin e Edenit, ata nuk iu bindën
Perëndisë. Si rezultat i veprimeve të tyre,
mëkati dhe vdekja hynë në botë (Romakëve
5:12). Bibla na tregon se të gjithë kanë
mëkatuar dhe nuk kanë arritur standardet
që ka vendosur Perëndia. (Romakëve 3:23).
Mëkati me të cilin kemi lindur na ndan nga
Perëndia. Prandaj, kur mendojmë për jetën
frymërore të Pjetrit, duhet të fillojmë këtu, në
fund.
A e kupton se edhe ti, ashtu si Pjetri, ke lindur
me problemin e mëkatit në jetën tënde? Është
një problem shumë serioz, një problem që
vetëm Zoti Jezus mund ta zgjidhë.
Pjetri nuk e dinte se ndërsa do të rritej e
do të punonte si peshkatar, një ditë, do të
takonte Zotin Jezus dhe do të bëhej një
ndjekës i Tij, ndjekës i Atij që mund të
zgjidhte problemin e mëkatit të tij.

Pjetri takon Jezusin
Nga një pikë e ulët, i lindur në mëkat, papritur
jeta e Pjetrit merr një kthesë të mahnitshme
dhe arrin një pikë të lartë. Çfarë ndodhi?
Vëllai i Tij, Andrea, e prezantoi personalisht
me Jezusin ( Gjoni 1:41-42). Gjatë javëve dhe
muajve që pasuan, Pjetri do ta njihte mirë
Zotin Jezus. Ndjekja e Jezusit do t’i sillte
shumë ndryshim atij. Vini re tre gjëra që
Jezusi ndryshoi në jetën e Pjetrit.
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Jezusi ia ndryshoi emrin: Gjoni 1:41-42
Gjëja e parë që Zoti bëri ishte ndryshimi
i emrit të Pjetrit në “Kefa”, që do të thotë
“gurë” ose “shkëmb”. Jezusi e pa se ai kishte
një karakter të vendosur dhe të fortë dhe se
Perëndia mund ta përdorte këtë lloj personi.
Vendosmëria për të ecur me Perëndinë
shpesh u mungon të krishterëve sot. Guximi
për të qëndruar për Perëndinë dhe për të
kundërshtuar mëkatin gjithashtu mungon
shpeshherë. Perëndia na jep ne forcë për
të qenë të qëndrueshëm si një shkëmb dhe
për të jetuar vërtetë për Të. Pyetja është, a
je i gatshëm të besosh në Të për këtë dhe të
luash rolin tënd? Kjo do të thotë të bëhesh
më i fortë në besimin tënd nëpërmjet një
kohe të qetë të rregullt, duke qenë i gatshëm
për të dëshmuar për Zotin edhe kur është e
vështirë dhe duke e kundërshtuar tundimin
edhe kur duket shumë tërheqës.

Jezusi ndryshoi prioritetet e tij: Lluka 5:1-9
Para se të takonte Jezusin, ndoshta gjëja më
e rëndësishme në jetën e Pjetrit kishte qenë
puna e tij si peshkatar tregtar. Jezusi dinte
gjithçka për Pjetrin. Kur Ai e pa Pjetrin,
Ai pa përtej pamjes së tij të jashtme. Ai
pa mëkatin në jetën e Tij. Pjetri duhet të
kuptonte se gjëja më e rëndësishme në jetën
e tij ishte të gjente zgjidhje për problemin
më të madh të jetës së tij – mëkatin e tij!
Një herë, Pjetri e pa shumë qartë këtë. Pas
një nate peshkimi ku nuk kishte zënë asgjë,
Jezusi kaloi aty dhe i tha që të hidhte rrjetat
përsëri. Pjetri e bëri këtë dhe u mahnit kur
pa se ishte sasia më e madhe e peshkut që
kishte zënë ndonjëherë (Lluka 5:1-7). Kjo
ngjarje pati një ndikim të madh në jetën e
Pjetrit, sepse e kuptoi se ishte në praninë
e Dikujt që ishte shumë i veçantë. Pjetri
e kuptoi se jeta e tij ishte plot me mëkat
(Lluka 5:8-9). Ai kishte nevojë vërtetë që ta
zgjidhte problemin e mëkatit.

Është e njëjta gjë me ty. Kur Perëndia
shikon tek ti Ai shikon mëkatin. Por Zoti
Jezus e ka bërë të mundur që mëkati yt të
falet. Arsyeja pse Perëndia e dërgoi Jezusin
në këtë botë ishte që Ai të ishte Shpëtimtari
yt. Jezusi e dha me dëshirë jetën e Tij.
Ai vdiq në vendin tënd në kryq për të
të shpëtuar ty nga ndëshkimi i mëkatit.
Gjithashtu Ai dëshiron që ti të kesh paqen
dhe gëzimin e faljes së mëkateve të tua. Që
të ndodhë kjo, më parë ti duhet të kthehesh
prej mëkatit tënd dhe t’i kërkosh Krishtit
të bëhet Shpëtimtari yt. Duhet të takosh
Zotin Jezus ashtu si Pjetri.

Jezusi ndryshoi jetën e tij: Mateu 4:18-20
Gjëja e tretë që Zoti Jezus Krisht bëri për
Pjetrin ishte ndryshimi i jetës së tij. Pjetri
la pas rrjetat dhe biznesin e familjes së tij
për të ndjekur Jezusin. Ai po vazhdonte të
peshkonte, por Jezusi i tha Pjetrit se tani ai
do të bëhej “peshkatar njerëzish.” (Mateu
4:19, Marku 1:17). Pjetri nuk do të ishte
më kurrë i njëjti. Jezusi ia kishte ndryshuar
emrin, prioritetet dhe jetën e tij.
Duhet bërë përsëri pyetja, a i je përgjigjur
ftesës së Jezusit për ta ndjekur Atë? Ky është
vendimi më i rëndësishëm që do të marrësh
ndonjëherë në jetën tënd. Jezusi dëshiron të
falë mëkatin tënd. Ai dëshiron që të ketë një
marrëdhënie personale me ty. Nëse thua “po”
dhe e ndjek Atë, Ai do ta ndryshojë jetën
tënde përgjithmonë, ashtu siç bëri me Pjetrin.

Metoda: Dëshmi
Nëse keni dëshirë mund të jepni një dëshmi
të shkurtër se si ka ndryshuar jeta juaj që kur
keni takuar Jezusin. Si alternativë mund t’ia
kërkoni më parë njërit prej adoleshentëve që
ta bëjë këtë.
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NDARJA E MËSIMIT
Besimi i tij testohet dhe është i dobët :
Mateu 14:22-32
Sigurish që Pjetri kishte uljet e ngritjet e tij!
Tek Mateu 14:22-32 ne lexojmë për një kohë
kur Pjetri shfaqi fillimisht forcën e besimit të
tij, e pastaj tregoi se sa i dobët dhe i frikësuar
ishte në të vërtetë. I besoi Jezusit aq shumë sa
doli nga barka tek dallgët, por ishte i paaftë
të vazhdonte të besonte dhe si rezultat filloi
të zhytej. Ne mund të shohim se kjo ishte një
pikë e ulët e jetës së Pjetrit sepse shohim se
besimi i tij u testua dhe ishte i dobët.
Si i krishterë, a të mungon ndonjëherë
besimi? Ndoshta ke një grup shokësh
që thonë se edhe ata janë të krishterë e
megjithatë ata shkojnë në diskoteka dhe
thonë se nuk është gjë e keqe. Ti vendos të
mos shkosh dhe shpjegon arsyet e tua dhe
përreth teje shpërthen një “stuhi” e tërë. Ti
e di se ndoshta do të keqkuptohesh dhe do
të humbasësh shokët dhe ke frikë të shkosh
në shkollë ditën tjetër. Besimi ynë mund të
testohet në shumë mënyra dhe frymërisht
mund të ndihemi shumë të dobët.

Metoda: Barometri i testit të besimit
Bibla thotë se ne mund të bëjmë gjithçka
nëpërmjet Krishtit që na forcon (Filipianëve
4:13) por gjithashtu na tregon se ka kohë kur
Perëndia teston besimin tonë në mënyrë që të
na forcojë më shumë dhe të na bëjë ndjekës më
të mirë të Jezusit (Jakobi 1:2-4). A ka pasur
situata me të cilat je përballur dhe ku besimi
yt është testuar vërtetë?
Materiali 5

Barometri

i Testit të
Besimit

Shiko listën e frikërave më poshtë dhe vendos një numër në kutinë që është pranë çdo thënieje
për të vlerësuar se sa të vështirë do ta kishe që të reagoje në mënyrën e duhur në një situatë të
tillë. (10 = kjo vërtetë do ta testonte besimin tim; 1 = nuk do të kisha fare frikë).
Mësuesja në shkollë të kërkon që të flasësh
para klasës për pikëpamjet e tua mbi evolucionin.

Pastori yt të kërkon të bësh leximin e Biblës
të dielën që vjen në shërbesën e mëngjesit.
Doktori yt thotë se është shumë i shqetësuar për
një njollë në lëkurën tënde. Ai bën analiza të tjera
dhe thotë se do të duhen disa javë deri sa të dalin
rezultatet.

Materiali

5

16

Po shikon një video në shtëpinë e një shoku
dhe shfaqet një skenë e keqe . ti e di se duhet të
thuash diçka.

Dikush në familjen tënde vdes papritur.
Pjesa më e madhe e shokëve të tu po dalin me të
dashurit ose të dashurat e tyre dhe të pyesin se kur do
të gjesh një të dashur edhe ti. Ti ke dëshirë të presësh
derisa të rritesh edhe pak, por kohët e fundit ata të
kanë ngacmuar shumë për këtë.

(Jepuni kohë
adoleshentëve që të
ndajnë. Pastaj shpërndani
Materialin 5). Shiko
listën e frikërave më
poshtë dhe vendos

një numër në kutinë që është pranë çdo
thënieje, për të vlerësuar se sa të vështirë do
ta kishe që të reagoje në mënyrën e duhur
në një situatë të tillë. (10 = kjo vërtetë do ta
testonte besimin tim; 1 = nuk do të kisha
fare frikë).
• Mësuesja në shkollë të kërkon që të
flasësh para klasës për pikëpamjet e tua
mbi evolucionin.
• Pastori yt të kërkon të bësh leximin e
Biblës të dielën që vjen në shërbesën e
mëngjesit.
• Doktori yt thotë se është shumë i
shqetësuar për një njollë në lëkurën
tënde. Ai bën analiza të tjera dhe thotë
se do të duhen disa javë deri sa të dalin
rezultatet.
• Po shikon një video në shtëpinë e një
shoku dhe shfaqet një skenë e keqe . Ti
e di se duhet të thuash diçka.
• Dikush në familjen tënde vdes papritur.
• Pjesa më e madhe e shokëve të tu po
dalin me të dashurit ose të dashurat
e tyre dhe të pyesin se kur do të gjesh
një të dashur edhe ti. Ti ke dëshirë të
presësh derisa të rritesh edhe pak, por
kohët e fundit ata të kanë ngacmuar
shumë për këtë.
Kaloni kohë duke diskutuar përgjigjet e dhëna
nga adoleshentët.
Në mënyrë të mahnitshme Pjetri mundi
të ecte mbi ujë, por në çfarë pike filluan të
shkonin keq gjërat? (Lërini adoleshentët që të
përgjigjen). A mendon se ka një mësim për ty
këtu? Në të gjitha situatat ti duhet të bësh
atë që Pjetri nuk e bëri – të mbash sytë tek
Zoti! Kur sytë e Pjetrit ishin tek Zoti, besimi
i Tij ishte i fortë. Kur ai pa stuhinë filloi të
zhytej. Ndoshta i ke hequr sytë nga Zoti dhe
je duke u zhytur në frikë dhe dëshpërim dhe
dyshim. Ti po shikon tek problemet në vend

Të ndjekësh Jezusin – Manual i Nxitjes për të Rinjtë

Muhamedit. Ai nuk është Biri i
Perëndisë. Ai nuk u kryqëzua.”

që të shikosh tek Zoti me besim. Ti duhet
të bësh atë që Pjetri bëri më pas. Ai i thirri
Zotit për ndihmë (Mateu 14:30). Besimi i tij
ishte i dobët por krahu i fortë i Zotit e arriti
dhe e shpëtoi Pjetrin.

• Ndoshta dikush tjetër do të thoshte, “Ai
ishte vetëm një mësues i mirë dhe një
njeri i mirë, por vetëm kaq.”

Nuk ka rëndësi se me çfarë situate po
përballesh, Zoti mund të bëjë të njëjtën gjë
për ty, nëse i thërret Atij dhe beson se Ai
është në gjendje të të ndihmojë.

• Të tjerët mund të thonë, “Zoti Jezus
ishte një mit … një prodhim i fantazisë
njerëzore.”
– Çfarë tragjedie!

Edhe pse kjo ishte një nga pikat e ulëta në
jetën e Pjetrit, përsëri ai mësoi një mësim
shumë të vlefshëm të cilin duhet ta mësojmë
edhe ne. Nuk ka situatë në të cilën Zoti Jezus
nuk mund të na arrijë, për të qetësuar frikërat
tona dhe për të larguar dyshimet tona.

• Cila është përgjigja jote?

Rrëfimi i tij i madh i besimit: Mateu 16:13-17
Në këto vargje Zoti Jezus i bëri Pjetrit një
pyetje shumë të rëndësishme. Cila ishte ajo
pyetje? (Lërini adoleshentët që të përgjigjen).
Kjo është ende një pyetje e rëndësishme.
Njerëzit sot, ashtu si njerëzit në kohën e
Dhjatës së Re, kanë ide të çuditshme për
Zotin Jezus se kush është Ai në të vërtetë.
Nëse do të bëje një kërkim në klasën tënde,
do të mahniteshe nga përgjigjet e ndryshme
që do të merrje. (Pyetini adoleshentët se si
do t’i përgjigjeshin njerëzit, sipas mendimit
të tyre, pyetjes “Kush
Jezusi? është Jezusi?” lejojini ata
që të përgjigjen me disa
sugjerime dhe pastaj
tregoni Vizualin 4).
Vizuali 4

Kush është

:
e Jehovait
Dëshmitarët ëm një njeri i
vet
“Jezusi ishte ëndia në mish.
Per
përkryer, jo
in e Tij
trup
me
jall
Ai nuk u ring . Ai nuk vdiq në
ymë
fizik, por si fr në një shtyllë.”
një kryq por

Pjetri:
“Ti je Krishti,
Biri i Perëndis
ë të
gjallë”.

an (Islam) :
Një myslim profet shumë
një
dit.
“Jezusi ishte
i pas Muhame
i madh, i dyt i Perëndisë. Ai
Biri
të
ësh
Ai nuk
a.”
nuk u kryqëzu

Vizuali

“Ai ishte vetëm një mësues
i mirë dhe një njeri i mirë,
por vetëm kaq.”

• Dëshmitarët e
Jehovait – “Jezusi
ishte vetëm një njeri i
përkryer, jo Perëndia në mish. Ai nuk
u ringjall me trupin e Tij fizik, por si
frymë. Ai nuk vdiq në një kryq por në
një shtyllë.”

4

mit
“Zoti Jezus ishte një azisë
… një prodhim i fant
njerëzore.”

Cila është
përgjigja
jote?

• Një mysliman (Islam) – “Jezusi ishte
një profet shumë i madh, i dyti pas

Pjetri dha përgjigjen më të saktë në vargun
16, “Ti je Krishti, Biri i Perëndisë të gjallë.”
Ai po mësonte. Ai po ndryshonte. Sa e
mrekullueshme ishte për Pjetrin që të bënte
këtë rrëfim të madh besim. Kjo ishte një
pikë tjetër vërtetë e lartë në ecjen e Pjetrit
me Jezusin. A e shihni kuptimin e asaj që
tha Pjetri? Kishin kaluar tetëmbëdhjetë
muaj që kur Pjetri kishte takuar për herë
të parë Zotin. Ndërsa ndiqte Jezusin
kishte raste kur ai ishte shumë afër me
Zotin dhe kishte raste kur ai e zhgënjente
Atë dhe mëkatonte. Pjetri e dinte se nuk
ishte i përsosur, por tani kishte arritur
në përfundimin se Jezusi ishte i përsosur.
Për më tepër, ai po besonte se Jezusi është
Perëndia Biri, Mesia i premtuar në Dhjatën
e Vjetër, i Përsosuri në të cilin ne duhet të
besojmë që të na falen mëkatet.
Ne kemi përparësinë e të pasurit mundësi
për të lexuar Dhjatën e Re, për të zbuluar
më shumë për jetën e Krishtit, mësimin,
vdekjen dhe ringjalljen e Tij, por Pjetri
nuk e kishte këtë zbulesë të plotë. Pra si
mund të thoshte Pjetri, “Ti je Krishti, Biri i
Perëndisë të gjallë”? Nga e dinte ai këtë dhe
si mund të ishte i sigurt se ajo që po thoshte
ishte e vërtetë? Vargu 17 na jep përgjigjen –
i ishte zbuluar atij prej Perëndisë Atë. Kjo
është shumë e veçantë. Ja ku është Pjetri,
një peshkatar, të cilit Perëndia i tregon
diçka që nuk ia kishte zbuluar as mbretit të
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atij vendi. Ai i tregoi Pjetrit se Zoti Jezus
ishte Perëndi. A e beson se Zoti Jezus është
vërtetë Perëndi? Perëndia mund ta zbulojë
këtë ty pikërisht ashtu siç bëri me Pjetrin.
Është e rëndësishme që të veprosh sipas asaj
që ti e di se është e vërtetë.

Përfundimi
Herën tjetër kur të takohemi bashkë, do
të vazhdojmë të shohim Pjetrin dhe do të
shohim se si po përparon ai frymërisht.
Tashmë kemi parë se jeta e Pjetrit kishte
pikat e saj të larta dhe të ulëta. Pika
fillestare e lartë ishte kur ai besoi në Zotin si
Shpëtimtarin e Tij.
Tani ti e di se kush është Jezusi, a je gati ta
ndjekësh Atë? A i ke kërkuar Atij që të falë
mëkatin tënd? A ke besuar në Të?
Ndoshta ti je një ndjekës i Krishti por
ndërsa shikon pas në javët e kaluara, ose
muajt e kaluar, ti e di se nuk ke qenë duke e
ndjekur Jezusin aq afër sa duhet. Pikërisht
tani ti mund t’i kërkosh Perëndisë të të falë
për dobësitë e tua. Mund të lutesh kështu,
“Zot, më vjen keq për kohët kur kam qenë
i dobët dhe kur nuk të kam ndjekur aq afër
sa duhet. Më ndihmo o Zot që të mësoj
ta ushtroj besimin, në çfarëdo situate. Më
ndihmo të rritem në besimin tim dhe të
bëhem më shumë si Ti çdo ditë. Amen.” ●
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Pjetri – Dështimet
dhe Fitoret
Synimet: Ne duam që adoleshentët:

së imi

3

shkoje tek takimi i të rinjve të kishës.
Jam i sigurt se ishe ti.” (Joeli e mohon me
forcë se nuk ishte ai).

të kuptojnë se kur e zhgënjejnë Zotin ata
mund të falen.

Kërkojini adoleshentëve që të përgatisin një
skeç në dy pjesë, një për hyrjen e mësimit dhe
një për përfundimin.

Do të kthehemi më vonë tek ky skeç, por a
e shikon se çfarë po ndodh këtu? Sa herë që
Joelit iu dha mundësia për t’i treguar të tjerëve
që tani ishte një ndjekës i Jezusit, ai e mohoi
dhe gënjeu duke u përpjekur që ta mbulonte
atë. Kjo më sjell në mendje një incident në
jetën e Pjetrit. Në mësimin e kaluar zbuluam
disa nga uljet e ngritjet e Pjetrit ndërsa ai
ndiqte Jezusin. A mban mend ndonjërën prej
tyre? (Përsëritni katër pikat e para – lindja e tij
(i lindur në mëkat), takimi i tij i parë me Jezusin,
testimi i besimit të tij (dhe u gjet se ishte i dobët)
dhe rrëfimi i tij i madh i besimit).

• Mësuesi: (Lexoni tekstin më poshtë).
Joeli është bërë besimtar që prej dy
javësh tashmë. Ende e ka të vështirë që
t’u tregojë njerëzve për këtë. Nuk ka
turp për besimin e tij, por ka frikë nga
reagimi i njerëzve.

Tani le të shohim tek Mateu 26:69-75 për
të parë se çfarë ndodhi kur Pjetri ishte nën
presion për të pranuar se ishte ndjekës i Jezusit.
(Një adoleshent të
lexojë me zë të lartë
pasazhin).
dështimet

të cilët janë në një pikë të ulët frymërisht të
përjetojnë dashurinë përtëritëse të Jezusit.
të gjejnë kurajë për t’i treguar të tjerëve
për besimin e tyre në Jezusin.
të jenë në gjendje që të rrëfejnë besimin
në Krishtin ashtu si bëri Pjetri.

Hyrje: “Jo! Nuk isha unë!”

• Adoleshenti 2: “Çfarë po ndodh
Joel? Ti vije çdo të dielë në mëngjes
në stërvitjen e futbollit pa munguar
asnjëherë. Kanë kaluar të paktën dy
muaj që kur të kam parë.” (Joeli nxjerr
justifikime dhe përpiqet të ndryshojë temën).
• Adoleshenti 3: “Ej Joel, më duket se
të pash të shtunën në mbrëmje kur po

Mateu 16:13-17

Mohimi i
Krishtit
Mateu 26:69-75

Ai përtërihet
në Krishtin
Gjoni 21:15-17

Vizuali
Vizuali 5

• Adoleshenti 1: “Të pashë me disa
të tjerë tek një dyqan hamburgerësh
javën që shkoi. Nuk e kuptova se çfarë
ishe duke bërë para se të haje? Mos po
luteshe gjë?” (Joeli qesh me këtë sugjerim
duke thënë se vetëm sa po hiqte diçka që i
kishte hyrë në sy).

Rrëfimi i
besimit

5

Guxim për
të shpallur
Krishtin
Veprat e Apostujve
2:14-15,37-41

dhe
fitoret

Tregoni Vizualin
5 duke e mbuluar
tekstin të cilin do ta
zbuloni ndërsa përparoni me mësimin.

Pjetri

Ai mohon Krishtin.
Mateu 26:69-75
Këto vargje na tregojnë se çfarë i ndodhi
Pjetrit menjëherë pas arrestimit të Zotit
Jezus. Në vend që të pranonte që ishte
një ndjekës i Jezusit, shohim që Pjetri e
mohon madje edhe se e njihte Jezusin. I
shkreti Pjetër – e kishte kaq të vështirë
që të mësonte dhe të ndryshonte. Si është
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frymërish Pjetri tani? A është i fortë apo është
vërtetë i dobët? Pjetri ka arritur njërën prej
pikave më të ulëta në jetën e tij sepse faktikisht
ai e mohon madje edhe që e njeh Zotin Jezus.
Mos ji kritikues ndaj Pjetrit. A nuk ka pasur
momente kur ti e ke mohuar Zotin Jezus?
Ndoshta dikë në klasë po e përqeshnin sepse
ishte i krishterë. Ishte shumë e vështirë për të
dhe në vend që të përpiqeshe që ta ndihmoje
atë duke thënë se edhe ti je i krishterë, ti u
largove nga aty. Nuk qëndrove për Zotin
Jezus. Ti e mohove atë. Në momentin që e
bëre këtë ndoshta u ndjeve keq, i thyer, të
erdhi për të qarë – ashtu si Pjetri. Ti e dije se
çfarë duhet të bëje dhe e humbe një mundësi
për të qëndruar për Jezusin.
Ndoshta ti e mohon Atë me mënyrën se si
jeton. Ti njihesh si i krishterë, por jeta jote
nuk e tregon këtë. Ndonjëherë ti zë be ose
ndoshta në fushën e futbollit kur luan vret
dikë me dashje. Më pas ti ndjehesh keq por
nuk pendohesh në të vërtetë. Si rrjedhim
dëshmia jote për Zotin Jezus dëmtohet.
Sa herë që këndonte gjeli, Pjetri ndjehej
keq. Ishte thellësisht i dëshpëruar. Ai qau
me hidhërim. Pa dyshim, pendesa e Pjetrit
ishte e sinqertë. Nëse e mohojmë Zotin ose
mëkatojmë në ndonjë mënyrë tjetër, atëherë
edhe ne duhet të tregojmë pendesë dhe
urrejtje për atë mëkat. Ne duhet të ndjekim
shembullin e Pjetrit duke u penduar
sinqerisht, duke mos mëkatuar më. Pjetri
mori një mësim të mirë nga mohimi që i bëri
Krishtit.

pasi e zhgënjeve Zotin. Ke menduar se si do
të jetë marrëdhënia midis teje dhe Zotit. Por,
nëse bën atë që bëri Pjetri dhe pendohesh me
sinqeritet, atëherë duhet ta dish se mëkati
yt është falur dhe është harruar. Duhet të
inkurajohesh me mënyrën se si u mor Jezusi
me Pjetrin. Ai i dërgoi atij një mesazh personal
pas ringjalljes së Tij (Marku 16:7). Jezusi
ende interesohej për Pjetrin. Dukej se Jezusi
dhe Pjetri kishin një takim personal, madje
para se dishepujt e tjerë ta shihnin Zotin. (1
Korintasve 15:4-5). Pjetri ishte po aq i dashur
për Mësuesin sa kishte qenë gjithmonë dhe
Krishti dëshironte që ai ta dinte këtë.
Tani ishte koha për një dëshmi publike të
përtëritjes. Pranë Detit të Galilesë, Krishti i
bëri Pjetrit të njëjtën pyetje tre herë – “A më
do ti Mua? ” Përgjigjet e Pjetrit nuk ishin me
krenari, me mburrje apo me mendjemadhësi,
por të sinqerta. Ai tha thjeshtë, “Po Zot;
Ti e di se unë të dua.” Ne duhet të jemi të
sinqertë kur vijmë për t’i ndrequr gjërat
me Perëndinë – të sinqertë për sa i përket
mëkatit tonë, të sinqertë në pendesë dhe të
sinqertë në dashurinë tonë për Perëndinë.
Ata të krishterë që tregojnë këtë sinqeritet
pasi kanë mëkatuar, kanë dhe përjetojnë
butësinë, mëshirën dhe dashurinë e
Perëndisë. Zoti Jezus është i gatshëm që t’i
përtërijë ata në marrëdhënien me Të.

Metoda: Materiali
Ndajini adoleshentët
në dy grupe dhe pastaj
Grupi 1
shpërndani Materialin 6.
Çdo grup duhet të plotësojë
kolonën e dytë të tabelës
Grupi 2
së tyre duke vendosur
Materiali
vargun e duhur në vendin
e duhur. Kur ata të kenë
mbaruar, bashkojini grupet dhe ndani përgjigjet
me grupin tjetër. Pastaj lexojeni përsëri tabelën që
të siguroheni që e kanë kuptuar mësimin.
Pjetri Mohon&
Jezusi pËrtËrin

Materiali 6

Pjetri mohon
(Mateu 26:74)

Jezusi përtërin
(Gjoni 21:15-17)

Fajtor për shkak të mëkatit

Grupi 2 vargjet:
1 Pjetrit 3:15
1 Gjonit 1:9
Mateu 10:29-33
1 Gjoni 1:7

ënien
I pasigurt për marrëdh

Ai përtërihet në Krishtin:
Gjoni 21:15-17
Pas mohimit Pjetri ndoshta nuk ishte
shumë i sigurt se ku qëndronte me Jezusin.
Ai ndjehej kaq i pavlerë për shkak të asaj që
kishte bërë. Ndoshta edhe ti je ndjerë kështu
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Ndjehet i pavlerë

se
I vjen turp për shkak
e ka mohuar Krishtin

Jezusi përtërin
(Gjoni 21:15-17)

6

Grupi 1 vargjet:
2 Pjetrit 1:1
Gjoni 21:17
Veprat 3:12-13
Marku 16:7

Pastrim dhe falje

Marrëdhënie e drejtë
me Jezusin përsëri

E i vlerësuar nga
Ende
J
Jezusi

I guximshëm për të
s
shpallur
Jezusin

Çfarë duhet të dimë
kur ndjehemi si Pjetri

Të ndjekësh Jezusin – Manual i Nxitjes për të Rinjtë

Inkurajojini adoleshentët që të mendojnë për 1
Gjonit 1:9 dhe pyetini ata se çfarë do të thotë
kjo për të krishterin që mëkaton dhe mendon
se e ka zhgënjyer Jezusin. Theksojeni që Gjoni
po fliste për të krishterët këtu. Gjithashtu
inkurajojini adoleshentët që të kalojnë kohë në
shtëpi për ta mësuar përmendësh këtë varg.

PËRGJIGJET E MATERIALIT 6
Grupi 1
Fajtor për shkak të mëkatit: Gjoni 21:17.
I pasigurt për marrëdhënien: Marku 16:7.
Ndjehet i pavlerë: 2 Pjetrit 1:1.
I vjen turp për shkak se ka mohuar Krishtin:
Veprat e Apostujve 3:12-13.

Grupi 2
Pastrim dhe falje: 1 Gjonit 1:9.
Marrëdhënie e drejtë me Jezusin përsëri: 1 Gjonit 1:7.
Ende i vlerësuar nga Jezusi: Mateu 10:29-33.
I guximshëm për të shpallur Jezusin: 1 Pjetrit 3:15.

NDARJA E MËSIMIT
Metoda: Gjetja e përgjigjeve nga Veprat 2
Adoleshentët le ta hapin Biblën te Veprat e
Apostujve 2. Pastaj shqyrtojini pyetjet një e
nga një duke i dhënë mundësi adoleshentëve
të përgjigjen.
• Cila ishte ngjarja e veçantë që ndodhi në
vargun 1? (Dita e Pentakostit/ardhja e
Frymës së Shenjtë).
• Çfarë dëgjuan njerëzit që ishte kaq e
çuditshme për veshët e tyre (vargu 6)?
(Dishepujt që flisnin në gjuhë të ndryshme).
• Çfarë supozuan shikuesit kur dëgjuan
gjithë këtë zhurmë (vargu 13)? (Që
dishepujt ishin të dehur).
• Cila ishte gjëja e guximshme që bëri
Pjetri (vargjet 14-39)? (Ai u ngrit në
këmbë për të shpjeguar se çfarë po ndodhte

dhe për të predikuar Ungjillin).
• Si iu përgjigjën njerëzit ndaj predikimit
të Ungjillit (vargu 37)? (Ata u bindën për
mëkatin e tyre dhe pyetën se çfarë duhet të
bënin?)
• Çfarë tha Pjetri, çfarë duhet të bënin
ata (vargu 38)? (Të Pendoheshin dhe të
pagëzoheshin).
• Sa njerëz iu përgjigjën pozitivisht
predikimit të Ungjillit atë ditë (vargu
41)? (Rreth 3,000).

Guximi i tij për të shpallur
Krishtin: Veprat 2:14-15,37-41
Në këto vargje e shohim Pjetrin shumë të
ndryshuar. Këtu nuk ka mohim dhe nuk ka
frikë nga njerëzit apo nga rrethanat. Ai u
ngrit të fliste, edhe pse aty kishte mijëra veta
që po shikonin e dëgjonin. Pjetri nuk donte
t’ia dinte, ai dëshironte që e gjithë bota ta
dinte se ai ishte i krishterë dhe dëshironte
që e gjithë bota ta njihte Jezusin, gjithashtu.
Të paktën ai po jetonte në lartësinë e emrit
që Zoti Jezus i kishte dhënë atij – Shkëmbi
(Gjoni 1:41-42)! Ai po qëndronte i patundur
dhe po dëshmonte për Krishtin.
Cila ishte ajo gjë që solli ndryshimin? Kur
Zoti Jezus u ngrit në Qiell, Ai e mbajti
premtimin e Tij për dërgimin e Frymës së
Shenjtë (Gjoni 16:7). Kur Pjetri dhe të tjerët
ishin bashkë në ditën e Pentakostit ata u
mbushën me Perëndinë Frymë e Shenjtë në
një mënyrë shumë të veçantë. Ishte Perëndia
Frymë e Shenjtë që i dha Pjetrit guximin
për t’u ngritur dhe për të folur. Perëndia e
përdori Pjetrin atë ditë në një mënyrë kaq të
mrekullueshme sa rreth tremijë veta u bënë
ndjekës të Zoti Jezus! Çfarë ndryshimi në
Jetën e Pjetrit! Nëse je një dishepull i Jezus
Krishtit atëherë Fryma e Shenjtë ka ardhur
për të jetuar në ty në momentin që ti i besove
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3

Pjetri – Dështimet dhe Fitoret

Krishtit për shpëtimin tënd. Ai do të të
drejtojë dhe do të të udhëheqë. Kur i tregon
të tjerëve për Zotin, Fryma e Shenjtë është
Ai që i bind ata për mëkatin e tyre dhe për
nevojën që kanë për një Shpëtimtar. Ashtu si
e ndihmoi Pjetrin, Ai do të të ndihmojë edhe
ty gjithashtu, që të jesh i guximshëm për të
shpallur mesazhin e Ungjillit.

Metoda: “Po! Isha unë!”
Kërkojini të njëjtëve adoleshentë që bënë pjesën
e parë të skeçit, që të bëjnë pjesën e dytë të tij.

• Adoleshenti 1: “Të pashë me disa të
tjerë tek një dyqan hamburgerësh javën që
shkoi. Nuk e kuptova se çfarë ishe duke
bërë para se të haje? Mos po luteshe gjë?”
• Joeli: “Po, atë po bëja. Tani jam i
krishterë dhe besoj që çdo gjë që kemi
është një dhuratë nga Perëndia, prandaj
doja thjeshtë ta falenderoja Atë para se
të haja ushqimin.”
• Adoleshenti 2: “Çfarë po ndodh
Joel? Ti vije çdo të dielë në mëngjes
në stërvitjen e futbollit pa munguar
asnjëherë. Kanë kaluar të paktën dy
muaj që kur të kam parë.”

• Joeli: “Po, nuk kisha guximin që t’ jua
thosha juve më parë, por faktikisht jam
bërë i krishterë tani. Të shtunën në
mbrëmje më pëlqen që të takohem me
të rinj të tjerë që ndjekin Jezusin. Ne
këndojmë shumë dhe studiojmë Biblën
së bashku. Pastaj kemi kohë të lirë dhe
rrimë bashkë … është shumë mirë!”

Përfundimi
(Tregoni Vizualin
6). Pjetri kishte
ndryshuar
dështimet
dhe
fi
to
ret
përgjithmonë.
Vizuali
Tani ai është
Pjetri
shumë mirë
frymërisht. A, po, kishte edhe ulje, ashtu
siç ka në jetën e çdo të krishteri por ndërsa
rritemi në jetën e krishterë uljet duhet të
pakësohen dhe përparimi i përgjithshëm
duhet të shkojë lart. Hap pas hapi ai po
ndryshonte dhe po bëhej gjithnjë e më
shumë si Zoti Jezus. A mund të thuhet kjo
edhe për jetën tënde?
Rrëfimi i besimit

Takon Jezusin

Guxim për
të shpallur
Krishtin

Mateu 16:13-17

Gjoni 1:41-42

Lindja e tij

Besim i dobët
Mateu 14:22-32

Mohimi
Krishtit
Mateu 26:69-75

Vizuali 6

• Mësuesi: (Lexoni tekstin më poshtë).
Joeli është bërë besimtar që prej dy
javësh tashmë. Ende e ka të vështirë që
t’u tregojë njerëzve për këtë. Nuk ka
turp për besimin e tij, por ka frikë nga
reagimi i njerëzve. Megjithatë kohët e
fundit ka qenë duke u lutur që Perëndia
Frymë e Shenjtë t’i japë atij guxim për
t’i treguar të tjerëve.

shkoje tek takimi i të rinjve të kishë.
Jam i sigurt se ishe ti.”

Veprat e Apostujve
2:14-15,37-41

Ai përtërihet
në Krishtin
Gjoni 21:15-17

Psalmi 51:5

6

A e shikon ndryshimin e mahnitshëm që
ndodhi në jetën e Pjetrit? I njëjti Pjetër që e
zhgënjeu Zotin shumë herë, më vonë do të
ishte një udhëheqës me influencë në kishën
e krishterë. I njëjti Pjetër që e mohoi madje
edhe se e njihte Jezusin, më vonë ishte gati të
duronte persekutime dhe faktikisht edhe të
martirizohej për besimi e tij.

Ndërkohë, si është pamja e jetës tënde? A
• Joeli: “Epo, faktikisht jam bërë i krishterë po pakësohen uljet? A po shkon lart grafiku
i përgjithshëm i ngritjeve? Ndoshta, ndërsa
tani dhe dëshiroj të adhuroj Perëndinë
dhe të mësoj më shumë prej Fjalës së Tij. kemi parë jetën e Pjetri, ti ke kuptuar se nuk
je aty ku duhet në marrëdhënien tënde me
Kisha është në të njëjtin orar dhe kështu
Jezusin. Ashtu si Pjetri, mund t’i kërkosh
që duhet të bëja një zgjedhje.”
Krishtit që të të falë dhe të përjetosh bekimin e
• Adoleshenti 3: “Ej Joel, më duket se
përtëritjes në një marrëdhënie të drejtë me Të.
të pash të shtunën në mbrëmje që po
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Metoda: Një kohë lutje
Kërkojini adoleshentëve që të mbyllin sytë
dhe të mendojnë për kuptimin e asaj që kanë
mësuar nga jeta e Pjetrit. Inkurajojini ata që
qetësisht të sjellin para Perëndisë dobësitë e
tyre, të rrëfejnë mëkatin e tyre dhe të kërkojnë
faljen dhe përtëritjen që ofron Ai. Sipas
dëshirës mund ta mbyllni këtë kohë duke u
lutur vetë me zë të lartë.

Metoda: Materiali
Materiali 7

Matthew
16:13-17
Mateu
16:13-17
John 1:41-42
Gjoni
1:41-42
Veprat e Apostujve
Acts 2:14-15,37-41
2:14-15,37-41

Matthew
26:69-75
Mateu
26:69-75
14:22-32
Matthew
Mateu
14:22-32

John 21:15-17
Gjoni
21:15-17

51:5
Psalm i51:5

Materiali

7

dështimet
dhe
fitoret

Fotokopjoni
dhe shpërndani
Materialin 7.
Ata mund ta
plotësojnë gjatë
programit ose më
vonë në shtëpi. ●
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Pjetri – Dështimet dhe Fitoret
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M

Gjoni – Një Ndjekës i
Përkushtuar
Synimet: Ne duam që adoleshentët:
të kuptojnë se çfarë do të thotë që të jesh
një dishepull i vërtetë i Jezusit.
të marrin para sysh çmimin personal që
ka ndjekja e Jezusit.
të ecin afër me Mësuesin çdo ditë, edhe
në kohë të vështira.
t’i përgjigjen pozitivisht thirrjes së Jezusit.

Hyrje: Kush jam unë?
Vizuali 2

i
VizualKush

jam
2 unë?

Tregoni Vizualin 2.
Lexoni informacionin
e mëposhtëm dhe jepini
adoleshentëve mundësinë
për të sugjeruar se kush
mund të jetë ai.
• Emri: Do të thotë
“Jehova është i hirshëm”

• Puna: Peshkatar
• Prejardhja familjare: Vëllai i vogël i
Jakobit dhe bir i Zebedeut
• Çfarë thoshin njerëzit për të: Ai kishte
një marrëdhënie të veçantë me Jezusin
• I famshëm për: Shkruan shumë për
dashurinë; shkruan shumë “bardh e zi”
në mënyrën e tij të të menduarit; shpesh
ishte bashkë me Pjetrin
• Shkrimet: Njëri nga Ungjijtë, tre letra
dhe Zbulesa
• Vargu përmendësh: Gjoni 15:13-14
(Dërgojani fjalët e këtij vargu si mesazh
adoleshentëve tuaj. Inkurajojini ata që ta
përdorin telefonin e tyre për të mësuar
vargun përmendësh gjatë ditës).

Vizuali 7

gjoni
Duke ndjekur
Zotin
Duke mësuar
nga Zoti
alii
VizuDuke
shërbyer Zotit

7

së imi

4

A e dini se kush është
ky njeri? Po, është
Gjoni. (Tregoni Vizualin
7 duke e mbuluar tekstin
të cilin do ta zbuloni
ndërsa përparoni me
mësimin).

Metoda: Ushtrimi me shpatë
Kur doni të shikoni me adoleshentët një varg
biblik në këtë studim, kërkojini adoleshentëve
të “zhveshin shpata e tyre” (t’i mbajnë Biblat
e tyre lart). Jepni referencën biblike dhe ata
ta përsërisin atë. Sapo të jepet urdhri “Sulm!”
ata do të 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.
Ne duam të gjejmë edhe disa gjëra të tjera
për Gjonin. Shiko se çfarë mund të gjesh për
të nga këto referenca.
Marku 1:19 – Çfarë po bënin Gjoni
dhe vëllai i tij kur Jezusi i thirri ata që ta
ndiqnin? (Po ndreqnin rrjetat e tyre).
Marku 3:17 – Çfarë nofke i vuri Jezusi
Gjonit dhe vëllait të tij? (Bijtë e Bubullimës).
Gjoni 13:23 – Në vend që të përdorte
emrin e tij, si iu referua vetes së tij Gjoni në
shkrimet e tij? (Dishepulli që Jezusi e donte).
Gjoni 19:25-27 – Në cilën ngjarje të
rëndësishme, Gjoni ishte i vetmi dishepull i
pranishëm? (Kryqëzimi i Jezusit).
Me frymëzimin nga Fryma e Shenjtë, Gjoni
shkroi pesë nga librat që kemi në Dhjatën
e Re – Ungjilli i Gjonit, letrat 1, 2 dhe 3 të
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Gjoni – Një Ndjekës i Përkushtuar

Gjonit dhe gjithashtu Zbulesa. Në Ungjillin
e tij Gjonit na tregon për jetën tokësore të
Jezus Krishtit. Tre letrat e tij u shkruan për
të mësuar dhe inkurajuar njerëzit që ishin
bërë të krishterë dhe ishin ende të rinj në
besim. Në librin e Zbulesës, na tregohet një
vizion i mahnitshëm që Gjoni kishte pasur
për gjërat që do të ndodhnin në të ardhmen.
Në këtë vizion Gjoni mësoi shumë gjëra të
rëndësishme të cilat do t’i shohim në takimin
e ardhshëm. Deri atëherë do të shikojmë
se çfarë mund të mësojmë nga Gjoni që
njihej si “ai që ishte i dashur” për shkak të
marrëdhënies së tij të veçantë me Jezusin.

Duke ndjekur Zotin
Në një ngjitje të vështirë në shkëmb, është
e rëndësishme që një alpinist pa përvojë të
qëndrojë afër drejtuesit. Në jetën e tij me
Jezusin, Gjoni gjithashtu mësoi rëndësinë e
të ndjekurit nga afër. Shumë studiues biblik
besojnë se ka të dhëna të forta që sugjerojnë
se para se Gjoni të bëhej dishepull i Jezusit
ai ishte dishepull i një Gjoni tjetër, Gjon
Pagëzorit. Tek Gjoni 1:35-36, Gjon Pagëzori
i thotë dishepujve të tij që të ndiqnin Jezusin
sepse Ai është “Qengji i Perëndisë”, Ai për të
cilin ai kishte përgatitur rrugën. Jezusi është
Ai që ka ardhur për të hequr mëkatin e botës.
Ka mundësi që Gjoni të ketë qenë njëri
nga burrat që udhëtoi pastaj me Jezusin në
mënyrë që ta shikonte më nga afër Atë. Ata
e ndoqën mësuesin e tyre të ri deri në Galile
(Gjoni 1:43) dhe panë mrekullinë e parë të
Jezusit në dasmën në Kanë ( Gjoni 2:2). Ata
udhëtuan me Të për në Kapernaum dhe
Jeruzalem dhe pastaj në Galile ku Gjoni u
kthye për një kohë të shkurtër në punën e tij
të mëparshme.
Pastaj një ditë, ndërsa Gjoni dhe vëllai i Tij
Jakobi po ndreqnin rrjetat e tyre, erdhën
Jezusi dhe disa nga dishepujt e Tij të rinj.
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Jezusi i thirri ata të dy. Lexoni Marku 1:1920 për të parë se si iu përgjigjën ata thirrjes
së Jezusit. Menjëherë ata e lanë atë që po
bënin dhe e ndoqën Atë. Që nga ai moment,
ata e përkushtuan jetën e tyre për të ndjekur
Jezusin.
Shiko përsëri tek Marku 1:20. A e vure re
se çfarë lanë pas ata kur ndoqën Jezusin?
(Lërini adoleshentët që të përgjigjen). Ndjekja
e Jezusit përfshin sakrificë personale. Këta
vëllezër duhet të linin qytetin e tyre, familjen
dhe punën e tyre. E megjithatë, pavarësisht
çmimit, kur Jezusi erdhi dhe i thirri, ata u
bindën menjëherë. Ata nuk lejuan askënd
dhe asgjë që t’i ndalonte ata që t’i bindeshin
Jezusit sepse ata e dinin se Ai nuk ishte një
njeri i zakonshëm. (Gjoni 2:11).
Zoti Jezus ende sot thërret njerëz që ta
ndjekin Atë. Ai i thërret ata që të kthehen prej
mëkatit të tyre dhe të vijnë tek Ai për falje. A
po të thërret Jezusi që të bëhesh ndjekës i Tij?
Ndoshta ndërsa ke qenë duke dëgjuar mësimet
biblike të dhëna në këtë takim ose në kishë, e
ke kuptuar se ke mëkat në jetën tënde dhe se
ke nevojë për Zoti Jezus si Shpëtimtar.
Kur Jezusi të thërret, a do t’i bindesh dhe
do ta ndjekësh Atë? Ashtu si Gjoni, do të
shohësh se kjo shpesh përfshin sakrificë
personale. Do të ketë gjëra në jetën tënde
të cilat duhet t’i lësh, gjëra të cilat do të të
pengojnë në ecjen tënde me Jezusin. Ndoshta
shokët e tu do të të vënë në lojë dhe do të të
mohojnë. Nëse i bindesh Jezusit dhe e ndjek
Atë, Ai ka premtuar se do të jetë shoku yt
(Gjoni 15:13-14).
Ndjekës

Përzierje shkronjash

Metoda:
Ndjekës Vendosini në
radhën e duhur shkronjat
e fjalëve

Përzierje shkronjash

Si mund të ndryshojë jeta e një të riu duke ndjekur Jezusin?
Deshifroni frazat për të gjetur gjërat që duhet të ndryshojnë.

Si mund të ndryshojë jeta e një të riu duke ndjekur Jezusin?
Deshifroni frazat për të gjetur gjërat që duhet të ndryshojnë.

kshoët em të lëtci irr
_______________________________________
is e olkja hëkon
_______________________________________
koneza të errmezshik
_______________________________________
amtetbien gëarsetue në ët tical kjosh
_______________________________________
atlmfi që hosh
_______________________________________
ragjë ërp ët atilc pezojshn rapa
_______________________________________
qetfa që ojzivit ën inetrnte
_______________________________________
tipors ëq ajlu
_______________________________________

kshoët em të lëtci irr
_______________________________________
is e olkja hëkon
_______________________________________
koneza të errmezshik
_______________________________________
amtetbien gëarsetue në ët tical kjosh
_______________________________________
atlmfi që hosh
_______________________________________
ragjë ërp ët atilc pezojshn rapa
_______________________________________
qetfa që ojzivit ën inetrnte
_______________________________________
tipors ëq ajlu
_______________________________________

Materiali
Materiali 8
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Si mund të ndryshojë jeta
e një të riu duke ndjekur
Jezusin? Fotokopjoni dhe
shpërndani Materialin 8.
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Deshifroni frazat për të gjetur gjërat që duhet
të ndryshojnë.
Pyetini adoleshentët se çfarë kanë gjetur.
Përdorni pyetje të tjera për t’u siguruar që
adoleshentët janë dakord me gjërat në listë.
Nëse keni kohë, bëni një diskutim të mirë mbi
këto gjëra.

PËRGJIGJET E MATERIALIT 8
Shokë me të cilët rri.
Si e kaloj kohën.
Zakone të rrezikshme.
Ambiente argëtuese në të cilat shkoj.
Filma që shoh.
Gjëra për të cilat shpenzoj para.
Faqe që vizitoj në internet.
Sporti që luaj.
Edhe pse kishte një çmim të lartë personal,
Gjonit kurrë nuk i erdhi keq që u bë një
ndjekës i Jezus Krishtit. Nëse Jezusi po të
thërret që ta ndjekësh, mos lejo asgjë që të të
pengojë, bindu Atij sot!

Duke mësuar nga Zoti
Gjoni ishte njëri prej tre dishepujve që
kishte një marrëdhënie shumë të afërt dhe
të veçantë me Zotin. Ai ishte aty që në
fillim të shërbesës tokësore të Jezusit dhe
i dëgjonte çdo ditë mësimet e Tij. Ai e pa
Jezusin me sytë e tij. Ai ishte afër dhe pa
mrekullitë që Jezusi bëri. Ai ishte dëshmitar i
dhembshurisë që Jezusi kishte për ata që ishin
në nevojë. Gjërat që ai i dëgjoi, i pa, dhe i preku
personalisht, ai i (1 Gjoni 1:1-4) regjistroi për
ne në shkrimet e tij në Dhjatën e Re.

Ushtrimi me shpatë: Gjoni 20:30-31. A
i regjistroi Gjoni në Ungjillin e tij të gjitha
gjërat që bëri Jezusi? Jo, kishte shumë gjëra
të tjera të cilat ai nuk i shkroi (Gjoni 21:25).
Pse i shkroi Gjoni këto gjëra? Pasi e kishte
ndjekur, vëzhguar Jezusin dhe kishte mësuar
prej Tij për tre vjet, ai erdhi në përfundimin
se Jezusi është Krishti Biri i Perëndisë. Ai
dëshiron që ti ta besosh këtë gjithashtu dhe
ta ndjekësh Jezusin që të mund të kesh jetë
të përjetshme.
Nuk ishte gjithmonë e lehtë për Gjonin që të
ishte ndjekës i Jezusit. Kishte raste kur bënte
gabime dhe e zhgënjente Jezusin. Tek Lluka
9:54 ne lexojmë se si Gjoni dhe vëllai i tij
Jakobi e humbën durimin dhe donin të bënin
që të binte zjarr nga qielli dhe të shkatërronte
njerëzit që refuzuan ta mirëprisnin Jezusin.
Nuk është për t’u habitur që Jezusi i vuri
atyre nofkën “Bijtë e Bubullimës” (Marku
3:17). Në një incident tjetër të regjistruar tek
Marku 9:38, shohim që Gjoni është egoist dhe
dëshiron privilegje të veçanta për veten e tij.
Gjoni kishte shumë për të mësuar për t’u bërë
ai person që Jezusi dëshironte që ai të bëhej.

Metoda: Qëndrime të mira dhe të këqija
Shiko referencat e mëposhtme dhe krahasoji
ato me veprimet dhe qëndrimin e Jezusit
ndaj egoizmit, humbjes së durimit dhe
urrejtjes që shfaqën Gjoni dhe Jakobi. Çfarë
mund të mësonte Gjoni nga sjellja e Zotit
Jezus në këto incidente?
Adoleshentët le të lexojnë referencat e
mëposhtme një nga një. Lejojini ata që
të përgjigjen pastaj jepni përgjigjet duke
përdorur informacionin që është pas çdo
reference.
Marku 6:31-34 – Jezusi ishte i lodhur dhe
kishte nevojë për pushim, e megjithatë,
pa egoizëm ai vendosi nevojat e të tjerëve
përpara nevojës së Vet. Krahasojeni këtë me
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dëshirën e Gjonit dhe të Jakobit për të pasur
më të mirën për vete.
Gjoni 13:3-5 – Jezusi tregoi një qëndrim
prej shërbëtori duke larë këmbët e
dishepujve. Krahasojeni këto me dëshirën e
Gjonit dhe të Jakobit për të pasur vende me
rëndësi dhe pushtet.
Lluka 23:33-34 – Jezusi i fali ata që e
refuzuan madje edhe kur e gozhduan në
kryq. Krahasojeni këtë me zemërimin dhe
urrejtjen e Gjonit dhe Jakobit ndaj atyre që i
refuzuan kur ata i dhanë mesazhin e Jezusit.
Ndërsa ai kalonte kohë me Jezusin, Gjoni
mësoi shumë duke parë se si reagonte Zoti
në situata të ndryshme. U bë shumë e
dukshme se reagimet e Jezusit ishin shumë
ndryshe nga reagimet e Gjonit. Duke treguar
dashurinë, përulësinë, durimin dhe faljen
e Tij, Zoti Jezus i dha Gjonit një shembull
të mrekullueshëm të mënyrës se si duhet të
jetojnë të krishterë. Sfida ishte e qartë. Jezusi
priste që jetët e ndjekësve të Tij të ndryshonin
që të ishin ndryshe nga ata që i rrethonin të
cilën nuk e njihnin Atë.

Nëse je i krishterë, a tregon jeta jote që Zoti
Jezus të ka ndryshuar? Duhet ta tregojë këtë!
Mbaj mend se zakonet dhe veprimet e vjetra
duhet të lihen prapa ndërsa nis këtë jetë të
re duke e ndjekur Atë. Sigurisht që këto
ndryshime nuk do të ndodhin menjëherë,
por nëse vërtetë po ndjek Jezusin dhe po
mëson prej Tij, jeta jote do të ndryshojë. Tek
Galatasve 5:22-23 do të gjesh një listë të mirë
të cilësive që duhet të presësh që t’i ketë jeta e
një ndjekësi të Jezusit. A janë ato të dukshme
në jetën tënde?

NDARJA E MËSIMIT

Duke i shërbyer Zotit

Vizuali 8

Gjoni mezi priste që t’i tregonte të tjerëve
për Zotin Jezus që edhe ata ta njihnin Atë.
Kjo ishte arsyeja pse ai e shkroi këtë Ungjill.
Pasi Jezusi ishte ngritur në Qiell dhe Fryma
e Shenjtë kishte ardhur në Pentakost, Gjoni
dhe apostujt e tjerë vazhduan t’i shërbenin
Zotit. Ata predikuan pa ndrojtje mesazhin
e Ungjillit, që shpëtimi mund të gjendet
vetëm në Jezusin (Veprat e Apostujve 4:12).
Njerëzit habiteshin me guximin që kishin
Duket qartë se Gjoni mësoi shumë nga
në predikimin e tyre. (Veprat e Apostujve
Zoti. Në kohën kur ai u shkroi letrat e tij
4:13). Njerëzit e dinin se ata ishin pa shkollë,
të krishterëve shumë vjet më pas, Gjoni
shfaqi një qëndrim shumë ndryshe nga ai që njerëz të zakonshëm e megjithatë flisnin me
kishte në fillimet e tij si ndjekës i Jezusit. Ai i kaq shumë pushtet dhe autoritet. Gjoni nuk
inkurajonte të krishterët të tregonin dashuri kishte turp që të dëshmonte për Zotin e Tij,
edhe pse shpesh u persekutua ashpër për
ndaj të tjerëve, jo urrejtje (1 Gjoni 3:14-15).
shkak të asaj që besonte.
Ai u thotë atyre se ata duhet të jenë të
(Tregoni Vizualin
gatshëm të japin edhe jetën për njëri tjetrin,
8). Të jetosh për
dhe jo të jenë egoistë (1 Gjoni 3:16). Dhe ai
Jezusin dhe të
i mësoi ata se të krishterët duhet të jenë të
shërbesh për të
Vizuali
gatshëm të ndajnë dhe jo të jenë lakmitarë
ndonjëherë mund
dhe duke kërkuar gjëra për veten (1 Gjonit
të jetë e vështirë.
3:17). Gjoni kishte ndryshuar! Ai shfaqi të
vërtetën e 2 Korintasve 5:17, se Zoti Jezus
Të tjerët mund të sillen shumë keq ose mund
transformon jetët e atyre që janë vërtetë
të tallen me ne. Ndoshta në shkollë përpiqesh
ndjekës të Tij.
që t’u dëshmosh të tjerëve por ata të përqeshin
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dhe mendojnë se është qesharake. Më vonë
Gjoni shkroi se të krishterët nuk duhet të
çuditen kur bota na urren (1 Gjonit 3:13). Kur
i shërbejmë Jezusit duhet të presim vuajtje.

Metoda: Përvoja e Gjonit
Materiali 10

Përvoja e

gJonit

Në librin e Veprave, lexojmë se Gjoni vazhdoi t’i shërbente
Zotit dhe të shpallte Ungjillin. Por atij i ndodhën shumë
gjëra të tmerrshme.

Veprat e Ai u ____________________
Apostujve bashkë me disa dishepuj të tjerë.
5:17-18
Veprat e Ai u _______________ dhe iu
Apostujve ndalua të _________________
5:40

______________________ .
Veprat e Vëllai i tij Jakob u ___________ .
Apostujve
12:2

Zbulesa
1:9

Metoda: 50 vendet më të përndjekur
Mund të merrni informacion për të krishterët
e përndjekur nga organizata Dyert e Hapura
(Open Doors). Faqja e tyre në internet
(opendoorsuk.org) jep një listë të përditësuar
të 50 vendeve në botë në të cilat të krishterët
përndiqen më shumë. Printojeni këtë para se
të fillojë mësimi. Kërkojini adoleshentëve që të
thonë emrat e disa vendeve që sipas mendimit
të tyre mund të jenë në këtë listë. Pastaj
tregojani atyre si një vizual ose jepini secilit një
kopje të listës.

Metoda: Çështje studimi
Materiali 9

i
Çështje Studim
Ah Ji nga Kina
Mësuese Uang po inatosej gjithnjë e më
shumë. Klasa e saj me trembëdhjetëvjeçarë
mbajtën frymën kur zonjusha Uang filloi një nga
ato fjalimet e saj. Ah Ji vështroi dyshemenë dhe
u lut që kjo të kalonte shpejt pa një konfrontim
tjetër.
“Dhe kam dëgjuar se disa prej jush po marrin
pjesë rregullisht në takimet e krishtera,” ulëriti
zonjusha Uang. “Do të keni një të ardhme të
shkretë nëse do të vazhdoni në jeni të krishterë!
Sidoqoftë, nuk ka Perëndi! Të gjithë e dini se
në këtë vend është e jashtëligjshme që të mësoni
mësime fetare derisa të mbushni tetëmbëdhjetë
vjeç. Dhe e dini se nëse zbuloheni, shkolla do
të mbyllë dyert për ju. Kur të rriteni nuk do të
gjeni kurrë një punë nëse jeni të krishterë! Ming
Su. A po i ndjek ende ato takime të krishtera për
fëmijë? ” Zëri i saj kërciste me armiqësi.
“Po, mësuese Uang,” u përgjigj Ming Su me
guxim. “Unë jam i krishterë dhe gjithmonë do të
ndjek rrugët e Jezusit!”
Me zemërim ajo e kapi atë nga flokët dhe e
përplasi pas murit. Ai ra grumbull në dysheme.
Të gjithë u shtangën.
“Ju paralajmëroj të gjithëve,” vazhdoi të
ulërinte mësuese Uang, “nëse nuk ndaloni së
ndjekuri këto studime të Biblës, do të keni të
njëjtin fat dhe do të përjashtoheni nga shkolla.
Dhe nuk do të jeni në gjendje të shkoni në
ndonjë shkollë tjetër! ”
Ah Ji u mbush me frikë kur aksidentalisht e
pa në sy zonjushën Uang.
Ndërsa ra zilja, zonjusha Uang përfundoi,
“Nesër dua të di se kush nga ju po vazhdon të
shkojë në takimet e krishtera. Do t’ju duhet të
zgjidhni midis këtyre studimeve të Biblës dhe
përjashtimit nga shkolla.”
Ah Ji mori frymë e çliruar dhe i tha Zotit një
lutje të shkurtër falenderimi që të paktën kishte
edhe një ditë më shumë para se të konfrontohej
me mësuese Uang..
Klasa e ndihmoi Ming Su-në që të mblidhte
veten dhe të ngrihej nga dyshemeja dhe ngadalë
u drejtuan për në shtëpitë e tyre.
Në darkë Ah Ji i tregoi prindërve të saj se
çfarë kishte ndodhur në shkollë atë ditë. Mamaja
e saj ishte një grua e Biblës për një kohë të gjatë
dhe drejtuese e një bashkësie shtëpie kur disa
të krishterë lokalë mblidheshin bashkë për të
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adhuruar dhe ku bëheshin mësime të Shkollës
së të Dielës për fëmijë.
Mamaja e saj e pyeti, “Ah Ji, a e ke mësuar
matematikën pas shkollës?” Ah Ji pohoi. “Por
nuk kisha fare kohë për të kopjuar ndonjë këngë
për takimin e sotëm.”
“Në rregull. Le të lutemi që ti të dalësh mirë
në provimin e matematikës nesër dhe që ndoshta
zonjusha Uang do ta harrojë ultimatumin e saj.”
Ato ulën kokat dhe i kërkuan me pasion
urtësi Zotit të Qiellit dhe të tokës. Ah Ji iu lut
Atit të saj Qiellor që Ai ta ndihmonte atë që
të merrte nota të mira që mësuesja e saj të mos
ia vinte fajin studimeve të Biblës për rezultatet
e saj të ulëta. Por ajo shtoi se nëse do t’i duhej
të merrte një vendim, ajo donte forcë për të
ndjekur Jezusin.
Dita tjetër fi lloi si të gjitha ditët e tjera të
shkollës. Kur ra zilja, fëmijët u mblodhën në
oborr dhe u vendosën në radhë të ngjeshura.
Për nja 15 minuta të mira ata brohoritën
fjalët: “Unë e dua Partinë Komuniste! Partinë
Komuniste! ”në mënyrë të përsëritur. Ah Ji
nuk entuziazmohej nga këto ushtrime, por
sot e kishte mendjen vetëm tek provimi i
matematikës. Kur erdhi momenti ajo iu përgjigj
katër pyetjeve të para pa ndonjë problem. Por
kur arriti tek pyetja e pestë mendja e saj u fik.
Ajo mbylli sytë dhe iu lut me qetësi Perëndisë që
ta ndihmonte. Kur i hapi sytë, përgjigja iu duk
kaq e thjeshtë.
Por edhe pse Ah Ji mori një notë të lartë në
provim, përsëri mësuese Uang kërkonte që ajo të
mos shkonte në mësimet e Biblës.
Pas shkolle, me zemërim, zonjusha Uang i
tha asaj ultimatumin. “Ah Ji, duhet të zgjedhësh
ose të mos shkosh në Shkollën e së dielës ose të
largohesh nga shkolla!”
Ah Ji u lut shpejt për urtësi. Më në fund ajo
vendosi që të ndërpriste studimet e saj dhe me
qetësi i tha lamtumirë mësueses Uang.
Më vonë, ndërsa ajo dhe mamaja e saj po
ndiqnin një seminar trajnimi ‘Dyer të Hapura’
(‘Open Doors’), Ah Ji shpjegoi, “Do të kaloj të
gjithë pjesën tjetër të jetës time duke i mësuar
fëmijët në Kinë për Jezus Krishtin.”

Fotokopjojeni dhe
shpërndajeni çështjen
e studimit që është në
Materialin 9. Lexojeni
historinë dhe diskutoni
pyetjet e mëposhtme.

• Si mund të jetë
ndjerë Ah Ji kur pa se
si u trajtua shoku i saj Ming Su nga
mësuesja?
(Marrë nga libri: Fëmijët në Gropën e Luanit(Children in the Lion’s
Den), e shkruar nga Pol Istbruks (Paul Estabrooks). E drejta e autorit ©
2006 Dyert e Hapura Ndërkombëtare. Përdorur me leje).

• Pse ishte kaq e vështirë zgjedhja me të
cilën u përball Ah Ji?
• Çfarë mund të kishte bërë ajo në
vend që të pranonte besimin e saj të
krishterë?
• Çfarë na tregon historia për
marrëdhënien që Ah Ji kishte me Zotin
Jezus?
• Si mendoni si ndjehej Zoti Jezus për
veprimet e Ming Su dhe Ah Ji?

për

lutje

❑ Për ndihmë që t’i bindem Atij

❑ Për falje për kohët kur e ke zhgënjyer Zotin
❑ Për një marrëdhënie më të ngushtë me
Jezusin
❑ Për guxim për t’i treguar të tjerëve për
Jezusin
❑ Për situatat e vështira në shkollë, shtëpi, etj.
❑ Për të krishterët që persekutohen nëpër
botë
❑ Nëse ke liri në vendin tënd falenderoje
Perëndinë për këtë!

Gjoni u ________________ në
ishullin _________________ .

Përvoja e

gJonit

Në librin e Veprave, lexojmë se Gjoni vazhdoi t’i shërbente
Zotit dhe të shpallte Ungjillin. Por atij i ndodhën shumë
gjëra të tmerrshme.
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Veprat e Ai u ____________________
Apostujve bashkë me disa dishepuj të tjerë.
5:17-18

10

Veprat e Ai u _______________ dhe iu
Apostujve ndalua të _________________
5:40

______________________ .

Veprat e Vëllai i tij Jakob u ___________ .
Apostujve
12:2

Zbulesa
1:9

✔Lista

Gjoni u ________________ në

✔Lista
për

lutje

❑ Për ndihmë që t’i bindem Atij

❑ Për falje për kohët kur e ke zhgënjyer Zotin
❑ Për një marrëdhënie më të ngushtë me
Jezusin
❑ Për guxim për t’i treguar të tjerëve për
Jezusin
❑ Për situatat e vështira në shkollë, shtëpi, etj.
❑ Për të krishterët që persekutohen nëpër
botë
❑ Nëse ke liri në vendin tënd falenderoje
Perëndinë për këtë!

Fotokopjoni dhe
shpërndani Materialin
10. Pastaj kërkojini
adoleshentëve që të
punojnë në grupe dyshe
ose treshe për të plotësuar
vendet bosh.

ishullin _________________ .

Pse ishte kaq i vendosur Gjoni që t’i
shërbente Zotit pavarësisht nga çmimi?
Ndoshta sepse ai e mbante mend se sa
shumë kishte vuajtur Jezusi për të (Gjoni
19:17-18). Mbani mend se Gjoni e kishte
parë këtë (Gjoni 19:26). Ndoshta Gjoni
mbante mend gëzimin që kishte kur zbuloi se
Jezusi ishte ringjallur ( Gjoni 20:3-8). Asgjë
nuk do ta ndalonte Gjonin që t’i shërbente
Atij që kishte bërë kaq shumë për të.
I krishterë i ri, a ke menduar ndonjëherë
për të gjitha ato që Zoti Jezus ka bërë për
ty? Ai la Qiellin për të ardhur në tokë dhe
vdiq për mëkatet e tua. Ai mori ndëshkimin
tënd që ti të mund të falesh dhe të kalosh me
siguri përjetësinë në Qiell. A po i shërben
Atij ashtu si duhet? A po i tregon të tjerëve
për Të? Nuk do të jetë gjithmonë e lehtë
– ndoshta si Gjoni do të të duhet të vuash
në vështirësi. Kurrë nuk duhet të kesh turp
që po i shërben Zotit. Ashtu si misionari i
famshëm C.T.Stad ( C. T. Studd) ka thënë
një herë, “Nëse Jezus Krishti është Perëndi
dhe vdiq për mua, asnjë sakrificë nuk është
shumë e madhe për mua që ta bëj për Të.”

PËRGJIGJET E MATERIALIT 10
burgos; rrah; predikonte Ungjillin; martirizua;
internua; Patmos.
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Përfundimi
Si ndjekës i Jezus Krishtit, Gjoni mësoi
shumë. Ndonjëherë bëri gabime. Por ai nuk
u dorëzua – ai vazhdoi dhe i shërbeu Zotit
në të gjitha mënyrat dhe ashtu si mundej. Le
të ndjekim shembullin e tij.

Metoda: Lutje
Inkurajojini adoleshentët që të marrin pjesë
në një kohë të hapur lutjeje. Pikat e lutjes
që sugjerohen jepen në listën për lutje në
Materialin 10. ●
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Gjoni–Të Presësh
me Shpresë
Synimet: Ne duam që adoleshentët:
të jenë më të vetëdijshëm për ngjarjet e
së ardhmes që janë zbuluar në Fjalën e
Perëndisë.
të dëshirojnë me të vërtetë kthimin e
Zotit dhe të jetojnë me shpresë.
nën dritën e kthimit të shpejtë të Zotit
tonë t’i japin përparësi shërbimit ndaj
Tij tani.
të pendohen për mëkatin e tyre që edhe
ata të jenë gati për kthimin e Zotit.

Hyrje
gjoni

Vizuali 9

Vizuali

9

Gjoni më vonë në jetë
Libri i Zbulesës
Ardhja e dytë
e Krishtit

Tregoni Vizualin
9 duke mbuluar
tekstin, të cilin do
ta zbuloni ndërsa
përparoni me
mësimin.

së imi

5

Gjoni më vonë në jetë
Gjoni tani është shumë i moshuar. (Viti 95
[A.D.] pas Krishtit pranohet nga pjesa më
e madhe e studiuesve si koha kur u shkrua
Zbulesa). Ndodhemi 70 vjet pasi Jezusi e
thirri Gjonin që të bëhej një nga dishepujt
e Tij (26/27 A.D). dhe rreth pesë vjet para
vdekjes së Gjonit.
Shiko tek Zbulesa 1:9. Ku ishte Gjoni?
Ai u internua në ishullin e Patmosit, një
ishull i vogël, shkëmborë dhe i pabanuar,
në Detin Mesdhe. Romakët çonin atje ata
njerëz që i konsideronin si të rrezikshëm
dhe që shkaktonin trazira. Ndërsa ishte
në atë ishull Gjoni mori një zbulesë të
mrekullueshme nga Perëndia për gjërat
që do të ndodhnin në të ardhmen. Ai i
shkroi këto gjëra në librin që ne e njohim si
Zbulesa, libri i fundit në Bibël.
Kur Gjoni e pa këtë vizion, ishte kohë
persekutimi, si për të personalisht, edhe për
të krishterët e tjerë kudo. Kapitujt që hapin
këtë libër përmbajnë letra drejtuar shtatë
kishave. Për çdo kishë kishte qortim ose
inkurajime në varësi të gjendjes së tyre. Zoti
i siguroi të krishterët se Ai e dinte se si ishin
ata shpirtërisht dhe se Ai dinte gjithçka
për vështirësitë me të cilat po përballeshin.
Shumë kishin vdekur si martirë në duart
e Neronit, përfshirë këtu edhe Pjetrin dhe
Palin. Tani persekutimi po vazhdonte nën
regjimin e ashpër të Domitianit.

Shikoni këtë alpinist. Ai po ngjitet në një
lartësi përmbi re. Ndërsa çlodhet dhe shikon
pamjen para tij, ai mund të shohë shumë
male të tjerë në largësi. Ai mund t’i shikojë
majat por nuk mund t’i shikojë luginat
midis tyre. Kjo është një pamje e mirë që ne
duhet ta mbajmë mend, ndërsa përgatitemi
të shohim atë që Bibla thotë për ngjarjet në
të ardhmen. Në librin e Zbulesës, Zoti e
çoi Gjonin në një vend ku ai pati një pamje
të veçantë të gjërave që do të ndodhin në të
ardhmen. E kemi të vështirë të kuptojmë
shumë prej këtyre gjërave, sepse ne mund të
Pavarësisht sprovave dhe tundimeve, Zoti
shohim vetëm majat; ne nuk mund të shohim i thërret të krishterët që të qëndrojnë të
se çfarë ndodh në kohën ndërmjet tyre.
patundur kundër tyre. Zbulesa shërben
si një inkurajim dhe kujtesë për të gjithë
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besimtarët, që edhe pse mund të ketë kohë
të vështira, fitorja e tyre tashmë është
siguruar me anë të gjakut të Qengjit, të
Zotit Jezus Krisht (Zbulesa 5:9 dhe 12:11).

Libri i Zbulesës

ndaj paralajmërimeve të Perëndisë për të
ardhmen do të ketë pasoja serioze.
Le ta kalojmë kohën që na ka mbetur
duke parë disa ngjarje që Gjoni pa në
vizionin e tij. Ndërsa e bëjmë këtë do të
shikojmë vargje të tjera në Bibël që do të na
ndihmojnë për të kuptuar.

Shumë njerëz mendojnë se Zbulesa është një
libër i vështirë për t’u kuptuar, por kjo është
një arsye më shumë për ta lexuar atë ! Le të
Ardhja e dytë e Krishtit
shohim dy arsye pse duhet ta studiojmë këtë
Shiko tek Zbulesa 1:7-8. Në vizionin e tij,
libër:
Gjonit iu tha qartë se Zoti Jezus do të vijë
Ushtrim me shpatë: 22 Timoteut 3:16. Ky
përsëri.
varg na tregon ne se e gjithë Bibla është e
Kjo ngjarje e madhe do të ndodhë. Ka më
frymëzuar nga Perëndia dhe se e gjithë Bibla
shumë se 300 profeci rreth ardhjes së dytë
është e dobishme për ne.
të Zotit Jezus në Dhjatën e Re, kështu që
Ushtrim me shpatë: Zbulesa 1:1-3. Shiko
nuk mund të mos e marrim parasysh këtë.
përsëri vargun 3. Çfarë premtimi dhe
Ajo që i jep siguri besimtarëve në premtimet
inkurajimi i veçantë gjendet në këtë varg për
e Perëndisë është se çdo gjë tjetër që ishte
ne? Ka një bekim për të gjithë ata që i lexojnë, premtuar për Jezusin u realizua. Në Dhjatën
dëgjojnë dhe i zbatojnë këto fjalë. Asnjë libër e vjetër u bënë 300 profeci për ardhjen e Zoti
tjetër në Bibël nuk ka një premtim si ky!
Jezus në botë herën e parë, disa prej tyre më
shumë se 1,000 vjet para. Jezusi u premtoi
Zoti dëshiron që ne të kuptojmë se çfarë
ndjekësve të Tij se ai do të vinte përsëri
do të ndodhë në të ardhmen. Ai na dha
(Gjoni 14:3). Engjëjt e shpallën këtë në
këtë zbulesë për të na treguar gjërat që do
ngritjen e Jezusit (Veprat e Apostujve 1:11).
të ndodhin së shpejti (Zbulesa 1:1). Sot,
Të gjitha këto gjëra i japin të krishterit siguri
njerëzit kudo, janë magjepsur pas asaj që
për premtimet e ardhjes së dytë.
do të ndodhë në të ardhmen. Ata lexojnë
horoskopin e tyre të përditshëm. Disa
A do ta mbajë Perëndia fjalën? Po! A do të
drejtohen tek gjëra të tilla si letrat e fatit
kthehet Jezusi? Po! Kur të kthehet Jezusi do të
(tarot), leximi i pëllëmbës, tabelat ouija dhe
jetë një ditë e mrekullueshme për besimtarin
çdo gjë tjetër që besojnë se do t’i ndihmojë që (1 Thesalonikasve 4:16-17). Ata që janë të
të mësojnë më shumë për atë që do të ndodhë shpëtuar do të shkojnë të takojnë Zotin në
në jetën e tyre personale. Perëndia na ndalon ajër dhe do të jenë me Të përgjithmonë.
që të tentojmë për të zbuluar ngjarjet e së
Po ata që e kanë përqeshur idenë e kthimit
ardhmes me këto metoda (Ligji i Përtërirë
të Tij dhe e kanë refuzuar Ungjillin? Për
18:10-12). Perëndia e ka zbuluar në Fjalën e
ta do të jetë një ditë e tmerrshme. Ata do
Tij çdo gjë që duhet të dimë për të ardhmen.
të kuptojnë që e kishin gabim. Perëndia do
Për ne është e rëndësime që, jo vetëm të
të sjellë gjykim mbi ta dhe ata do të jenë
kemi vëmendjen tonë në këto gjëra, por
përgjithmonë të ndarë prej prezencës së Zotit.
është jetësore që të kemi qëndrimin e duhur (2 Thesalonikasve 1:7-10).
ndaj asaj që Perëndia thotë. Mosbindja
Sigurohu që të mos jesh njëri prej këtyre
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njerëzve. Ne nuk e dimë se kur do të kthehet
Jezusi (Mateu 24:36), askush nuk e di përveç
Perëndisë Atë. Perëndia është i durueshëm
dhe po i jep përqeshësve dhe të gjithë njerëzve
një mundësi për të ardhur tek Ai (2 Pjetrit
3:3-4,9), por një ditë durimi i Tij do të
mbarojë dhe Zoti Jezus do të kthehet. Pra
është jetësore që të jesh gati (Mateu 24:44).

Metoda: Sondazh

Të krishterët sot kanë pikëpamje të
ndryshme për sa i përket asaj që mund të
ndodhë në ditët e fundit. Për shembull, disa
njerëz thonë se Zbulesa duhet interpretuar
literalisht, ndërsa të tjerët besojnë se gjuha
e përdorur është kryesisht simbolike.
Sidoqoftë, të gjithë ne jemi dakord se askush
nuk e di ditën apo kohën (Mateu 24:36)
por e dimë se Ai po vjen përsëri dhe kjo
mund të ndodhë shumë shpejt. Pyetja më e
rëndësishme është, a je gati që ta takosh Atë?

Vizuali 11

Inkurajojini adoleshentët që në javën që vjen
t’u bëjnë tre jobesimtarëve këtë pyetje, “A
NDARJA E MËSIMIT
beson se Jezus Krishti po vjen përsëri ashtu siç
Tregoni Vizualin 11 duke mbuluar tekstin,
ka thënë?” Adoleshentët le të mbajnë shënim
përgjigjet dhe të përgatiten për të folur për to në të cilin do ta zbuloni ndërsa përparoni me
mësimin.
takimin e ardhshëm.
Vdekja
Vizioni i Gjonit
gjoni Gjyqi
(Pyetini adoleshentët se për çfarë gjërash
tek Zbulesa nuk
Jeruzalemi i Ri
kalojnë kohë për t’u përgatitur). Në jetë ne
lë asnjë dyshim
Vizuali
përgatitemi për kaq shumë gjëra – për të
për ardhjen
shkuar në shkollë çdo ditë, për provime, për
përsëri të Zotit
një prezantim në shkollë, për pushime, për
Jezus Krisht. Pasojat që vijnë kur nuk je gati
një ngjarje sportive, për të shkuar në një vend
për kthimin e Zoti janë, si tragjike ashtu
të veçantë.
edhe të tmerrshme. Para se të shohim këto
(Tregoni Vizualin 10.
pasoja, ka një realitet tjetër në të ardhmen për
Tregojini adoleshentëve se të cilin duhet të mendojmë. Nëse Jezusi nuk
djali në vizual po shkon
kthehet në kohën kur ne jemi duke jetuar
për pushime në një vend
atëherë ka diçka me të cilën të gjithë ne do të
ku i është garantuar mot i përballemi.
nxehtë. Pyetini ata “Çfarë
Vizuali
po bën ai?”). Ai po merr
Vdekja
shumë veshje të trasha të
Jeta kalon shumë shpejt. Askush nga ne nuk
cilat nuk do t’i duhen. Ai duhet të vendosë
prioritete. Duhet të bëjë zgjedhjet e duhura mund të jetë i sigurt për të nesërmen. Nëse
Zoti nuk kthehet gjatë jetës sonë, atëherë
që të jetë i përgatitur ashtu siç duhet për
udhëtimin e tij. Çfarë përgatitjesh ke bërë ti vdekja fizike do të vijë për të gjithë ne
(Hebrenjve 9:27a).
për ardhjen e dytë të Zotit Jezus? A e kanë
zënë kohën tënde gjëra të tjera? Ndoshta
Ndoshta mendon se je shumë i ri për të
nuk ke menduar kurrë për këtë deri tani.
menduar për vdekjen. Predikuesi 12:1 thotë
Nëse nuk je gati që të takosh Jezusin, atëherë “Por kujto Krijuesin tënd në ditët e rinisë
duhet të pendohesh për mëkatin tënd dhe t’i sate.” Zakonisht njerëzit vdesin kur janë të
kërkosh Atij që të jetë Shpëtimtari yt. Vetëm moshuar, por nuk ndodh gjithmonë kështu.
(Nëse dëshironi mund të tregoni një ngjarje ku
atëherë mund të jesh i sigurt se je gati.
një i ri ka vdekur ose është vrarë tragjikisht).
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Nuk na garantohet se do të arrijmë këtë
moshë të vjetër.
Problemi është se ne kemi lindur të vdekur
frymërisht. Ne kemi lindur në mëkat
(Psalmi 51:5) dhe nuk jemi të interesuar
për Perëndinë ose për atë që Jezusi ka
bërë për ne. Mëkati ynë është një pengesë
midis nesh dhe Perëndisë. Për shkak se
jemi frymërisht të vdekur ne nuk mund ta
ndihmojmë veten tonë – vetëm Perëndia
mund ta bëj këtë. Kur Perëndia na flet për
mëkatin tonë dhe na tregon atë që Krishti
ka bërë, reagimi ynë duhet të jetë kthim prej
mëkatit tonë (Veprat 3:19) dhe të besojmë
vetëm në Krishtin për shpëtim (Veprat
16:31). Atëherë nuk do të jemi më të vdekur
frymërisht por të gjallë! Atëherë do të jemi
gati të përballemi me vdekjen fizike sepse ne
kemi jetë të përjetshme (Gjoni 3:16).
Kështu që në të ardhmen të gjithë ne ose do
të vdesim ose do të jemi ende gjallë kur të
kthehet Zoti. Pas kësaj vjen …

Gjyqi
Tek Hebrenjve 9:27, Fjala e Perëndisë flet
shumë qartë për gjyqin pas vdekjes.
Një nga gjërat që do të ndodhi në kthimin
e Zoti është se Ai do të gjykojë (2 Timoteut
4:1). Në vizionin e Tij, Gjoni pa se si atë
ditë Libri i Jetës i Qengjit do të hapet
(Zbulesa 20:12). Emrat e të gjithë atyre që
kanë besuar në Krishtin për shpëtim janë
regjistruar në këtë libër (Filipianëve 4:3).
Nëse emri yt nuk është atje atëherë të pret
një e ardhme e tmerrshme (Zbulesa 20:15).
Të gjithë njerëzit, nga të gjitha kohërat, do
të qëndrojnë përpara Perëndisë. Nëse emri
i tyre nuk është në Librin e Jetës, ata do
të hidhen në ferr përgjithmonë. Kjo është
vdekja e përjetshme. Më parë kemi parë
vdekjen frymërore – kjo mund të ndreqet
sepse të gjithë ata që besojnë në Krishtin
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kanë jetë të re në Krishtin. Gjithashtu
shqyrtuam edhe vdekjen fizike – për këtë
mund të përgatitesh duke i besuar Krishtit
Por nuk ka shans të dytë për ata që vdesin
përjetësisht. Është shumë vonë.
Sidoqoftë nuk është shumë vonë dita e sotme.
Vizioni i Gjonit në librin e Zbulesës na ka
treguar qartë se çfarë do të ndodhë në të
ardhmen dhe tani edhe për ty është koha që
të përgatitesh për të ardhmen (2 Korintasve
6:2). Krishti vdiq në kryq për të marrë
ndëshkimin për mëkatin tonë (1 Pjetrit 2:24).
Ti duhet të përgatitesh për ardhjen e dytë,
vdekjen dhe gjyqin duke besuar në Të. A e
ke menduar për këtë me seriozitet apo po
jeton pa menduar vërtetë për të ardhmen? Të
shpëtosh ka rëndësi edhe për “tani dhe këtu”
sepse Krishti jep falje për mëkatin dhe i jep
kuptim çdo pjese të jetë sonë. Çfarëdo gjëje që
të jetë ajo gjë që po të pengon të vish tek Zoti
Jezus, nuk ia vlen të qëndrosh në të.

Jeruzalemi i Ri
Gjithashtu Zoti Jezus i zbuloi Gjonit se
çfarë do t’u ndodhë në fund të kohërave
atyre që kanë vënë besimin në Jezusin dhe
emrat e të cilëve janë shkruar në Librin
e Jetës. Ata do ta kalojnë përjetësinë në
praninë e lavdishme të Perëndisë. Zot i
dha Gjonit vizionin e një qyteti të shenjtë
që zbret nga Qielli. Tek Zbulesa 2122, Gjoni përshkruan karakteristikat e
mrekullueshme të Jeruzalemit të Ri. Këtu
janë disa aspekte. (Inkurajoni të rinjtë që të
shohin Zbulesën 21-22 dhe t’ ju ndjekin ndërsa
ju përmblidhni përmbajtjen).
Zbulesa 21:12 – Qyteti rrethohet nga një
mur shumë i lartë me 12 porta dhe me një
engjëll në çdo portë. Besimtarët do të jenë
plotësisht të sigurt. Përbashkësia jonë me
Perëndinë dhe me popullin e Tij nuk do të
thyhet kurrë.
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Zbulesa 21:12-14 – Emrat e 12 fiseve janë
shkruar mbi portat dhe emrat e 12 apostujve
janë shkruan mbi themele. Ata përfaqësojnë
popullin e Perëndisë në Dhjatën e Vjetër
dhe në Dhjatën e Re. E gjithë kisha do të
mblidhet në praninë e Perëndisë.
Zbulesa 21:18-21 – Qyteti është bërë me
ar të kulluar, kristal transparent, gurë të
çmuar etj. – material që mund të pasqyrojë
dritën. Perëndia është i pranishëm në qytet
dhe lavdia e Tij pasqyrohet në mënyrë të
përsosur dhe mbush të gjithë vendin. Nuk
mund të ketë asnjë qoshe pa dritë. Intimiteti
ynë me Perëndinë do të jetë i përsosur. Ne
do të jemi përplot në praninë e Tij.
Zbulesa22:1-2 – Gjoni sheh lumin e ujit të
jetës që përshkon qytetin dhe pemën e jetës
që jep frutin e saj çdo muaj. Do të jepet jetë
prej Perëndisë me bollëk. Nuk do të ketë
më vuajtje, as sëmundje, as mëkat, nuk do të
mallkohet asgjë! Në mënyrë të vazhdueshme
do të gëzojmë jetë me Perëndinë dhe të gjitha
bekimet.
Çfarë vendi i mrekullueshëm! Nëse je
besimtar i Zotit Jezus, ti duhet të presësh
me shpresë që një ditë të jesh atje me Të.
Nëse nuk je, atëherë eja tek Ai dhe sigurohu
që edhe ti të kesh një vend të përgatitur për
ty në Qiell.

Përfundimi

dhe Zoti i tij. Nuk e kishte frikë vdekjen ose
gjyqin; por ai priste me shpresë për ditën
kur të takonte Zotin Jezus përsëri në Qiell
(1 Gjonit 3:2-3). A po pret me shpresë për
këtë? A je i sigurt se je gati të takosh Zotin?
Nëse jo, ndreqi punët me Të që sot. Nëse
je i shpëtuar, atëherë shërbe dhe tregoji të
tjerëve për Shpëtimtarin që po vjen përsëri.

Metoda: Pyetësor me skuadra
Ky pyetësor me skuadra ka tre raunde.
1. Raundi i alternuar: Çdo skuadre i bëhet
një pyetje në mënyrë të alternuar, duke fituar
dy pikë për një përgjigje të saktë. Nëse një
pyetjeje nuk i është dhënë përgjigja e saktë
atëherë skuadra kundërshtare mund të fitojë
një pikë duke u përgjigjur saktë.
2. Raundi nisës: Të dyja skuadrave i bëhet
një pyetje. Pjesëtari i skuadrës që ngre dorën
i pari, i përgjigjet pyetjes. Nëse është e saktë,
nuk fiton pikë por asaj skuadre i bëhen edhe
tre pyetje të tjera, për të fituar nga një pikë për
çdo përgjigje të saktë. Përgjigjet e pasakta nuk
i kalohen skuadrës tjetër dhe as nuk ka dënime
për përgjigjet e gabuara.
3. Raundi zjarr: Çdo pyetje është për të dyja
skuadrat. Pjesëtari i skuadrës që ngre dorën i
pari fiton një pikë për skuadrën e tyre për çdo
përgjigje të saktë, por humbet një pikë nëse
përgjigja është e gabuar.

Bëjeni pyetësorin shpejt sepse bëhet më e bukur.
Gjoni kishte qenë një ndjekës besnik i Zotit Sidoqoftë gjatë ose pas pyetësorit rishikojini
Jezus Krisht gjatë gjithë jetës së tij. Ai kishte përgjigjet e gabuara sepse kjo përforcon
procesin e të mësuarit.
qenë njëri prej miqve më të afërt të Zotit
kur Ai ishte në tokë. Tani, ndërsa ishte i
moshuar, i internuar në një ishull të shkretë Raundi i alternuar
1. Si quhej babai i Gjonit? (Zebede).
për shkak të besimit të tij, Zoti e shpërbleu
atë me këtë vizion të mrekullueshëm dhe
2. Si quhej vëllai i Gjonit? ( Jakob).
i zbuloi atij shumë gjëra, të cilat do të
3. Cila ishte puna e Gjonit? (Peshkatar).
ndodhnin në të ardhmen. Kur mendonte
4. Cila ishte nofka e Jakobit dhe Gjonit?
për të ardhmen Gjoni e dinte se ishte i
(Bijtë e Bubullimës).
përgatitur sepse Jezusi ishte Shpëtimtari
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Gjoni – Të Presësh me Shpresë

5. Në cilin ishull ishte Gjoni kur mori
Zbulesën? (Patmos).

Raundi nisës
1. Çfarë pa Gjoni në zbulesën nga
Perëndia? (Të ardhmen).

6. Çfarë i është premtuar atyre që morën
Zbulesën? (Një bekim).
7. Cilat janë tre prej gjërave të cilat Gjoni i
la për të ndjekur Zotin? (Familje, shtëpi,
punë).

2. Cilat janë disa nga gjërat që njerëzit
përdorin duke u përpjekur për të parë
të ardhmen? (Horoskopi, letrat e fatit,
leximi i pëllëmbës, tabelat ouija).

8. Çfarë duhet të bëjmë kur Perëndia na flet
për ta ndjekur Atë? (Të bindemi).

3. Çfarë thotë Perëndia për këto? (Janë
gjërat e gabuara, Ai i ndalon ato).
4. Ku na e ka zbuluar Perëndia atë që Ai
dëshiron që ne ta dimë? (Në Bibël).

Raundi nisës
1. Sa libra shkroi Gjoni? (Pesë).
2. Cilat janë pesë librat? (Ungjilli i Gjonit;
1, 2 dhe 3 e Gjonit; Zbulesa)

Raundi zjarr
1. Çfarë ngjarje e madhe në lidhje me
Zotin Jezus do të ndodhi në të ardhmen?
(Ardhja e dytë).

3. Për çfarë bëjnë fjalë letrat? (Për
inkurajimin e të krishterëve).

2. Sa profeci ka në Dhjatën e Re për
ardhjen e dytë? (Më shumë se 300).

4. Për çfarë bën fjalë Zbulesa? (Një vizion
i dhënë Gjonit nga Perëndia për të
ardhmen).

3. Për kë do të kthehet Jezusi? (Besimtarët).
4. Kur do të kthehet Jezusi? (Askush nuk e di).

Raundi zjarr

5. Sipas Predikuesit kë duhet të kujtojmë ne
12:1? (Krijuesin tonë).

1. Çfarë humbi Gjoni një herë? (Durimin).
2. Cila është pengesa midis nesh dhe
Perëndisë? (Mëkati).

6. Përveç ardhjes së dytë, për çfarë tjetër
jemi të sigurt? (Që ne do të vdesim).

3. Çfarë duhet të bëjmë për mëkatin tonë?
(Pendohemi).

7. Çfarë do të bëjë Jezusi kur të kthehet?
(Gjyq).

4. Çfarë do të bëjë Jezusi kur ne i rrëfejmë
mëkatet tona? (Do të na falë).
5. Tek Zbulesa 21 Gjoni pa një vizion të
një ______ të shenjtë. (Qyteti).
6. Pse u internua Gjoni në ishullin e
Patmosit? (Sepse ai shihej si person që
shkaktonte trazira).
7. Me çfarë vështirësish të tjera u përball
Gjoni? (Rrahje dhe burgosje).
8. Kush e tha këtë “Nëse Jezus Krishti është
Perëndi dhe vdiq për mua, asnjë sakrificë
nuk është shumë e madhe për mua që ta
bëj për Të”? (C.T.Stad. [C. T. Studd]).
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8. Në cilin libër duhet të jenë të shkruar
emrat tanë? (Libri i Jetës).

Metoda: Material për t’u marrë në shtëpi
Materiali 11

Jeta e gjonit

Përdor simbolet për të gjetur tetëmbëdhjetë fjalët.
▼
C

❡
R

❂
D

✤
A

●
X

■
G

✯
N

☎
Ë

➔
F

✲
O

1 Gjoni ishte ____

❅
H

✧
L

◗
J

➷
Z

✪
B

✖
U

✬
V

✜
S

✈
I

▲
P

➤
M

✘
E

❰
T

✸
Y

✐
Q

❯
K

_________________________

✯◗☎

➔ ✈ ✜ ❅ ✘ ❡ ➤ ✤ ✯

2 Emri i tij do të thotë _______________ është i __________________
◗ ✘ ❅ ✲ ✬ ✤ ❅

❅ ✈ ❡ ✜ ❅ ☎ ➤

3 Jakobit dhe Gjonit iu vu ____________

____________ __

✯ ✲ ➔ ❯ ✤

✪ ✈ ◗ ❰ ☎

✘

____________________________
✪ ✖ ✪ ✖ ✧ ✧ ✈ ➤ ☎ ✜

4 Gjoni ______________________
✜ ❅ ❯ ❡ ✖ ✤ ◗ ❰ ✈

________________
✧ ✈ ✪ ❡ ✈ ✯

_____________________
➷ ✪ ✖ ✧ ✘ ✜ ☎ ✜

Materiali

11

______________ do të __________
◗ ✘ ➷ ✖ ✜

✬ ✈ ◗ ☎

__________________
▲ ☎ ❡ ✜ ☎ ❡ ✈

________________ në botë do të përballen me _________________
❰ ☎ ■ ◗ ✈ ❰ ❅ ☎

■◗ ✸ ❯ ✈ ➤ ✈ ✯

Do të jetë një ___________________________
◗ ✘ ❡ ✖ ➷ ✤ ✧ ✘ ➤

__

✈

_____
❡ ✈

e

Fotokopjoni dhe
shpërndani Materialin
11. Ata mund ta
plotësojnë atë gjatë
programit ose më vonë në
shtëpi. ●

Të ndjekësh Jezusin

M

Juda – Të Ndjekësh
me Shtirje
të kuptojnë marrëzinë e ndjekjes së
Krishtit me shtirje.
të duan Zotin më shumë se çdo gjë tjetër.
të jetojnë jetë të vërtetë të krishterë.
të kuptojnë domosdoshmërinë e besimit
“personal.”

Hyrje: Kush jam unë?
Vizuali 2

i
VizualKush

2 unë?
jam

Tregoni Vizualin 2.
Lexoni informacionin
e mëposhtëm dhe jepini
adoleshentëve mundësinë
për të sugjeruar se kush
mund të jetë ai.

• Emri: Vjen nga emri
“Juda” dhe do të thotë
“Jehova udhëheq”

• Puna: Nuk dihet
• Prejardhja: I vetmi nga 12 dishepujt që
nuk ishte nga Galilea
• Çfarë dimë për të: Ishte përgjegjës për
paratë e dishepujve, por merrte për vete
nga ato para
• Ku lexojmë për të: Për të flitet në
Ungjijtë më shumë sesa për çdo dishepull
tjetër, përveç Pjetrit
• Shkrimet: Asnjë
• I famshëm për: Tradhtoi Zotin Jezus
• Vargu përmendësh: 1 Timoteut 6:10
(Dërgojani fjalët e këtij vargu si mesazh
adoleshentëve tuaj. Inkurajojini ata që ta
përdorin telefonin e tyre për të mësuar
vargun përmendësh gjatë ditës).

6

A e di se kush
është ai? Po,
juda
sigurisht është
Ai gënjeu të tjerët
Juda (Iskarioti)!
ali lli të vërtetën
ViAi ezushpërfi
(Tregoni Vizualin
Ai i vuri paratë të parat
12 duke mbuluar
tekstin, të cilin do ta zbuloni ndërsa përparoni
me mësimin).
Vizuali 12

Synimet: Ne duam që adoleshentët:

së imi

12

Studimi ynë gjatë javëve të kaluara është
përqendruar tek dy dishepujt e mirënjohur,
tek Pjetri dhe Gjoni. Tani do të shohim jetën
e një dishepulli tjetër, që gjithashtu është
i njohur – por për gjërat e gabuara! Juda
ka famën e keqe si njeriu që shtirej se ishte
ndjekës i Zotit Jezus, por në fund ai bëri
aktin përfundimtar të tradhtisë.
Disa studiues sugjerojnë se për shkak se
prindërit e tij e quajtën “Jehova udhëheq”,
ata mund të kenë pasur shpresa të mëdha
se ai do të udhëhiqej nga Zoti. Por në vend
të kësaj, ai u bë ai që u udhëhoq nga Satani.
Edhe pse kanë kaluar 2,000 vjet, askush
sot nuk do t’ia vinte emrin fëmijës së tij
Juda. Madje edhe njerëzit që nuk e njohin
shumë Biblën, e dinë se çfarë do të thotë të
akuzohesh si ai që “është një Judë”. Juda jetoi
një jetë, si të ishte mbi shpatin e pjerrët e të
rrezikshëm të greminës.

Metoda: Gjeje të pavërtetën
Ndajeni grupin në dy skuadra. Në këtë lojë
një adoleshent nga çdo skuadër, del me radhë
përpara dhe thotë tre thënie të shkurtra për veten
e ti/saj. Dy nga thëniet duhet të jenë të vërteta
dhe njëra duhet të jetë e pavërtetë. Ata duhet të
përpiqen që ta mbulojnë gënjeshtrën. Qëllimi i
lojës është që skuadra tjetër të gjejë se cila nga tre
thëniet nuk është e vërtetë.
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A ishte e vështirë apo e lehtë që të fshihje
të vërtetën? Juda po jetonte me gënjeshtër
sepse gjatë gjithë kohës po shtirej se ishte
një ndjekës i Jezusit. Mbaj mend se mund të
gënjesh të tjerët, por nuk mund të gënjesh
Perëndinë.
Megjithëse është shkruar kaq shumë për
Judën tek Ungjijtë, përsëri kur fillojmë të
studiojmë karakterin e tij, shohim se është i
mbështjellë me mister. Nuk dimë pothuajse
asgjë për prejardhjen e tij. As thirrja e tij për
të qenë dishepull nuk është e regjistruar në
Shkrim.
Pra çfarë tjetër na tregon Bibla për Judën?
Do të ndahemi në grupe të vogla dhe do të
zbulojmë përgjigjet së bashku.

Method: Diskutim në grup
Në këtë pikë të mësimit ndajini adoleshentët
në grupe me katër-pesë
JUDA Kërkim në Bibël persona. Fotokopjoni dhe
shpërndani Materialin
12, sigurohuni që të
keni mjaft kopje për
çdo adoleshent. Çdo
Materiali
adoleshent të punojë vetë
për çdo pjesë dhe pastaj
të flasin bashkë brenda
grupeve. Më pas drejtuesit e grupeve duhet të
komentojnë çdo pjesë duke përdorur shënimet
që janë në Materialin 13,
JUDA Kërkim në Bibël para se të vazhdojnë me
pjesën tjetër. Sigurohuni
që drejtuesit e grupeve të
marrin para takimit një
kopje të Materialit dhe
Materiali
komenteve që të mund të
përgatiten siç duhet.
Pjesa 3

Pjesa 2

Pjesa 1

Materiali 12

Judën..
që përdoren për të përshkruar
Shiko vargun dhe gjej emrat
_
____________________
___ Lluka 6:16 __________
Mateu 10: 4 ____________________
_
____________________
___ Gjoni 12:6 __________
Gjoni 6:70 ____________________
atyre që e arrestuan Jezusin
___ Veprat e Apostujve 1:16 _______i
Gjoni 17:12 ____________________
3:13-19.
të rëndësishme. Lexoni Marku
që në fillim, mësojmë disa mësime
Kur fillojmë e lexojmë për Judën,
_____________
Ai ishte njëri nga të ‘tëdhdyëmbje’
____________
Ai kaloi kohë në ‘oqërish’ me Jezusin
__
Atë ____________________
Jezusin dhe dishepujt, përsëri e ‘dhëatoitr’
Edhe pse ai kaloi shumë kohë me
por nuk ishte i tillë.
______________ i v f ______
Ai dukej si një n __________
____ ?
___________ , por a je i k __________
Ndoshta ti rri me të k __________

dhe do të
ishte Perëndi, se do të vdiste
i shpjeguar dishepujve se Ai
Jezusi kaloi shumë kohë duke
por Juda … le ta shohim së bashku.
Dishepujt e kuptuan ngadalë
ringjallej. Lexo Mateu 16:21.
_ ato.
nuk i ‘atetonzb’ __________
_ gjërat që thoshte Jezusi, por ai
Ai shpesh i ‘tegjodën’ __________
të shpërfillte të vërtetat. Lexo
e Jezusit por dukej se ai zgjodhi
duhet t’i
Juda çdo ditë dëgjonte mësimet
që janë në tekst të cilat Juda
mësime
ato
ishin
cilat
se
pasazhet e mëposhtme dhe diskuto
_
kishte mësuar por nuk i mësoi.
____________________
____________________
Lluka 16:1-13 ____________________
____________________
__________
__________
_
Mateu 6:19-34 ____________________
____________________
____________________
Mateu 26:24 ____________________
pendohet për mëkatin e tij.
që dëgjon ungjillin por nuk
dikush
ka
që
pasojat
Diskuto

12

vendet bosh …
Lexo Gjoni 12:1-8 dhe plotëso
___________
Shtëpia e ____________________
Vendi ___________________
_________
____________________
____________________
Çfarë bëri Maria? __________
_____
____________________
____________________
Cila ishte vlera e vajit? __________
____
____________________
__________
__________
Çfarë ankese kishte Juda? __________
________
____________________
__________
Judës?
e
ankesën
me
Çfarë mendonin njerëzit lidhur
___
____________________
____________________
zemërua?
u
ai
që
vërtetë
e
arsyeja
Cila ishte
Jezusi paralajmëroi tek Marku 8:36?
Cila ishte situata tragjike për të cilën

Materiali 13

Pjesa 1

Për drejtuesit

Shiko vargun dhe gjej emrat
Mateu 10: 4 tradhtar

Judën..
që përdoren për të përshkruar
Lluka 6:16 tradhtar

Gjoni 12:6 vjedhës
që e arrestuan Jezusin
Veprat e Apostujve 1:16 prijësi i atyre
Gjoni 17:12 biri i humbjes
3:13-19.
të rëndësishme. Lexoni Marku
që në fillim, mësojmë disa mësime
Kur fillojmë e lexojmë për Judën,

Juda kishte privilegjin që të ishte pjesë e një
grupi shumë të vogël njerëzish që ishin më
afër Jezusit se kushdo tjetër. E megjithatë
ai e çoi dëm atë privilegj dhe zgjodhi ta
tradhtonte Atë, që mund të kishte qenë
Shpëtimtari i tij. Këtu kemi një njeri që në
vend që të ndiqte Jezusin, ndoqi Satanin
(Gjoni 13:2).
Kushdo që e shikonte Judën mund t’i jetë
dukur si një ndjekës i vërtetë i Jezusit, por në
të vërtetë ai po shtirej sikur po e ndiqte. Ai
mund t’i ketë mashtruar dishepujt e tjerë por
nuk mund të mashtronte dot Zotin. Jezusi
gjatë gjithë kohës e dinte se një ditë Juda do ta
tregonte që nuk ishte ai që dukej se ishte. Ai
e dinte se një ditë Juda do ta tradhtonte Atë
(Gjoni 6:71, Gjoni 13:11). Sa tragjike është
që ai kaloi kaq shumë kohë në shoqërinë e
Jezusit por nuk ishte besimtar i vërtetë.
Po ti? Mund të jesh në turmën e krishterë.
Shkon në kishë. Vjen tek takimi ynë këtu.
Shkon në aktivitete të tjera, por a je vërtetë
i krishterë? Ndoshta nuk po përpiqesh që
t’i mashtrosh të tjerët me qëllim; vetëm sa je
përfshirë nga turma. Ata flasin për kohën kur
u penduan nga mëkati i tyre dhe besuan në
Jezusin por ti e di që nuk e ke bërë kurrë këtë.
Ose kënaqesh që të tjerët mendojnë se
ti je i krishterë që kështu të mos të të
ungjillizojnë. Juda nuk mund të mashtronte
Perëndinë, as ti nuk mund ta mashtrosh. Ai
i njeh ata që janë ndjekës të vërtetë.

Gjoni 6:70 një djall

dymbëdhjetë
Ai ishte njëri nga të ‘tëdhdyëmbje’
shoqërinë
Ai kaloi kohë në ‘oqërish’ me Jezusin

Atë
Jezusin dhe dishepujt, përsëri e ‘dhatoitr’
Edhe pse ai kaloi shumë kohë me
por nuk ishte i tillë.
Ai dukej si një ndjekës i vërtetë
Ndoshta ti rri me të krishterë , por

Pjesa 2

6

Juda – Të Ndjekësh me Shtirje

Pjesa 3

MËSIMI

tradhtoi

a je i krishterë?

dhe do të
ishte Perëndi, se do të vdiste
i shpjeguar dishepujve se Ai
Jezusi kaloi shumë kohë duke
por Juda … le ta shohim së bashku.
Dishepujt e kuptuan ngadalë
ringjallej. Lexo Mateu 16:21.
zbatonte ato.
që thoshte Jezusi, por ai nuk i ‘atetonzb’
Ai shpesh i ‘tegjodën’ dëgjonte gjërat
të shpërfillte të vërtetat. Lexo
e Jezusit por dukej se ai zgjodhi
t’i
Juda çdo ditë dëgjonte mësimet
janë në tekst të cilat Juda duhet
se cilat ishin ato mësime që
pasazhet e mëposhtme dhe diskuto
mësoi.
i
kishte mësuar por nuk
dhe jo për paranë
pandershmëri; dashuri për Perëndinë
Qiell.
Lluka 16:1-13 Besnikëri dhe jo
kishte mbledhur thesare në
thesare mbi tokë ai duhet të
të
Mateu 6:19-34 Në vend që të mblidhte
të jetonte me pasojat e veprimeve
pamundur
të
kishte
ta
do
se
mësuar
Mateu 26:24 Ai duhet ta kishte
tij të mëkatshme
pendohet për mëkatin e tij.
që dëgjon ungjillin por nuk
Diskuto pasojat që ka dikush

13

vendet bosh …
Lexo Gjoni 12:1-8 dhe plotëso
Shtëpia e Llazarit.
Vendi Betani
mbi këmbët e Jezusit .
Çfarë bëri Maria? Hodhi vaj erëkëndshëm
viti).
( e barabartë me pagën e një
Cila ishte vlera e vajit? Treqind denarë
jepeshin të varfërve.
të ishte shitur dhe paratë t’i
Çfarë ankese kishte Juda? Vaji duhet
të parasë.
ankesën e Judës? Ai e pa atë si shpërdorim
dhe ai t’i
Çfarë mendonin njerëzit lidhur me
kalonin në qesen e dishepujve
zemërua? Ai donte që paratë të
Cila ishte arsyeja e vërtetë që ai u

Nëse nuk je penduar kurrë për mëkatin tënd
dhe nuk i ke besuar Shpëtimtarit, atëherë
bëje atë tani. Në vend që të shtiresh, sot ti
mund të bëhesh një ndjekës i vërtetë i Jezus
Krishtit.

por të
merrte për vete.
Mund të fitosh çdo gjë në botë
Jezusi paralajmëroi tek Marku 8:36?
Cila ishte situata tragjike për të cilën
humbasësh shpirtin tënd

Ai gënjeu të tjerët
(Pjesa 1 – komentet për drejtuesit e grupit).
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Ai e shpërfilli të vërtetën
(Pjesa 2 – komentet për drejtuesit e grupit).
Ndërsa Juda ecte ditë pas dite në shoqërinë
e Zoti Jezus, ai kishte dëgjuar gati çdo
mësim që dha Jezusi. Disa nga këto mësime
ishin për të. Jezusi tregoi shëmbëlltyrën e
administratorit të pandershëm (Lluka 16:113); Ai predikoi kundër dashurisë për paratë
(Mateu 6:19-34); Ai i paralajmëroi ata se
sa e tmerrshme do të ishte për atë që do ta
tradhtonte Atë (Mateu 26:24). Sa tragjike
është që, edhe pse ai i dëgjonte këto mësime,
dukej se ai e shpërfillte të vërtetën.
Jezusi ua shpjegoi qartë dishepujve se do të
vdiste dhe do të ringjallej (Mateu 16:21). Pa
dyshim që Juda e dinte rrugën e shpëtimit.
Megjithatë, edhe pse e kishte të qartë se si
mund të faleshin mëkatet e tij dhe të ishte
i drejtë në sytë e Perëndisë, ai kurrë nuk u
pendua.
Duket e pabesueshme, apo jo! Si është e
mundur që dikush të dëgjojë të gjitha ato
që mësoi Jezusi dhe përsëri të mbetet në
vend? Ti i ri, a po bën të njëjtën gjë? Sa herë
e ke dëgjuar shpjegimin e Ungjillit? Ti e di
se ke mëkat në jetën tënde, që të ndan nga
Perëndia. Ti e di se e vetmja rrugë për të
marrë falje është që të kthehesh nga mëkati
yt dhe t’i kërkosh Zotit që të të shpëtojë. E
megjithatë, nuk ke bërë asgjë për këtë!
Tragjikisht, Juda na demonstron se është e
mundur që të dëgjosh vazhdimisht Fjalën e
Perëndisë dhe ende të jesh i humbur gjithë
përjetësinë. Nuk mjafton vetëm të dëgjosh.
Duhet t’i bindesh fjalëve të Zotit Jezus dhe
t’i zbatosh ato në jetën tënde.

i Jezusit. Në këtë situatë shohim “Judat
e vërtetë”– dikush që i ka vënë paratë si
dashurinë dhe shqetësimin kryesor në jetë.
Ajo që bëri Maria ishte një shenjë e jashtme
e dashurisë dhe përkushtimit të saj ndaj
Zoti të saj. Por Juda nuk e pranonte dot
që Maria po e përdorte atë vaj aromatik në
këtë mënyrë. Për të veprimi i Marisë ishte
thjeshtë një shpërdorim.
Ah, po, ai tha se do të ishte më mirë që ky
vaj të shitej dhe paratë t’i jepeshin të varfërve
por ky kundërshtim ishte thjeshtë një
maskim vetë-drejtësi i asaj që Juda mendonte
në të vërtetë. Juda ishte hipokrit. Ai nuk
donte t’ia dinte për të varfrit. Ai mendonte
vetëm për vete dhe xhepin e tij (Gjoni 12:6).
A e sheh se cilat janë prioritetet e Judës? Për
të, ishte shumë më e rëndësishme marrja
e parave sesa përkushtimi personal ndaj
Zotit. Ai e përçmoi paralajmërimin e Jezusit
që thotë se mund të fitosh pasuri por të
humbasësh shpirtin tënd (Marku 8:36).
Cila është gjëja më e rëndësishme në jetën
tënde? A është që të ndjekësh Zotin Jezus
dhe të jetosh për Të, apo shqetësohesh
më shumë për gjëra të tjera? Ndoshta
përkushtimin ndaj sportit është i pari për
ty. Ndoshta për ty është më e rëndësishme
që të ndjekësh shokët e tu sesa të ndjekësh
Jezusin. Ndoshta janë gjërat materiale, si
Juda. Gjithmonë dëshiron të kesh pajisjet
elektronike të kohës së fundit, lojërat më të
reja kompjuterike ose modën e fundit.
Çfarëdo që të jetë ajo gjë, mos e lejo të të
pengojë që të ndjekësh Jezusin. Gjëja më e
rëndësishme në jetë është që të shpëtohesh
dhe të kesh një marrëdhënie të drejtë me Të.

Ai i vuri paratë të parat
(Pjesa 3 – komentet për drejtuesit e grupit).
Ndoshta kjo histori na tregon se çfarë e
ndaloi Judën që të bëhej një ndjekës i vërtetë
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Përfundimi
(Bashkojini grupet për të përmbledhur
mësimin). Sot kemi parë se si Juda po shtirej
se ishte i krishterë. Ai i mashtroi të tjerët,
por ai nuk e mashtroi Zotin. Ai përçmoi
të gjithë mësimin që kishte marrë nga
Zoti Jezus. Ai lejoi që paratë të ishin më të
rëndësishme për të sesa të ndiqte Zotin.
Historia e Judës të prezanton me një mësim
të rëndësishëm të cilin duhet ta mësosh.
Mos i përçmo paralajmërimet e Jezusit. Ke
nevojë ta ftosh Atë që të bëhet Shpëtimtari
dhe Zoti yt. Kjo do të thotë që t’i japësh Atij
vendin e parë në jetën tënde, sepse Ai është
më i rëndësishëm se çdo gjë tjetër.
Ndalo së shtiruri sikur po e ndjek Jezusin!
Dorëzoja jetën tënde Atij sot dhe bëhu një
ndjekës i vërtetë. ●
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Juda – Drejt
Shkatërrimit

M

Të ndjekësh Jezusin

së imi

7

Synimet: Ne duam që adoleshentët:

veprimeve të tyre Për shembull, a e di se
çfarë do të thotë të dalësh jashtë pistës? Çdo
të shohin qartë hapat e gabuar që çuan në
dimër shumë njerëz vriten sepse vendosin
dështimin tragjik të Judës.
të lënë zonën e shënuar të skive dhe të dalin
të kuptojnë vërtetë tragjedinë e historisë
jashtë piste. Shpesh ata i shpërfillin shenjat
së Judës.
paralajmëruese ose parashikimet e motit. Ata
të identifikojnë zonat e mëkatit në jetën e mendojnë se mund t’ia dalin në çdo situatë me
të cilën përballen. Shkencëtarët kanë zbuluar
tyre dhe të merren me to që tani.
se shpejtësia mesatare e një orteku është
të pendohen para se të jetë shumë vonë.
midis 210-320 km/orë (130-200 milje/orë).
Nëse kapesh nga një i tillë, nuk ke mundësi t’i
Në disa vende në këtë mësim ne i drejtohemi
largohesh dhe t’i shpëtosh. Nëse nuk të gjejnë
nevojës që adoleshentët kanë për t’u marrë me
shpejt mund të vdesësh.
mëkatin në jetën e tyre. Shpesh këto mësime
mund të zbatohen si për të adoleshentët e
Sot duam të shohim hapat që e çuan Judën
shpëtuar ashtu dhe për të pashpëtuarit. Duhet në dështimin e tij përfundimtar. Për Judën
t’i përshtatni zbatimet tuaja që të jenë të
personalisht ishte një zbritje në rënie. Ndërsa
përshtatshme për grupin që keni.
shohim gabimet që bëri Juda, kontrollo jetën
tënde për t’u siguruar që nuk je në një zbritje
të ngjashme në rënie.

Hyrje
Vizuali 12

A e mbani mend
se çfarë mësuam
juda
herën e fundit për
Ai gënjeu të tjerët
ali lli të vërtetën
Judën? (Tregoni
ViAi ezushpërfi
Vizualin 12 dhe
Ai i vuri paratë të parat
shkurtimisht
përsëritni tre
pikat nga mësimi
Fillimi i fundit
i mëparshëm :
Mundësia e
humbur për
ali
ai mashtroi të
Vit’u zu
penduar
tjerët; ai përçmoi
të vërtetën; ai i
vendosi paratë në vendin e parë. Pastaj tregoni
Vizualin 13 duke mbuluar tekstin, të cilin do ta
zbuloni ndërsa përparoni me mësimin).
Vizuali 13

12

13

Shumë të rinj jetojnë thjeshtë për aventurë
dhe argëtim. Ata duan të kënaqen pa
menduar për pasojat e rrezikshme të

Fillimi i fundit
Metoda: Ushtrimi me shpatë
Zgjidhni një nga dy referencat e mëposhtme
dhe adoleshentët ta shohin dhe ta lexojnë
me zë të lartë – Mateu 26:14-16 ose Marku
14:10-11.
Juda kishte parë mjaft tashmë. Ngjarja me
Marinë që hodhi vajin e shtrenjtë mbi këmbët
e Jezusit, e mbushi kupën për Judën. Ai
ishte i zhgënjyer dhe nuk donte të vazhdonte
më. Kishte jetuar mjaft gjatë duke gënjyer.
Kështu që bëri diçka të tmerrshme – diçka
që do të shkaktonte një seri ngjarjesh që do ta
çonin në një fund tragjik.
Ai shkoi tek udhëheqësit hebrenj dhe i pyeti
se sa para do t’i jepnin nëse do ta dorëzonte
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Zotin Jezus në duart e tyre. Drejtuesit e
priftërinjve u kënaqën kur e panë dhe i
ofruan 30 monedha argjendi për ta paguar.
Juda ra dakord. Plani u bë. Që nga ai
moment e më pas Juda kërkonte rastin për
ta tradhtuar Jezusin.

realiteti frymëror në jetën tënde dhe duke u
dorëzuar tek Jezusi si Shpëtimtar dhe Zot.

Të krishterët e vërtetë ende luftojnë me
mëkatin çdo ditë! Mësimi i madh nga jeta
e Judës për ata që kanë besuar vërtetë në
Jezusin është që të jetojnë në mënyrë të
tillë që të jenë të vetëdijshëm për tundimin
Çfarë e shtyu Judën që të bënte këtë tradhti?
dhe të përpiqen me çdo kusht ta shmangin
A ishte për shkak të asaj që ai e pa si
shpërdorim i vajit aromatik? A ishte zemërim mëkatin. Si besimtarë ne jemi çliruar prej
fuqisë së mëkatit, por mishi ynë, bota rreth
për shkak të qortimit që Zoti Jezus i bëri
atyre që ankoheshin? A ishte xhelozi? A ishte nesh dhe djalli do të punojnë fort që të na
zënë në kurth, duke i kthyer gabimet e
dashuri për para? Pavarësisht se cila është
arsyeja e vërtetë, ne tashmë kemi zbuluar se ai veçuara në veprime të përsëritura, të cilat
nuk ishte një ndjekës i vërtetë i Jezusit, prandaj përfundimisht bëhen zakone të mëkatshme.
Ky mëkat që është zakon mund të jetë shumë
nuk duhet të habitemi shumë që Juda ishte i
shkatërrues. Ndërsa, sigurisht nuk do ta çojë
përgatitur që të bënte këtë mëkat të ligë.
Ndoshta edhe ti je përfshirë në një mëkat të një të krishterë të vërtetë në ferr, ai do të heqë
caktuar. Herën e parë që e ke bërë atë mëkat lumturinë e tij, do t’i heqë marrëdhënien e
afërt me Perëndinë dhe madje edhe sigurinë
nuk t’u duk aq i keq. Mendoje se mund ta
e shpëtimit. Puna e përditshme e të krishterit
mbaje në kontroll, vetëm një herë e kishe
është të bëj që të vdesë mëkati dhe që të jetë
bërë. Pastaj e bëre përsëri dhe përsëri dhe
tani duket se ai të kontrollon ty. Bibla thotë i vëmendshëm që ai të mos e zërë prej gryke.
se ne kemi lindur në mëkat dhe se ky mëkat Kjo do të thotë të kemi një ecje të hapur
dhe të ndershme me Perëndinë duke mos i
duket në veprimet tona mëkatare. Ne nuk
mund ta thyejmë fuqinë e mëkatit vetë – ne fshehur gabimet dhe mëkatet tona, por duke
jemi zënë rob nga Satani (2 Timoteut 2:26). i rrëfyer ato tek Perëndia dhe duke i kërkuar
ndihmë Frymës së Shenjtë që të bëhemi më
Vetëm Zoti Jezus mund të na ndihmojë
shumë si Jezusi.
që të gjejmë rrugën për t’i shpëtuar këtyre
gjërave (Romakëve 8:2).
Juda është një mësim për ne për fuqinë
e mëkatit. Ato që atij i dukeshin ngjarje
dështimesh të vogla dhe të parëndësishme
e çuan atë në rrëzimin e tij përfundimtar
dhe e ekspozuan atë si një jobesimtar, edhe
pse ishte pjesë e një grupi që ndiqte Jezusin.
Ndoshta ky është një përshkrim i pastër
që të përshkruan ty. Duket se përshtatesh
me shoqërinë e të krishterëve dhe di shumë
për Jezusin, por thellë ti e di që kurrë
nuk i ke besuar vërtetë Jezusit dhe nuk je
ndryshuar nga Ungjilli. Ky lloj pozicioni
është i rrezikshëm dhe kërkon veprim të
menjëhershëm, duke rrëfyer mungesën e
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Metoda: Zgjedhjet dhe pasojat

Shikoni referencat e
mëposhtme biblike dhe
zbuloni se si një mëkat
çoi në mëkatin tjetër dhe
Pasoja shkatërruese
se si u përshkallëzua
situata dhe përfundoi në
Materiali
vdekje. (Fotokopjoni dhe
shpërndani Materialin
14. Adoleshentët të punojnë në grupe për të
plotësuar tabelën duke përdorur Biblën e tyre).
Zgjedhje të gabuara:

Materiali 14

Pasoja shkatërruese

Shikoni referencat e mëposhtme biblike dhe zbuloni se si një mëkat çoi në
mëkatin tjetër dhe se si u përshkallëzua situata dhe përfundoi.
Personazhet

Referencat në Bibël

Fillimi – mëkati

Fundi – pasojat

Zanafilla 3:1-7

Zanafilla 4:2-12

2 Samuelit 11:1-5,14-17
Veprat e Apostujve
5:1-10

Zgjedhje të gabuara:

Shikoni referencat e mëposhtme biblike dhe zbuloni se si një mëkat çoi në
mëkatin tjetër dhe se si u përshkallëzua situata dhe përfundoi.
Personazhet

Referencat në Bibël

14

Fillimi – mëkati

Fundi – pasojat

Zanafilla 3:1-7

Zanafilla 4:2-12

2 Samuelit 11:1-5,14-17
Veprat e Apostujve
5:1-10

A e shikon nga këto shembuj biblik, se si
dëshira për diçka mund të çojë shumë shpejt
në mëkat? Pastaj shiko se si një mëkat mund

Të ndjekësh Jezusin – Manual i Nxitjes për të Rinjtë

PËRGJIGJET E MATERIALIT 14
Eva dhe gjarpri – Eva hëngri frutin e ndaluar –Mëkati
dhe vdekja hyri në botë.
Kaini dhe Abeli – Kaini ishte xheloz dhe i zemëruar
kundrejt vëllait të tij – vrasje, mallkim.
Mbreti David – Bathsheba dhe Uriahu –Davidi dëshiroi
Bathshebën dhe bëri tradhti bashkëshortore – Shtatëzani,
vdekje e bashkëshortit të saj.
Anania dhe Safira –Ata gënjyen Frymën e Shenjtë dhe
apostujt për atë që kishin dhënë – Të dy u ndëshkuan me
vdekje të menjëhershme.

të rritet dhe të bëhet diçka që përfundimisht
çon në pasoja vërtetë serioze. Fundi i mëkatit
është vdekja – jo domosdoshmërisht vdekja
fizike por vdekja e përjetshme dhe ndarja prej
Perëndisë (Jakobi 1:14-15). Prandaj është
kaq e rëndësishme që të mos e anashkalojmë
mëkatin, por të merremi me të.
Është për t’u theksuar se disa njerëz, për të
cilët kemi folur, ishin besimtarë dhe ende
e lejonin mëkatin që të kontrollonte jetët e
tyre. Nëse je besimtar dhe je përfshirë në
një mëkat të caktuar, atëherë sa më shpejt
të jesh gati për ta pranuar mëkatin dhe për
t’u kthyer prej tij, aq më e lehtë do të jetë që
të kthehesh në rrugën e duhur. Mëkati do
të të çojë më larg se sa mund ta imagjinosh,
prandaj jepi zgjidhje tani.

Mundësia e humbur
për t’u penduar
Nëse keni kohë lexoni pasazhet e
mëposhtme Gjoni 13:1-2,18-30.
Juda ishte me dishepujt e tjerë dhe me
Zotin Jezus në një festë të veçantë hebraike.
Rrjedhja e veprimeve që Juda kishte nisur
nuk ishte më në fazat fillestare. Gjoni 13:2,
27 na tregon se Satani kishte kontroll

mbi jetën e Judës. Juda e kishte lënë veten
e tij të hapur ndaj të ligut në vend që ta
kundërshtonte atë.
Tek Jakobi 4:7 na thuhet se nëse të
krishterët e kundërshtojnë djallin ai do të
largohet prej tyre. Nëse je i tunduar për të
bërë ndonjë mëkat, thirri Zotit për ndihmë
dhe kundërshtoje Satanin. Perëndia do të të
japë fitoren (1 Korintasve 15:57).
A mund ta përfytyrosh dot se si mund të ulej
Juda me Zotin Jezus dhe dishepujt e tjerë,
sikur gjithçka të ishte në rregull, ndërkohë
që gjatë gjithë kohës në mendjen e tij po
planifikonte se si to ta tradhtonte Jezusin?
Por ndoshta edhe më i mahnitshëm është
fakti që Jezusi ende e donte Judën dhe sillej
me butësi me të. Jezusi i inkurajoi dishepujt
që të shqyrtonin veten e tyre. Ai u tha atyre
se njëri prej tyre do ta tradhtonte Atë (Gjoni
13:21). Kjo ishte mundësia që Juda kishte për
të pranuar se ai ishte ai që po e bënte këtë
dhe të kërkonte faljen e Zotit. Megjithatë,
edhe përballë realitetit të mëkatit që ishte
gati të bënte, Juda qëndroi i pa ndryshuar. E
shikon, Satani kontrollonte jetën e Judës deri
në atë pikë sa nuk ua vuri veshin fjalëve të
Krishtit dhe vazhdoi në mëkatin e tij. Ishte
një mundësi e humbur për t’u penduar.
Kur Perëndia të flet për mëkatin tënd
mos e humb mundësinë për t’u penduar.
Ndoshta të ka folur shumë herë. Në vend që
të kundërshtosh djallin ti po kundërshton
Perëndinë. Nëse Perëndia Frymë e Shenjtë
po të bind për disa mëkate në jetën tënde,
atëherë vëru veshin paralajmërimeve të Tij.
Rrëfeje atë dhe vëri punët në rregull me
Perëndinë, para se të jetë shumë vonë.

NDARJA E MËSIMIT

43

MËSIMI

7

Juda – Të Ndjekësh me Shtirje

Vizuali 14

juda
Vepra e
tradhtisë

Vizuali

14

Tregoni Vizualin 14
duke mbuluar tekstin, të
cilin do ta zbuloni ndërsa
përparoni me mësimin.

E gjithë
tragjedia

Vepra e tradhtisë
Nëse keni kohë, lexoni pasazhet e mëposhtme:
Lluka 22:39-48 ose Mateu 26:36-50). Juda
vazhdon rrugën e tij drejt shkatërrimit.
Ai është pranë pikës kulmore të shtegut të
tij mëkatar. Kishte pasur mundësi për t’u
penduar dhe i kishte humbur ato. Tani ka
kaluar përtej, në rrugën pa kthim.
Juda tradhtari tashmë ishte në anën e atyre
që e urrenin Jezusin– udhëheqësit hebrenj.
Ata donin ta arrestonin Jezusin por nuk
donin ta bënin atë hapur ditën sepse kishin
frikë nga reagimi i turmave. Juda e dinte
se atë natë Zoti do të shkonte në kopshtin
e Gjetsemanisë. Ai doli nga turma dhe e
puthi Jezusin për ta dalluar Atë. Kjo ishte
vepra përfundimtare e hipokrizisë, sepse
puthja ishte një përshëndetje tradicionale e
një dishepulli me mësuesin e tij, një shenjë
respekti dhe dashurie. Si mund të binte kaq
poshtë Juda? Përgjigja: për shkak të mëkatit.
A e kupton se çfarë është në gjendje të bëj
zemra jote mëkatare? Mos e nënvlerëso
fuqinë e Satanit dhe të mëkatit. Ndoshta ke
rënë shumë poshtë në mëkat dhe dëshiron të
pendohesh. Nuk është tepër vonë. Me Zotin
ka ende mëshirë dhe falje. Thirri Atij për
shpëtim. Mos bëj të njëjtin gabim si Juda.

E gjithë tragjedia

dhe u mbush me keqardhje. Ende nuk ishte
tepër vonë për të për t’u penduar dhe për
të kërkuar falje nga Jezusi por ai mori një
drejtim tjetër në veprimet e tij. Përsëri ishte
gabim!
Ai u përpoq që të kthente paratë por
udhëheqësit fetarë u tallën me të. Ai i hodhi
paratë në tempull dhe pastaj i dha fund jetës
së tij mbi tokë duke varur veten. Ishte fundi i
jetës së Judës mbi tokë por jo për përjetësinë.
Sa tragjike është që jeta e Judës përfundoi
kështu. Ai kishte privilegjin e madh që
të ishte njëri nga 12 dishepujt, e përsëri
kurrë nuk ia dorëzoi jetën e tij plotësisht
Shpëtimtarit. Përkundrazi ai thjeshtë shtirej
se ishte një nga ata ndërsa vazhdonte në
mëkatin e tij. Po ti, a ia ke dorëzuar jetën
tënde Zotit? Ti e ke dëgjuar Ungjillin shumë
herë por ndoshta nuk dëshiron të heqësh
dorë nga një mëkat i caktuar. I shikon shenjat
paralajmëruese por ke në plan që të vazhdosh
të jetosh atë jetë të dyfishtë.
Juda mendonte se e dinte se çfarë ishte
më e mira për të. Ai nuk lejoi që Jezusi të
ishte Shpëtimtari dhe Zoti i Tij. Realiteti
i hidhur është se ai tani do të ndëshkohet
përjetë në ferr.

Përfundimi
A nuk të bën ky mësim që të mendosh
seriozisht se ku po të çon mëkati yt? Ndalo
së gënjyeri veten dhe ata rrotull teje. Nuk
mund ta gënjesh Perëndinë dhe pikërisht
Atij do t’i japësh një ditë llogari për jetën
tënde (Romakëve 14:12). Ji i vërtetë! Jeta jote
nuk duhet të vazhdojë kështu. Jezusi vdiq
për mëkatin tënd që ti të mos vuash pasojat
e përjetshme të mëkatit tënd. Ai dëshiron
të të falë dhe të të japë jetë të vërtetë me
kuptim dhe qëllim.

Lexoni Mateu 27:1-5. Mëngjesin tjetër
drejtuesit hebrenj vendosën ta vrisnin
A do ta çosh dëm jetën tënde apo do të
Jezusin. Nga kjo Juda kuptoi se kishte gabuar
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pendohesh, duke pranuar faljen e Krishtit
dhe duke u bërë një ndjekës i vërtetë i Jezus
Krishtit? Është shumë vonë për Judën, por
nuk është shumë vonë për ty.
Sigurohuni që të vini veten tuaj në dispozicion
për këshillim. Meqenëse fundi i këtij mësimi është
shumë serioz, sipas dëshirës, mund të keni një
kohë lutjeje dhe të këndoni një këngë para se të
filloni pyetësorin.

Metoda: Pyetësori me shkronja mbi Judën
Ndajini adoleshentët në dy skuadra. Kur të
thoni një shkronjë, personi i parë që të sjell një
objekt emri i të cilit fillon me atë shkronjë (p.sh.
M – një monedhë; L – një laps; O – një orë),
fiton të drejtën për t’iu përgjigjur pyetjes që
fillon me atë shkronjë. Nëse përgjigjet saktë
fiton dhjetë pikë. Nëse nuk mund të gjendet
një objekt, bëjani pyetjen të dyja skuadrave dhe
lejoni që të përgjigjet personi i parë që ngrihet
në këmbë. Nëse përgjigja është e gabuar, pyetja
i kalon skuadrës tjetër.
Çfarë i bënë Jezusit ushtarët, gjë që kishin frikë
ta bënin hapur? “A” (E arrestuan).

Jezusi? “P” (Puthje).
Çfarë kishte Juda për paratë? “D” (Dashuri).
Kush dëshironte të tregonte përkushtimin e saj
për Zotin? “M” (Maria).
Kur është koha më e mirë për t’u penduar? “T”
(Tani).
Çfarë u hodh mbi këmbët e Jezusit? “V” (Vaj
aromatik).
Çfarë janë ato që ne mund t’i fitojmë por
humbasim shpirtin tonë? “P” (Pasuri).
Çfarë është e rëndësishme për shpëtimin tonë?
“P” (Pendesa).
Me çfarë kemi lindur ne? “M” (Mëkat).
Cili ishte numri i monedhave të argjendit që
mori Juda? “T” (Tridhjetë).
Çfarë nuk duhet të bëjnë të krishterët me fuqinë
e Satanit? “N” (Nënvlerësojnë).
Çfarë mund të na japë Jezusi mbi mëkatin? “F”
(Fitore). ●

Çfarë i bëri Jezusit Juda “T”? (E tradhtoi).
Çfarë nuk ishte Juda “K”? (I krishterë).
Çfarë tregoi Maria ndaj Zotit? “P”
(Përkushtim).
Çfarë kalohet ose në Qiell ose në ferr? “P”
(Përjetësia).
Çfarë nuk kishte Juda? “A” (Një të ardhme).
Cili ishte vendi ku u arrestua Jezusi? “Gj”
(Gjetsemania).
Si i dha fund jetës Juda? “V” (Vari veten).
Cili ishte emri i dytë i Judës? “I” (Iskarioti).
Kush shtirej se ishte një ndjekës i Jezusit? “J”
(Juda).
Me çfarë ua tregoi Juda ushtarëve se kush ishte
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Andrea–Të Sjellësh
të Tjerët tek Jezusi
Synimet: Ne duam që adoleshentët:

së imi

8

(Dërgojani fjalët e këtij vargu si mesazh
adoleshentëve tuaj. Inkurajojini ata
që ta përdorin telefonin e tyre për të
mësuar vargun
përmendësh gjatë
Andrea
ditës).
Të bëhesh një

të kuptojnë përgjegjësinë e tyre për t’i
drejtuar të tjerët tek Jezusi.
të fitojnë siguri për të ndarë për besimin
e tyre.

‘peshkatar njerëzish’

drejtosh
ali anëtarët
ViTëezu
familjes tek

A e dini se kush
është ai? Po,
Shpëtimtari
sigurisht– është
të kuptojnë se nuk kanë një dëshmi dhe të
Andrea! (Tregoni Vizualin 15 duke e mbuluar
vijnë tek Jezusi për shpëtim.
tekstin të cilin do ta zbuloni ndërsa përparoni
Ky është një mësim mjaft i gjatë me disa
me mësimin).
metoda të sugjeruara. Nëse e keni kohën të
kufizuar, përdorni vetëm ato metoda që janë Andrea ishte shok i ngushtë i Pjetrit, Jakobit
dhe Gjonit. Të katër kishin të njëjtin
më të përshtatshme për grupin tuaj.
profesion si peshkatar, prandaj nuk është
e çuditshme që Andrea ishte në grupin e
Hyrje: Kush jam unë?
veçantë të të katërve brenda grupit të 12
dishepujve. Ata ishin të gatshëm të drejtonin
Tregoni Vizualin 2.
dhe kjo shpesh shkaktonte mosmarrëveshje
Lexoni informacionin
midis tyre. Por në vitet e mëvonshme kjo
më poshtë dhe jepuni
gatishmëri e tyre për të drejtuar u përdor
adoleshentëve mundësinë
mirë kur ata u bënë drejtuesit kyç në kishën
për të sugjeruar se kush
e hershme. Trajnimi për udhëheqjen që
mund të jetë .
Vizuali
ata morën si dishepuj të Jezusit kishte qenë
• Emri: Emri i tij do të
mjaft i vlefshëm.
thotë “burrëror”
Andrea kishte qëndrimin e duhur në
• Puna: Peshkatar
shërbimin ndaj Zotit. Edhe pse shpesh ai
• Vendi nga vinte: Bethsaida në Galile
ishte nën hijen e vëllait të tij të mirënjohur,
ai i shërbeu Zotit me kënaqësi edhe pse nuk
• Çfarë thoshin njerëzit për të: Ai ishe
dukej shumë. Ai nuk kërkonte të tërhiqte
pjesë e rrethit të ngushtë bashkë me
vëmendjen tek vetja, ndryshe nga Pjetri që
Pjetrin, Jakobin dhe Gjonin
• A e dije se? Ai ishte dishepulli i parë që ishte i nxituar dhe i rrëmbyer. Jakobi dhe
Gjoni, gjithashtu, shkaktuan disa probleme,
Jezusi thirri
duke marrë emrat “Bijtë e Bubullimës”
• I famshëm për: Solli djalin me pesë
(Marku 3:17). Por Andrea është portretizuar
bukë dhe dy peshq tek Jezusi
në Shkrim si më i maturi dhe që konfrontohej
• Vargu përmendësh: 1 Pjetrit 3:15
më pak se të gjithë dishepujt e tjerë. Mund
Vizuali 15

të mësojnë se si të përgatiten për të dhënë
një dëshmi personale.

15

Vizuali 2

Kush
jam
2 unë?
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të mësojmë shumë nga shembulli i mirë i
Andreas, prandaj le të shohim bashkë se çfarë
na tregon Bibla për të. Dëshira e tij e madhe
që kishte në jetë ishte që të shpëtonte njerëzit
që ishin të humbur në mëkatin e tyre.

Të bëhesh një “peshkatar
njerëzish”

Çfarë do të thoshte Do të thotë kjo për
kjo për ata?
ty?

Sigurisht që Andrea bëri atë që i tha Zoti
që të bënte – gati çdo herë që lexojmë
për Andrean, shohim se ai sillte dikë tek
Jezusi. Le të shohim se kë solli Andrea tek
Shpëtimtari dhe të shohim nëse ka ndonjë
shembull të cilin ne mund ta ndjekim.

Të drejtosh anëtarët e familjes
tek Shpëtimtari

A nuk është ky një shembull i mirë për
t’u ndjekur? E shikon, kur Andrea gjeti
Zotin, personi i parë me të cilin donte ta
prezantonte Atë ishte vëllai i tij.

48

Metoda: Faqeshënuesit me lutje

Fotokopjoni Materialin 15, pritni
faqeshënuesit në krye të faqes dhe
Familjen shpërndajini ato tek adoleshentët.
Inkurajojini ata që të shkruajnë
Shokët emrat e anëtarëve të familjes për të
cilët duan të luten. Meqenëse mund
të keni njerëz në grup që vetë janë të
Ma
erëi t pashpëtuar, thojini grupit se mund
Tëtertjial
ta plotësojnë më vonë nëse duan.
Kjo do të bëjë që ata të mos vihen
në pozitë të vështirë.

15

Ndërsa vazhdojmë me këtë mësim, mund
të vijnë në mendje emra të tjerë. Shkruaji
ata nën titullin e duhur. Pastaj në javët e
ardhshme lutu specifikisht për atë person,
që Perëndia t’i flasë për nevojën që ka për
një Shpëtimtar dhe ta thërrasë atë. Por
gjithashtu lutu që Perëndia të të japë një
mundësi për t’i folur atij personi për Zotin.
Le të kthehemi tek dishepulli Andrea. Tani
duam të shohim një rast tjetër kur ai sjell
dikë tek Jezusi.
Vizuali 16

Ushtrimi me shpatë: Gjoni 1:41-42. Rasti
që është regjistruar tek Marku 1:16-18
kur Jezusi thërret Andrean dhe Pjetrin
që ta ndjekin Atë, nuk ishte hera e parë
që ata takoheshin. Tek Gjoni 1 lexojmë
se si Gjon Pagëzori e drejtoi Andrean për
tek Zoti (Gjoni 1:35-36,40). Andrea ishte
padyshim i gëzuar që kishte takuar Zotin
dhe dëshironte t’i tregonte të tjerëve për Të.
Menjëherë gjeti vëllain e tij Pjetrin dhe i tha
atij, “Kemi gjetur Mesian!”

Lutu
për

Materiali 15

Ku duhet të
shkonin ata?

DUKE IU BINDUR SI T
URDHËRIMEVE TË JE ZU

1:8

Veprat e
Apostujve

Ushtrim me shpatë: Marku 1:16-18. Siç e
kemi zbuluar, Andrea punonte si peshkatar
bashkë me vëllain e tij, Pjetrin. Jezusi i thirri
ata të dy që ta ndiqnin Atë kur ata ishin duke
peshkuar. Andrea zbuloi se Zoti Jezus kishte
një punë tjetër për të – jo si një peshkatar
por një “peshkatar njerëzish”! Jezusi donte
që Andrea t’u tregonte të tjerëve për Të, në
mënyrë që edhe ata ta njihnin Atë.

A je aq i gëzuar që je i krishterë sa të
dëshirosh që edhe familja jote ta njohë
Jezusin? Ndoshta i ke treguar të tjerëve
për Zotin Jezus, por a i ke treguar edhe
familjes tënde? Ndoshta ky është grupi më
i vështirë i njerëzve për t’i folur për Zotin.
Si mendon pse është e vështirë? (Dëgjojini
adoleshentët ndërsa ndajnë shqetësimet e tyre
dhe inkurajojini ata kur të jetë e nevojshme.
Në disa situata mund të mos jetë me vend
këmbëngulja në këtë pikë – jini të vëmendshëm
ndaj ndjeshmërisë fetare).

Andrea
Të drejtosh fëmijët

i
VizutekalShpëtimtari

16

Të drejtosh të tjerët
tek Shpëtimtari

Tregoni Vizualin
16 duke mbuluar
tekstin, të cilin do
ta zbuloni ndërsa
përparoni me
mësimin.
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Të drejtosh fëmijët
tek Shpëtimtari
Ushtrimi me shpatë: Gjoni 6:8-9. Këtu
kemi historinë e njohur të të ushqyerit të
5,000 njerëzve.
Dishepujt u përballën me problemin e madh
për të ushqyer gjithë ata njerëz që kishin
ardhur për të dëgjuar Jezusin (ndoshta ishin
20,000 duke përfshirë gratë dhe fëmijët).
Dishepujt biseduan me njëri tjetrin por nuk
dinin se çfarë të bënin. Pastaj Jezusi mori
drekën e djalit të vogël, bëri një mrekulli dhe i
ushqeu ata të gjithë.

të luash një rol për të sjellë djem e vajza që të
njohin Zotin Jezus Krisht!
Në faqeshënuesin tënd, nën titullin
“fëmijët”, shkruaj emrat e fëmijëve ose një
takim fëmijësh në zonën tënde. Lutu që
Zoti do t’i thërrasë këta të vegjël që të bëhen
ndjekës të Tij. Lutu gjithashtu që Zoti të të
tregojë nëse Ai dëshiron që ti të përfshihesh
në arritjen e tyre me Ungjillin.

Të drejtosh të tjerët
tek Shpëtimtari
Ushtrimi me shpatë: Gjoni 12:20-22. Në
qytetin e Jeruzalemit disa grekë donin të
takonin Jezusin. Ndoshta dishepujt mund
të kenë menduar se a do të donte Jezusi t’i
takonte njerëzit që nuk ishin hebrenj. Por
Andrea nuk hezitoi – ai e dinte se Zoti do
ishte i kënaqur që këta njerëz të vinin tek Ai.
Edhe një herë, Andrea nuk e humbi rastin
për t’i sjellë të tjerët tek Shpëtimtari.

Të gjithë ne e dimë historinë e djalit të
vogël me pesë bukë dhe dy peshq, por a e
di se kush e solli djalin tek Jezusi? Po, ishte
Andrea! Edhe pse nuk ishte fare i sigurt se
si dreka e djalit mund të ndihmonte në këtë
situatë, ai gjithmonë ishte duke kërkuar
për njerëz të cilët mund t’i prezantonte me
Zotin. Si rrjedhim ky djalë i vogël takoi
Para se Jezusi të ngjitej në Qiell Ai u dha
Shpëtimtarin dhe padyshim ajo që pa kur
Jezusi përdori drekën e tij për të ushqyer kaq udhëzime ndjekësve të Tij për atë që duhet të
bënin. Shikoni Mateu 28:18-20. Çfarë i tha
shumë njerëz , do të ndikonte në jetën e tij.
Jezusi ndjekësve të tij që të bënin tek vargu
Është një privilegj i madh që t’u japësh
19? Jezusi na urdhëron që të shkojmë dhe
Ungjillin djemve dhe vajzave. Një fëmijë
të bëjmë dishepuj nga të gjitha kombet. Ai
që beson Zotin Jezus si Shpëtimtar dhe ka
dëshiron që ne të bëhemi si Andrea – “një
për qëllim në jetën e tij që të jetojë për Të
peshkatar njerëzish”.
mund të ketë një ndikim të madh tek shumë
Por ku duhet të shkojmë për të ndarë ungjillin?
të tjerë gjatë gjithë jetës së tij/saj. Ndoshta
Edhe kësaj pyetjeje Jezusi i dha përgjigje për
mund të gjesh mënyra se si të përfshihesh
dishepujt tek Veprat e Apostujve 1:8.
në ndarjen e Fjalës së Perëndisë me fëmijët.
Mund të jetë mundësia që ti të ndihmosh
Metoda: Duke iu bindur urdhërimeve të Jezusit
në një takim fëmijësh në kishën tënde, ose
Shpërndani pjesën e
DUKE IU BINDUR IT
ndoshta në Klubin Lajmi i Mirë® që jepet
poshtme të Materialit
URDHËRIMEVE TË JEZUS
nga Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve®.
15. Adoleshentët të
1:8
Mund të fillosh duke bërë gjëra të tilla si të
shohin tek Veprat e
mbash këngët ose të mbash qetësinë, por
Apostujve 1:8 dhe
sigurisht mund të mësosh se si t’u japësh
të plotësojnë vendet
Materiali
mësim fëmijëve një varg përmendësh ose
bosh në Material.
madje edhe një mësim biblik. Sa bukur do të
Nëpërmjet diskutimit,
jetë të shikosh se si Zoti do të të përdorë që
Veprat e
Apostujve

Ku duhet të
shkonin ata?

Të tjerët

Shokët

Lutu
për

Familjen

Materiali 15

Çfarë do të thoshte Do të thotë kjo për
kjo për ata?
ty?

15
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PËRGJIGJET E MATERIALIT 15
Kolona e 1
Ku duhet të shkojnë ata? Jeruzalem.
Çfarë do të thoshte kjo për ta? Vendi ku ata ishin në
atë kohë.
Çfarë mund të thotë kjo për ty? Fillo në shtëpi. –
familja, shokët, klasa, fqinjët, skuadra e sportit.
-rë

Kolona e 2-të
Ku duhet të shkojnë ata? Jude.
Çfarë do të thoshte kjo për ta? Zonë më e gjerë rreth
tyre.
Çfarë mund të thotë kjo për ty? Mendo më gjerë –
ndoshta të përfshihesh në ungjillizim me kishën
në zonat përreth aty ku jeton ti.
Kolona e 3-të
Ku duhet të shkojnë ata? Samaria.
Çfarë do të thoshte kjo për ta? Tek njerëz me një fe/
kulturë tjetër.
Çfarë mund të thotë kjo për ty? Përgatitu që të ndash
ungjillin me njerëz të kombësive dhe feve të
tjera që jetojnë rreth teje.
Kolona e 4-t
Ku duhet të shkojnë ata? Në skajin e dheut
Çfarë do të thoshte kjo për ta? Kudo në botë ku
Perëndia mund t’i dërgojë.

NDARJA E MËSIMIT

Çfarë është një dëshmi dhe a
kam unë një dëshmi?
Mendo sikur një ditë ndërsa je duke u
kthyer nga shkolla shikon një aksident me
makinë. Si dëshmitar i atij aksidenti policia
mund të të marrë në pyetje për të dhënë një
deklaratë. Ata do të bëjnë pyetje të tilla si,
“Ku ishe ti para se të ndodhte aksidenti?
Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi më pas? ” Ajo
deklaratë formale që ti i jep policisë është një
dëshmi.
(Tregoni
Vizualin 17).
TËND
Kur flasim mes
Vizuali
të krishterëve
për dëshmi kjo
do të thotë që
thjeshtë të tregosh për historinë se si e njohe
Zotin Jezus dhe se çfarë ndryshimi ka bërë
Ai në jetën tënde. Nuk është qëllimi që
të tërheqësh vëmendjen tek vetja jote por
tek Jezusi i cili është i Vetmi që mund t’i
shpëtojë ata.
Të ndashë

dëshminE

Vizuali 17

MËSIMI
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Ndoshta ke qenë në një takim kur dikush
Çfarë mund të thotë kjo për ty? Kërkoji Perëndisë të të
ka dhënë dëshminë e tij/saj. Ndërsa e ke
tregoj vullnetin e Tij për të ardhmen. A mund të
dëgjuar ke kuptuar se nuk e ke përjetuar
dojë Ai që ti të mendosh që një ditë të bëhesh një
kurrë atë për të cilën ata po flasin. Ndoshta
misionar?
në zemrën tënde madje ke pasur dëshirë që
të njohësh atë paqe dhe gëzim për të cilin
ndihmojini ata që të zbulojnë zonat e ndryshme ata persona po flisnin. Ne do të donim
të përmendura në varg dhe që të shikojnë se si
që të mund të drejtonim ty për tek Zoti.
mund të zbatohet ky varg në situatat e tyre.
Ai dëshiron që të ketë një marrëdhënie
personale me ty, por ti duhet të pendohesh
Zoti dëshiron të përdorë të krishterët që të
për mëkatin tënd dhe ta ftosh Atë që të
shpërndajë mesazhin e Ungjillit në shtëpi,
jetë Shpëtimtari dhe Zoti yt. Nëse e bën
më tej, me ata që kanë kultura dhe fe të
ndryshme dhe madje edhe ne skajin e dheut. këtë atëherë edhe ti do të kesh një dëshmi
që mund ta tregosh. Nëse dëshiron që të
Ai dëshiron që ne t’i drejtojmë të tjerët tek
flasësh më shumë për këtë atëherë më thuaj
Ai – por si? Një mënyrë është duke ndarë
pas takimit. (Sigurohuni që të vini veten në
dëshminë tënde personale.
dispozicion për këshillim).

50

Të ndjekësh Jezusin – Manual i Nxitjes për të Rinjtë

Shembulli i dëshmisë së
apostullit Pal
Ushtrim me shpatë: 1 Pjetrit 3:15. Në këtë
varg na thuhet se duhet të jemi gjithmonë
gati për të dhënë shpjegim për shpresën që
kemi në ne. Dëshmia jote personale është
një nga mjetet më të efektshme që ke për
të bërë një mbrojtje të tillë të besimit tënd
në Jezus Krishtin. Shpesh njerëzit nuk do
të jenë gati për të dëgjuar një predikim ose
për të lexuar një fletushkë ungjillizimi, por
ata janë të interesuar të dëgjojnë “historinë
tënde”, se si besove në Jezusin. Mundësia
për të ndarë dëshminë tënde mund të vijë
papritur, prandaj duhet të jesh i përgatitur.
Cilat janë disa nga situatat në të cilat mund
të jesh në gjendje të ndash dëshminë tënde
personale? (Lejojini adoleshentët që të japin
sugjerime). Takimet e të rinjve, kisha,
aktivitetet e ungjillizimit, bisedat personale.

Nga se është e përbërë një dëshmi e mirë?
Rrëfimi i kthimit në besim të apostullit
Pal tregohet tre herë në librin e Veprave
të Apostujve (Veprat e Apostujve 9:1-19,
Veprat e Apostujve 22:1-21 dhe Veprat e
Apostujve 26:1‑23). Shumë njerëz besojnë
se tek kapitulli 22 kemi një shembull të mirë
për t’u ndjekur.
Nëse keni kohë, lexoni Veprat e Apostujve
22:1-21 duke shpjeguar skicën ndërsa
vazhdoni.

Veprat e Apostujve 22:3-5 – Jeta e tij para
se të pranonte Krishtin – Përshkruan si u rrit,
edukimin dhe zellin e tij, gjërat që bënte (pa
hyrë në detaje.
Veprat e Apostujve 22:6-11 – Gjatë bisedës
së tij me Krishtin – Ku? Kur? Çfarë ndodhi?
Si i foli Perëndia atij.
Veprat e Apostujve 22:12-21 – Si ndryshoi
jeta pas pranimit të Krishtit – Përjetimi i tij
me Zotin, ndryshimi në personalitetin e tij,
Perëndia hapi dyer të reja për shërbesë.

Metoda: Skica për një dëshmi të mirë
Ndërsa dëshmia jote përqendrohet në
kohën kur je shpëtuar, gjithashtu duhet
të shpjegosh se si ishte
Skica për një
jeta jote para dhe pasi
dëshmi të mirë
i besove Zotit. Mund
të mendojmë për
këto tek titujt “hyrje”,
“para”, “gjatë”, “pas”
Materiali
dhe “ përfundimi”.
(Fotokopjoni dhe
shpërndani Materialin 16. Kaloni kohë për të
lexuar skicën. Diskutoni dhe shtoni komente
personale aty ku mund të jenë të përshtatshme).
Materiali 16

Ndërsa dëshmia jote përqendrohet në kohën kur je shpëtuar,
gjithashtu duhet të shpjegosh se si ishte jeta jote para dhe pasi i
besove Zotit. Mund të mendojmë për këto tek titujt “hyrje”, “para”,
“gjatë” dhe “pas”.

Hyrje
Para

Gjatë

Gjej një hyrje interesante – ndoshta një varg ose një histori të shkurtër.
Si ishte jeta jote para se të shpëtoheshe?
●

Flit pak për prejardhjen tënde. A shkon në kishë? A kanë qenë
prindërit e tu të krishterë?

●

Shpjego se ke pasur mëkat në jetën tënde. Mos hyj në detaje. Ki
kujdes që të mos krenohesh me gjërat e mëkatshme.

●

Cilat ishin ngjarjet që bënë që ti të bëheshe i krishterë? Çfarë të
nxiti që të mendoje për këtë?

Si u bëre i krishterë?
●

16
Pas

Përfundimi

Shpjego rrethanat. A ishe në një takim? A të dëshmoi një shok?
Çfarë ndodhi?

●

Si u ndjeve?

●

Çfarë bëre? Shpjego se si i kërkove Zotit që të të falte për mëkatet
e tua dhe se si i besove Atij. (Ky është detaji më i rëndësishme, pra
mos e lër jashtë këtë!).

Si ka qenë jeta jote që kur je bërë i krishterë?
●

Flit për ndryshimin që ke pasur.

●

Ji i ndershëm. Shpjego që nuk është gjithmonë e lehtë.

●

Ji pozitiv. Flit për të mirat që vijnë kur je i krishterë –
mëkati i falur, paqja, gëzimi, qëllimi për jetën, e ardhmja në Qiell, etj.

Përfundo me një nxitje për dëgjuesit e tu që t’i besojnë Krishtit për
shpëtim.

Lista për një
dëshmi të mirë
❑
❑

Nëse do të bëhet në një takim përmbaju orarit të vendosur
Vendos që më parë (me lutje) se çfarë do të thuash dhe
përmbaju asaj

❑

Mos ndaj informacion personal që do të të bëj të ndihesh keq
më vonë

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Mos flit negativisht për të tjerët

❑
❑

Mos i jep lavdi mëkatit për të cilin të vjen turp

❑
❑

Shkruaje dëshminë tënde me detaje dhe praktikoje atë në shtëpi

Mos përdor fjalë ose shprehje të vështira
Përdor vargje biblike kur të jepet mundësia
Mos harxho shumë kohë me detaje të parëndësishme
Nxirre zërin tënd qartë që njerëzit të të kuptojnë
Ji kronologjik – nëse hidhesh nga njëra datë në tjetrën njerëzit
do të ngatërrohen

Materiali

17

Mos u shqetëso nëse nuk është shumë e gëzueshme – vetëm
sigurohu që të mos e ekzagjerosh
Sigurohu që jeta jote të tregojë atë që ti thua.

Pse të mos kalosh kohë këtë javë duke menduar se si mund të
përgatiteshe për të ndarë dëshminë tënde? Përdor këto udhëzime si
ndihmë. Edhe më mirë do të jetë nëse e shkruan dëshminë tënde dhe
jepja njërit prej drejtuesve që ta shikoj në takimin e ardhshëm.

Lista për një
dëshmi të mirë

Materiali 17

Nëse të kërkohet që të japësh dëshminë
tënde në një takim, çfarë do të bësh? Gjëja e
parë që mund të bësh është që të thuash “po”.
Ndoshta do të jesh i shqetësuar, por kujto se
njerëzit që nuk kanë Jezusin janë të humbur.
Duhet të përdorësh çdo mundësi që ke për
të dëshmuar për Të. Si në një takim publik
ashtu edhe në një bisedë private, Zoti ka
premtuar se Fryma e Shenjtë do të të japë
forcën që të duhet për të dëshmuar për Të
(Veprat e Apostujve 1:8).

Veprat e Apostujve 22:1-3 – Hyrje – Ai
u tërheq vëmendjen dhe prezanton veten
shkurtimisht.

Metoda: Lista për një
dëshmi të mirë
❑
❑

Nëse do të bëhet në një takim përmbaju orarit të vendosur

Vendos që më parë (me lutje) se çfarë do të thuash dhe
përmbaju asaj

❑

Mos ndaj informacion personal që do të të bëj të ndihesh keq
më vonë

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Mos flit negativisht për të tjerët

❑
❑

Mos i jep lavdi mëkatit për të cilin të vjen turp

❑
❑

Shkruaje dëshminë tënde me detaje dhe praktikoje atë në shtëpi

Mos përdor fjalë ose shprehje të vështira

Përdor vargje biblike kur të jepet mundësia

(Fotokopjon dhe
shpërndani Materialin
17).
Mos harxho shumë kohë me detaje të parëndësishme
Nxirre zërin tënd qartë që njerëzit të të kuptojnë

Ji kronologjik – nëse hidhesh nga njëra datë në tjetrën njerëzit
do të ngatërrohen
Mos u shqetëso nëse nuk është shumë e gëzueshme – vetëm
sigurohu që të mos e ekzagjerosh
Sigurohu që jeta jote të tregojë atë që ti thua.

Pse të mos kalosh kohë këtë javë duke menduar se si mund të
përgatiteshe për të ndarë dëshminë tënde? Përdor këto udhëzime si
ndihmë. Edhe më mirë do të jetë nëse e shkruan dëshminë tënde dhe
jepja njërit prej drejtuesve që ta shikoj në takimin e ardhshëm.

Metoda: Të ndash dëshminë tënde
Pse të mos kalosh kohë këtë javë duke
menduar se si mund të përgatitesh për
të ndarë dëshminë tënde? Përdori këto
udhëzime si ndihmë. Edhe më mirë do
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8

Andrea – Të Sjellësh të Tjerët tek Jezusi

Materiali 18

Të ndash dëshminë tënde
Ushtrim për në shtëpi

Përdore këtë fletë për të shkruar dëshminë tënde. Pikat nën titujt “para”, “gjatë” dhe “pas” janë
përmbledhur për të të ndihmuar që t’i mbash mend. Kur të kesh shkruar dëshminë tënde, lexoji
këto lista përsëri dhe shëno të gjitha pikat të cilat i ke përfshirë.

Dëshmia ime
Hyrje ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Para _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Gjatë ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Materiali

_________________________________________________________________________

18

Pas ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

të jetë nëse e shkruan
dëshminë tënde dhe ia
jep njërit prej drejtuesve
që ta shikoj në takimin e
ardhshëm. (Fotokopjoni
dhe shpërndani
Materialin 18).

Përfundimi ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Përfundimi
Një nga privilegjet më të mëdha që mund
të kemi është të mund t’u tregojmë të
tjerëve për Zotin. Sigurohu që të jesh gati
që ta shfrytëzosh mundësinë që të vjen. Në
fakt, lutu çdo ditë që Perëndia të të japë
mundësinë që t’u flasësh të tjerëve për Zotin
Jezus Krisht. Kur ndan besimin tënd me
të tjerët, kjo të ndihmon që të rritesh si i
krishterë. Kërkoji Perëndisë që të hapë gojën
tënde dhe të nderojë fjalët e tua që dikush
të njohë Zotin Jezus nëpërmjet dëshmisë
tënde. ●
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Andrea – Të Ndash
Mesazhin
të shohim se mesazhi i Ungjillit është i
veçantë dhe se sa e rëndësishme është që
ta ndash atë me të tjerët.
të kuptojnë se frika është normale dhe
se ajo nuk duhet t’i ndalojë ata që të
dëshmojnë.
të mësojnë se si të ndajnë Ungjillin dhe
t’i përgjigjen kundërshtimeve tipike që
ngrenë njerëzit.
të kuptojnë se justifikimi i tyre për të mos
qenë ndjekës të Jezusit do të rrëzohet
në ditën e gjyqit dhe se ata duhet t’ia
dorëzojnë Zotit jetën e tyre tani.

Hyrje: Bisedë telefonike
Kërkojini dy vajzave që të përgatiten për një
skeç si hyrje për mësimin.
A: Përshëndetje, sapo mora rezultatet e
provimit tim. Kam kaluar! Po ti, a i more
rezultatet e tua?
B: Po, edhe unë kam kaluar! Shkëlqyeshëm!
Kjo do të thotë që të dyja mund të
vazhdojmë të njëjtin kurs për vitin që vjen!
A: Sa e gëzuar që jam! Në autobus, rrugës për
në shtëpi, i thashë një gruaje që ishte ulur
pranë meje, edhe pse nuk e kisha idenë se
kush ishte ajo!

Kur merr një lajm vërtetë të mirë, ndonjëherë
je kaq i gëzuar sa dëshiron që t’ia tregosh
gjithë botës. Asgjë nuk të ndalon. Nuk mund
ta fshehësh buzëqeshjen që ke në fytyrë. Të
gjithë ata që të takojnë të pyesin se përse je kaq
i ngazëllyer dhe ti ia tregon me shumë gëzim.
Po kështu, kur ne bëhemi ndjekës të Jezusit,
duhet të kemi, në mënyrë të natyrshme,
dëshirë për t’ia treguar të tjerëve këtë. Në
studimin tonë të fundit pamë se si Andrea,
njëri nga 12 dishepujt, i tregonte gjithmonë të
tjerëve lajmin e mirë se kishte gjetur Jezusin.
Mësuam se sa e rëndësishme është që të jemi
gjithmonë gati për të ndarë dëshminë tonë
(historinë tonë) se si u bëmë ndjekës të Jezusit
(1 Pjetrit 3:15). Andrea nuk ndau thjeshtë
dëshminë e tij, ai gjithashtu pati privilegjin
e mrekullueshëm për t’i drejtuar të tjerët
tek Shpëtimtari. Sot duam të mendojmë më
shumë për mënyra të ndryshme me anë të të
cilave mund t’i drejtojmë njerëzit tek Jezusi.

Metoda: Të ndash Ungjillin
Thojini adoleshentëve se
do t’u tregoni atyre një
mënyrë tjetër se si ata
mund të ndajnë ungjillin
me të tjerët nëpërmjet
Biblës. Fotokopjoni dhe
Materiali
shpërndani Materialin
19. Adoleshentët le t’i
lexojnë referencat me zë të lartë. Pastaj lexoni
Materiali 19

Të n d a s h U n g j i l l in

Romakëve 3:23
(Romakëve 5:12,
Jakobi2:10)

Fakti i mëkatit

Romakëve 6:23
(Efesianëve 2:8-9)

Pasoja e mëkatit

■ Të gjithë kanë mëkatuar dhe nuk e kanë arritur standardin e Perëndisë

A: Sigurisht. Por tani duhet ta mbyll. Mami
sapo erdhi në shtëpi dhe mezi po pres që t’ia
tregoj asaj! Shihemi më vonë.

■ Mëkat do të thotë të veprosh në mënyrë të pavarur nga Perëndia
■ Mëkat do të thotë të mos i bindesh ligjit të Perëndisë

1 Pjetrit 2:24

■ Për mëkatin duhet paguar ■ Mëkati sjell vdekje dhe ndarje

■ Ti nuk je në gjendje të shpëtosh veten ■ Fundi i mëkatit është ferri

Çfarë ka bërë Perëndia

Veprat 3:19
(Veprat16:31)

Çfarë duhet të bësh ti

Gjoni 5:24

B: Po, i kam dërguar mesazhe të gjithëve. Ema
dhe Joana do të vijnë në shtëpinë time për të
festuar. A do të vish edhe ti?

9

Pse janë kaq të gëzuara dy vajzat që po flasin
në telefon? Po, ato të dyja morën nota të mira
dhe do të mund të vazhdojnë të njëjtin kurs
vitin e ardhshëm. Ato janë kaq të gëzuara sa
duan t’ia thonë me zë të lartë të gjithë botës.

Çfarë premtoi Perëndia
se do të bënte

■ Perëndia e dërgoi Birin e Tij në botë

■ Pendohu për mëkatin tënd (Lluka 13:3) ■ Beso në Jezusin dhe ji i

shpëtuar

■ Falje ■ Jep jetë të përjetshme

1

2

PERËNDIA

PERËNDIA

3

Beso

Romakëve 3:23
Të gjithë kanë mëkatuar

Romakëve 6:23
Mëkati meriton vdekje shpirtërore
Hebrenjve 9:27
Gjykimi po vjen

19

LAJM I KEQ

5

Mëkati

Synimet: Ne duam që adoleshentët:

së imi

Beso

Romakëve 3:23
Të gjithë kanë mëkatuar

Romakëve 6:23
Mëkati meriton vdekje shpirtërore
Hebrenjve 9:27
Gjykimi po vjen

LAJM I KEQ

Prano

4

PERËNDIA

Prano

PERËNDIA

Romakëve 3:23
Të gjithë kanë mëkatuar

Romakëve 5:8
Krishti vdiq për ne
Efesianëve 2:8-9
Shpengimi është në dhuratë

Romakëve 6:23
Mëkati meriton vdekje shpirtërore
Hebrenjve 9:27
Gjykimi po vjen

LAJM I KEQ

6

Romakëve 10:9-10

PERËNDIA
Romakëve 5:8
Krishti vdiq për ne
Efesianëve 2:8-9
Shpengimi është një dhuratë
Gjoni 1:12
Ne duhet të besojmë dhe ta
pranojmë
Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar

LAJM I MIRË

Beso

Romakëve 3:23
Të gjithë kanë mëkatuar

Romakëve 6:23
Mëkati meriton vdekje shpirtërore
Hebrenjve 9:27
Gjykimi po vjen

LAJM I KEQ

Prano

PERËNDIA
Romakëve 5:8
Krishti vdiq për ne
Efesianëve 2:8-9
Shpengimi është një dhuratë
Gjoni 1:12
Ne duhet të besojmë dhe ta
pranojmë
Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar

LAJM I MIRË
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Andrea – Të Ndash Mesazhin

pikat kryesore dhe shpjegoni mësimin duke
përdorur shënimet në tabelë.
Inkurajojini adoleshentët që të presin
tabelën dhe ta vendosin atë në Biblën e tyre
që të mund ta shohin më vonë. Në mënyrë
alternative ata mund t’i nënvizojnë vargjet
në Biblën e tyre, ose nëse kanë dëshirë,
të vendosin letra të vogla me ngjitës që
mund t’i ndihmojnë për të gjetur tekstet.
Inkurajojini ata që të shkojnë një hap më
tej dhe të mësojnë përmendësh vargjet dhe
pikat që dalin nga çdo varg.
Ka shumë fletushka Ungjilli (trakte) që janë
në dispozicion që kushtojnë pak ose janë
falas. (Kini disa fletushka si shembull dhe
lejojini adoleshentët që të marrin disa me vete).
Pse të mos marrësh me vete një nga këto
dhe ta mbash në çantë? Mund t’ia japësh
dikujt dhe madje edhe të kalosh kohë duke
ia lexuar atë atij.

Pengesat ndaj të dëshmuarit
Tregoni Vizualin 18 duke mbuluar tekstin,
të cilin do ta zbuloni ndërsa përparoni me
mësimin.

18
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Vizuali 18

Shumë të
krishterë kur
Frikë nga përqeshja
dëgjojnë fjalën
Frikë nga refuzimi
Frikë se nuk doi të dimë se çfarë
“dëshmi” ose
Vizual
të themi
Frika se njerëzit do të na vënë
“ungjillizim”
në dukje gabimet tona
mbushen me
frikë. Kjo frikë mund të jetë një pengesë
e vërtetë për të dëshmuarit. Si mendon,
pse disa të krishterë mund të kenë frikë të
dëshmojnë? (Lejojini adoleshentët që të bëjnë
sugjerime. Nëse është e mundur mbani shënim
atë që ata thonë në një vend ku mund ta shohin
të gjithë. Pastaj lexoni disa prej tyre duke
përdorur tekstin e mëposhtëm).
Pengesat ndaj të
dëshmuarit

Frikë nga përqeshja
Kjo mund të ndodhë, por kur mendojmë
për përqeshjen dhe vuajtjet nëpër të cilat
kaloi Krishti për ne, përqeshja që mund
të na bëjnë nuk do të na duket aq e keqe
(Isaia 53:7). Gjithashtu nëse besojmë se
miqtë tanë do të përfundojnë përjetësish
në humbje sigurisht që do të mund të
rrezikojmë të kundërshtohemi në mënyrë që
t’i paralajmërojmë ata. (Veprat e Apostujve
4:18-19).

Frikë nga refuzimi
Përsëri kjo është diçka me të cilën mund të
përballemi dhe diçka me cilën Zoti Jezus
u përball gjithashtu. Ai e di se çfarë do të
thotë të të refuzojnë (Veprat e Apostujve
4:11). Ndoshta për ty kjo do të thotë të jesh
i izoluar nga të tjerët, por shpesh ata që
dëshmojnë për Zotin Jezus shohin se miqtë e
vërtetë vijnë dhe i respektojnë për qëndrimin
që mbajnë. Mbaj mend që, edhe pse të tjerët
largohen nga ne, Zoti Jezus ka premtuar se
do të jetë gjithmonë me ne. (Mateu 28:20).

Frikë se nuk do të dimë se çfarë të themi
Ajo që do të marrësh nga ky mësim do
të të ndihmojë që të jesh më i përgatitur
kur të vijë mundësia. Edhe pse nuk e di se
çfarë të thuash, Zoti mund të prekë gojën
tënde (Jeremia 1:9). Gjithashtu Perëndia na
siguron në Fjalën e Tij se Fryma e Shenjtë
do të të ndihmojë duke të kujtuar gjërat që
duhet të thuash (Gjoni 14:26).

Frika se njerëzit do të na vënë në dukje
gabimet tona
Jezusi është i vetmi që jetoi një jetë të
përsosur dhe askush nga ne nuk e arrin
standardin e Tij. Kur pamë jetën e Pjetrit,
kuptuam se edhe pse mund të ketë raste
kur e zhgënjejmë Zotin, përsëri duhet

Të ndjekësh Jezusin – Manual i Nxitjes për të Rinjtë

rritemi dhe të bëhemi më shumë si Zoti
Jezus çdo ditë. Nëse duam të kemi kurajë
për të dëshmuar për Zotin është thelbësore
që të qëndrojmë pranë Tij. Është shumë e
rëndësishme që të kalojmë rregullisht kohë
vetëm me Perëndinë në kohën e qetë. Është
më e rëndësishme që të flasim me Perëndinë
për njerëzit sesa të flasim me njerëzit për
Perëndinë. Lutu duke i përmendur emrat e
njerëzve. Mendo për vargje kyçe biblike dhe
mësoji ata përmendësh. Nëse ecën pranë
Zotit dhe je lutur për njerëzit atëherë do ta
kesh më të lehtë për të folur lirisht.

që do të na ndihmojnë që të mos kemi frikë
për të dëshmuar.
Materiali 20

Kundërshtimet

ur Jezusin
që njerëzit ngrenë për të ndjek

Si do t’i përgjigjeshe njerëzve që thonë …?

1

“Nuk ka Perëndi.”

Psalmi 53:1

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

“Shokët e mi mund të tallen me mua dhe të më përjashtojnë.”
Mateu 16:26
2 ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3

________________________________________________________________________
“Nëse Perëndia na do Ai nuk do të na çojë në ferr.”

Gjoni 3:16

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4 “Krishtërimi është pak i mërzitshëm, aspak i këndshëm.”

Gjoni 10:10

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Materiali
5

“Jam mirë kështu siç jam.”

Romakëve 3:23

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

20

________________________________________________________________________

6 “Ndoshta kur të jem më i rritur.”

2 Korintasve 6:2

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7

________________________________________________________________________
“Nuk e mbaja dot.”

Gjoni 1:12

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Materiali 21

Kundërshtimet

ndjekur Jezusin
që njerëzit ngrenë për tëPër
drejtuesit

Si do t’i përgjigjeshe njerëzve që thonë …?

1

“Nuk ka Perëndi.”

Psalmi 53:1

Ne e dimë se ka një Perëndi për shkak të …
… Krijimit (Psalmi 19:1)

… Krishtit (Gjoni 8:28-30).

… ndërgjegjes (Romakëve 2:15a).

… jetëve të ndryshuara (2 Korintasve 5:17).

Bëni pyetjen “Po sikur ta kesh gabim? ” është shumë e rëndësishme. Një ditë do të jetë shumë vonë.

e mi mund të tallen me mua dhe të më përjashtojnë.”
2 “Shokët
Jezusin e përqeshën dhe e refuzuan por Ai shkoi në kryq për ne (Marku 15:16-20).

Mateu 16:26

Po do të ndodhë – Bibla na thotë se duhet ta presim këtë (2 Timoteu 3:12).

“Ende e kam të vështirë”

Por ia vlen (Mateu 5:10, Romakëve 8:18).

3

“Nëse Perëndia na do Ai nuk do të na çojë në ferr.”

4

““Krishtërimi është pak i mërzitshëm, aspak i këndshëm.””

Gjoni 3:16

Ferri ekziston, Jezusi i paralajmëroi njerëzit shumë qartë (Mateu 25:41).
Perëndi na do por Ai gjithashtu duhet të jetë i drejtë dhe të ndëshkojë mëkatin (Romakëve 6:23).
Perëndia në dashurinë e Tij ka siguruar shpëtim për ne që t’i shpëtojmë ferrit (Gjoni 3:16).
Gjoni 10:10

Krishtërimi është një jetë shumë e këndshme dhe nxitëse që i jep qëllim jetës (Jeremia 29:11).
Jezusi erdhi për të dhënë jetë të vërtetë që sjell gëzim dhe kënaqësi të vërtetë (Gjoni 10:10).

Materiali

Ajo që bota ofron na lë bosh dhe fajtorë – mëkati ka pasoja serioze (Ezekieli 18:4).

Ndonjëherë e kemi kaq të vështirë që t’i
dëshmojmë të tjerëve. Themi me vete, “A
nuk mund t’ia lëmë këtë atyre që e bëjnë
më mirë këtë?” Ndoshta ti mendon kështu
por ungjillizimi personal nuk është diçka
fakultative në jetën e krishterë. Jezusi i ka
dhënë udhëzime të rrepta të gjithë ndjekësve
të Tij që të shkojnë dhe të ndajnë mesazhin
e Ungjillit me të tjerët (Mateu 28:18-20).
Rrotull nesh njerëzit janë të humbur pa
Jezusin. Ata kanë nevojë të dëgjojnë se Jezusi
vdiq në kryq për ta dhe pse është një çështje
jete dhe vdekje kjo për ta (1 Korintasve 1:18).
Ne mund të kemi në mendje që të bëjmë gjëra
të tjera me kohën tonë, por kur mendojmë
se Jezusi vdiq për ne, atëherë kjo duhet të na
motivojë që të dëshmojmë nga dashuria jonë
për Të (2 Korintasve 5:14). Jezusi tha se nëse
ne e duam vërtetë Atë, do ta tregojmë duke iu
bindur Atij (Gjoni 14:15). Edhe pse e kemi të
vështirë, e dimë se Perëndia do të jetë me ne
(Veprat e Apostujve 1:8).

NDARJA E MËSIMIT
Metoda: Refuzimi për të ndjekur Jezusin

5

““Jam mirë kështu siç jam.”

Romakëve 3:23

Në këtë pikë të mësimit
ndajini adoleshentët në
grupe me katër deri në
gjashtë persona me katër
pyetje secili ose me të
gjitha pyetjet nëse jua lejon
koha. Fotokopjoni dhe
shpërndani Materialin 20
për çdo adoleshent.
Drejtuesit e grupeve
duhet të kenë marrë më
përpara Materialin 21 me
shënimet e drejtuesit

Jo, nuk je mirë! Të gjithë ne kemi mëkatuar, dhe ky na ndan nga një Perëndi i shenjtë (Romakëve 3:23).

21

Të gjitha veprat tona të mira janë si rroba të pista në sytë e Perëndisë (Isaia 64:6).

Të gjithë ne kemi nevojë për shpëtimin e Perëndisë për këtë jetë dhe për përjetësinë (Hebrenjve 9:27).

6

“Ndoshta kur të jem më i rritur.”

7

“Nuk e mbaja dot.”

2 Korintasve 6:2

Nëse Perëndia të flet tani mos e refuzo Atë, sepse mund të mos flasë më (Zanafilla 6:3).
Nuk e dimë se kur do të mbarojë jeta jonë (Jakobi 4:14) ose se kur do të kthehet Jezusi (Mateu 24:42).
“Tani është dita e shpëtimit” (2 Korintasve 6:2).
Gjoni 1:12

Po, ke të drejtë por Perëndia mund të të mbajë ty (Gjoni 10:28).

Mëkati nuk do të na sundojë më (Romakëve 6:14).
Fryma e Shenjtë na ndihmon kur i besojmë Krishtit (Gjoni 14:16-17).

Metoda: Përdorimi i ilustrimit të urës
Nuk i dihet se ku mund të jesh kur të vjen
një mundësi për të ndarë Ungjillin një me
një. Këtu kemi një metodë me të cilën mund
të ilustrosh shumë qartë Ungjillin. Një nga
përparësitë e kësaj metode është se ajo që
të duhet është diçka për të shkruar dhe një
letër, p.sh. një pecetë letre, pjesa e pasme e një
bilete autobusi, një faturë. Kur të mbarosh
së folur mund t’ia japësh personit atë që ai të
mendojë më shumë për këtë – në rast se nuk
ke përdorur pëllëmbën e dorës tënde!
Shpjegojeni këtë ndërsa e bëni. Për të bërë këtë
përdorni një tabelë ose një projektor, një letër të
bardhë ose në prezantim në PowerPoint. Nëse
nuk e keni bërë kurrë më parë do t’ ju duhet që
ta praktikoni më parë.
1. Filloni duke shkruar “Perëndia” në të
djathtë dhe vizatoni një njeri në të majtë.
Filloni duke thënë se në fillim Perëndia e
bëri çdo njëri që të ketë miqësi me Të.

2. Secili zgjodhi që të ecte në mënyrën e vet, i
Do të ndahemi në gupe për të parë disa
ktheu kurrizin Perëndisë, u rebelua kundër
përgjigje të mundshme ndaj disa pyetjeve ose
Tij dhe kështu ra në mëkat. Kjo shkaktoi
komenteve me të cilat mund të përballemi,
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9

Andrea – Të Ndash Mesazhin

duke u lutur, ai person bëhet një fëmijë i
Perëndisë. Kur ai person e rrëfen Krishtin
si Zot dhe Shpëtimtar dhe beson në
veprën e Tij shpenguese që u bë për të, ai
person është i shpëtuar (citoni Romakëve
10:9-10) dhe shkruani në pjesë e sipërme
të të gjithë ilustrimin.

një ndarje midis njeriut dhe Perëndisë.
(Vizatoni dy anë të një gremine).

3. Ne e dimë se ekziston një ndarje e madhe
midis Perëndisë dhe njerëzve sepse këtë
na e tregon Bibla (citoni Romakëve 3:23).
Shkruani fjalën “mëkat” vertikalisht
midis dy anëve të greminës dhe shkruani
“Romakëve 3:23” poshtë njeriut, duke
Tregoni Vizualin
Romakëve 10:9-10
shkruar nën të “të gjithë kanë mëkatuar”
19 si përmbledhje.
Beso
Prano PERËNDIA
dhe rrethoni fjalën “të gjithë.” Tani citoni
Ndajini ata në
Romakëve 6:23, shkruajeni dhe shënoni
grupe të vogla
Vizuali
poshtë saj “mëkati meriton vdekjen
dhe shpërndani
shpirtërore.” Pastaj citoni Hebrenjve 9:27,
copa të vogla letre
shkruajeni dhe poshtë saj shkruani “gjykimi për çdo person. Në çdo grup nga një person të
po vjen.” Pastaj thoni “Ky është lajmi i keq,” praktikojë këtë me të tjerët. Mbajeni Vizualin
dhe shkruajeni poshtë në pjesën e fundit.
19 para tyre gjatë këtij ushtrimi.
Në këtë pikë personi është në një gjendje të
pashpresë dhe pa ndihmë, pa asnjë mënyrë
Përfundimi
për të kapërcyer humnerën.
Ndoshta e ke dëgjuar të gjithë këtë por
4. Pastaj citoni Romakëve 5:8 dhe ndërsa
citoni, vizatoni një kryq mbi fjalën “mëkat” nuk mund të dëshmosh, kjo është për arsye
se nuk je ende besimtar. Ndoshta ndërsa
duke i nisur vijat nga ana e Perëndisë.
ke dëgjuar bisedën dhe diskutimin mbi
Shkruani “Romakëve 5:8” dhe “Krishti
dëshminë, ke kuptuar se ke nevojë për Zotin
vdiq për ne” nën anën e Perëndisë. Tani
Jezus. Ti di gjëra për të por nuk e njeh Atë.
citoni Efesianëve 2:8-9, shkruajeni dhe
Pse të mos besosh në Të dhe pastaj edhe ti
atë dhe shkruani “shpengimi është
mund t’i flasësh të tjerëve për të?
një dhuratë.” (Hiri i Perëndisë është
Romakëve 3:23
Të gjithë kanë mëkatuar
Romakëve 6:23
Mëkati meriton vdekjen
shpirtërore

19
Hebrenjve 9:27
Gjykimi po vjen

LAJM I KEQ

Vizuali 19

MËSIMI

absolutisht falas).
5. Citoni Gjoni 1:12 dhe ndërsa e citoni atë
shkruani “beso” në anën e majtë të kryqit
dhe “prano” në anën e djathtë. Shkruajini
referencat poshtë në “anën e Perëndisë”
me këtë shënim nën të, “Ne duhet të
besojmë dhe ta pranojmë Jezusin si Zot
dhe Shpëtimtar.” Pastaj thoni “Ky është
lajmi i mirë,” dhe shkruajeni në pjesën e
poshtme të asaj ane. Kjo është e vetmja
mënyrë se si një person mund të kalojë
humnerën e mëkatit që ndan njeriun nga
Perëndia.
6. Kur një person beson se vdekja e Jezusit
në kryq pagoi për të dënimin e mëkatit të
personit dhe pranon Krishtin në jetën e tij
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Romakëve 5:8
Krishti vdiq për ne
Efesianëve 2:8-9
Shpengimi është një dhuratë
Gjoni 1:12
Ne duhet të besojmë dhe ta
pranojmë Jezusin si Zot dhe
Shpëtimtar

LAJM I MIRË

Andrea na ka dhënë një shembull shumë të
mirë të një personi që vazhdimisht kërkon një
mundësi për të sjellë të tjerët tek Jezusi. Ai
kishte një dashuri të madhe për Shpëtimtarin
dhe si rrjedhim mezi priste që të tjerët ta
njihnin Zotin Jezus gjithashtu. Për ndjekësin
e Krishtit, të dëshmuarit është një privilegj
i madh por gjithashtu edhe një përgjegjësi e
madhe. Bibla thotë se një ditë në qiell do të
marrim një shpërblim për mënyrën se si kemi
shërbyer dhe se si e kemi ndjekur Jezusin (2
Timoteut 4:7-8). Çfarë shpërblimi i madh do
të jetë, të takojmë në Qiell ata që personalisht
i kemi drejtuar tek Zoti? Zoti ju dhëntë
secilit prej jush gëzimin që vjen kur drejton
shpirtrat tek Shpëtimtari. ●

Maria – E Çliruar nga
Mëkati
Synimet: Ne duam që adoleshentët:

të jenë plot me mirënjohje për shpëtimin
e tyre.
të shmangin gjërat që mund t’i pengojnë
që të ndjekin Jezusin.
të kuptojnë që Zoti mund t’i çlirojë ata
nga sundimi i Satanit dhe të kërkojnë
faljen e Zotit për shpëtim.

Hyrje: Kush jam unë?
Vizuali 2

i
VizualKush

jam
2 unë?

Tregoni Vizualin 2.
Lexoni i informacionin
më poshtë dhe jepuni
adoleshentëve mundësinë
për të sugjeruar se kush
mund të jetë.

• Emri: Këtë emër e
kanë edhe shumë të tjera
që përmenden në Dhjatën e Re

A e di se kush është? Po, është Maria
Magdalena. (Tregoni Vizualin 20 duke
mbuluar tekstin,
a
i
mar
të cilin do ta
zbuloni ndërsa
përparoni me
Vizuali
mësimin). Ajo
ishte njëra nga
një numër grash që ndiqnin Zotin Jezus
Hapeni Biblën tek Lluka 8:1-3 dhe më
tregoni se çfarë mund të mësojmë nga kjo
pjesë për Maria Magdalenën.
Vizuali 20

të zbulojnë bekimin që sjell çlirimi nga
mëkati.

së imi

10

M

Të ndjekësh Jezusin

te
ngacmkste
u
këngës ese
h

filma të
papërshtatshëm

shoqëri
e keqe

faqe jo tëme
përshtatshrnet
në inte

revista për
adoleshentë

20
anca
subst shme
zik
të rre

leximi i
horoskopit

videogejm
të dhunshë
m

Kërkojini adoleshentëve që të shohin referencën
dhe pastaj të jenë gati për t’i dhënë pjesës tjetër
të grupit një pjesë të informacionit për Marian.
Çdo person duhet të japë një fakt të ri derisa
i gjithë informacioni nga pasazhi i Shkrimit
të jetë mbuluar. Paragrafët e mëposhtëm do të
përmbajnë këto fakte.

Maria – një skllave e mëkatit

Tek Lluka 8:1-3 përmendet për herë të
parë Maria Magdalena. Ajo nuk duhet të
• Puna: Më vonë i shërbeu Zotit me të
ngatërrohet me Marian mamanë e Jezusit,
ardhurat e saj
as me Marian motrën e Llazarit (ose me
cilëndo nga dy Mariat e tjera të përmendura
• Vendi nga vinte: Ndoshta nga qyteti i
në Dhjatën e Re). Kjo ishte Maria që kishte
Magdalës
qenë e pushtuar nga shtatë demonë. Jeta
• Çfarë thoshin njerëzit për të: Ajo kishte
e saj kishte qenë nën sundimin e Satanit.
qenë e pushtuar nga shtatë demonë
Pastaj një ditë ajo takoi Zotin Jezus, ndoshta
• E famshme për: Ishte personi i parë të
kur Ai po shërbente në Galile (Marku
cilit Jezusi iu shfaq pasi u ringjall
1:39). Ai i dëboi demonët dhe e çliroi atë në
• Vargu përmendësh: Galatasve 4:4-5
mënyrë të mrekullueshme!
(Dërgojani fjalët e këtij vargu si mesazh
Deri në atë pikë, Satani kishte një sundim
adoleshentëve tuaj. Inkurajojini ata që ta
të fuqishëm mbi jetën e Marias. Ajo nuk
përdorin telefonin e tyre për të mësuar
e kontrollonte veten. Ajo ishte një skllave
vargun përmendësh gjatë ditës).
e mëkatit. Nuk e dimë se sa dallohej nga
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Maria– E Çliruar nga Mëkati

të tjerët që ishte e pushtuar nga demonët,
por e dimë se ajo ishte mëkatare nga natyra
dhe gjithashtu e përfshirë në veprime të
mëkatshme. Ashtu si vajza në vizual që po
zhytet në baltë, po kështu Maria po zhytej
në mëkat. Jeta e saj duhet të ketë qenë një
rrëmujë e vërtetë, por Jezusi e çliroi atë nga
mëkati që e skllavëronte kaq shumë . Çfarë
ndryshimi të madh bëri Zoti kur e shpëtoi
atë! Ai i dha asaj liri nga pushteti i mëkatit
(Romakëve 6:17-18), falje (Psalmi 103:3), një
qëllim për të jetuar (Galatasve 2:20) dhe jetë
të përjetshme (Gjoni 3:16).

nga demonë si Maria, por je në mbretërinë
e errësirës dhe një skllav i Satanit. Ndoshta
ti mendon, “Unë jo, unë jetoj si më pëlqen.”
A mendon kështu? Mendo se çfarë ndodh
kur përpiqesh të heqësh ndonjë zakon të
keq, ose përpiqesh, të ecësh drejtë, ose madje
edhe t’i vësh qëllime vetes për Vitin e Ri që
nis. Shumë shpejt e sheh se nuk mund të
ndryshosh me forcat e tua. Duhet të çlirohesh
nëpërmjet Zotit Jezus Krisht që të mos
sundohesh më nga mëkati (Romakëve 6:14).

Pak javë më parë pamë Judën. Gjithashtu
edhe ai ishte nën sundimin e Satanit por
jeta e tij përfundoi në mënyrë tragjike.
Metoda: Studim biblik–
Në kontrast me Judën, Maria bëri gjënë e
Nën kontrollin e Satanit
duhur, u pendua dhe u çlirua. A e kupton
Bibla nuk na tregon gjë për Maria
se Jezusi është i Vetmi që mund të të çlirojë
Magdalenën, para se ajo të takonte Zotin,
nga pushteti i Satanit? Kjo ndodh për shkak
përveç faktit që ishte e pushtuar nga shtatë
se Ai është Perëndi. (Kolosianëve 1:13-14).
demonë. A e ke menduar ndonjëherë se si
Nëse e kupton këtë dhe je i gatshëm që t’ia
duhet të ketë qenë për Marian kjo gjendje?
dorëzosh jetën tënde Atij, atëherë tregoji
Ne mund të spekulojmë me përgjigjen, por
Atij tani se të vjen keq që ke ecur sipas
gjithashtu mund të shohim disa nga shembujt mendjes tënde. Kërkoji falje. Falenderoje
e shumtë në Dhjatën e Re të njerëzve që ishin Atë që vdiq në kryq për mëkatin tënd. Merr
të pushtuar nga demonët. Shikoni tek Lluka faljen që Ai të ofron.
8:26-33 për të parë një shembull. (Kini dikë
Tundimi për të mëkatuar është gjithashtu
që të lexojë pasazhin pastaj bëni një diskutim të
diçka me të cilën të krishterit i duhet të
shkurtër duke përdorur pyetjet e mëposhtme).
merret çdo ditë. I ligu mund ta bëjë mëkatin
• Çfarë ndikimi kishin demonët tek
që të duket shumë tërheqës. Ndonjëherë si
njeriu i pushtuar?
i krishterë mund të përfshihesh në gjëra që
të pengojnë në ecjen tënde me Perëndinë.
• Çfarë mësojmë për demonët nga kjo
Gjëra si …
histori?
• Si reagonin demonët ndaj Jezusit dhe pse?

• Nëse kjo temë të frikëson, si do të të
ndihmonte ty si ndjekës i Jezusit 1
Gjonit 4:4?
Mbaj mend se nëse Jezus Krishti nuk
është Shpëtimtari yt atëherë edhe ti je nën
pushtetin e Satanit. Ti nuk je i pushtuar
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Vizuali 20

• Çfarë do t’i thoshe dikujt që po mendon
të përfshihet në gjëra që kanë lidhje me
okultin?

Ndërsa zbuloni çdo frazë në Vizualin 20,
kërkojini
adoleshentëve që
maria
t’i shtjellojnë dhe
të japin shembuj.
Vizuali
te
ngacmkste
u
këngës ese
h

filma të
papërshtatshëm

shoqëri
e keqe

faqe jo tëme
përshtatshrnet
në inte

revista për
adoleshentë

20
anca
subst shme
zik
të rre

leximi i
horoskopit

videogejm
të dhunshë
m

Të gjitha këto
gjëra mund të
të skllavërojnë mendjen dhe mund të të
pengojnë në rrugën tënde për t’u bërë një
ndjekës besnik i Jezus Krishtit. Ashtu si të

Të ndjekësh Jezusin – Manual i Nxitjes për të Rinjtë

ndodh kur ecën në një fushë me baltë, po
Metoda: Diskutim në grup
kështu këto gjëra mund të na ngjiten dhe të Le të shikojmë në Bibël dhe të shohim se
na ngadalësojnë. Këto mund të na pengojnë çfarë ndodh kur dikush i thotë “ jo” Zotit
që ta ndjekim Jezusin ashtu siç duhet. Nëse, Jezus dhe kur dikush i thotë “po”.
si ndjekës i Jezusit, e kupton se ke lejuar që
Ndajini adoleshentët në
në jetën tënde të hyjnë gjëra të rrezikshme,
ndjekur jezusin?
dy grupe dhe jepuni atyre
atëherë duhet të merresh me to rrënjësisht
kopje të Materialit 22.
dhe duhet të merresh me to tani! Kurrë nuk
Duhet të ketë një drejtues
do të jesh vërtetë i lumtur si ndjekës i Jezusit
në çdo grup për të drejtuar
ose vërtetë i efektshëm në shërbesën tënde
diskutimin. Kaloni kohë
Materiali
ndaj Tij, nëse nuk i rrëfen ato mëkate dhe
në grupe për të deshifruar
nuk ke ndryshuar rrugët e tua (1 Gjonit 1:7).
referencat, për t’i parë
ato, për të diskutuar përkufizimet dhe për
NDARJA E MËSIMIT
të plotësuar vendet bosh. Pas njëfarë kohe,
Maria – një ndjekëse e Jezusit bashkojini grupet përsëri. Shikoni çdo pyetje
së bashku dhe jepini përgjigjet e sakta duke
Pavarësisht nga prejardhja e Marias, pas
iu përgjigjur në të njëjtën kohë edhe ndonjë
ardhjes së saj në besim ajo u afrua shumë
pyetjeje që mund të ketë dalë në grupe.
tek Zoti. Nëse shikon përsëri tek Lluka
Përkufizimet e mëposhtme janë dhënë që t’ ju
8:1-3, do të lexosh se Maria Magdalena i
shoqëronte Jezusin dhe 12 dishepujt ndërsa ndihmojnë ndërsa përmblidhni diskutimin dhe
i përgjigjeni pyetjeve që ata mund të kenë pasur
ata shkonin nëpër qytete dhe fshatrat e
në grupe.
Galilesë për të shpallur lajmin e mirë.
Mënyra se si ajo e tregonte vlerësimin e
Ripërtëritje: Një vepër e Perëndisë që i sjell
saj për Zotin ishte duke udhëtuar me Të
në jetë mëkatarët e vdekur dhe u jep atyre një
dhe duke siguruar për nevojat e Tij dhe të
natyrë të re
dishepujve të Tij. Ajo ishte plot mirënjohje
Birësimi: Një veprim i Perëndisë përmes të cilit
ndaj Shpëtimtarit të saj për gjithçka që Ai
Ai na bën ne pjesëtarë të familjes së Tij, na jep
kishte bërë për të.
privilegjet e bijve dhe na bën ne trashëgimtar të
Jeta e Marias kishte ndryshuar plotësisht nga trashëgimisë së Tij.
një skllave e mëkatit në një ndjekëse të Jezusit.
Shpengimi: Nëpërmjet derdhjes së gjakut të
A ka ndodhur ky ndryshim në jetën tënde?
Tij në kryq, Krishti pagoi çmimin e plotë për
Kur Perëndia shikon këtë botë Ai shikon dy të na blerë nga tregu i skllevërve të mëkatit dhe
grupe njerëzish. Ai shikon ata që e ndjekin
për të na çliruar, duke na çliruar kështu nga
Atë dhe ata që jetojnë sipas mënyrës së tyre.
ndëshkimi, pushteti dhe prania e mëkatit.
Ka një ndryshim të madh midis personit që
Shfajësimi: Një veprim i menjëhershëm ligjor
është duke ndjekur Jezusin dhe personit që
i Perëndisë përmes të cilit Ai deklaron që
është nën kontrollin e Satanit. Njëri është i
zënë rob dhe tjetri është i lirë. Njëri është në mëkatari i cili i ka besuar Krishtit është çliruar
një situatë të pashpresë; tjetri ka shpresë për nga faji dhe ndëshkimi dhe ka një pozitë të re
drejtësie para Perëndisë.
këtë jetë dhe për jetën që do të vijë.
Pajtimi: Nëpërmjet vdekjes së Krishtit,
Materiali 22

A dëshiron të jesh i lirë për të

dhe plotëso vendet bosh.
Deshifro fjalët duke përdorur kodin më poshtë, shiko vargun

A
N

B
O

C
P

D
Q

E
R

F
S

Referenca biblike
Rsrfvnajir 2:4-5

G
T

H
U

I
V

Jo

J
Ë

K
X

L
Y

M
Z

Po

E________________________

___________

I gjallë

Tnyngnfir 4:5

Fëmijë të
pabindur

Bëhesh një pjesëtarë i

_________________________

Zngrh 20:28

_________________________

Tëbav 3:18, Ebznxjir 5:1

_________________________

Ebznxjir 5:10-11

_________________________

22

Tëbav 10:27-29

_________________________

___________

Një skllav
në robëri

___________

Je i dënuar me
ndëshkim të
përjetshëm

___________

___________
të Perëndisë

___________
me Perëndinë

Jeton me pasiguri

___________
___________

Çelësi për në liri është:

Tëbav (2 x 4) : (490 ÷ (numri i dishepujve + 2) + 1)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Maria– E Çliruar nga Mëkati

Perëndia nuk është më larg nesh duke hequr
kështu atë që e shkakton këtë (mëkat, faj,
dënim). Merret nëpërmjet pendesës dhe besimit
në Krishtin.
Siguria e përjetshme: Ata që janë vërtetë të
shpëtuar i ruan fuqia e Perëndisë dhe kështu
janë të sigurt në Krishtin përgjithmonë.

PËRGJIGJET E MATERIALIT 22
Referenca biblike
Efesianëve 2:4-5
Galatasve 4:5
Mateu 20:28
Gjoni 3:18,
Romakëve 5:1
Romakëve 5:10-11
Gjoni 10:27-29

Jo
I vdekur

Po
I gjallë
Bëhesh një pjesëtarë i
Fëmijë të pabindur
familjes së Perëndisë
Një skllav në robëri
I shpenguar
Je i dënuar me
I shfajësuar
ndëshkim të
para Perëndisë
përjetshëm
Të pajtuar me
Armiq të Perëndisë
Perëndinë
Jeton me pasiguri Ke sigurinë e shpëtimit

Çelësi për në liri është Gjoni 8:36.

Përfundimi
Zoti Jezus Krisht e pagoi çmimin për
mëkatin kur vdiq në kryq dhe Ai është në
gjendje që t’i çlirojë të gjithë ata që do të
vijnë tek Ai për falje. Ai ishte i gatshëm që
të paguante atë çmim në mënyrë që Maria
të mund të çlirohej nga mëkati i saj – dhe
në mënyrë që edhe ti të çlirohesh! Tek 1
Pjetrit 1:18-19 ne lexojmë më shumë për të
vërtetën e mrekullueshme të shpengimit.
Ndërsa lexon këto vargje a e kupton se sa
i veçantë je për Zotin Jezus? Çmimi për
çlirimin tënd prej mëkatit dhe ndëshkimit të
tij ishte shumë më tepër se ari apo argjendi
– ishte gjaku i çmuar i Birit të përsosur të
Perëndisë. Ai mezi pret që ti të pranosh të
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gjithë atë që Ai bëri për ty në kryq. A do ta
pranosh?
Nëse je shpenguar me gjakun e çmuar të
Zotit Jezus, a e kupton se tani jeta jote i
përket plotësisht Atij (1 Korintasve 6:20)?
Ai të ka blerë ty me gjakun e Tij. Ashtu si
Maria, edhe ti duhet të jesh i gatshëm që të
përgjigjesh duke e dorëzuar plotësisht jetën
tënde në shërbim të Tij. Ai e meriton këtë
për shkak të asaj që Ai ka bërë për ty. ●

Të ndjekësh Jezusin

11

M

Maria – E Fuqizuar
për të Shërbyer
Synimet: Ne duam që adoleshentët:
të mësojnë se kur ata çlirohen nga mëkati
ata gjithashtu fuqizohen për të shërbyer.
të duan Zotin ashtu si Maria.
t’i shërbejnë me besnikëri Zotit me
dhuntitë dhe talentet që Ai u ka dhënë
atyre.
të kuptojnë se gjëja e parë që duhet t’i
japin Zotit është jeta e tyre.

Hyrje: Në këtë datë në histori
Kërkoni në internet në kërkues të tillë si google.
com ose wikipedia.com për të gjetur foto të
ngjarjeve të mëposhtme. Tregojani me radhë
fotot adoleshentëve dhe pyetini ata se cila ishte
ajo ngjarje që në atë kohë u bë lajm për të gjithë
botën. Në fillim tregoni fotot, pastaj filloni të
jepni të dhëna (d.m.th. data, fakte) dhe në fund
jepni përgjigjen. Përdorni ngjarje të tjera që
janë më të përshtatshme për vendin tuaj.

së imi

shkruanin “Vdekja e princeshës”.
(Përgjigje: Vdekja e Dianës Princeshës së
Uellsit).
• (Para se të tregoni këtë fotografi tregojini
adoleshentëve se kjo ngjarje ka si emër
datën kur ka ndodhur). Atë ditë 3,000
njerëz humbën jetën në këto sulme.
Është një seri sulmesh vetëvrasëse të bëra
nga al-Kaeda në Amerikë. U shembën
kullat binjake të Qendrës Botërore të
Tregtisë. (Përgjigja: 11, Shtator, 2001).
• 26 Dhjetor 2004 – 350,000 vdiqën dhe
shumë të tjerë u plagosën. Ishte një ditë
pas Krishtlindjes. (Përgjigja: Tsunami në
Oqeanin Indian).

Metoda: “Unë isha atje”
Kërkojini adoleshentëve që të mendojnë për një
ngjarje në të cilën ata ishin të pranishëm dhe të
cilën do ta mbajnë mend gjatë. Lejojini ata që
ta tregojnë shkurtimisht. Gjithashtu përgatituni
edhe vetë që të tregoni një shembull.

• 6 Qershor 1944 – Kjo shënoi fillimin
e Pushtimit të Evropës nga Aleatët
dhe ishte fitorja vendimtare në Luftën
e Dytë Botërore. 130,000 trupa aleate
pushtuan bregun e Normandisë në
Francë. (Përgjigje: quhet Dita-D).

Edhe Maria Magdalena kishte qenë e
pranishme një sërë ngjarjesh që kanë
ndryshuar botë dhe të cilat ajo nuk do t’i
harronte kurrë. Le të shikojmë së bashku se
cilat ishin ato ngjarje.

• 9 Nëntor 1989 – Çoi në rënien e
Perdes së Hekurt, një kufi i cili ndante
pjesën e Evropës Lindore nga Evropa
Perëndimore. Ishte një ndërtim që ndau
Berlinin Lindor nga Berlini Perëndimor
për 28 vjet. (Përgjigje: Rënia e Murit të
Berlinit).

Metoda: Ushtrimi me shpatë – Ku ishte Maria?

• 31 Gusht 1997 – Vdiq në një aksident
me makinë në Paris. Titujt e gazetave

Para se adoleshentët të shikojnë vargjet
thojini atyre që jo vetëm ta lexojnë vargun
me zë të lartë, por edhe t’i përgjigjen pyetjes
“Ku ishte Maria sipas këtij vargu?”
• Mateu 27:55-56 (Marku 15:40,
Lluka 23:49) (Përgjigje: Tek kryqi.
Bashkë me gratë e tjera ajo ishte tek kryqi
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Maria – E Fuqizuar për të Shërbyer

dhe pa kryqëzimin e Jezusit).
• Mateu 27:61 (Marku 15:47,
Lluka 23:55) (Përgjigje: tek varrimi. Ajo
pa se si ishte vendosur trupi i Tij në varr).

për t’u përgjigjur dhe për
të shkruar përgjigjet. Le të
shohim Renisin dhe Emën.
Që të dy janë të krishterë
të rinj dhe kanë punë me
kohë të pjesshme. Renisi,
Materiali
kur merr paratë e pagesës
në fund të çdo jave, ai ruan
një pjesë të parave për një telefon të ri të cilin ka
dëshirë ta blejë. Gjithashtu ai shpenzon para
për disa revista, ndonjë gjë për të ngrënë dhe
me raste për ndonjë lojë të re kompjuteri. Nëse
i mbeten para ai i hedh si ofertë për misionin në
takimin e të rinjve. Ema beson se një e dhjeta e
të ardhurave të saj i takon Zoti, kështu që çdo
javë ajo lë mënjanë një të dhjetën e pagesës së saj
dhe pastaj ajo vendos se çfarë dëshiron të bëjë me
pjesën tjetër. Ndonjëherë ajo madje i jep para
edhe misionarit që ajo mbështet.
Materiali 23

Çfarë mund të jap unë?

Paratë: Lluka 8:1-3

pjesshme. Renisi, kur merr paratë e
të krishterë të rinj dhe kanë punë me kohë të
Le të shohim Renisin dhe Emën. Që të dy janë
ta blejë. Gjithashtu ai shpenzon para
të parave për një telefon të ri të cilin ka dëshirë
pagesës në fund të çdo jave, ai ruan një pjesë
i mbeten para ai i hedh si ofertë për
me raste për ndonjë lojë të re kompjuteri. Nëse
për disa revista, ndonjë gjë për të ngrënë dhe
kështu që çdo javë ajo lë mënjanë
një e dhjeta e të ardhurave të saj i takon Zotit,
misionin në takimin e të rinjve. Ema beson se
Ndonjëherë ajo madje i jep para
vendos se çfarë dëshiron të bëjë me pjesën tjetër.
një të dhjetën e pagesës së saj dhe pastaj ajo
edhe misionarit që ajo mbështet.

mund
• Sipas 2 Korintasve 9:7, çfarë qëndrimi të gabuar

të kemi kur japim?

• Çfarë lloj dhënieje i pëlqen Zotit?

• Lexoni Malakia 3:8. Si mund ta vjedhësh Perëndinë?
• Pse kanë nevojë misionarët për mbështetje

financiare nga njerëz si Ema?

• Kush ishte më shumë si Maria dhe pse?

Koha: Mateu 27:55-56

Le të shohim Benin dhe Jonin. Që të dy janë atletë të mirë dhe shpesh zgjidhen që të përfaqësojnë shkollat
e tyre. Beni e përdor çdo
minutë për t’u stërvitur – ai dëshiron që të ketë rezultate të mira në sport. Edhe Joni stërvitet shumë. Ai
nuk dëshiron ta zhgënjejë
skuadrën e tij, por ai sigurohet që të sistemojë kohën e tij që të marri pjesë në takimin e të rinjve dhe në
kishën e tij lokale. Gjatë verës
Beni luajti sport pothuajse gjatë gjithë kohës, ndërsa Joni e kaloi një pjesë të kohës për të ndihmuar në
ungjillizimin e fëmijëve.

• Në çfarë gjërash janë të ngjashëm Beni dhe Joni?

• Ku ndryshojnë ata?

• Marku 16:9 (Gjoni 20:1-16) (Përgjigje:
Në kopsht. Ishte mëngjesi i ringjalljes. Në
fillim ajo mendoi se po fliste me kopshtarin
por pastaj ajo e kuptoi se Ai ishte Zoti).
Maria Magdalena kishte qenë dëshmitare
e vetë ngjarjeve mbi të cilat është ndërtuar
besimi ynë i krishterë – jeta, vdekja, varrimi
dhe ringjallja e Jezusit Krishtit, Birit të
Perëndisë. Maria e dinte të vërtetën, por nuk
e la si diçka që mbeti vetëm në kokën e saj
– ajo e lejoi atë që të ndikonte në jetën e saj.
Ajo ishte ndryshe, jeta e saj kishte ndryshuar
dhe ajo ishte kaq mirënjohëse sa përpiqej që
t’i shërbente Zotit në çdo mënyre që mundej.
Maria është një shembull i mrekullueshëm
për ne. Jeta e saj tregon se ne mund t’i
shërbejmë Zotit me çfarëdo dhuntie dhe
talenti që Ai na ka dhënë. Kjo është diçka
që do të na bëhet e dukshme ndërsa do të
studiojmë së bashku referencat e mëposhtme
nga Shkrimi.
Vizuali 21

maria

Para8:1-të3
Lluka

Vizuali

Vepra
urie 1
dash
eu 27:59-6

Koh

Mateu 27 a
:55-56

Tregoni Vizualin 21.
Gjithashtu fotokopjoni dhe
shpërndani Materialin 23.

Paratë: Lluka 8:1-3

Maria tregoi dashuri të
vërtetë për Zotin me
mënyrën se si i përdori
ato që zotëronte. Ajo shërbeu ose ndihmoi
duke mbështetur Zotin Jezus dhe dishepujt
me paratë e saj. Ajo mund të ketë qenë e
pasur financiarisht, por sigurisht që nuk ishte
egoiste me paratë e saj. Ashtu si Zoti e kishte
bekuar atë, po ashtu ajo ishte e gatshme që të
jepte me bujari për punën e Zotit.

21

Mat
Gjoni 19:25

on
r
a tak
Mari ringjallu
e
Zotin i 20:1-18
Gjon

Secila nga këto histori dhe përgjigjet përkatëse
janë në Material. Jepini adoleshentëve kohë
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• Sipas Efesianëve 5:16, pse është e rëndësishme që ta përdorim sa më mirë kohën tonë?

• Si do ta përdorje kohën tënde (Galatasve 6:10)?

• Çfarë këshille të mirë për të rinjtë na jep Predikuesi 12:1?

Gjoni 19:25
Vepra dashurie : Mateu 27:59-61, e mësuesve ishin të krishterë. Atje bëhej një Takim i madh
të vogël në fshat. Shumica
Le të shohim Sarën. Ajo shkonte në një shkollë
fillore dhe të lëvizte në një shkollë
atje. Pastaj Sarës iu desh të largohej nga shkolla
të krishterësh. Ishte e lehtë të ishe i krishterë
saj të krishtera dhe shpesh e vinin në
e tjerë nuk mendonin shumë për standardet e
tjetër. Atje kishte më pak të krishterë. Nxënësit
e të krishterëve dhe në kishë dhe
shkonte më aq rregullisht si më parë në Takimin
lojë atë. Për të ishte shumë e vështirë. Sara nuk
të shkuarit atje sillte vështirësi.
saj për gjërat e krishtera filloi të zbehej sepse
në studimet biblike. Gradualisht interesimi i
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• Çfarë vështirësish hasi Sara kur ndryshoi shkollën?
• Shiko tek Gjoni 15:20. A duhej të ishte e habitur

Sara për vështirësitë?

• Cili është ndryshimi i Sarës me Marian?

• Çfarë gjërash mund të kishte bërë Sara të cilat

mund ta kishin ndihmuar që t’i qëndronte besnike

Zotit?

• Sipas 2 Korintasve 9:7, çfarë qëndrimi të
gabuar mund të kemi kur japim? (Duke
dhënë me keqardhje dhe shtrëngim).
• Çfarë lloj dhënieje i pëlqen Zotit?
(Lirisht dhe me gëzim).
• Lexoni Malakia 3:8. Si mund ta
vjedhësh Perëndinë? (Duke mos e dhënë
atë që me të drejtë është e Tija).
• Pse kanë nevojë misionarët për
mbështetje financiare nga njerëz si Ema?
(Ata jetojnë me dhuratat e njerëzve të
Perëndisë).
• Kush ishte më shumë si Maria dhe pse?
(Ema, sepse ajo nuk ishte egoiste por në
radhë të parë i dha Perëndisë).
Po ti? A jep me bujari për të mbështetur
punën e Zotit ashtu si bëri Maria? Nëse je
një ndjekës i Jezusit, duhet t’i bindesh Atij
duke dhënë nga mjetet e tua financiare.

Koha: Mateu 27:55-56
Ky varg na tregon se si Maria, bashkë me
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disa gra të tjera, kishte lënë shtëpinë e saj
dhe kishte shkuar në Jeruzalem me Jezusin.
Maria ishte e gatshme që të jepte nga koha
e saj për t’i shërbyer Zotit. Asgjë nuk kishte
më shumë rëndësi sesa të punonte për Zotin
si të mundej.

Sa kohë i jep kishës tënde lokale? Sa kohë
i jep përfshirjes në ungjillizime të veçanta?
A je si Maria – gjithmonë duke e përdorur
mirë kohën tënde për t’i shërbyer Zotit?

Le të shohim Benin dhe Jonin. Që të dy
janë atletë të mirë dhe shpesh zgjidhen që të
përfaqësojnë shkollat e tyre. Beni e përdor çdo
minutë për t’u stërvitur – ai dëshiron që të ketë
rezultate të mira në sport. Edhe Joni stërvitet
shumë. Ai nuk dëshiron ta zhgënjejë skuadrën
e tij, por ai sigurohet që të sistemojë kohën e
tij që të marri pjesë në takimin e të rinjve dhe
në kishën e tij lokale. Gjatë verës Beni luajti
sport pothuajse gjatë gjithë kohës, ndërsa Joni
e kaloi një pjesë të kohës për të ndihmuar në
ungjillizimin e fëmijëve.

Vepra dashurie: Mateu 27:59-61, Gjoni 19:25

• Në çfarë gjërash janë të ngjashëm
Beni dhe Joni? (Që të dy janë shumë të
interesuar për sportin dhe e kanë jetën
shumë të zënë).
• Ku ndryshojnë ata? (Prioritetet e tyre
janë të ndryshme – sepse për Benin sporti
është më i rëndësishëm se të gjitha të
tjerat, por Joni kalon kohë duke i shërbyer
Zotit si dhe vazhdon interesimin e tij për
sportin).
• Sipas Efesianëve 5:16, pse është e
rëndësishme që ta përdorim sa më mirë
kohën tonë? (Sepse po jetojmë në ditë
të mbrapshta – njerëzit kanë nevojë për
Zotin).
• Si do ta përdorje kohën tënde
(Galatasve 6:10)? (Përdore kohën tënde
për të ndihmuar të tjerët veçanërisht ata që
janë në familjen e besimit).
• Çfarë këshille të mirë për të rinjtë na jep
Predikuesi 12:1 ? (Sigurohu që në mes të
të gjitha kërkesave të tjera të mos e harrosh
Perëndinë në kohën tënde).

NDARJA E MËSIMIT
Kur lexon këtë nuk mund të mos e vësh re
dashurinë e vazhdueshme të Marias. Ajo nuk
ishte një dashuri për Zotin vetëm kur gjërat
shkonin mirë, por një dashuri që vazhdoi
edhe kur rrethanat ishin shumë të vështira.
Vetëm një dishepull ishte tek kryqi, por
Maria dhe gratë e tjera ishin atje, pavarësisht
gjithë urrejtjes që njerëzit po tregonin për
Krishtin dhe të krishterët në atë kohë.
Le të shohim Sarën. Ajo shkonte në një shkollë
të vogël në fshat. Shumica e mësuesve ishin
të krishterë. Atje bëhej një Takim i madh të
krishterësh. Ishte e lehtë të ishe i krishterë atje.
Pastaj Sarës iu desh të largohej nga shkolla fillore
dhe të lëvizte në një shkollë tjetër. Atje kishte më
pak të krishterë. Nxënësit e tjerë nuk mendonin
shumë për standardet e saj të krishtera dhe
shpesh e vinin në lojë atë. Për të ishte shumë e
vështirë. Sara nuk shkonte më aq rregullisht si
më parë në Takimin e të krishterëve dhe në kishë
dhe në studimet biblike. Gradualisht interesimi
i saj për gjërat e krishtera filloi të zbehej sepse të
shkuarit atje sillte vështirësi.
• Çfarë vështirësish hasi Sara kur ndryshoi
shkollën? (Vënie në lojë, tallje dhe mungesë
shoqërie për shkak të besimit të saj).
• Shiko tek Gjoni 15:20. A duhej të ishte
e habitur Sara për vështirësitë? (Jo, sepse
Zoti Jezus tha se ndjekësit e Tij duhet
ta dine se do të persekutohen, ashtu si u
persekutua edhe Ai).
• Cili është ndryshimi i Sarës me Marian?
(Sara ndaloi së ndjekuri Zotin sepse ishte e
vështirë, por Maria vazhdoi t’i përkushtohej
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Zotit edhe gjatë kohëve të vështira).
• Çfarë gjërash mund të kishte bërë Sara
të cilat mund ta kishin ndihmuar që t’i
qëndronte besnike Zotit? (Të qëndronte
në shoqëri me të krishterë në vend që të
ndalonte së shkuari në Takimin e krishterë
dhe në studimin e Biblës; t’i kërkonte Zotit
ndihmë në situatën që ishte; të lexonte
Fjalën e Perëndisë dhe të mbështetej në
premtimet e saj).
Po ti? A është e vazhdueshme dashuria jote
për Zotin apo lëkundesh kur gjërat bëhen të
vështira? Ne duhet të zgjedhim që të duam
Zotin në të gjitha rrethanat.

Metoda: Role
Ndajini adoleshentët
në tre grupe dhe jepini
çdo drejtuesi grupi një
nga skenarët që jepen në
2
Materialin 24. Jepini kohë
secilit prej grupeve që të
Ma3teriali
përgatisin dramën që do
t’ia paraqesin të tjerëve.
Në fund të secilës dramë, kini një kohë diskutimi
mbi mënyrën se si veprimet dhe qëndrimet
e personazheve të krishterë në këto drama,
pasqyrojnë veprime dhe qëndrimet e Marias.

1

Materiali 24

Skenari 1:

Në kishën e Anës, një misionar po shpjegon se si , 2.50€
për javë janë të mjaftueshme për të paguar trajnimin e një
pastori në Uganda. Ana dëshiron të përkushtohet për të
ndihmuar, por i duhet t’ia shpjegojë mamasë dhe babit të
saj të cilët nuk janë të krishterë dhe kanë këmbëngulur që ajo
të gjejë një punë me kohë të pjesshme, që paratë që ajo do të
fitojë të mund t’i përdorë për të plotësuar pagesën që i duhet
për të shkuar me shkollën për ski. Si do të reagojnë ata kur ajo
t’u tregojë atyre se dëshiron të japë një pjesë të parave dhe si do
t’i bindi ata se ajo duhet ta bëj këtë?

Skenari 2:

Besi është një lojtar i shkëlqyer futbolli, aq i mirë sa i
është kërkuar që të bashkohet me skuadrën Kombëtare
të të Rinjve.Trajneri i tij i thotë që nuk mund të mungojë
në asnjë sesion stërvitje gjatë verës nëse dëshiron që të
zgjidhet, por Besi ka planifikuar që të ndihmojë në kampin
veror të kishës së tij. Besi flet me shokun e tij të ngushtë për
këtë çështje dhe pastaj i tregon trajnerit se çfarë ka vendosur.
Çfarë do të bëj Besi?

Skenari 3:

Kela dhe vëllai i saj Ani janë të dy të krishterë. Fqinja e tyre
e moshuar ka qenë në spital por tani është përsëri në shtëpi.
Mamaja e tyre i ka sugjeruar atyre se duhet ta telefonojnë
fqinjën e tyre çdo ditë për pak kohë, sa për të kaluar pak kohë
me të dhe për të bërë ndonjë punë të vogël për të cilën ajo ka
nevojë, por Kela nuk është e sigurt. Që të dy ata po studiojnë
për provimet për momentin dhe gjithsesi pjesëtarët e familjes së
gruas së moshuar duhet të jenë në gjendje të kujdesen për të. Ani
mendon se është një ide e mirë dhe është një mënyrë për të treguar
dashurinë e krishterë – por si do ta bindi Kelën?
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Skenari 2
Besi është një lojtar i shkëlqyer futbolli, aq i mirë
sa i është kërkuar që të bashkohet me skuadrën
Kombëtare të të Rinjve.Trajneri i tij i thotë që
nuk mund të mungojë në asnjë sesion stërvitje
gjatë verës nëse dëshiron që të zgjidhet, por Besi
ka planifikuar që të ndihmojë në kampin veror
të kishës së tij. Besi flet me shokun e tij të ngushtë
për këtë çështje dhe pastaj i tregon trajnerit se
çfarë ka vendosur. Çfarë do të bëj Besi?

Skenari 3
Kela dhe vëllai i saj Ani janë të dy të krishterë.
Fqinja e tyre e moshuar ka qenë në spital por
tani është përsëri në shtëpi. Mamaja e tyre i ka
sugjeruar atyre se duhet ta telefonojnë fqinjën e
tyre çdo ditë për pak kohë, sa për të kaluar pak
kohë me të dhe për të bërë ndonjë punë të vogël
për të cilën ajo ka nevojë, por Kela nuk është e
sigurt. Që të dy ata po studiojnë për provimet
për momentin dhe gjithsesi pjesëtarët e familjes
së gruas së moshuar duhet të jenë në gjendje
të kujdesen për të. Ani mendon se është një
ide e mirë dhe është një mënyrë për të treguar
dashurinë e krishterë – por si do ta bindi Kelën?

Maria takon Zotin e Ringjallur

Në fillim të mësimit tonë kemi folur për
ngjarje të veçanta të cilat i kemi parë vetë.
Skenari 1
Nëse Maria do të pyetej për ngjarje të
Në kishën e Anës, një misionar po shpjegon
veçanta në jetën e saj, pa dyshim që ngjarja
se si , 2.50 € për javë janë të mjaftueshme për
e veçantë më e madhe do të ishte takimi i
të paguar trajnimin e një pastori në Uganda.
Ana dëshiron të përkushtohet për të ndihmuar, saj me Zotin Jezus, atë mëngjes kur Ai u
ringjall. Në tregimin e ringjalljes që e gjejmë
por i duhet t’ia shpjegojë mamasë dhe babit
tek Gjoni 20:1-18, edhe një herë shohim se
të saj të cilët nuk janë të krishterë dhe kanë
këmbëngulur që ajo të gjejë një punë me kohë të sa e përkushtuar ishte Maria në shërbimin
pjesshme, që paratë që ajo do të fitojë të mund t’i e saj ndaj Zotit. (Ndërsa lexoni pasazhin
komentoni vargjet e mëposhtme)
përdorë për të plotësuar pagesën që i duhet për
të shkuar me shkollën për ski. Si do të reagojnë
vargu 1: Maria ishte tek varri madje para se
ata kur ajo t’u tregojë atyre se dëshiron të japë
të zbardhte dita.
një pjesë të parave dhe si do t’i bindi ata se ajo
vargu 10-11: Kur të tjerët ishin larguar,
duhet ta bëj këtë?
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Maria mbeti aty, e dëshpëruar për të gjetur
trupin e Zoti Jezus.
vargu 15: Dashuria e saj bëri që ajo të bënte
të pamundurën. Si mund ta merrte ajo
trupin e Jezusit prej aty?
vargu 16: Dashuria dhe përkushtimi i
Marias u shpërblyen. Ajo ishte një nga të
parët që e pa Zotin e ringjallur.
vargu 18: Ajo kishte privilegjin që t’i
tregonte dishepujve për ringjalljen.
Maria kishte qenë një ndjekëse besnike
dhe e përkushtuar e Zotit Jezusit Krisht.
Madje edhe ngjarjet e tmerrshme që kishin
shoqëruar arrestimin dhe ringjalljen
nuk e kishin penguar atë që të ndiqte me
besnikëri. Atë mëngjes Pashke, kur ajo takoi
Zotin e ringjallur, Maria e dinte se të gjitha
sakrificat që ajo kishte bërë për ta ndjekur
Atë ia vlenin.

atë nga fuqia e Satanit.
(Tregoni Vizualin 22).
Ndoshta do të pyesësh
“Çfarë mund të japë
unë?” Ti mund të
ndjekësh shembullin
Vizuali
e Marias duke dhënë
paratë dhe kohën
tënde dhe mund t’i shërbesh Atij me vepra
dashurie, por më tepër Jezusi dëshiron që
të jetë Zot i jetës tënde. Fjalët e Romakëve
12:1 mund të thuhen sigurisht edhe për
Marian. Përgjigja e saj ndaj të gjithë asaj
që Zoti Jezus kishte bërë për të ishte një
gatishmëri për t’ia dorëzuar Atij çdo pjesë të
jetës së saj.
Vizuali 22

Çfarë
mund të
japë
unë?

22

Nga fjalët e këtij vargu është shumë e qartë
se Perëndia pret që të gjithë të krishterët të
jenë të gatshëm t’i shërbejnë Atij me gjithë
zemër. Është tërësisht me vend që Perëndia
të kërkojë ta bëjmë këtë. Mbaj mend, Zoti
Në Bibël dhe gjatë historisë, Perëndia ka
Jezus dha jetën e Tij për të na çliruar nga
përdorur gra për të plotësuar një rol shumë
ndëshkimi që meritojmë. Përgjigja jonë
të rëndësishëm në shërbim të Tij. Këto role
duhet të jetë mirënjohje dhe një dëshirë për
janë shpesh të ndryshme nga burrat, por të
të mos u kursyer për Të. A je i gatshëm që
barabartë për sa i përket rëndësisë. Në të
t’ia dorëzosh veten tërësisht Atij dhe në
vërtetë, gratë kanë qenë gati për të bërë punën shërbim të Tij? A je gjithashtu një shërbëtor
e misionarit më shumë se burrat – shoqëritë
besnik i Krishtit, siç ishte Maria? Le të jetë
misionare shpesh raportojnë një mungesë të
jeta e kësaj gruaje një nxitje dhe një shembull
burrave që aplikojnë për të shërbyer në fushën për ty. Jepi Zotit gjithçka që ke, ashtu siç
e misionit. A do të jesh si Maria, i gatshëm
bëri ajo. ●
për t’i shërbyer Zotit me besnikëri edhe kur
ka vështirësi?

Përfundimi
Shiko përgjigjen e Marias kur ajo njohu
Zotin Jezus atë mëngjes të ringjalljes.
Lexoni Gjoni 20:16 – “Raboni.” (Disa
përkthime e kanë “Mjeshtër/Mësues”). Kjo
përmbledh qëndrimin e Marias ndaj Zotit
Jezus. Ajo i shërbeu me gëzim, me dëshirë
dhe me përkushtim Atij që e kishte çliruar
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Të Jesh një Ndjekës
i Vërtetë
Synimet: Ne duam që adoleshentët:
të zbulojnë se çfarë karakteristikash ka
një ndjekës i vërtetë i Jezusit.
të shqyrtojnë me ndershmëri jetët e tyre se
në çfarë mase i kanë këto karakteristika.
të bëhen ndjekës aktivë dhe të
përkushtuar.
që e kuptojnë se nuk janë të krishterë
të vërtetë të pendohen për mëkatin
e tyre dhe të ftojnë Jezusin që të jetë
Shpëtimtari dhe Zoti i jetës të tyre.

Hyrje: Kush është kush?
Pjetri

shkëmb

i rrëmbyer

mohoi

rrëfeu

Gjoni

i përkushtuar

vuajti

Zbulesa

ardhja e dytë

Juda

Iskarioti

tradhtoi

i shtirur

tragjedi

Andrea

dishepulli i parë që u solli të tjerët
thirr

gjeti Pjetrin

dëshmoi

Maria

Magdalena

e pushtuar

e çliruar

shërbeu

rrëfeu

Materiali 25

Fotokopjoni dhe
pritni Materialin
25. Sigurohuni
që të keni një
Materiali
set kartash për
çdo grup. Pritini
kartat më parë, përziejini ato dhe vendosni çdo
set të përzier në një zarf bosh. Në total janë
25 karta ku pesë kanë emrat e personazheve
që kemi studiuar dhe 20 që kanë nga katër
karta që përmbajnë informacion për secilin
personazh. Adoleshentët të punojnë në grupe.
Jepini nga një zarf secilit dhe thojini që kanë
tre minuta kohë për t’i vënë personazhet
sipas radhës në të cilën i kemi studiuar dhe të
vendosin katër karakteristikat përkatëse anash
tyre. Ata mund të punojnë në tavolina ose të
përdorin dyshemenë. Kur të mbarojë koha,
kontrollojini grupet dhe jepini një çmim të vogël
atij grupi që mbaron i pari.
✁

✁

Pjetri

shkëmb

i rrëmbyer

mohoi

Gjoni

i përkushtuar

vuajti

Zbulesa

ardhja e dytë

Juda

Iskarioti

tradhtoi

i shtirur

tragjedi

Andrea

dishepulli i parë që u solli të tjerët
thirr

gjeti Pjetrin

dëshmoi

Maria

Magdalena

e çliruar

shërbeu

25

e pushtuar

Nëse dëshironi mund t’i pyesni nëse dikush e
ka mësuar vargun përmendësh duke i dhënë
mundësi që ta thotë atë.

së imi

12
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Të ndjekësh Jezusin

Gjatë muajve të kaluar kemi parë nga afër
jetët e këtyre pesë njerëzve. U përpoqëm
që të mësonim nga pikat e tyre të forta
dhe të dobëta. Kemi vlerësuar sukseset
dhe dështimet e tyre. Kemi mësuar shumë
mësime që do të na ndihmojnë që të jemi
ndjekës më të mirë të Jezusit.
Përmbledhje Vizuali

h
Të ndjekës

JEZUSIN
Pse të ndjekësh Jezusin?
Pjetri • I Ndryshuar Përgjithmonë
• Dështimet dhe Fitoret
Gjoni • Një Ndjekës i Përkushtuar
• Duke Pritur me Shpresë
Juda • Duke Ndjekur me Shtirje
• Drejt Shkatërrimit
Andrea • Duke i Sjellë të Tjerët tek
Jezusi
• Duke Ndarë Mesazhin
Maria • E Çliruar nga Mëkati
• E Fuqizuar për të Shërbyer
Të Jesh një Ndjekës i Vërtetë

Përdorni Përmbledhje
Vizuali për të kujtuar
shkurtimisht personazhet
biblik dhe mësimet që
kemi mësuar.

Përmbledhje
Vizuali

Në jetën e Pjetrit
ndodhi një ndryshim
i mahnitshëm pasi ai
takoi Zotin. Ai e zhgënjeu Zotin shumë
herë, por ai mësoi nga ato gabime. I njëjti
Pjetër që e mohoi madje edhe se e njihte
Jezusin u bë një predikues i madh i Ungjillit
në kishën e hershme. Më vonë ai ishte gati të
duronte persekutimin dhe faktikisht edhe të
martirizohej për besimi e tij.
Gjoni kishte qenë një ndjekës besnik i Zotit
Jezus Krisht gjatë gjithë jetës së tij. Ai kishte
qenë njëri prej miqve më të afërt të Zotit kur
Ai ishte në tokë. Kur Gjoni mendonte për të
ardhmen Gjoni e dinte se ishte i përgatitur
sepse Jezusi ishte Shpëtimtari dhe Zoti i tij.
Nuk e kishte frikë vdekjen ose gjyqin; por
ai priste me shpresë për ditën kur të takonte
Zotin Jezus përsëri në Qiell.
Në jetën e Judës shohim dikë që shtirej se po
ndiqte por ai nuk e mashtroi Zotin. Pamë
pasojat tragjike të të jetuarit në atë mënyrë
dhe të përçmimit të së vërtetës – që do të
thotë ndëshkim dhe ndarje prej Perëndisë
përjetë.
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Andrea na ka dhënë një shembull shumë
të mirë të një personi që vazhdimisht
kërkon një mundësi për të sjellë të tjerët tek
Jezusi. Ai kishte një dashuri të madhe për
Shpëtimtarin dhe si rrjedhim mezi priste që
të tjerët ta njihnin Zotin Jezus gjithashtu.
Maria i shërbeu me gëzim, me dëshirë dhe
me përkushtim Atij që e kishte çliruar atë
nga fuqia e Satanit.

Çfarë është një emër?
Jezusi e filloi shërbesën e Tij në tokë me
një grup të vogël prej vetëm 12 burrash të
cilët Ai i thirri që ta ndiqnin Atë. Gjatë
atyre tre viteve shumë të tjerë u bashkuan
me ta, kështu që brenda një kohe shumë
të shkurtër, mijëra veta po shpallnin se e
ndiqnin Atë. Në ato ditë, ndjekësit e Jezusit
konsideroheshin nga shumë njerëz si një sekt
hebre që njihej thjeshtë si “Udha” (Veprat e
Apostujve 9:2). Pastaj ata morën një emër të
ri i cili përdoret ende pas 2,000 vjetësh.
Shiko Veprat e Apostujve 11:26. Çfarë emri
iu dha ndjekësve të Jezusit këtu, i cili ka
mbetur i njëjtë që nga ajo kohë? Në Antioki,
ata u quajtën për herë të parë “të krishterë”
(shiko gjithashtu Veprat e Apostujve 26:28
dhe 1 Pjetrit 4:16). Fjala “i krishterë” do
të thotë “dikush që beson në Krishtin dhe
mësimet e Tij”, ose thjeshtë “dikush që i
përket Krishtit”. Shumë njerëz sot në botë
e quajnë veten të krishterë por jo të gjithë i
përkasin Atij. Tragjikisht, në Ditën e madhe
të Gjykimit, do të ketë njerëz që do të
habiten shumë. Shikoni tek Mateu 7:21-23
për të zbuluar se çfarë do të ndodhë.
Shumë e përdorin emrin i krishterë por ata
nuk janë ndjekës të vërtetë të Jezus Krishtit.
Pse mendojnë gabimisht se një ditë do të
jenë në Qiell?
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Metoda: E vërtetë ose e rreme
Adoleshentët le të thërrasin “e vërtetë” ose “e
rreme” për çdo thënie.
Unë jam një i krishterë i vërtetë sepse unë …
… shkoj në kishë çdo javë.
… jap me bujari në kishë, për bamirësi dhe
në agjencitë misionare.
… jetoj në një vend të krishterë.
… jam pagëzuar.
… pranoj se Jezus Krishti ishte Biri i
Perëndisë.
… kam një traditë familjare si të krishterë
të mirë.
… besoj se jeta e Jezusit është një shembull
i mirë për t’u ndjekur.
… ngrita dorë ose dola para kishës gjatë një
ftese për Ungjillin.
… ndihmoj me gjëra praktike në kishë ose
bëj punë të tjera vullnetarisht.
… jam penduar nga mëkatet e mia, kam
besuar në Jezusin dhe kërkoj të jetoj për
Të çdo ditë.
Ndërsa shumë nga këto gjëra që janë në
listën e mësipërme janë në rregull, madje
është mirë që një i krishterë t’i bëjë, vetëm
ajo që thuhet në thënien e fundit do të të
bëj të krishterë të vërtetë. Nuk mjafton që
vetëm të besosh në ekzistencën e Jezusit.
Ndoshta po pyet, “Si mund të jem i sigurt që
jam një i krishterë i vërtetë?” Një i krishterë
është një person që është penduar nga
mëkatet e tij dhe ka besuar në Jezus Krishtin
për shpëtim. Nëse je një i krishterë i vërtetë,
atëherë në një pikë të jetës tënde ke dëgjuar
thirrjen e Perëndisë për shpëtim, (1 Pjetrit
2:9). E ke kuptuar që je një mëkatar që ka
nevojë për një Shpëtimtar. Në atë moment që
i je përgjigjur pozitivisht asaj thirrje, (Gjoni
10:27) je shpëtuar (Veprat e Apostujve
16:31)– ke rilindur (Gjoni 3:3).

Të ndjekësh Jezusin – Manual i Nxitjes për të Rinjtë
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Tregoni Vizualin 23
duke mbuluar tekstin, të
cilin do ta zbuloni ndërsa
përparoni me mësimin.
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Të jesh i krishterë do të thotë më shumë se
sa një emër. Është më shumë se marrja e një
vendimi. Ka të bëj me besimin e plotë në
Krishtin dhe më pas me të jetuarit këtu në
tokë si ambasador i Krishtit (2 Korintasve

Të jesh një ndjekës i vërtetë

RË

Çfarë është një emër? Nëse e ke emrin i
krishterë, atëherë njerëzit duhet ta shohin
nga mënyra se si ti jeton, se je ndryshe
nga ata që të rrethojnë. Bibla thotë se kur
ke rilindur ti je bërë një krijesë e re (2
Korintasve 5:17). “Vetja jote e vjetër” ka
ikur bashkë me prioritetet, besimet, dëshirat
dhe planet e saj të vjetra. “Vetja jote e re” i
shikon gjërat nga një pamje plotësisht të re.

Vizuali 23

ÇD O D I T Ë

Thojini adoleshentëve, “Nëse, kur po më dëgjoje
kur lexova lutjen, e kuptove se nuk je i krishterë
dhe se do të doje të bëheshe i tillë, atëherë eja dhe
flit me mua pas takimit dhe mund të bisedojmë
për situatën tënde dhe ndoshta edhe mund të
bëjmë atë lutje së bashku.”

NDARJA E MËSIMIT
SË

Në atë moment mund të kesh bërë një lutje
si kjo: “At Qiellor, unë e di që kam mëkatuar
kundër Teje dhe se mëkatet e mia më ndajnë
prej Teje. Më vjen vërtetë keq. Tani dua të
kthehem nga jeta ime mëkatare dhe vij tek
Ti për falje. Të lutem më fal dhe më ndihmo
që të mos mëkatoj përsëri. Unë besoj se Biri
Yt, Jezus Krisht, vdiq për mëkatet e mia, u
ringjall, është i gjallë dhe dëgjon lutjen time.
Unë e ftoj Jezusin që të bëhet Zot i jetës time,
që të sundojë dhe të mbretërojë në zemrën
time që nga sot e tutje. Të lutem dërgo
Frymën e Shenjtë që të më ndihmojë që të të
bindem dhe të bëj vullnetin Tënd gjithë jetën
time. Në emrin e Jezusit, Amen.”

5:20). Kur njerëzit të shohin ty, ata duhet
të shohin Jezusin! Kur njerëzit të dëgjojnë
ty, ata duhet të dëgjojnë Jezusin. Emri është
shumë më tepër sesa një etiketë.

SI

Sa prej jush e mbajnë mend momentin
kur janë shpëtuar? (Jepuni adoleshentëve
mundësinë për t’u përgjigjur). Shumë të
krishterë e mbajnë mend me saktësi datën
dhe kohën kur i kanë besuar Krishtit por ata
e dinë se kanë rilindur.

Karakteristikat e një ndjekësi
të vërtetë
Perëndia na ka bërë të gjithëve të ndryshëm
nga njëri tjetri. Kemi pamje të ndryshme.
Ne kemi personalitete të ndryshme dhe
temperamente të ndryshme. Megjithatë
ndjekësit e vërtetë të Jezus Krishtit kanë
disa karakteristika të përbashkëta. Këto
gjëra do të jenë të dukshme në jetët tona
dhe të dukshme për të gjithë. Pra, si është
një ndjekës i vërtetë i Jezusit? Një ndjekës i
vërtetë i Jezusit …

Studion Fjalën e Perëndisë çdo ditë
Pjetri, Gjoni , Andrea dhe Maria, të cilët i
kemi studiuar, janë njerëz që e njihnin Zotin
mirë. Si arritën ta njohin Jezusin këta njerëz?
Duke kaluar kohë me Të, duke biseduar me
Të dhe duke dëgjuar atë që Ai u thoshte.
Jetët e tyre ndryshuan kur ata e njohën
Jezusin më shumë. Ne nuk mund të jemi me
Zotin Jezus fizikisht ashtu si ishin dishepujt,
por ne mund të kalojmë kohë me Të në
Fjalën e Tij. Është shumë e rëndësishme që të
kalojmë kohë me Perëndinë nëse dëshirojmë
që të rritemi frymërisht dhe ta njohim
atë më shumë. Prandaj është shumë e
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rëndësishme që të gjithë të krishterët të kenë Ne mund t’i flasim Atij në çdo kohë (1
Thesalonikasve 1:2) dhe e dimë se Ai do t’i
një kohë të qetë të rregullt.
dëgjojë lutjet tona dhe do t’i përgjigjet lutjeve
Cili është kapitulli më i gjatë i Biblës?
tona (Psalmi 17:6). Nuk ka mënyra të shpejta
(Shikoni Psalmin 119:9-16, por para se ta
për të njohur Perëndinë. Nëse do të bëhesh
lexoni me zë të lartë kërkojini adoleshentëve që
një ndjekës më i mirë i Jezusit, duhet të
të shohin arsyet se përse duhet studiuar Fjala e
kalosh kohë me Të çdo ditë në lutje. Ndërsa
Perëndisë sipas psalmistit).
mëson të flasësh me Perëndinë dhe ta dëgjosh
Mendoni për atë që tha predikuesi i madh i Atë, do ta kesh më të lehtë për ta kuptuar se
shekullit të 19-të D. L. Mudi (D.L. Moody), çfarë dëshiron Perëndia që ti të bësh.
“Bibla do të të mbaj larg mëkatit, ose
mëkati do të të mbaj larg Biblës.” (Kërkojini
Është aktiv në kishën lokale
adoleshentëve që të shpjegojnë se çfarë do të
Tek Veprat e Apostujve 2 lexojmë se rreth
thotë ky citim).
3,000 njerëz u penduan, u identifikuan me
Tek Jakobi 1:22-24, na mësohet se bindja
Krishtin dhe iu bashkuan mbledhjes lokale
ndaj Fjalës së Perëndisë është diçka që
të besimtarëve (Veprat e Apostujve 2:41).
Perëndia kërkon nga çdo i krishterë.
Askush nuk duhet të rrinte vetëm. Ne
Kur Perëndia na e zbulon vullnetin e Tij
duhet të mblidhemi bashkë, në të kundërt
nëpërmjet Fjalës së Tij, ne duhet të jemi
presionet e botës do të na e dobësojnë
të përgatitur që t’ia nënshtrojmë jetën
besimin tonë.
tonë asaj! Përsëri mund t’i shohim Pjetrin,
Ushtrimi me shpatë: 1 Pjetrit 4:10. Është
Gjonin dhe të tjerët si shembuj të njerëzve
një privilegj i madh që t’i përkasësh një grupi
që mësuan t’i binden Fjalës së Perëndisë.
të krishterësh por gjithashtu mbart edhe
Në Bibël Perëndia u jep të krishterëve
përgjegjësinë për t’u përfshirë dhe për të
udhëzime të qarta për atë që duhet të
kontribuar me para, me kohë dhe dashuri.
bëjnë dhe atë që nuk duhet të bëjnë. Ne
A je i përfshirë në mënyrë aktive në ndonjë
kemi Dhjetë Urdhërimet (Eksodi 20) dhe
nga shërbesat e kishës tënde? Nëse jo, atëherë
Predikimin në Mal (Mateu 5-7). Në Bibël
kërko për mundësi për të përdorur dhuntitë
kemi shumë shembuj dhe ilustrime që na
dhe aftësitë e tua për t’i shërbyer të tjerëve.
tregojnë se si duhet të sillemi. A i bindjesh
Fjalës së Perëndisë, apo e shpërfill atë kur të A i përket një kishe lokale? Nëse jo, atëherë
kërko një kishë ku do të ushqehesh nga Fjala
thotë gjëra që nuk të pëlqejnë? Kujto Fjalët
e Perëndisë dhe fillo të shkosh në kishë
e Urta 3:6 – Perëndia premton se do t’i
rregullisht.
udhëheqë ata që e pranojnë Atë dhe rrugët
e Tij.

Rritet që të bëhet më shumë si Jezusi

Kalon shumë kohë në lutje
Kjo duhet të jetë pjesë e kohës tënde të
qetë të rregullt. Ndërsa lexon Fjalën e Tij,
Perëndia të flet. Nëpërmjet lutjes ti mund
t’i flasësh Atij. Është vërtetë një privilegj që
mund t’i flasësh Perëndisë së Plotfuqishëm.
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Disa javë më parë kemi parë se si Gjoni,
dikur egoist dhe i rrëmbyer, u ndryshua
nga Zot. Për Gjonin, njohja e Zotit Jezus
ishte fillimi i procesit të rritjes për t’u bërë
më shumë si Ai. Karakteri i Zoti mund të
shihet qartë në listën e cilësive të dhëna tek
Galatasve 5:22-23. (Lexojeni këtë varg).

Të ndjekësh Jezusin – Manual i Nxitjes për të Rinjtë

Shqyrtoje jetën tënde duke e krahasuar me
këtë listë. Nëse vërtetë dëshiron të rritesh
duke u bërë si Zoti, atëherë këto gjëra do të
shihen në jetën tënde gjithnjë e më shumë.
Ashtu siç mësuam nga Pjetri, ndonjëherë
mund ta zhgënjejmë Zotin, por në
përgjithësi përparojmë dhe bëhemi më
shumë si Ai, të cilin po e ndjekim.
Nëse ka mëkat në jetën tënde të cilin ti po
e shpërfill, ai mëkat do të ngadalësoj në
mënyrë të pashmangshme rritjen tënde.
Duhet të merresh me të. Hidhe tej çdo
gjë që të pengon dhe mbaji sytë tek Jezusi
(Hebrenjve 12:1-2).

I do të tjerët dhe u flet atyre
Ushtrimi me shpatë: Mateu 22:37-39.
Këtu Jezusi deklaroi se urdhërimi më i
rëndësishëm ishte që të duash Perëndinë
dhe të duash të tjerët. Ne duhet të tregojmë
dashuri për bashkëbesimtarët e tjerë por
gjithashtu duhet të kemi dashuri për
të humburit. Të kesh një zemër për të
humburit është thelbësore nëse duam që
t’i fitojmë ata dhe t’i shohim që të bëhen
ndjekës të Krishtit.
Ushtrimi me shpatë: Gjoni 13:34-35. Cili
është motivi ynë për të dashur njëri tjetrit?
(Adoleshentët le të përgjigjen). Para së gjithash
për shkak se ai na deshi ne (1 Gjonit 4:10),
por së dyti për shkak se kur jobesimtarët
shikojnë dashurinë tonë për njëri tjetrit ata
duhet të na njohin si ndjekës të Jezusit.

të Tij që të shkonin e të bënin dishepuj. Nuk
u tha thjeshtë të shkonin e të ungjillizonin.
Ai u tha atyre që të shkonin dhe të bëni më
shumë njerëz të cilët do të ishin ndjekës të
përkushtuar të Jezusit. Është një privilegj që
të drejtosh dikë tek Zoti, por pasi e bëjmë
këtë ne gjithashtu, duhet të kalojmë kohë për
ta dishepullizuar atë person. Duhet të jemi
pranë tij dha ta ndihmojmë që të bëjë hapat
e parë në besimin e tij të ri. Duhet të lexojmë
shkrimet me të dhe ta ndihmojmë duke iu
përgjigjur pyetjeve të shumta që ai mund të ketë.
A ka ndonjë person të cilin ti mund ta
dishepullizosh? Mos mendo vetëm për
rritjen tënde shpirtërore – investoje jetën
tënde duke dishepullizuar të tjerët.

Jeton me shpresë
Në fund të librit të Zbulesës, Gjoni lutet
që Zoti të vijë shpejt (Zbulesa 22:20). Nëse
Zoti do të vinte sot, a do të ishe gati që ta
takoje Atë? Ndoshta ka gjëra në jetën tënde
për të cilat do të të vinte turp para Tij.
Ndoshta pjesëtarë të familjes tënde ose disa
nga shokët e tu nuk janë të krishterë, por ti
ende nuk i ke treguar atyre për Zotin. Mbaj
mend se Zoti do të kthehet atëherë kur ne
nuk e presim (Mateu 24:44).

Përfundimi
Kemi mbërritur në fund të studimeve tona
për jetët e ndjekësve të Jezusit. Sa shumë
kemi mësuar prej tyre! Cilat mësime kanë
qenë më të rëndësishme për ty? A ke mësuar
se çfarë do të thotë që të bëhesh një ndjekës
i vërtetë i Zotit Jezus Krisht? Nëse po, a po
jeton çdo ditë ashtu siç i pëlqen Atij?

Kur ne e duam njëri tjetrin ne tregojmë
se e “praktikojmë atë që predikojmë,” por
gjithashtu dashuria jonë për njëri tjetrin do
të jetë një dëshmi e fuqishme ndaj një bote të
humbur.
(Lexoni 1 Gjonit 3:2 dhe pastaj mbaroni duke
thënë …) Si ndjekës të Jezusit qëllimi ynë
është të bëhemi më shumë si Ai çdo ditë.
Bën dishepuj
Sigurisht, ne kurrë nuk do të jemi plotësisht
Tek Mateu 28:18-20 Jezusi u tha ndjekësve
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si Ai derisa të shkojmë në Qiell, por atë
ditë kur do ta shohim Atë do të bëhemi si
Ai. Çfarë dite e mrekullueshme do të jetë

Metoda: Kërkimi i fjalëve
PËrsËrisim

Materiali 26

Le të

Deshifroni fjalët për të plotësuar fjalitë, pastaj gjeni emrat dhe fjalët që mungojnë në tabelën më poshtë.
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Mësimi 1 - Pse të ndjekësh ◗ ✘ ➷ ✖ ✜ ✈✯ ________________________ ?
Mësimi 2 - Pjetri (Pjesa 1) – ✈ ✯ ❂ ❡ ✸ ✜ ❅ ✖ ✤ ❡ ___________ përgjithmonë
Mësimi 3 - Pjetri (Pjesa 2) – Dështimet dhe ➔ ✈ ❰ ✲ ❡ ✘ ❰____________________
Mësimi 4 - - Gjoni (Pjesa 1) – Një ✯ ❂ ◗ ✘ ❯ ☎ ✜__________________ i përkushtuar
Mësimi 5 - Gjoni (Pjesa 2) – Duke pritur me ✜ ❅ ▲ ❡ ✘ ✜ ☎ __________________
Mësimi 6 - - Juda (Pjesa 1) – Duke ndjekur me – ✜ ❅ ❰ ✈ ❡ ◗ ✘ ________________
Mësimi 7 -Juda (Pjesa 2) – Drejt ✜ ❅ ❯ ✤ ❰ ☎ ❡ ❡ ✈ ➤ ✈ ❰ ________________
Mësimi 8 - Andrea (Pjesa 1) – ❂ ✖ ❯ ✘ ✜ ◗ ✘ ✧ ✧ ☎ _________të tjerët tek Jezusi
Mësimi 9 - - Andrea (Pjesa 2) – Duke ndarë ➤ ✘ ✜ ✤ ➷ ❅ ✈ ✯ _______________
Mësimi 10 - Maria (Pjesa 1) – ✘ ● ✧ ✈ ❡ ✖ ✤ ❡ ________________ nga mëkati
Mësimi 11 - Maria (Pjesa 2) – ✘ ➔ ✖ ✐ ✈ ➷ ✖ ✤ ❡ ___________ për të shërbyer
Mësimi 12 - Të jesh një ndjekës ✈ ✬ ☎ ❡ ❰ ✘ ❰ ☎ _______________________
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Fotokopjoni dhe
shpërndani Materialin
26. Ata mund ta
plotësojnë atë gjatë
programit ose më vonë në
shtëpi. ●
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Mësimi 1 - Pse të ndjekësh Jezusin?

Mësimi 7 - Juda (pjesa 2) – Drejt shkatërrimit.

Mësimi 2 - Pjetri (pjesa 1) – I ndryshuar përgjithmonë

Mësimi 8 - Andrea (pjesa 1) – Duke i sjellë të tjerët tek Jezusi.

Mësimi 3 - Pjetri (pjesa 2) – Dështimet dhe fitoret.

Mësimi 9 - Andrea (pjesa 2) – Duke ndarë mesazhin.

Mësimi 4 - Gjoni (pjesa 1) – Një ndjekës i përkushtuar.

Mësimi 10 - Maria (pjesa 1) – E çliruar nga mëkati.

Mësimi 5 - Gjoni (pjesa 2) – Duke pritur me shpresë.

Mësimi 11 - Maria (pjesa 2) – E fuqizuar për të shërbyer.

Mësimi 6 - Juda (pjesa 1) – Duke ndjekur me shtirje.

Mësimi 12 - Të jesh një ndjekës i vërtetë.
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• Duke Pritur me Shpresë
Juda • Duke Ndjekur me Shtirje
• Drejt Shkatërrimit
Andrea • Duke i Sjellë të Tjerët tek
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• Duke Ndarë Mesazhin
Maria • E Çliruar nga Mëkati
• E Fuqizuar për të Shërbyer
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Materiali 1

RË
L A J M E NË 2 4 O

I
M
J
A
l
I FUNDIT

Djali, me drekën
e të cili u ushqyen
5,000 veta
(Gjoni 6:1-14)

RË
L A J M E NË 2 4 O

I
M
J
A
l
I FUNDIT

I paralizuari të cilin e
zbritën shokët e tij
nga çatia
(Marku 2:1-12)

RË
L A J M E NË 2 4 O

I
M
J
A
l
I FUNDIT

Bartimeu, disa minuta
pasi Jezusi i ktheu
shikimin
(Marku 10:46-52)

• Ishim rreth 20,000 veta që po ndiqnim Jezusin në një vend
të shkretë, po bëhej vonë dhe të gjithë ne ishim të uritur
• Dishepujt dukeshin vërtetë të shqetësuar dhe po pyesnin
rrotull se kush kishte ushqim– atëherë unë i tregova për
pesë bukët e mia dhe dy peshqit
• Njëri prej tyre, Andrea, më çoi tek Jezusi dhe unë ia
dhashë me kënaqësi Atij çdo gjë që kisha
• Ai i theu, i ndau dhe në mënyrë të mahnitshme u
ushqyen të gjithë – madje u mbushën edhe 12 shporta
me pjesët e mbetura
• Kur të gjithë e panë këtë ata thanë, “Me siguri ky duhet
të jetë profeti”

• Doli fjala se Jezusi ishte kthyer në Kapernaum por ishte
gati e pamundur që ta takoje Atë
• Unë kisha shumë dëshirë ta takoja sepse Ai ishte shpresa
ime e vetme sepse unë nuk mund të ecja
• Kjo nuk i ndaloi shokët e mi – edhe pse nuk mund të
hynin në shtëpinë ku ishte Jezusi, ata më ulën futën nga
çatia
• Përshkruaj lëshimin poshtë nga çatia, reagimin e turmës
dhe shikimin e fytyrës së Jezusit
• Ai më tha, “Bir, mëkatet e tua janë falur … ngrihu,
merr vigun tënd dhe ec?” Ashtu bëra dhe ja ku jam, duke
qëndruar mbi dy këmbët e mia. Është e mahnitshme!

• Isha ulur duke lypur në vendin tim të zakonshëm këtu në
Jeriko dhe dëgjova një turmë të madhe dhe shumë rrëmujë
• Kur dëgjova se ishte Jezusi fillova të bërtisja që t’i tërhiqja
vëmendjen
• Të gjithë më thoshin që të pushoja por unë nuk i dëgjoja– në
fakt kjo më bëri të bërtisja më shumë sepse e dija se Jezusi ishte
e vetmja shpresë
• Gjëja tjetër që më thanë njerëzit ishte se Jezusi po më thërriste
• Unë shkova tek Ai dhe Ai më pyeti se çfarë dëshiroja që të bënte
• Nuk m’u desh të mendoja shumë – I kërkova që të më kthente
shikimin
• Ai tha, “Shko ; besimi yt të shëroi,” dhe menjëherë unë mund
të shikoja,! Unë mund të shikoj çdo gjë, është e mrekullueshme!

Ngjarjet kyçe

n ë j e t ën e Je z u si t

Referenca NGJARJA KYç

Gjoni 19:17-18

Lluka 24:5 – 6

1:9
Veprat e Apostujve

Filipianëve 2:9-11

2 Thesalonikasve1:7-8

sHëNIME

Materiali 2

Materiali 3

____________________ (Veprat e Apostujve 3:19)

Nëse dëshiron të marrësh pjesë atëherë ti duhet:

Kërkesat për të hyrë: ________________ (Gjoni 14:6)

_______________________________Lluka 9:23)

Për çfarë është ftesa __________________________

Për: ___________________________ (Gjoni 3:16)

Nga: ________________ që e jep ftesën (Gjoni 3:16)

Ftesë

Ju Lutem Ktheni Përgjigje

____________________ (Veprat e Apostujve 3:19)

Nëse dëshiron të marrësh pjesë atëherë ti duhet:

Kërkesat për të hyrë: ________________ (Gjoni 14:6)

_______________________________Lluka 9:23)

Për çfarë është ftesa __________________________

Për: ___________________________ (Gjoni 3:16)

Nga: ________________ që e jep ftesën (Gjoni 3:16)

Ftesë

një

Ju Lutem Ktheni Përgjigje

Ju lutem përgjiguni: ___________ (2 Korintasve 6:2b)

një

Ju lutem përgjiguni: ___________ (2 Korintasve 6:2b)

