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Ju falënderojmë për përdorimin e planeve tona të mësimit për shërbesën e
adoleshentëve. Nëse dëshironi të keni të gjithë manualin së bashku me materialet
për shpërndarje dhe vizualet, plus CD-në me vizualet dhe materialet me ngjyra, ju
lutemi kontaktoni zyrën tonë në Durrës për t’i blerë ato. Donacionet e sjella për këto
manuale do të na ndihmojnë ne për të përkthyer dhe prodhuar materiale më të
mira mësimdhënieje për mësuesit. Perëndia ju bekoftë ndërsa e përdorni literaturën
tonë për frymëzimin tuaj në shërbesën e mësimdhënies.
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Hyrja
Të studiuarit e një libri të Biblës, varg pas vargu, me një grup adoleshentësh është
një sfidë e vërtetë. Ju mund ta ndërmerrni sfidën me anë të këtij manuali. Ai
përfshihen 10 studime biblike mbi librin e Jakobit. Ndonëse studimet janë "gati
për përdorim", ata kërkojnë kohë përgatitore që nuk duhet nënvlerësuar. Ju duhet
ta studioni rrënjësisht vetë letrën para se ta ndani me adoleshentët. Jakobi 1:25 na
nxit që të shikojmë te Fjala e Perëndisë, të ngulmojmë në të dhe t’i konformojmë
veprimet tona sipas asaj (jini bërës të Fjalës).
Objektivat: Ky manual synon rritjen e të rinjve në besim. Çdo studim kërkon të
përmbushë tre objektiva të fokusuara në njohje, emocione dhe veprime. Detyra
juaj si mësues është që jo thjesht të përcillni njohje doktrinore. Në vartësi të veprës
së Frymës, ju do të përpiqeni t’i nxisni të rinjtë dhe do t’i inkurajoni që të zbatojnë
Fjalën e Perëndisë në praktikë. Manuali gjithashtu mund të përdoret edhe me
adoleshentë që nuk i kanë besuar ende Zotit. Do t’ju japë mundësi për të ndarë me
ta Ungjillin. Nevojat e tyre të veçanta merren parasysh në objektivat plotësuese.
Pyetjet: Pyetjet ndihmojnë për të drejtuar të rinjtë në studimin e tekstit. Do të
përdorni tre lloj pyetjesh: pyetje vëzhgimi, kuptimi dhe zbatimi. Në këtë mënyrë, të
rinjtë do të analizojnë atë që thotë pasazhi, pastaj ata do të mendojnë mbi kuptimin
e tij dhe në fund do ta zbatojnë. Do të mësojnë pak nga pak se cilat janë hapat e
interpretimit të një pasazhi biblik. Do t’i ndihmojë ata kur të kenë kohën e tyre të
qetë.
Hyrjet dhe përfundimet: Manuali gjithashtu ju ofron mjete për të tërhequr
vëmendjen e adoleshentëve në fillim të studimeve dhe për t’i përgatitur ata të
lexojnë letrën. Në përfundimet tuaja përpiquni t’i inkurajoni të rinjtë që atë që
kanë marrë në mësim ta praktikojnë.
Ilustrimet: Shumë prej ilustrimeve verbale të përdorura në manual janë frymëzuar
prej librit devocional “Buka jonë e përditshme” (Our daily bread ),(RBC Ministries,
Grand Rapids, MI, USA). Disa prej tyre mund të mos jenë të përshtatshme për grupin
tuaj dhe mund t’ju duhet të gjeni vetë ilustrime të tjera. Adoleshentët zakonisht e
vlerësojnë kur mësuesi ndan përjetimin e tij personal.
Metoda: Do të gjeni një sërë metodash që i inkurajojnë adoleshentët të marrin
pjesë: role, çështje studimi, gjuhë fotosh, letra imagjinare, fjalëkryqe… nëse
mendoni se përdorimi i këtyre metodave mund ta bëjë studimin shumë të gjatë,
ndajeni studimin në dy pjesë.
Fletët e punës: mund të fotokopjoni fletëpune dhe t’ua jepni ato adoleshentëve
në fillim të çdo studimi. Siguroni stilolapsa dhe diçka për të mbështetur fletët. Për
të ndihmuar në studimin e pasazhit, pjesë të letrës së Jakobit janë dhënë në fletët
e punës, në versionin ABS (1992-1994). Sidoqoftë të rinjtë do të kenë nevojë për
Biblat e tyre, për të shqyrtuar tekstet shtesë.
CD: CD-ja përmban fletëpune me ngjyra në formatin Adobe® PDF dhe JPEG.
Në këtë mënyrë mund të ndryshoni përmbajtjen e tyre dhe të printoni vizuale
tërheqëse për të rinjtë tuaj. Vetëm zotëruesi i këtij materiali ka të drejtë të përdori
skedarët. Çdo shpërndarje tjetër e teksteve ose vizualeve ndihmëse, në çfarëdo
lloj forme, nuk është e autorizuar. Nëse keni blerë një CD të dëmtuar, ju lutemi
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shkruajini Qendrës Evropiane të BUF(CEF), të cilët do të kujdesen që të merrni një
të re. CEF është siguruar që këto skedarë të mos përmbajnë viruse. Cef nuk mban
përgjegjësi për ndonjë problem që mund të jetë i kompjuterit tuaj.
16 vjeç e +: Edhe pse ky studim është përgatitur për 11-15 vjeçarë, manuali ofron
disa këshilla për ta përshtatur mësimin për adoleshentë më të rritur. Libri i Douglas
J.Moo, i titulluar “Letra e Jakobit” (The Epistle of James) (Inter-Varsity Press, 1985)
është përdorur për të shkruar këtë manual; mund të jetë një mjet shumë i dobishëm
për kërkime shtesë dhe për të trajtuar më mirë nevojat e grupit tuaj.
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Sprovat

J a k o b i 1: 2 -12

Objektivi
Që të rinjtë të kuptojnë se sprovat janë të pashmangshme dhe se i ndihmojnë për
rritjen e tyre frymërore.
Të kuptojnë se kur ndeshen me sprova, mund të mbështeten te Perëndia dhe se një
ditë do të marrin kurorën e jetës.
Do t’i kërkojnë Perëndisë që t’i ndihmojë për të qëndruar të vendosur në kohët e
vështira.
Që të pa shpëtuarit të nxiten nga vargu 12, që thotë se kurora e jetës së përjetshme
është për ata që e duan Perëndinë

Hyrja: Pas ndeshjes
Pali ishte 14 vjeç kur udhëtoi për të marrë pjesë në një kampionat futbolli. Atij i
pëlqente shumë të luante në skuadër. Por në mbrëmje i pëlqente të qëndronte
vetëm në dhomë sepse shokët pinin shumë pije alkoolike. Shpejt filluan të talleshin
me të dhe ta nxitnin por ai qëndroi i patundur. Më vonë e kuptoi se kjo përvojë e
kishte ndihmuar shumë që të besonte në ndihmën e Perëndisë në të gjitha rrethanat.
Ndoshta kjo ju sjell në mendje situatat që keni kaluar. Sot do të flasim mbi sprovat në
jetën e krishterë. Ato janë të vështira për t’u kaluar, por mund të jenë të dobishme,
siç ishin për Palin. Jakobi merret me këtë çështje në pjesën e parë të letrës së tij.
(I jepni nga një fletë pune çdo të riu).

Pasazhi Biblik – Jakobi 1:2-6; 12
2 Ta konsideroni një gëzim të madh, o vëllezër të mi, kur ndodheni përballë
sprovash nga më të ndryshmet,
3 duke e ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri.
4 Dhe qëndrueshmëria të kryejë në ju një vepër të përsosur, që ju të jeni të përsosur
dhe të plotë, pa asnjë të metë.
5 Por në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtia, le të kërkojë nga Perëndia, që u
jep të gjithëve pa kursim, pa qortuar, dhe atij do t’i jepet.
6 Por le ta kërkojë me besim, pa dyshuar, sepse ai që dyshon i ngjan valës së detit,
të cilën e ngre dhe e përplas era.
12 Lum njeriu që ngulmon në provë, sepse kur del i aprovuar, do të marrë kurorën
e jetës, të cilën Zoti ua premtoi atyre që e duan.

Realiteti në
sprovat

1 – Në vargun 2, Jakobi flet për “sprovat e ndryshme”. A e dini
se me çfarë lloj sprovash përballeshin besimtarët në atë kohë?
Ata përndiqeshin egërsisht nga romakët dhe judejtë që donin të pengonin
përhapjen e krishtërimit. Por të krishterët përballeshin me probleme të tjera
që Jakobi i përmend më vonë në këtë letër: sëmundje, shqetësime financiare,
probleme marrëdhëniesh…

2 – Teksti nuk thotë “nëse ndodheni” por “kur ndodheni”
përballë sprovash nga më të ndryshmet. Çfarë përfundimi
mund të nxjerrim nga kjo?
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Jakobi na tregon se sprovat janë të pashmangshme. I krishteri nuk duhet të
mendojë se do të privohet prej tyre. Ato janë pjesë e jetës së krishterë. Ne mund
të vëmë re këto dy thënie të para në fletat e punës: sprovat janë të shumta dhe të
pashmangshme.

16 vjeç e +
Nëse mësoni ata që janë 16 vjeç e lart, mund të studioni tekste paralele:
Psalmi 34:19
2 Korintasve 4:8-9
1 Pjetrit 4:12

“Të shumta janë vuajtjet e njeriut të drejtë…”.
“Ne jemi të shtrënguar në çdo mënyrë”.
“Shumë të dashur, mos ju duket çudi për provën e zjarrit që
u bë ndër ju për t’ju provuar, se si ju ndodhi diçka e
jashtëzakonshme.

Metoda: Pamje për të interpretuar
Analizoni pamjet në fletë, e pastaj më tregoni se ç’vështirësi paraqesin. (Lejoni disa
të rinj që të japin interpretimin. Në skenën e parë, një i ri kalon presion nga një grup
me emër të keq. Në të dytën, ai ka një marrëdhënie të vështirë me një prind ose
mësues, ndoshta për shkak të notave të këqija në shkollë).

Qëndrimi
i duhur
në sprova

3 – Sipas vargut 2, çfarë duhet të bëjmë kur ndeshemi me një
sprovë?
Ta konsideroni një gëzim të madh! (fletë pune). Ky është një mësim i vështirë për t’u
pranuar. “Duket i pamundur, çmenduri!” Ne duhet ta kuptojmë se çfarë na mëson
Jakobi.
•• Ai nuk është duke thënë se duhet të gëzoheni me vuajtjet, sepse ato janë të
pakëndshme dhe nuk janë për t’u gëzuar.
•• Ai nuk është duke thënë se duhet të silleni sikur gjithçka shkon mirë, me një
buzëqeshje të bukur artificiale, kur jeni në fakt duke vuajtur nga brenda.
Jakobi thotë se pavarësisht nga shqetësimi dhe trishtimi, ju mund të gjeni një arsye
për t’u gëzuar. Ju mund të jeni të lumtur kur zbuloni dobinë e sprovës.

Dobia
e sprovave

4 – Çfarë prodhojnë sprovat, sipas vargut 3?
Në jetën e krishterë, sprova prodhon durim (fletë pune) që është qëndresë, aftësia
për të rezistuar. Besimi juaj tek Perëndia tronditet nga vështirësitë dhe bëhet
më i qëndrueshëm. Ju mbështeteni më shumë tek Ai. (Ju mund t’u kujtoni atyre
shembullin e Palit që jepet në hyrje).

Ilustrim: Printerë kompjuteri që vihen në provë
Printerët e prodhuar nga një firmë në Kolorado, iu nënshtruan një trajtimi shok para
se të linin fabrikën. Së pari ata ngrijnë, pastaj nxehen në 54 gradë Celsius dhe në
fund, tunden fort për 15 minuta. Pse vihen në një provë të tillë? Sepse këto printera
dërgohen në ushtrinë amerikane dhe mund të përdoren në fushën e betejës, nën
kushte të jashtëzakonshme.
Ka shumë rëndësi që edhe ju të përgatiteni. Falë sprovave, ju forcoheni shpirtërisht,
keni më shumë qëndresë, mund të rezistoni më shumë dhe mbështeteni më
shumë tek Zoti.

16 vjeç e +
Ata që janë mbi 16, mund të analizojnë dy tekste që përshkruajnë të njëjtin proces:
Romakëve 5:3-4 dhe 1 Pjetrit :6-7.

5 – Cili është rezultati përfundimtar- vargu 4?
Të jesh i përkryer dhe i plotë. Rezultati është pjekuri apo përsosje (përkthyesit Biblikë
janë të pasigurt se cili është kuptimi i saktë). (Fletë pune). Këtu kemi të bëjmë me
rastin e pjekurisë shpirtërore ose përsosjen. Vështirësitë nxisin kryerjen e një pune
të thellë në jetën e të krishterit. Ata ju ndryshojnë pak nga pak. Ju bëheni gjithnjë
e më të ngjashëm me Zotin Jezus. Në realitet, përsosja mund të arrihet vetëm kur
të jeni në qiell. Por Perëndia është duke punuar për këtë.
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Metoda: Dëshmia personale
(Ju mund të jepni një dëshmi personale dhe të tregoni se si sprovat kanë favorizuar
rritjen tuaj frymërore.)

6 – Çfarë duhet të bëni kur përballeni me sprovat, sipas vargjeve
5–7?
Kërkojini Perëndisë për urtësi (fletë pune). Urtësia do t’ju ndihmojë që t’i shikoni
vështirësitë nga një këndvështrim i ri dhe të jeni të lumtur dhe mirënjohës. Nëse
kërkoni me besim, Perëndia do t’ju japë urtësi. Ai është i mirë dhe bujar. Ju nuk do
ta shihni më sprovën në të njëjtën mënyrë.

Ilustrim: Çfarë do të thoshte një balonë
Nëse një balonë mund të fliste, mund të thoshte: “Shiko sa lart mund të fluturoj,
sado që fija më pengon. Pa të, do të zhdukesha në qiell!” Në realitet, çfarë do t’i
ndodhte balonës menjëherë sapo të ishte lëshuar? Do të valëvitej për disa sekonda,
pastaj do të binte pingul dhe do ta përfundonte fluturimin duke ngecur në degët
e një peme. Çfarë do të thoshte atëherë? “E shikon, ajo që dukej se po më tërhiqte
poshtë, në të vërtetë po më mbante lart”. Unë jam i sigurt se ndonjëherë keni të
njëjtën përshtypje të të tërhequrit poshtë prej sprovave që kaloni. Por nëse Perëndia
do t’i priste ato, marrëdhënia juaj me Të do të përjetonte të njëjtën rënie të lirë si
ajo e balonës. Prandaj mbajeni mend këtë mësim: sprovat tona na ndihmojnë që
të fluturojmë gjithnjë e më lart, duke iu afruar Zotit.
Këtë mbrëmje, mendoni për vështirësitë e ndryshme që kaloni. Flisni me Perëndinë
mbi vështirësitë tuaja dhe i tregoni Atij se doni të rriteni përmes tyre. Gëzohuni
dhe jini mirënjohës!
(Shënim për mësuesin: do të lëmë jashtë vargjet 9 deri 11, në të cilat Jakobi merret
me një sprovë të veçantë. Ne do të përfshijmë, gjithsesi, vargun 12 në këtë studim,
edhe nëse shumica e përkthimeve përdor fjalën “tundim”. Në greqisht, e njëjta
rrënjë përdoret për të folur mbi sprovat dhe tundimet. Në vargun 12, dy kuptimet
përkojnë. Nga kjo pikëpamje, ne kemi një përfundim të shkëlqyer të asaj që kemi
parë.)

Shpërblimet
pas
sprovave

7 – Nëse qëndroni të patundur në sprova, çfarë do të merrni,
sipas vargut 12?
Një kurorë (fletë pune). Kjo është një arsye tjetër për gëzimet në vështirësi.

8 – Çfarë simbolizon?
Në kohën kur Jakobi ka shkruar letrën, kurorat ishin më të zakonshme se sot:
•• Mbreti ose autoritete të tjera mbanin një kurorë prej metali të çmuar; ajo ishte
një shenjë lavdie (fletë pune).
•• Kurse një kurorë me lule vihej në festivale dhe simbolizonte lumturinë (fletë
pune).
•• Një kurorë dafine i jepej atletëve fitues pas lojës dhe simbolizonte fitoren.
(fletë pune).
Jakobi flet për një kurorë të jetës (fletë pune). Në qiell, të krishterët do të kënaqen
me një jetë të plotë me Perëndinë. Ata do të jetojnë në lavdinë e Perëndisë, do të
provojnë lumturi të përsosur dhe do të festojnë fitoren e Tij.

9 – Për kë është rezervuar?
Për ata që e duan Perëndinë (fletë pune). Të duash Perëndinë do të thotë ta
vendosësh Atë në vendin e parë në jetët tona. A e doni Perëndinë? A i keni dhënë
vendin që Ai meriton? Nëse jo, nuk mund të përfitoni nga ajo që kemi përshkruar.

7

Për ju, vështirësitë nuk janë ende një mundësi për t’u rritur në besim. Ju akoma
nuk keni jetë me Perëndinë. Përkundrazi, ju jeni të vdekur në mëkatet tuaja. Mos e
shtyni për më vonë të kërkuarit falje Perëndisë për mëkatet tuaja. I kërkoni Atij që
të vërë në jetën tuaj veprën e Krishtit në kryq. Lëreni Atë ta fillojë veprën e Tij në ju
dhe t’ju përgatisë që të jetoni një ditë në lavdinë e Tij.

Përfundimi
A mund të përmblidhni atë që Jakobi na ka mësuar sot? Le të përpiqemi të
plotësojmë së bashku tre fjalitë e dhëna në fletën e punës.
“Kur të kaloj vështirësi, unë duhet të jem i lumtur, sepse ato më japin mundësi që të
rritem në shëmbëllimin e Krishtit. Unë mund t’i kërkoj Perëndisë për urtësi dhe të pres
të marr kurorën e jetës, që Perëndia ua ka premtuar të gjithë atyre që e duan Atë”.

Shtesë: Reportazh
Të rinjtë mund të bëhen reporterë. Me ndihmën e një magnetofoni ose një
videokamere, ata mund të vizitojnë disa të krishterë të rritur dhe t’i intervistojnë
ata.
•• A jeni përballur me sprova të fuqishme gjatë jetës suaj?
•• A mund të na tregoni për disa prej tyre?
•• Si i trajtuat ato?
•• Si na këshilloni të reagojmë kur ndeshemi me situata të ngjashme?
•• A ju kanë ndihmuar këto vështirësi që të rriteni?
•• Në cilën sferë dhe në ç’mënyrë?
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Sprovat

J a k o b i 1: 2 -12

2

Ta konsideroni një gëzim të madh, o vëllezër të mi, kur ndodheni përballë sprovash nga më
të ndryshmet,

3

duke e ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri.

4

Dhe qëndrueshmëria të kryejë në ju një vepër të përsosur, që ju të jeni të përsosur dhe të
plotë, pa asnjë të metë.

5

Por në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtia, le të kërkojë nga Perëndia, që u jep të
gjithëve pa kursim, pa qortuar, dhe atij do t’i jepet.

6

Por le ta kërkojë me besim, pa dyshuar, sepse ai që dyshon i ngjan valës së detit, të cilën e
ngre dhe e përplas era.

12

Lum njeriu që ngulmon në provë, sepse kur del i aprovuar, do të marrë kurorën e jetës, të
cilën Zoti ua premtoi atyre që e duan.

Realiteti i sprovave
Vargu 2a
Sprovat janë
______________________________
dhe___________________________

Qëndrimi i duhur në sprova
Vargu 2b
Ne duhet
______________________________
______________________________

Dobia e sprovave
Ato prodhojnë ________________ (vargu 3)

_________________________ (vargu 4)

Çfarë duhet të bëni kur përballeni me sprovat, sipas vargjeve 5-7?
_____________________________________________________________________________
Nëse një balonë mund të fliste, mund të thoshte: “Shiko sa lart
mund të fluturoj, sado që fija më pengon. Pa të, do të zhdukesha
në qiell!” Në realitet, çfarë do t’i ndodhte balonës menjëherë sapo
të ishte lëshuar? Do të valëvitej për disa sekonda, pastaj do të
binte pingul dhe do ta përfundonte fluturimin duke ngecur në
degët e një peme. Çfarë do të thoshte atëherë? “E shikon, ajo
që dukej se po më tërhiqte poshtë, në të vërtetë po më mbante
lart”. Unë jam i sigurt se ndonjëherë keni të njëjtën përshtypje
të të tërhequrit poshtë prej sprovave që kaloni. Por nëse Perëndia do t’i
priste ato, marrëdhënia juaj me Të do të përjetonte të njëjtën rënie të lirë
si ajo e balonës.

Shpërblim pas sprovave
Nëse qëndroni të patundur në sprova, çfarë do të merrni, sipas
vargut 12?
________________________________________________________
Çfarë simbolizon? _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Për kë është rezervuar-vargu 12?___________________________________________________

A mund të përmblidhni atë që na ka mësuar Jakobi?
“Kur të kaloj vështirësi, unë duhet të _________________________________________
sepse ato më japin mundësi _______________________________________________
Unë mund t’i kërkoj Perëndisë ______________________________________
dhe të pres të marr _______________________________________________
që Perëndia ua ka premtuar ________________________________________

Nxitja për të rinjtë
BUFSH

Tundimi

J a k o b i 1:13 -15

Objektivi
Besimtarët e rinj të kuptojnë se çfarë është tundimi dhe si vepron.
Të kuptojnë se nëse i dorëzohen tundimit, mëkati do t’i shkaktojë dëm të konsiderueshëm
marrëdhënies së tyre me Perëndinë.
Të mbështeten tek ndihma e Perëndisë për t’u rezistuar tundimeve që mund të dalin gjatë
javës.
Të pa shpëtuarit të nxiten që t’i besojnë Perëndisë, gjatë studimit mbi pasojat e mëkatit në
vargun 15.

Hyrja: Alarm zjarri
Dy gra të reja humbën jetën për shkak të zjarrit që rrënoi apartamentin e tyre. E
megjithatë shtëpia e tyre ishte e pajisur me një dallues tymi në gjendje të mirë, që
duhet t’i kishte paralajmëruar për rrezikun. Po pse nuk funksionoi? Hetimet zbuluan
se të rejat kishin pasur një festë një natë më parë. Nga frika se tymi i qiriut do të
ndizte sinjalin e alarmit, ata e çaktivizuan atë.
Kjo ngjarje na kujton nevojën për të qenë vigjilentë, edhe në jetën tonë me Perëndinë.
Në pasazhin që do të shohim sot, Jakobi flet mbi tundimet. Është si një zjarr që mund
të fillojë kur nuk e prisni. Ju duhet të jeni gjithnjë vigjilentë. (Shpërndani fletët e
punës).

Pasazhi Biblik – Jakobi 1:13-15
13 Askush kur tundohet të mos thotë: Jam tunduar nga Perëndinë”, sepse Perëndia
nuk mund të tundohet nga e keqja, dhe ai vet nuk tundon asnjeri.
14 Por secili tundohet i udhëhequr dhe i mashtruar nga lakmia e vet.
15 Pastaj lakmia, pasi mbarset, pjell mëkatin dhe mëkati, si të kryhet, ngjiz
vdekjen

Një
përkufizim i
tundimit

1 – Çfarë është tundimi?
Dikush e ka përkufizuar tundimin si një “ftesë ndaj mëkatit” (fletë pune). Ju
tundoheni kur nxiteni që të bëni gjëra të këqija. Ta zëmë se keni gjetur një kuletë
të humbur rrugës duke u kthyer nga shkolla. Në të gjendet adresa e të zotit, por
edhe para dhe karta telefoni. Ju tundoheni që ta mbani për vete, por Perëndia ju ka
dhënë ndërgjegje. Kur vjen tundimi, ky zë i brendshëm na paralajmëron.

2 – Pse tundimi në vetvete nuk është i keq?
Sepse tundimi vjen përpara mëkatit-ne mëkatojmë vetëm kur i jepemi mëkatit.
Jezusi është tunduar pa kryer mëkat. Të gjesh një kuletë dhe ta shohësh atë nuk
është e gabuar. Nga ana tjetër, sapo e pranoj idenë e të mbajturit të parave, mëkatoj
në mendimet e mia. Nëse do të marr çfarë përmban kuleta, unë kryej vjedhje.

Metoda:
Ja tre situata në të cilat të rinjtë tundohen. Pasi t’i lexoni, mendoni për një të katërt
dhe shënojeni në Fletën e punës.
A. Gjatë provimit të historisë, Danieli pati një humbje kujtese. Ai nuk mund të
kujtonte disa të dhëna të rëndësishme. Shënimet e tij janë tek çanta e shkollës.
Vetëm sikur të lejohej që t’i shikonte!
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B. Izabela kishte shkuar tek shoku i saj, Patriku dhe ata do të shikonin së bashku
një DVD, të ulur rehatisht në divan. Prindërit e Patrikut kishin dalë atë mbrëmje.

Filmi, që kishte skena seksuale, përfundon dhe Izabela do të dëshironte një
përqafim.
C. Shokët e Kolit pinë shumë alkool. Pas ndeshjes së futbollit, ata marrin birrë. Koli
e di se duhet të jetë i kujdesshëm që të mos joshet prej tyre, sepse i ati është
alkoolist. Por shoku i tij i ngushtë i ofron një kanaçe birre dhe Koli nuk do që
shokët të ndërrojnë mendim për të.

Burimi i
tundimit

3 – Disa fajësojnë Perëndinë që i ka vendosur në këto situata
dhe i ka tunduar ata. Çfarë thotë Jakobi te vargun 13?
Perëndia nuk mund të tundohet nga e keqja, dhe Ai vet nuk tundon asnjeri (fletë pune).
Kjo është në kundërshtim me natyrën e Tij, sepse ai është një Perëndi i shenjtë, i
ndarë nga e keqja. Ai është dritë e nuk mund të ketë errësirë në Të. Prandaj nuk
mund të mendohet që Perëndia të joshet nga e keqja apo që ai të nxisë njerëzit të
bëjnë të keqen.

4 – Por Bibla flet për “tunduesin”. Kush është ai dhe çfarë bën,
sipas 2 Timoteut 2:26?
(Jakobi nuk e shpërfill tunduesin kryesor por flet për të në kapitullin 4:7. Për
momentin, preferon që të ngulmojë në përgjegjësinë e njeriut).
Djalli vë kurthe për ne (fletë pune). Në rrethin e Timoteut kishte kundërshtim nga ata
që ishin zënë rob nga armiku dhe i nënshtroheshin vullnetit të tij. Por Pali thotë në
këtë varg se Perëndia ka fuqinë që të heqë këdo nga pushteti i Satanit. Ne mund
dhe duhet të kërkojmë ndihmën e Tij.

16 vjeç e +
Ata që janë 16 vjeç e lart mund të analizojnë pasazhe të tjera me një grup më të
rritur:
2 Korintasve. 11:3; 2 Korintasve. 11:15.
Mateu 4:3 dhe 1 Thesalonikasve 3:5 përdorin fjalën “tundues”.

5 – Jakobi thotë se ne jemi kryesisht përgjegjës për këtë. Çfarë
gjendet tek ne që e shkakton tundimin?
Dëshirat e këqija që kemi (fletë pune). Dëshirat jo të mira përgjojnë thellë në
zemrat tona (krahaso me Marku 7:15, 20-23). Ne duhet të shqyrtojmë veten. Nëse
tundohem që të vjedh një kuletë, a nuk është për shkak të dashurisë për paratë dhe
zotërimet? Nëse Danieli tundohet të mashtrojë në një provim, a nuk është sepse
suksesi është më i rëndësishëm për të se ndershmëria? Nëse Izabela tundohet
që të ketë një marrëdhënie fizike me shokun e saj, a nuk ndodh kjo sepse ka një
shtytje për përvojat seksuale? Nëse Koli tundohet që të dehet me pije alkoolike, a
nuk ndodh kjo sepse ai mendon më shumë për popullaritetin e tij sesa shëndetin?
Sigurisht që tundimi vjen nga dëshirat e këqija. Kështjella rrethohet shpejt sepse
ka tradhtarë nga brenda.

6 – Cilat folje përdor Jakobi për të përshkruar atë që bëjnë këto
dëshira të këqija-në vargun 14?
Ato na tërheqin dhe na joshin (fletë pune). Në gjuhën origjinale (greqishten) folja e
dytë është pjesë e fjalorit, që ka të bëjë me të peshkuarit.

Ilustrimi: karremi i shijshëm
Një karrem i shijshëm mund të joshë lehtësisht një peshk nga vendi ku është
fshehur. Për shkak të urisë që ka, peshku nuk e vë re grepin apo hijen e peshkatarit
në sipërfaqen e ujit. Karremi është i pa rezistueshëm dhe pasojat për këtë peshk të
shkretë do të jenë të menjëhershme dhe fatale. Ky është ilustrimi që përdor Jakobi
për të treguar forcën me të cilën mund të tërhiqemi ndaj të keqes. Nëse nuk e
kundërshtojmë këtë joshje të fuqishme, ne rrezikojmë të kapemi.
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Le ta përmbledhim: tundimi është ftesa ose joshja për të mëkatuar. Nuk fillon
nga Perëndia. Satani e shtyn më tej, por janë dëshirat e këqija që na joshin ndaj
mëkatit.

Rezultati i
tundimit

7-Nëse dikush e lë mëkatin të lirë, cili do të jetë rezultati, sipas
vargut 15?
Vdekja, që do të thotë ndarje e përjetshme nga Perëndia (fletë pune). (Tekste paralele:
Ezekiel 18:4; Romakëve 6:23). Ky është një paralajmërim i qartë, para së gjithash
për ata që janë duke jetuar pa Perëndinë. Kujtoni që Perëndia është i shenjtë dhe
nuk mund ta durojë mëkatin. Prandaj, sa herë që dikush i thotë po tundimit, ai
i thotë jo Perëndisë. Ai largohet gjithnjë e më shumë prej Tij dhe i afrohet më
shumë vdekjes. Njeriu nuk mundet me forcat e veta që t’i rezistojë tundimit dhe
mëkatit. Ai duhet t’i dorëzohet Perëndisë. Perëndia nga dashuria e Tij dërgoi Birin
e Tij. Ndonëse Jezusi u tundua në çdo aspekt, Ai nuk mëkatoi kurrë. Ai pagoi për të
gjitha shkeljet në kryq dhe u ringjall. Kushdo që i beson Perëndisë dhe ia jep jetën
Atij, merr faljen. Po ashtu, Perëndia i jep fuqinë dhe lirinë për të jetuar për Të. A i
keni kërkuar që ta bëjë këtë për ju?

8 – Pavarësisht nga lufta kundër tundimit dhe mëkatit, i krishteri
ndonjëherë dorëzohet. Si ndikon kjo në marrëdhënien e tij me
Perëndinë?
Nëse i dorëzohesh, mosbindja juaj do të jetë një pengesë midis jush dhe Atit tuaj
qiellor. Leximi juaj i Biblës dhe jeta e lutjes do të ndikohen nga kjo. Ndoshta ju e keni
provuar këtë gjendje të trishtueshme. Ndoshta keni vënë re se një mëkat të çon në
një tjetër. Mosbindja mund të bëhet një zakon dhe pasojat janë të tmerrshme. Ne
humbasim gëzimin. Faji dhe ankthi do të marrin përparësi (fletë pune).

Ilustrim: Një qiell i mjegullt
Në dimër ne e çmojmë dritën e diellit, sepse na jep ngrohtësi dhe e zbukuron
natyrën. Por vetëm një re mund ta fshehë diellin. Nëse “qielli” (jeta) jonë vrenjtet
nga mëkati, ne humbim kontaktin me Perëndinë.

9 – Si mund të restaurohet marrëdhënia jonë me Perëndinë?
1 Gjoni 1:9
Nëse i jepeni tundimit, jini të ndershëm dhe rrëfejani mëkatin Perëndisë. Sipas
premtimit të Tij, Ati juaj do t’ju falë dhe çlirojë nga faji. Më pas duhet të mbështeteni
tek Ai, duke e ditur se nuk mund ta trajtoni tundimin me forcat tuaja.

Metoda: Grupe diskutimi
(Ndajini të rinjtë në grupe me nga tre a katër. Ata do të studiojnë disa personazhe
Biblike që duhet të përballeshin me tundimin. Disa rezistuan e disa u dorëzuan. Të
rinjtë do të nxjerrin mësime praktike nga kjo.)
Pasazhi Biblik
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Karakteri

Zanafilla 13:10-13

Loti

Zanafilla 39:11-12

Jozefi

2 Samuel 11:1-4

Davidi

Mateu 4:1-11

Jezusi

Këshilla praktike për t’i
rezistuar tundimit
Zgjidheni me kujdes
shoqërinë
Largohuni nga tundimet
e forta
Ndiqni aktivitet e
shëndosha
Rrënjosuni në Fjalën e
Perëndisë

Ndihmë në
kohët
e tundimit

10 – Te 1 Korintasve 10:13, do të gjeni dy thënie mbi Perëndinë,
që do të jenë një inkurajim i madh kur përballeni me tundimin.
I shënoni ato.
1. Ai nuk lejon që të tundohemi përtej asaj që mund të durojmë.
2. Ai do të sigurojë një rrugëdalje për t’i shpëtuar tundimit.
Kur përballeni me tundimin, kujtoni se Perëndia e ka në kontroll intensitetin e tij
dhe se po përgatit një rrugëdalje prej tij. Bëni pëpjekje për t’u mbështetur tek Ai.
kështu do të dilni nga rrjeta.

Përfundim
Le të përmbledhim atë që kemi mësuar:
1. Përkufizimi: Tundimi është ftesë për të mëkatuar.
2. Burimi: Janë dëshirat tona të këqija që na joshin.
3. Rezultati: Ne joshemi ndaj mëkatit dhe vdekjes.
4. Inkurajimi: Perëndia e ka në dorë intensitetin e tundimit dhe po përgatit një
rrugëdalje.
Jini zgjuar ditët e ardhshme dhe mbështetuni tek Perëndia!

Shtesë: Luajtje Rolesh
Kur tundimi vjen nga shokët, është e vështirë që adoleshentët të kundërshtojnë. Ju
mund t’u jepni mundësinë që të praktikoni luajtjen e roleve. Ju mund të përdorni
skenarin e mëposhtëm:
“Katër të rinj gjejnë një kuletë të humbur. Tre prej tyre nuk kanë problem për të
marrë atë që ka brenda, kurse i katërti është i krishterë.” Mund të jetë e nevojshme
që të luhet kjo skenë disa herë para se besimtari i ri të reagojë si duhet.

Si të ndihmosh një shok
Ju mund ta shikoni problemin e tundimit nga një kënd tjetër, duke i kërkuar grupit
të mendojë se si mund t’i ndihmojnë të tjerët që të mos i jepen tundimit. Të rinjtë
mund të bëjnë sikur kanë një shok që tymosi një cigare me marihuanë kur ishte
nën presion dhe tani e ka të vështirë që ta kundërshtojë dëshirën për të vazhduar.
U kërkoni që të bëjnë disa sugjerime praktike.
•• Jini një shembull duke refuzuar ta prekni drogën.
•• Paralajmëroni shokun mbi dëmet që shkakton droga.
•• Ftojeni atë në grupin e të rinjve.
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Fjala e Perëndisë
J a k o b i 1: 2 2 -2 5
Objektivi
Që besimtari i ri të kuptojë se Fjala e Perëndisë është si pasqyrë që i zbulon gjendjen e tyre
shpirtërore.
Të kuptojë se të dëgjosh apo të lexosh Fjalën nuk mjafton, nëse nuk zbatohet.
Studiojë disa vargje nga Bibla çdo ditë dhe të ndjekë udhëzimet e Perëndisë.
Të pa shpëtuarit të kuptojnë gjendjen e tyre shpirtërore dhe t’i kërkojnë Zotit që t’i shpëtojë
dhe t’i transformojë ata.

Hyrja: Hej, qenkam unë!
Le të përfytyrojmë se po shfletoni një revistë dhe gjeni një surprizë, kur shikoni një
raport që flet për ty. Një faqe e tërë i përkushtohet jetës suaj. Ka dhe një fotografi ku
keni dalë me disa shokë. Që nga ai moment kjo revistë bëhet mjaft e rëndësishme. Ti
e përpin tani këtë revistë sepse flet për ty!
Edhe Bibla flet për ty. Patjetër që nuk do ta gjesh emrin ose foton tënde në të. Por kur
e lexon Biblën ose dëgjon mësime prej saj në një kishë, do të zbuloni shumë gjëra
të rëndësishme për veten tuaj. Atëherë kur ke këtë përjetim, “Hej, qenkam unë” dhe
kupton karakterin personal të Biblës, ti fillon e përpin fletët e këtij libri duke e lënë që
të të shndërrojë. (Ndani fletë pune).

Pasazhi Biblik – Jakobi 1:22-25
22 Dhe bëhuni bërës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues, që gënjejnë vetveten.
23 Sepse nëse dikush është dëgjues i fjalës dhe jo bërës, ai i përngjan një njeriu që e
shikon fytyrën e tij natyrale në një pasqyrë;
24 ai e shikon veten dhe pastaj ikën, duke harruar menjëherë si ishte.
25 Ndërsa ai që do të shikojë me vëmendje ligjin e përsosur, i cili është ligji i lirisë,
dhe ngulmon në të, duke mos qenë një dëgjues harraq, por një bërës i veprës, ai
do të jetë i lumtur në veprimtarinë e vet.

Fjala-një
pasqyrë

(Shënim për mësuesin; është e vështirë të fillosh duke studiuar vargun 22, prandaj
është më mirë të filloni duke shpjeguar se ç’është “Fjala” dhe pse Jakobi e krahason
atë me një pasqyrë. Pastaj kaloni tek rëndësia që ka të zbatuarit në praktikë).

1 – Në këtë pasazh, shprehja “fjala” përdoret disa herë. Kujt i
referohet?
Pa dyshim Fjalës së Perëndisë, por jo vetëm në formën e shkruar. Ne mund të
lexojmë Fjalën, por edhe ta dëgjojmë atë kur jepet mësim në klub ose kishë. Jakobi
duket se ka dy gjëra në mendje: vargu 22 ka të bëjë me Fjalën e folur, kurse vargu 23
mund të ketë lidhje me Fjalën e shkruar (Shënoni në fletën e punës).

2 – Pse Jakobi e krahason Fjalën me një pasqyrë?
Kur lexojmë ose dëgjojmë Fjalën e Perëndisë, ne zbulojmë gjëra të rëndësishme mbi
veten tonë (fletë pune). Ashtu si një pasqyrë na jep një pamje të vetes, po ashtu
Bibla na ballafaqon me realitetin e identitetit tonë. Na zbulon gjendjen tonë para
Perëndisë.
Kur një jo-besimtar lexon Biblën dhe e kupton se flet për të, duhet të alarmohet.
Ai zbulon se mëkati ka ndikuar në çdo pjesë të qenies. Është sikur të ishte i
shpërfytyruar për shkak të mëkatit. Por ai mund t’i kërkojë Perëndisë që ta zbatojë
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veprën e Krishtit në kryq ndaj jetës së tij dhe ta shndërrojë atë në një person të ri
(vargu 18 flet për këtë). A i keni kërkuar Perëndisë që ta bëjë këtë për ju?
Nëse je i krishterë, duhet të vazhdoni të shikoni në pasqyrë. Ju do të kuptoni se
çfarë i pëlqen Perëndisë në jetën tuaj, por edhe do të zbuloni sfera ku duhet të
bëni përpara. Perëndia përdor Fjalën që të hapë sytë tuaj dhe t’ju ndryshojë pak
nga pak. Ai kujdeset që ju të rriteni dhe të bëheni gjithnjë e më të ngjashëm me
vullnetin e Tij.

16 vjeç e +
Me një grup me më të rritur mund të studioni 1 Pjetrit 1:23-2:3.
•• Ne lindim në një jetë të re me anë të Fjalës së gjallë-Lajmi i Mirë
•• Ne duhet të dëshirojmë qumështin e pastër të Fjalës që të rritemi.

3 – Pas dëgjimit të Fjalës, çfarë duhet të bëni sipas vargut 22?
Ta kthejmë në vepra (fletë pune). Nëse mesazhi i pastorit ose studimeve që bëjmë
së bashku ju kanë ndihmuar që të kuptojmë më mirë atë që Perëndia kërkon prej
jush, bëni diçka me këtë! Nëse Fjala tregon një problem në jetën tuaj, ju duhet të
merreni me të! Ka shumë rëndësi që ta zbatoni Fjalën në praktikë. Të shpërfillësh
këtë, do të thotë të mashtrosh veten, siç thotë Jakobi. Ne nuk duhet të mendojmë
se mund të jetojmë me Perëndinë pa iu bindur udhëzimeve të Tij.

Ai që
shpërfill
Fjalën

4 – Pastaj Jakobi krahason qëndrimin e dy personave, në lidhje
me Fjalën. Çfarë bën i pari, sipas vargjeve 23 e 24? (Vini re foljet
e përdorura).
Ai shikon veten - largohet - harron (fletë pune).

Ilustrim
Imagjinoni që një mëngjes ju mezi sa ngriheni nga shtrati dhe hani shpejt e shpejt.
Pastaj ju kaloni pak sekonda para pasqyrës dhe befasoheni nga ajo që shikoni;
flokët e prishur, sy të mjegulluar, një copë çokollate në buzë, njolla mbi këmishë…
por pastaj shkoni në shkollë dhe harroni atë që keni parë! A nuk keni një qëndrim të
ngjashëm sa herë që lexoni Biblën dhe ajo tregon diçka në jetën tuaj që nuk është
në rregull? Ju shpejt e harroni këtë. E njëjta gjë ndodh kur sapo kemi ardhur në
shtëpi nga kisha dhe pastaj e shpërfillim mësimin që kemi marrë rreth Perëndisë.

5 – Nëse e shpërfillni në këtë mënyrë, cilat do të jenë pasojat?
Ashtu siç pamja e jashtme e këtij të riu është e një rrëmujë totale, po kështu gjendja
juaj shpirtërore do të jetë e mjerë (fletë pune). Neglizhimi i Fjalës është si t’i mbyllësh
derën Perëndisë, duke e mos lënë që të veprojë në jetët tona. Plani i Tij për ju është
që të bëheni të shenjtë si Ai. Nëse e shpërfillni mësimin Biblik, ky ndryshim dhe
rritje nuk do të ndodhë. Marrëdhënia juaj me Perëndinë do të degradojë dhe po
ashtu edhe sjellja juaj.
Ai që e zbaton Fjalën

Ai që
zbaton
Fjalën

6 – Në vargun 25, Jakobi përshkruan një tjetër njeri. Çfarë është
duke bërë ai? (Vini re përsëri foljet e përdorura).
•• Ai shikon me vëmendje (shqyrton në detaje) atë që mëson Fjala apo Ligji.
•• Ai ngulmon në të (mbahet në të me besnikëri).
•• Ai e bën atë që thotë Fjala e Perëndisë (fletë pune).

16 vjeç e +
Me një grup më të rritur, ju mund të shqyrtoni 2 Mbretërve 22 dhe 23. Në kohën e
Josias, një libër i Ligjit u gjet në tempullin e Perëndisë. Kur Josia e dëgjoi Fjalën, ai
reagoi në një mënyrë shembullore:
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•• Ai grisi rrobat si shenjë pendimi - 22:11.
•• Ai ishte tashmë në dijeni të zemërimit të Perëndisë dhe u përpoq të konsultohej
me Të - 22:13.
•• Zemra e tij u prek, ai u përul dhe qau - 22:19.
•• Ai u përkushtua që t’i bindej urdhërimeve të Perëndisë me tërë qenien e tij - 23:3.
•• Ai i zbatoi në praktikë pa ngurrim - 23:4.
Metoda: Punë në grupe
Tani le të ndjekim udhëzimet e Jakobit. (Ndajini të rinjtë në grupe me nga katër ose
pesë. Ata do të studiojnë Psalmin 1:1-3 dhe do të plotësojnë tabelën. Pyetja e parë
do t’i nxisë që të analizojnë pasazhin, për të gjetur atë mësim që ka ai për ta; i dyti
do t’i ndihmojë të mendojnë se si ta vënë këtë mësim në praktikë. Pas rreth dhjetë
minutash, mblidheni grupin dhe u kërkoni disa personave që të ndajnë përgjigjet).
Psalmi 1:1-3
Lum njeriu që nuk ecën
sipas këshillës të të
pabesëve, që nuk ndalet
në rrugën e mëkatarëve
dhe nuk ulet bashkë
me tallësit, por që gjen
kënaqësinë e tij në ligjin
e Zotit dhe që mendon
thellë ditë e natë mbi
ligjin e tij. Ai do të jetë si
një pemë e mbjellë gjatë
brigjeve të ujit, që jep
frytin e tij në stinën e tij
dhe të cilit gjethet nuk i
fishken; dhe gjithçka bën
do të ketë mbarësi.

Çfarë mëson ky pasazh
Çfarë duhet të bëj në
për ju? Përmblidheni
ditët vijuese?
me fjalët tuaja
Për të qenë i lumtur, unë •• Të jem i vëmendshëm
duhet të shmang shoqërinë
ndaj ndikimit që kanë
e keqe. Duhet edhe të lexoj
shokët mbi mua. Nëse
Biblën dhe të mendoj për
është e nevojshme kërko
të gjatë ditës. Kështu, jeta
shokë të tjerë.
ime do të japë shumë fryt.
•• Të marr kohë për të
lexuar disa vargje çdo
ditë nga Bibla.
•• Të mendoj për këto
vargje gjatë ditës dhe t’i
kërkoj Perëndisë të më
ndihmojë për t’i zbatuar.

7 – A do t’i jepni prioritet meditimit të Fjalës në ditët në
vazhdim?
Ka mundësi që jeta juaj tashmë të jetë e ngjeshur: plot me mësime, orët në shkollë,
televizor, sport, telefonata me shokët, të ngrëna, gjumë etj. Ndonjëherë ne duhet
të ripërcaktojmë prioritetet tona.

Ilustrimi: Mësim me objekte
(Gjeni një enë, disa guralecë dhe një gur.)
Ta zëmë se ena përfaqëson jetën tuaj. Keni
shumë aktivitete. (Vendosni guralecët në enë
derisa të jetë afërsisht plot.) Duket e vështirë
të përkushtohesh për të studiuar Fjalën. (Guri
nuk futet plotësisht në enë. Zbrazeni enën,
futni më parë gurin e pastaj guralecët e tjerë.
Tani çdo gjë është brenda.) Nëse e filloni
ditën duke lexuar Fjalën, gjithçka tjetër do të
zërë vendin e duhur. Ndonjëherë, duhet të
ndërmerrni zgjedhje dhe të hiqni një aktivitet.
Mos harroni përparësitë. (Do të bëni disa
përpjekje që të përcaktoni sasinë e duhur të
guralecëve.)
Sugjeroj që të lexoni Kolosianëve 3, 4 gjatë javës. Përmendni të vërtetat dhe
udhëzimet që gjeni e pastaj veproni duke iu bindur Fjalës së Perëndisë.
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Përfitimet

8 – Nëse përpiqeni ta vini Fjalën e Perëndisë në praktikë, çfarë
do të prodhohet në jetën tuaj, sipas Psalmit 1 dhe Jakobit
1:25?
Begati (në kuptimin frymëror), fryt, bekime, gëzim (fletë pune). Kur e lejoni Fjalën e
Perëndisë që t’ju ndryshojë pak e nga pak, Perëndia ju jep sukses. Ai gjithashtu ju
jep shumë gëzim ndërsa i shërbeni Atij. Shih edhe Lluka 11:28; 2 Timoteut 2:21.

Përfundimi.
Është koha që të hapim sytë dhe të kuptojmë se Bibla flet për ju e mua. A do të
merrni kohë që të analizoni veten në pasqyrë? A jeni të vendosur që të shikoni me
vëmendje Fjalën këtë javë? A doni të uleni në kishë ose në klub me një qëndrim të
ndryshëm? Por mos harroni që leximi ose dëgjimi i Fjalës nuk mjafton. Më pas, ju
duhet ta vini Fjalën në veprim. I kërkoni Zotit që t’ju ndihmojë për ta bërë këtë.

Shtesë- Kohë lutjeje
Psalmi 119 mund t’ju udhëheqë në lutje. Nëse kopjoni disa vargje nga ky psalm në
karta, çdo i ri që dëshiron të lutet me zë, do të mund të zgjedhë një dhe ta përdorë
si frymëzim.
Vargu 16: Do të kënaqem me statutet e tua dhe nuk do ta harroj fjalën tënde.
Vargu 24: Porositë e tua janë gëzimi im dhe këshilltarët e mi.
Vargu 34: Më jep mençuri dhe unë do ta ruaj ligjin tënd; po, do ta respektoj
me gjithë zemër.
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Preferencat vetjake

J a k o b i 2 :1-12

Objektivi
Që besimtari i ri të kuptojë se ç’është preferenca
kuptojë se ky qëndrim është krejt i ndryshëm nga ai i Perëndisë dhe dënohet prej Tij.
Përpiqet të mirëpresë dhe të dojë të gjithë shokët ditët e ardhshme, madje edhe ata që janë
të ndryshëm.
I pa shpëtuari të zbulojë se Perëndia nuk ka preferenca dhe se ua ofron shpëtimin të gjithë
atyre që i besojnë.

Hyrja: çokollatë
(Fillojeni studimin me një shembull të qartë preference: jepni çokollata, por vetëm
disave në grup. “Një për të sepse më bën të qesh, një për atë sepse më pëlqen prerja
e flokëve dhe një për të, sepse luan të njëjtin sport që luaj unë…”. Të tjerët do të
zemërohen sepse nuk kanë marrë asnjë. Pyetini: “Cila fjalë e përshkruan sjelljen
time tani? Çfarë ndjetë kur nuk morët asnjë çokollatë?” më pas mund të korrigjosh
qëndrimin tënd duke u dhënë çokollata atyre që u përjashtuan herën e parë).
Në kapitullin e dytë të letrës së tij, Jakobi flet për preferencat dhe na tregon se ky
qëndrim nuk përputhet me atë që Perëndia pret nga ne. (Ndani fletët e punës).

Pasazhi Biblik – Jakobi 2:1-5, 8-9,12
1 Vëllezër të mi, mos i lidhni preferencat personale me besimin e Zotit tonë Jezus
Krisht, Zoti i lavdisë.
2 Sepse në qoftë se në asamblenë tuaj hyn një njeri me një unazë prej ari, me rroba
të shkëlqyera, dhe hyn edhe një i varfër me një rrobë të fëlliqur,
3 dhe ju i drejtoni sytë nga ai që vesh rrobën e shkëlqyer dhe i thoni: “Ti ulu këtu,
në vendin e mirë”, dhe të varfrit i thoni: “Ti rri atje, në këmbë”, ose: “Ulu këtu, afër
stolit të këmbëve të mia”,
4 a nuk bëtë ju një dallim në mes tuaj, duke u bërë kështu gjykatës me mendime
të këqija?
5 Dëgjoni, vëllezër të mi shumë të dashur, a nuk i zgjodhi Perëndia të varfrit e botës,
që të jenë të pasur në besim dhe trashëgimtarë të mbretërisë që ua premtoi atyre
që e duan?
8 Në qoftë se ju më të vërtetë e përmbushni ligjin mbretëror sipas Shkrimit: “Duaje
të afërmin tënd si vetveten”, bëni mirë;
9 por në qoftë se bëni preferenca personale, ju kryeni mëkat dhe dënoheni nga
ligji si shkelës.
12 Prandaj të flisni e të veproni sikurse të duhej të gjykoheshit nga ligji i lirisë

Preferencat
në mes të
besimtarëve

1 – Së pari, ç’është preferenca? Më jepni një përkufizim.
Preferencë do të thotë t’u tregosh favor disa personave, ndërsa i trajton të tjerët
padrejtësisht, si unë kur iu ndava çokollata.
(“Preferencë” do të thotë të bësh dallim në bazë të vlerësimit të jashtme, për
shembull, të pamjes fizike, pozitës sociale ose racës.)

2 – Në kohën e Jakobit, disa të krishterë po tregonin preferenca
vetjake. Nën ç’rrethana-vargjet 2 e 3?
Gjatë takimeve brenda vetë kishës (fletë pune). Në disa kisha, kur hynte një i pasur i
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veshur me rroba të shtrenjta, i jepej një vëmendje e veçantë dhe e ulnin në vendin
e vet. Nga ana tjetër, kur hynte një i varfër, i veshur me rroba të leckosura, shpërfillej
(Situata e përshkruar duket e imagjinuar, por kjo lloj sjelljeje ishte e dukshme në
disa kisha.)

3 – A mund të ndodhë kjo në grupin tonë?
Imagjinoni që dy të rinj na vizitojnë. Njëri prej tyre është i veshur me modë, me
një bluzë të një marke të njohur dhe me pamje vetë-besimi dhe tërheqës. Kurse
i dyti është trupvogël, i veshur keq dhe me pamje të hutuar. Nëse do të shfaqej
një situatë e tillë, a do t’i mirëprisnim të dy të rinjtë me të njëjtin qëndrim? Mos do
të tregonim interesim në njërin më shumë se tjetrin? Le ta kuptojmë se duhet të
përpiqmi që të trajtojmë secilin njësoj. Mësimi i Jakobit është ende aktual.

Metoda: Çështje studimi
Le të mendojmë për mënyrën se si mund të ndjehen njerëzit kur janë viktima të
preferencave personale. (I ndani të rinjtë në grupe me dy a tre. Duhet të lexojnë dy
shembujt në fletën e punës dhe pastaj përgjigjuni pyetjeve.)
Keli: “Sot pasdite, para ndeshjes së futbollit, Petriti dhe Davidi zgjodhën skuadrat.
Ata zgjodhën me radhë lojtarët. Kush u zgjodh i fundit? Unë si zakonisht! Pjesëtarët
e tjerë të skuadrës më bënë portier! Unë e kisha prekur pesë herë topin kur e nxora
nga rrjeta”.
Diana: “Kam qenë me dietë prej disa javësh tashmë, por nuk kam humbur fare
peshë. Nuk po shkoj mirë me djemtë. Këtë mbrëmje shoqet e mia më lanë vetëmato shkuan në kinema pa mua. Ndjehem e përjashtuar!”

Pyetje:
•• Si duhet të ndjehen këta të rinj?
•• Për çfarë arsye u përbuzën ata?
•• Në ç’mënyrë qëndrimi i shokëve të tyre nuk është i drejtë?

4 – Për çfarë i fajëson Jakobi ata që praktikojnë preferencavargu 4?
Ata tregojnë anësi dhe bëhen gjykatës me mendime të liga (fletë pune). Jakobi do që
ne të mendojmë se çfarë është në ne që na shtyn që të shfaqim preferenca. Ne
kemi prirje të gjykojmë njerëzit në sipërfaqe, sipas kriterit të botës, sidomos sipas
pamjes së jashtme. Pastaj trajtojmë mirë vetëm disa persona.

Metoda: “Tepër … ose jo mjaftueshëm.”
Pse një i ri ndonjëherë nuk pranohet nga shokët?
(Ndajeni tabelën në dy pjesë. Në njërën anë shkruani “tepër…” kurse në tjetrën
“jo mjaftueshëm…”. U kërkoni të rinjve të japin shembuj të gjykimeve të nxituara
që bëjmë ndaj të tjerëve. Shkruani përgjigjet në formë shënimi. Fjalët e këqija
ndalohen. Shembuj: “shumë i ri, shumë i shëndoshë, shumë i ndrojtur, shumë i
ndryshëm për shkak të kulturës së tij” ose “jo aq në modë” apo “jo aq sportivë”. Të
rinjtë mund të shënojnë idetë e tyre në fletë: mbi pamjen, gjininë, racën, nivelin
social, aftësitë.).

5 – Por, Perëndia do që të ushtroni gjykimin tuaj, në lidhje me
shokët tuaj. Cilat janë kriteret e mira?
Ju duhet të jeni të veçanërisht të kujdesshëm ndaj jetës së tyre shpirtërore dhe
morale që të vendosni sesa kohë duhet të shpenzoni me ta dhe çfarë ndikimi
duhet të lejoni që të kenë ata mbi ju. Të ushtruarit e gjykimit në këtë mënyrë nuk
është thjesht e arsyeshme por thelbësor.
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Perëndia
nuk ka të
preferuar

Në pasazhin që po studiojmë, Jakobi kritikon diçka tjetër: gjykimin e shpejtë e të
cekët, që është i gabuar dhe nxit përbuzjen e njerëzve. Kjo nuk është diçka e mirë!
Në katër vargjet e para, Jakobi dënon preferencat vetjake. Në vargun 5, shprehja
.“Dëgjoni, vëllezërit e mi të dashur” shënon fillimin e një pjese të re. Tani Jakobi
dëshiron të na tregojë rrugën që duhet të përshkojmë.

6 – Për të na inkurajuar që të luftojmë kundër preferencave,
Jakobi na flet në vargun 5 mbi qëndrimin e Perëndisë. Si i
trajton të varfrit Perëndia?
Ai i ka zgjedhur që të jenë të pasur në besim dhe trashëgimtarë të mbretërisë (fletë pune).
Kur i varfëri i beson Atij, Ai i shpëton ata dhe u jep mbretërinë e Tij si trashëgimi.
(Shënim: Jakobi nuk thotë se të gjithë të varfrit do të shpëtohen sepse janë të varfër,
e as nga ana tjetër, se të gjithë të pasurit përjashtohen për shkak të pasurive të tyre.
Duket sikur shprehja “i varfër” nënkuptonte ata që nuk ishin vetëm të shtypur, por
edhe të prirur mirë shpirtërisht).

7 – Në ç’mënyrë qëndrimi i Perëndisë ndryshon krejtësisht nga
një qëndrim që shfaq preferenca?
Ai nuk ka të preferuar, nuk përjashton askënd (fletë pune). Çfarë kontrasti me përçmimin
që Jakobi dënoi në vargjet paraprirëse! (Tekste të tjera që pohojnë se Perëndia nuk ka
të preferuar: Ligji i Përtërirë 10:17-18; Kolosianëve 3:25; Efesianëve 6:9).
Perëndia nuk të lë mënjanë për shkak se je “tepër kështu” apo “tepër ashtu…”. Ai të do
ty pavarësisht nga pamja, personaliteti, gjendja familjare, të gabimet, mëkatet e tua…
Ai nuk i rezervon dhuratat e tij vetëm për disa persona të preferuar.
Dhurata më e madhe që ka Ai për ju është shpëtimi në Jezus Krishtin. Ju keni nevojë për
këtë dhuratë, sepse mëkatet tuaja ju ndajnë nga Perëndia. Në bujarinë e Tij, Ai dërgoi
Birin e tij që të vdiste për ty. Jezusi u ringjall dhe është i gjallë për të të ofruar dhuratën
e faljes dhe jetës. Nëse nuk e keni pranuar tashmë këtë dhuratë, a nuk do të dëshironit
që ta kërkoni Atë me besim? Nëse ti e pranon Jezusin si Shpëtimtar dhe i nënshtrohesh
Atij si Zot, edhe ti mund të shpëtohesh e të bekohesh jashtë mase.

16 vjeç e +
Me një grup më të madh, mund të mendoni se si kjo dashuri për të gjithë u shfaq
gjatë jetës tokësore të Jezusit. Pyetini të rinjtë se cili nga tregimet e Ungjillit
dëshmon për paanshmërinë e Tij. Ai u erdhi në ndihmë samaritanëve (Gjoni 4),
lebrozët (Mateu 8), taksambledhësve (Lluka 19), udhëheqësve fetarë (Gjoni 3)… Ne
duhet t’i kërkojmë Atij që të na japë vizionin e Tij që t’i shohim nevojat e të tjerëve
me të njëjtën dhembshuri.

8 – Pastaj Jakobi flet për atë që Perëndia pret prej fëmijëve të
Tij. Cili është “ligji mbretëror” që përmendet në vargun 8?
Fjala “ligj” shpesh i referohet Dhjatës së Vjetër (Dekalogut ose Dhjetë Urdhërimeve
ose Dhjata e Vjetër në tërësi). Por në letrën e tij, Jakobi e përdor këtë fjalë në një
kuptim më të gjerë, që përfshin edhe mësimet e Zotit Jezus. Në këtë mënyrë, për
të, ligji është i tërë vullneti i Perëndisë për të krishterin (fletë pune), duke përfshirë
mësimet e Dhjatës së Vjetër. Është ligji mbretëror sepse e ka dhënë Mbreti i Qiellit
e tokës.

9 – Cilit udhëzim të këtij ligji duhet t’i bindemi?
.“Duaje të afërmin si veten” (fletë pune). Perëndia ia kishte dhënë këtë urdhërim popullit
të Tij te Levitiku 19:18. Fjala “i afërm” kishte të bënte sidomos me bashkëqytetarët
izraelitët. Jezusi e përdor këtë urdhërim (Mateu 22:39) dhe e zgjeron kuptimin duke
e zbatuar ndaj kujtdo me të cilin kemi kontakt, duke përfshirë të huajt (Lluka 10:2537) ose armiqtë (Mateu 5:44). Ky është vullneti i Perëndisë për çdo besimtar. Ne
duhet të imitojmë Perëndinë duke dashur të tjerët.
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10 – Çfarë mund të bëni praktikisht ditët vijuese që të ndiqni
shembullin e Perëndisë?
Mendoni për ata që shikoni në shkollë, orën e muzikës, në klubin sportiv apo në
kishë. Ndoshta ju njihni një të ri që e refuzojnë sepse është i ndryshëm. A doni
të përpiqeni të shfaqni një interes ndaj atij personi ditët vijuese? Ndonjëherë ju
takoni persona që nuk kanë shumë para. A do t’i shikoni me dashurinë e Perëndisë?
A do t’i ndihmoni me aq sa të keni mundësi? I kërkoni Perëndisë që t’ju ndihmojë
gjatë javës të ndani pak nga dashuria që keni marrë.

Ilustrim: Në tren
Gjatë një dimri mjaft të ashpër, një grua shumë e varfër u nis me tren. Kur hyri në
vagon, njerëzit kthyen kokën nga ana tjetër. Ajo ishte e moshuar dhe e veshur me
rrecka. Ajo u ul në ndenjësen më të afërt. Duart i kishte të ashpra dhe me plagë nga
të ftohtët. Në stacionin vijues, hipi një i ri elegant. Ai e vuri re gjendjen e gruas. Kur
treni ngadalësoi shpejtësinë dhe ndaloi, menjëherë i kaloi afër dhe doli nga vagoni.
Para se të largohej, i kishte vënë në mënyrë të dukshme, një palë doreza të leshta
në gjunjët e kësaj gruaje. Ai shfrytëzoi mundësinë që të ndihmonte dikë në nevojë.

11 – Në përfundim çfarë thotë Jakobi mbi preferencën në
vargun 9?
Është një mëkat i dënuar prej ligjit –fletë pune. Dashuria për të afërmin e përjashton
preferencën. Është pjesërisht mosbindje e hapur ndaj dashurisë që Perëndia na
kërkon të praktikojmë. Ne nuk i bindemi Perëndisë dhe ligji na dënon.

16 vjeç e +
Ja disa vargje shtesë, që mund t’i analizoni me një grup me më të rritur: Levitiku
19:15; Fjalët e Urta 24:23; Malakia 2:9; 1 Timoteut 5;21.
Një ditë, të gjithë besimtarët do të dalin para fronit gjykues të Perëndisë. Atëherë
veprat tona do të analizohen në hollësi dhe do të merren në shqyrtim nga Perëndia.
Jakobi na e tregon qartë në vargjet 12 e 13. A do të jeni ndër ata që një ditë Perëndia
do t’i qortojë apo ndër ata që do t’i përgëzojë e shpërblejë?

Përfundimi
Një pikë e fundit e studimit për sot, le të plotësojmë tani fjalinë në fletën e punës.
“Ky studim më ka ndihmuar të kuptoj që … dhe kam ndër mend të përpiqem…”.

Ide plotësuese. Preferenca brenda familjes.
Ju mund të studioni dy shembuj të preferencës që të shfaqur nga prindër në Bibël.
Ju mund të diskutoni me të rinjtë se cili ishte shkaku i një qëndrimi të tillë dhe cilat
ishin pasojat.
•• Zanafilla 25:28: Isaku donte Esaun dhe Rebeka donte Jakobin.
•• Zanafilla 37:3-4: Jakobi e donte Jozefin më shumë se fëmijët e tjerë.

Shtesë: Video ose kërkim për racizmin
Ky studim është i mirë për të prezantuar temën e racizmit. Mund të planifikoni të
shihni së bashku një reportazh ose të vizitoni një faqe interneti, që merret me këtë
çështje dhe më pas ta diskutoni materialin.
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Besim i gjallë
J a k o b i 2 :14 -2 6
Objektivi
Që besimtarët e rinj të – kuptojnë se besimi nuk duhet të kufizohet në një besim intelektual,
por duhet të kthehet në veprime.
Të dëshirojnë që të kenë një besim të gjallë që kthehet në vepra bindjeje ndaj Perëndisë dhe
dashuri për të tjerët.
Të shfrytëzojnë mundësi që të vendosin besimin e tyre në veprim, sidomos të ndihmojnë ata
që janë në nevojë.
Të pa shpëtuarit të kuptojnë, ndërsa studiojnë vargun 14, se vetëm një “besim
veprues” do t’i lejojë të marrin shpëtimin.

Hyrja: Bisedë në telefon
(U kërkoni dy të rinjve të grupit tuaj që të luajnë rolin e dy shokëve të krishterë që po
flasin në telefon. Keti telefonon Marionën për t’i kërkuar ndihmë dhe që ta nxisë që
të marrë pjesë në aktivitete të ndryshme gjatë javës, por ajo nuk është e interesuar.)
Keti: Ne do të studiojmë Letrën e Jakobit në grupin e të rinjve të shtunën në mbrëmje. A
do të vish edhe ti?
Mariona: Jo, nuk mundem, sepse dua të shoh një program të shkëlqyer në tv atë mbrëmje?
Keti: Po, për takimin ungjillëzues të mërkurën?
Mariona: Në fakt, unë kisha ndër mend që të bëja pazar me disa shoqe!
Keti: Sonila ka disa ditë që është e sëmurë, po sikur të shkojmë për vizitë nesër në
mëngjes?
Mariona Shiko! Më vjen keq, por do të rri në shtrat!
Keti: Më duhet ta them se jam e zhgënjyer. A nuk mendon se si të krishterë ne duhet të
jemi gati për të ndihmuar të tjerët dhe të përfshihemi në jetën e kishës?
Çfarë mendoni për besimin e Marionës? Nuk shndërrohet në vepra. Ajo thotë se i
beson Perëndisë, por nuk vepron si duhet. Mund të shikoni një mospërputhje midis
asaj që ajo thotë se është dhe jetës që bën. A nuk është ky një problem që edhe ti dhe
unë mund të kemi? Në pasazhin që do të lexojmë sot, Jakobi flet për dy lloj besimi:
njëri i vdekur dhe tjetri i gjallë. Ky studim është mundësia që ju e unë kemi për të
analizuar veten dhe të mendojmë për llojin e besimit që kemi (ndani fletët e punës).

Pasazhi Biblik – Jakobi 2:14-17,21-22,24
14 Ç’dobi ka, vëllezër të mi, nëse dikush thotë se ka besim, por nuk ka vepra? A
mund ta shpëtojë atë besimi?
15 Dhe në qoftë se një vëlla ose një motër janë të zhveshur dhe u mungon ushqimi
i përditshëm,
16 dhe dikush nga ju u thotë atyre: “Shkoni në paqe! Ngrohuni dhe ngopuni”, dhe
nuk u jepni atyre gjërat për të cilat kanë nevojë për trupin, ç’dobi ka?
17 Po kështu është edhe besimi; në qoftë se s’ka vepra, është i vdekur në vetvete.
21 Abrahami, ati ynë, a nuk u shfajësua me anë të veprave, kur e ofroi birin e vet,
Isakun, mbi altar?
22 Ti e sheh se besimi vepronte bashkë me veprat e tij, dhe se, nëpërmjet veprave,
besimi u përsos.
24 Ju shikoni, pra, se njeriu shfajësohet nga veprat dhe jo vetëm nga besimi.
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Shënim paraprak për mësuesin:
Kur lexoni këtë pasazh, ne mund të na krijohet përshtypja se mësimi i Jakobit është
në kundërshtim me atë të apostullit Pal. Pali thekson se ne shpallemi të drejtë me
anë të besimit, pa vepra (Galatasve 2:16; Romakëve 3:26), ndërsa Jakobi na siguron
se ne shpallemi të drejtë me anë të veprave dhe jo vetëm me anë të besimit (2:24).
Në fakt, ata po trajtojnë dy probleme të ndryshme. Mësimi i tyre është plotësues
ndaj njëri-tjetrit.
•• Pali po mendon për johebrejtë që përpiqen të fitojnë shpëtimin duke
praktikuar veprat rituale të ligjit. Apostulli e mohon efektshmërinë e këtyre
veprave për të na shpallur të drejtë nga Perëndia dhe për të hyrë në një
marrëdhënie me Të.
•• Jakobi po mendon për të krishterët që teorikisht i besojnë Jezusit, por që nuk
e kanë zbatuar këtë besim në praktikë. Për Jakobin, veprat kanë të bëjnë me
bindjen ndaj Perëndisë dhe dashurinë ndaj të afërmit. Ai thotë se ato janë
thelbësore dhe merren në konsideratë nga Perëndia në lidhje me vendimin
që Ai do të marrë mbi jetët tona.

Besim i
vdekur

1 – Sipas vargu 14, çfarë problemi vuri re Jakobi me disa persona
në kisha?
Ata thonë se kanë besim, por nuk e tregojnë me veprimet e tyre (fletë pune). Ne shohim
që qëndrimi i Marionës për të cilën po flisnim, shihej që në atë kohë edhe brenda
kishave (shih përdorimin e “vëlla” e “motër” në vargun 15).

2 – Jakobi thotë se një “besim” i tillë nuk mund të shpëtojë. Për
ç’lloj besimi e ka ai fjalën?
Një besim intelektual dhe një shpallje verbale (fletë pune). Jakobi duket se na jep një
kuptim më të kufizuar të shprehjes “besim” sesa autorë të tjerë të Dhjatës së Re.
Është një çështje që ka të bëjë mbajtjen e doktrinave mbi Perëndinë, të pasurit e
një “doktrinë të shenjtë”. Apostull Pali përdor fjalën “besim” për vënien e besimit
tek Perëndia dhe për t’u përkushtuar që t’i bindesh Atij.

3 – Pse një “besim teorik” apo “verbal” nuk na jep përfitimin e
shpëtimit?
Të thuash se beson në disa të vërteta nuk mjafton. Duhet të kthehesh prej mëkatit
dhe të besoni tek Perëndia që të përfitoni nga vepra e përfunduar e Krishtit në
kryq.

Metoda: plotësim teksti
Përkushtimi i nevojshëm në lidhje me shpëtimin nuk ka të bëjë vetëm me mendjen
(njohjen) tonë por edhe me zemrën tonë (emocionet) dhe duart tona (veprimet).
(Vendosni në tabelë tre simbole që janë paraqitur më poshtë, si dhe fillimin e fjalive.
Grupi duhet të përpiqet t’i plotësojë ato. Një vullnetar do të shkruajë sugjerimet në
tabelë. Më pas do të jeni në gjendje të bëni korrigjimet e nevojshme dhe të nxisni
të rinjtë të plotësojnë fletët e tyre të punës.)
Unë kuptoj…(kush është Perëndia dhe gjendjen mëkatare në të cilën
ndodhem).
Unë pendohem me të vërtetë (për mëkatet e mia që më ndajnë prej Tij) dhe
jam i bindur (për efektshmërinë e veprës së Jezusit në kryq).
Unë kthehem (prej mëkatit tim) dhe e vendos besimin tim (tek Perëndia) që
Ai të (më shpëtojë e të sundojë tash e tutje jetën time.)
A jeni kthyer prej mëkateve tuaja? A i keni besuar Perëndisë? A i keni dhënë Atij
kontrollin e jetës suaj? Nëse po, Perëndia do t’ju japë shpëtimin e Tij dhe tani e
tutje, duhet të vendosni në praktikë besimin tuaj.
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16 vjeç e +
Nëse u jepni mësim një grupi më të rriturish, mund të shikoni në vargun 19. Çështja
e demonëve e provon fuqimisht se një besim intelektual dhe ndjenjat nuk na japin
të drejtë për në mbretërinë e Perëndisë. Ti beson se ka vetëm një Perëndi. Mirë
bën; edhe demonët besojnë dhe dridhen.

4 – Ç’ lloj veprimesh të krishtera duhet të zbatohen?
Sipas vargjeve të mëposhtme, Jakobi ka në mendje sidomos veprat e bindjes ndaj
Perëndisë dhe dashurisë ndaj të tjerëve (fletë pune). Dashuria është në qendër të
kërkesave hyjnore, siç pamë kur studiuam Jakobi 2:8 në mësimin e mëparshëm.
Është urdhërimi më i lartë. Në kë të mënyrë besimi duhet të ndikojë në qëndrimin
e veprimet tona. Ata duhet të karakterizohen nga bindje ndaj Perëndisë dhe duhet
të pasqyrojnë dashurinë e Tij. Këto shenja të të krishterit nuk kanë qenë fatkeqësisht
të dukshme në jetët e disa personave në kohën e Jakobit. Ata thonin se besonin
tek Perëndia dhe shkonin në kishë, por nuk e zbatonin në praktikë besimin e tyre.

5 – Në vargjet 15, 16, Jakobi përdor një ilustrim. Me ç’lloj sjellje
e krahason besimin pa vepra?
Me të krishterët që u urojnë të gjitha të mirat të varfërve por pa bërë asgjë për ta
(fletë pune). Kur përballen me nevojat kryesore të vëllezërve e motrave të tyre për
ushqime e rroba, ata shprehin urime të mira, por nuk bëjnë asgjë për t’i ndihmuar.
Jakobi e tregon shumë qartë se fjalët nuk mjaftojnë. Ato duhet të shoqërohen nga
veprimet e dashura. Po ashtu, edhe besimi ynë duhet të kthehet në veprim. Nëse
Jakobi do të ndodhej në mes nesh, do të bënte ai të njëjtat konstatime? A jeni të
kënaqur vetëm me fjalë të dashura apo po e praktikoni besimin tuaj?

Ilustrim: Një pemë e vdekur

Besim i
gjallë

Besimi mund të jetë i vdekur si një pemë e vdekur. Ka një pamje të trishtë, pa gjethe e
pa asnjë fryt. Asnjë zog nuk do të ndërtonte një fole mbi degët e një peme të kalbur.
Nëse besimi është një shpallje me gojë pa përkushtim, është i tillë dhe nuk vlen për
asgjë.
Perëndia dëshiron që besimi ynë të jetë i gjallë, të shndërrohet në vepra. Në pjesën
e pasme të faqes ndodhet një pemë tjetër, e mrekullueshme dhe plot jetë. Në verë,
ose vjeshtë, jep fruta nga të cilat përfitojnë të tjerët.

Metoda: Fjalëkryq në grupe
Le të analizojmë disa vargje që na
tregojnë se cilat vepra duhet të
praktikojë një i krishterë. (Ndajini
të rinjtë në grupe me nga katër ose
pesë veta dhe u jepni 15 minuta për
t’i bërë këto aktivitete.)
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•• Lexoni vargjet e mëposhtme.
•• Ka një fjalë parim kryesor në çdo pasazh. Vëreni atë në
fjalëkryq. (Ju lutemi: vini re se fjalët që duhen vënë në
fjalëkryq nuk ndodhen në tekst.)
•• I vini ato vertikalisht në fjalëkryq.
•• Plotësoni vijën horizontale të fjalëkryqit.
•• Pastaj flisni duke përdorur dy pyetjet.
1. Esdra 7:10 Studioni Biblën dhe vëreni në praktikë.
2. Efesianëve 6:18
Lutuni me ngulmim
3. Hebrenjve 10:25 Takohuni me të krishterë të tjerë.
4. Jakobi 1:27 Ndihmoni nevojtarët.
5. 2 Korintasve 9:7
Jepni që të plotësoni nevojat e besimtarëve.
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6.

Veprat 1:8

Dëshmojuni të tjerëve mbi Jezusin.

Pyetje për t'u konsideruar:
•• Në cilën prej këtyre sferave keni më shumë vështirësi?
•• Si mund t’i mposhtni ato?
Vetëm Perëndia mund të na japë aftësinë për të vënë besimin në praktikë.

16 vjeç e +
Me një grup me më të rritur, mund të theksoni edhe një herë rëndësinë e veprimit
social. Sipas Mateu 25:31-46, Jezusi u premtoi mbretërinë atyre që do të ushqenin
e vishnin “një prej këtyre vëllezërve të mi të vegjël”. Shih edhe 1 Gjoni 3:17-18.

6 – Jakobi e merr Abrahamin si një shembull për të na përshkruar
besimin e gjallë. Tek cila ngjarje e shquar jeta e këtij personi na
e tërheq vëmendjen në vargun 21?
Flijimi i Isakut (fletë pune). Le të lexojmë Zanafilla 22:1-2.

7 – Pse ishte mjaft e vështirë që Abrahami t’i bindej urdhërimit
që kishte marrë atë ditë nga Perëndia?
Isaku ishte djali i vetëm i premtuar (fletë pune). Gjithçka që Perëndia kishte shpallur
mbi pasardhësit e Abrahamit fokusohej tek ky fëmijë. Të flijosh një qenie njerëzore
është e tmerrshme, sidomos kur është fëmija yt. Po ashtu, ky veprim dënohet
seriozisht nga Perëndia (fletë pune). Pra, urdhërimi i Perëndisë ishte i pakuptueshëm.
Abrahami u vu në një provë të vështirë. Vargjet e mëposhtme na tregojnë një
bindje të mahnitshme dhe të jashtëzakonshme. Le të lexojmë Zanafilla 22:3-12.

8 – Engjëlli i Zotit nuk e la Abrahamin që të vazhdonte por i tha:
“Tani e di se ke frikë nga Perëndia”. Sipas fjalëve të engjëllit, për
çfarë shërbeu kjo provë?
Tregoi besimin nderues të Abrahamit ndaj Perëndisë së tij (fletë pune). Kjo bindje
tregoi se besimi i Abrahamit nuk ishte thjesht teorik, por një besim aktiv që e drejtoi
Abrahamin që të zbatonte të gjitha porositë e Perëndisë, sado të vështira dhe të
çuditshme të dukeshin. Sipas Jakobi 2:21, me anë të këtij veprimi, Abrahami mori
miratimin e Perëndisë. Perëndia dëshiron që të shohë besimin tonë në veprim.

16 vjeç e +
Ju mund t’i pyesni të rinjtë se në cilat raste të tjera Abrahami në mënyrë të
jashtëzakonshme e ka vënë besimin në veprim. Ju mund të shikoni te Hebrenjve
11:8 së bashku: me besim Abrahami iu bind thirrjes së Perëndisë, duke e urdhëruar
që të largohej nga shtëpia. Ai u nis pa e ditur se ku po shkonte. Në këtë mënyrë,
Abrahami e ka ushtruar besimin e tij shumë herë me veprime bindjeje dhe dashuri
ndaj Perëndisë.

9 – Jakobi 2:22 përfundon se besimi e veprat bashkëpunojnë
ngushtë. Në një farë mënyre, besimi të çon në vepra. Në një
mënyrë tjetër…çfarë shton Jakobi në fund të vargut?
Veprat e përsosin besimin (fletë pune). Në këtë mënyrë, veprat e lejojnë besimin të
lulëzojë. (Folja e përdorur këtu nënkupton “përsosje” “pjekuri”.) Përvoja e Abrahamit
e zgjeroi njohjen ai që kishte për Perëndinë dhe i zhvilloi besimin në Të. Në këtë
mënyrë, besimi i përkryer prodhohet nga një sërë veprimesh bindjeje.

10 – Sipas cilit standard e vlerëson Perëndia jetën tonë-vargu 24?
Sipas besimit tonë (baza) dhe veprimeve tona (shenja e jashtme) (fletë pune). Jakobi
ngulmon se veprimet të cilat bëjmë analizohen dhe duhet të provojnë se kemi
një besim të gjallë. Ne mund të themi se Perëndia sheh gjethet dhe frutat, sepse
ato zbulojnë gjendjen e pemës. Ashtu siç bëri me Abrahamin, Perëndia i shqyrton
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veprimet e besimin tonë, duke gjykuar jetët tona. (Duket sikur Jakobi nuk e përdor
fjalën “shfajësoj” për statusin legal që na jepet në çastin e kthimit në besim, por më
tepër për vlerësimin e Perëndisë ndaj jetëve tona.)
Duke plotësuar fjalëkryqin tani, ndoshta ju keni menduar për një sferë të veçantë
ku nuk e keni ushtruar aq sa duhet besimin. A doni të punoni me këtë aspekt të
veçantë të jetës suaj ditët vijuese? A doni të kënaqni Perëndinë tuaj?

Përfundimi: Telefonatë
Pasi e mendoi, Mariona vendos t’i telefonojë shoqes së saj, Ketit:
M – Po të telefonoj sepse dua që ta dish se mund të shkojmë bashkë nesër për të vizituar
Sonilën. Unë dua që t’i jap kishës përparësi.
K – Shumë mirë, por si e ndryshove mendjen?
M – Diçka që the nuk ra në vesh të shurdhër. Unë duhet ta vë në praktikë besimin tim!
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Gjuha

J a k o b i 3 : 3 -12

Objektivi
Që të rinjtë të kuptojnë se gjuha ka fuqinë për të bërë shumë mirë, por edhe shumë keq.
Të kuptojnë se nuk mund t’ia dalin mbanë për ta sunduar atë dhe se kanë nevojë për ndihmën e Zotit.
Të ruajnë me kujdes se si e përdorin gjuhën dhe të mundohen të flasin mirë me prindërit,
shokët e mësuesit.
Të pa shpëtuarit të nxiten nga fjalët e Jezusit: “Sepse ç’ka zemra qet goja” (Mateu
12:34). Ata ta shohin se duhet të pranojnë Krishtin dhe të mbushen me dashurinë e tij.

Hyrja: Lojë hamendësimi
(Sigurohuni që t’i mbani të fshehura fletat e punës që të mos zbulojnë temën e
studimit.)
•• Megjithëse jam e vogël, mund të kryej gjëra të mëdha!
•• Unë ia dal që të bëj mirë por disa herë edhe të bëj keq!
•• Unë jam një organ mishor, muskuloz, e sheshtë dhe e lëvizshme.
Kush jam unë?…Gjuha!
Në kapitullin e tretë të letrës së tij, Jakobi merret me një problem tjetër: kontrollin
e gjuhës (ndonëse ai i referohet këtij subjekti në kapitullin 1 vargjet 19 dhe 26). Ai
përdor ilustrime të spikatura për të na treguar se duhet të kemi kujdes me këtë organ
të vogël të trupit. Vetëm Perëndia mund ta pengojë gjuhën nga të bërit të keqen.
(Jepini të rinjve nga një fletë pune).

Pasazhi Biblik – Jakobi 3:3-12
3 Ja, u vëmë fre në gojë kuajve, që të na binden, dhe ta drejtojmë kështu gjithë
trupin e tyre.
4 Ja, edhe anijet, edhe pse janë shumë të mëdha dhe shtyhen nga erëra të forta,
drejtohen nga një timon shumë i vogël, atje ku do timonieri.
5 Kështu edhe gjuha është një gjymtyrë e vogël, por mbahet me të madh. Ja, një
zjarr i vogël ç’pyll të madh djeg!
6 Edhe gjuha është një zjarr, një botë paudhësie; ajo është vendosur midis
gjymtyrëve tona, gjuha e fëlliq gjithë trupin, ndez ecjen e natyrës dhe ndizet
nga Gehena.
7 Sepse çdo lloj bishash, shpendësh, zvarranikësh e kafshësh të detit mund të
zbuten dhe janë zbutur nga natyra njerëzore,
8 kurse gjuhën asnjë nga njerëzit s’mund ta zbusë; është një e keqe e
papërmbajtshme, plot me helm vdekjeprurës.
9 Me atë ne bekojmë Perëndinë dhe Atin, dhe me të ne mallkojmë njerëzit që janë
bërë sipas shëmbëllimit të Perëndisë.
10 Nga e njëjta gojë del bekimi dhe mallkimi. Vëllezër të mi, nuk duhet të ishte
kështu.
11 Mos vallë burimi nxjerr nga e njëjta vrimë ujë të ëmbël e të hidhur?
12 A mundet të prodhojë fiku ullinj, ose hardhia fiq? Kështu asnjë burim nuk mund
të japë ujë të kripur dhe të ëmbël.
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16 vjeç e +
Nëse po i jepni mësim një grupi më të rritur, ju mund të përfshini dy vargjet e para
të kapitullit. Jakobi këshillon ata që dëshirojnë të jenë mësues dhe kanë privilegjin
për të mësuar doktrinën e krishterë. Ky funksion ka pasur shumë prestigj në
epokën kur pak persona dinin të lexonin. Jakobi nuk donte të shihte të krishterët
që të përfshiheshin në këtë shërbesë për motive të gabuara. Ai i paralajmëron ata
se mësuesit do të gjykohen rreptësishtë nga Zoti, sepse kanë përgjegjësinë serioze
për të ushqyer besimin e të krishterëve. Pjesa tjetër e kapitullit jep më shumë
mësime të përgjithshme dhe nuk ka të bëjë vetëm me mësuesit.

Fuqia e
gjuhës

1 – Me çfarë e krahason Jakobi gjuhën në vargjet 3 e 4?
Me frerin e kalit që mban në kontroll trupat e kuajve dhe timonin që drejton anije të
mëdha (fletë pune). Kuajt janë ndonjëherë të papërmbajtur, por vetëm një objekt
i thjeshtë mjafton për t’i mbajtur nën fre. Anijet me vela ecin me shpejtësi të plotë
kur i shtyn era e fortë, por një timon i vogël i udhëheq në drejtimin e duhur. Kështu,
objektet e vogla ia dalin që të kontrollojnë edhe trazirat më të fuqishme.

2 – Çfarë na tregojnë këto dy ilustrimet e para-vargu 5a?
Se gjuha është e vogël, por mund të bëjë gjëra të mëdha (fletë pune).
Mund të shkaktojë ndikim të ndjeshëm ndaj njerëzve dhe ngjarjeve. (Jakobi e
personifikon gjuhën, ashtu siç bën me dëshirat e këqija, mëkatin dhe vdekjen në
kapitullin 1, vargjet 14 dhe 15).

Ilustrim – Fjalët e shitësit të qumështit
Keril, 5 vjeçare, jetonte në Amerikë dhe ishte e bija e një shitësi ushqimesh. Ajo
rrinte çdo mëngjes në qoshen e dyqanit dhe priste shitësin e qumështit kur vinte.
Asaj i pëlqente të dëgjonte kur ai i thoshte, teksa kalonte përmes derës: “Si është Mis
Amerika ime e vogël?” Këto fjalë u ngulitën thellë në mendjen e Kerilit dhe u bënë
objekt i ambicies së asaj. Në vitin 1980, Keril Previt u bë mbretëreshë e bukurisë.
Çfarë ndikimi patën fjalët e një shitësi të zakonshëm qumështi!

3 – Fjalët tona mund të kenë një ndikim të madh mbi të tjerët.
Në ç’rrethana mund të bëjnë shumë të mira?
•• Kur dikush është i trishtuar, sjellin fjalë ngushëllimi;
•• Kur dikush ka gabuar, fjalë këshillimi.
•• Kur dikush ndihet i neglizhuar, fjalë të përzemërta.
•• Kur dikush përballet me vështirësi, fjalë inkurajimi..
Fjalët tona mund të shërojnë shumë njerëz dhe mund të jenë ilaç shërues (Fjalët e
Urta 10:21: 12:18)

Dëmet e
shkaktuara
nga gjuha

4 – Jakobi vazhdon duke krahasuar gjuhën me një zjarr, në
vargjet 5b dhe 6. Në ç’mënyrë, ky ilustrim është i ndryshëm nga
të mëparshmit?
Tregon se fuqia e gjuhës mund të jetë shkatërruese (fletë pune). Një shkrepëse
që bie në tokë mjafton për të ndezur tërë pyllin dhe për ta bërë atë shkrumb e
hi. Mendoni për pamjet që shohim në tv gjatë verës: zjarre në zonat e mëdha
të braktisura të Evropës jugore . (Fjala e përkthyer si “pyll” mund të nënkuptojë
“shkurre”. Kodrat e Palestinës mbuloheshin shpesh me shkurre. Kur një zjarr ndizej,
përhapej me të shpejtë e me pasoja katastrofike).

16 vjeç e +
Ju mund t’i shpjegoni kësaj grupmoshe, se ky krahasim i gjuhës me zjarrin
përdoret në tekste të tjera Biblike. Fjalët e Urta 16:27: “Njeriu i keq kurdis të
keqen dhe mbi buzët e tij ka si një zjarr të ndezur”. Fjalët e Urta 26:21 “ashtu si
qymyri jep shpuzën dhe drutë zjarrin, kështu njeriu grindavec i nxit grindjet”.
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Metoda: Fjalë të fshehura
Vargu 6 thotë se gjuha është një “botë
paudhësie”. Në fjalëkryq janë vendosur
disa terma që tregojnë përdorim të keq të
gjuhës. Qarkojini ato.
(Kur adoleshentët të gjejnë fjalët, kërkojini
që t’i shpjegojnë ato).

5 – Çfarë nënkupton Jakobi
kur thotë se gjuha “ndizet nga
Gehena”?
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Djalli i jep gjuhës forcën e saj shkatërruese (fletë pune).
Satani është ai që mbretëron në ferr. Ai i vesh fjalët tona me një forcë shkatërruese.
Historia na jep shembuj të jashtëzakonshëm, si ai i Adolf Hitlerit. Satani e ka përdorur
elokuencën e tij për të shkaktuar rrëmujë ndër kombe.

Metoda: Çështje studimi
Le të shohim në shembullin e mëposhtëm se si një fjalë mund të ndotë
marrëdhënien tonë me të tjerët. “Simoni ka mbetur prapa me studimet. Pasi ka
dalë keq disa herë, ai është bërë xheloz për një shok, Benin që e kalon çdo provim
shumë lehtë. “Jam i sigurt se Beni po mashtron” i thotë ai një shoku në fushën
e futbollit në shkollë. Simoni e përhapi lajmin: ‘Duket sikur Beni po mashtron në
provime!’ Lajmi përhapet në tërë klasën dhe vetëm pak veta i besojnë atij. Kështu
Beni merr një nam të keq. Kur të nesërmen dikush e quan “mashtrues i fëlliqur”,
Beni habitet dhe mundohet të mbrojë veten. Pastaj bashkohen edhe të tjerë
kundër tij. Kurse Simoni, ai i rri larg, i vjen keq për atë që ka bërë, por i duket vonë
që ta tërheqë atë që ka thënë.”
1. Si nisi shpifja? Si u përhap?
2. Cilat ishin pasojat e saj për Benin, Simonin dhe shokët e tyre?
3. Çfarë mund të bëni në praktikë për të luftuar kundër këtij lloj përdorimi të keq
të gjuhës?
Uinston Çurçill ka thënë
“Njeriu ka arritur pushtet mbi çdo sferë përveç mbi vetveten.”
Në fakt është befasuese të shohësh se njeriu është i aftë të dërgojë dikë në hënë
dhe të kthehet, por kur është puna për fjalët tona, ne nuk mund të kontrollojmë se
ku do të shkojnë, e as shtrirjen e ndikimit të tyre.

Gjuha është
si e ëmbël,
ashtu edhe
e hidhur

Po ashtu, Jakobi thekson në vargjet 7 e 8 se njeriu ia ka dalë të sundojë bishat por
jo gjuhën. Por, çfarë është e pamundur me njeriun është e mundur me Perëndinë
(Lluka 18:27). Ai dëshiron të na ndihmojë dhe mundet.

6 – Vargjet 9 dhe 10 thonë se ne e përdorim gojën për të bërë dy
gjëra të kundërta. Cilat janë ato?
Për të bekuar Perëndinë, që do të thotë ta lavdërosh Atë, ta përlëvdosh atë (fletë pune).
Për të mallkuar njerëzit, duke u uruar të keqen (fletë pune), duke dëshiruar që ata
të ndahen përjetësisht nga Perëndia. Fjalë të tilla janë të papranueshme, sepse
njerëzit janë krijuar në shëmbëllimin e Tij.
Në këtë mënyrë, gjuha jonë është e aftë si për të mirën, edhe për të keqen. Fjalët
më të mrekullueshme dhe ato më të këqija dalin nga e njëjta gojë.

7 – Çfarë ilustrimi përdor Jakobi në vargun 11 për të treguar se
e përdorim gjuhën në mënyrë jo të drejtë?
Uji i ëmbël dhe ai i kripur nuk mund të dalin nga i njëjti burim (fletë pune). Në atë
kohë, ishte mjaft e rëndësishme që banorët e Palestinës të pinin ujë të pijshëm
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nga burimi dhe mbijetesa e fshatit varej nga kjo gjë. Fatmirësisht, uji që vjen
drejtpërdrejt nga burimi nuk është i ëmbël për një çast dhe pak më vonë, është i
kripur!

8 – Në vargun 12, Jakobi u referohet ligjeve të natyrës: një fryt
përputhet me pemën që e mban. Si lidhet me ne ky ilustrim?
Fjalët tona duhet të tregojnë se ne i përkasim Krishtit (fletë pune). Nuk është normale
që një fëmijë i Perëndisë të përdorë fjalë të neveritshme.

9 – Ky mësim i Jakobit na kujton atë të Jezusit te Mateu 12:34:
“ç'ka zemra qet goja”. Çfarë del nga zemra juaj?
Për aq kohë sa sundohemi nga mëkati nga brenda, është e pashmangshme që
gjuha jonë do t’i shërbejë shpesh të keqes. Veprat tona të këqija na vendosin nën
dënimin e Perëndisë (Mateu 12:37). I kërkoni Jezu Krishtit që t’ju pastrojë (1 Gjoni
1:7) dhe ta mbushë zemrën me dashurinë e tij. Vetëm një zemër e mirë mund të
prodhojë fjalë të mrekullueshme.

Mësim me objekte-Një gotë me ujë
Nëse mbushim një gotë me ujë dhe e rrëzojmë, çfarë do të pasojë? Sigurisht që
gota do të derdhet. Në marrëdhënien tonë, shpesh ndodh që ne “rrëzohemi nga
të tjerët”. Çfarë del nga gojët tona? Nëse zemra jonë është plot urrejtje, fjalët tona
do të jenë plot urrejtje, por nëse zemra është plot me mirësinë e Zotit, edhe fjalët
tona do të jenë të dashura.

Përfundimi
Ju mund të flisni me Perëndinë me këtë lutje të Davidi-“O Zot, vër një roje para
gojës sime” (Psalmi 141:3). Perëndia mund të vazhdojë veprën e tij të të bërit më të
ngjashëm me Të. Ai mund të ruajë gjuhën tuaj dhe t’ju ndihmojë që t’u flisni me
dashuri prindërve, mësuesve dhe shokëve. Ia kërkoni që ta bëjë këtë (përfundojeni
me lutje).
“Ç’ka zemra qet goja” (Mateu 12:34).
“O Zot, vër një roje para gojës sime” (Psalmi 141:3).
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Konfliktet
J a k o b i 3 :17- 4 : 2
Objektivi
Që të rinjtë të mendojnë mbi atë që i nxit konfliktet.
Kuptojnë dëmet e shkaktuara nga konfliktet dhe të dëshirojë të bëhen paqebërës
Përpiqen që të kenë një qëndrim të dashur e të butë ndaj të gjithëve
Të pa shpëtuarit të kuptojnë se para së gjithash duhet të pajtohen me Perëndinë.

Hyrja: Diskutim duke përdorur objekte
(Vendosni një sërë objektesh në mes të grupit, si për shembull:
shirit elastik
shkrepëse
një orë
gur shahu

busull
fashë
maskë
kapëse

qiri
shirit ngjitës
shami dore
bosht

gomë
bilbil
vizore

U kërkoni disa të rinjve që të mendojnë mbi marrëdhënien që kanë me prindërit. Disa
të tjerë mbi marrëdhënien që kanë me shokët. Kurse të tjerët mbi atë me mësuesit.
Secili duhet të zgjedhë nga një objekt që u kujton këtë marrëdhënie e pastaj duhet
të shpjegojnë arsyet e zgjedhjes, pa dhënë detaje të papërshtatshme! Për shembull:
“Kur u kërkoj leje prindërve që të dal të shtunën në mbrëmje, është sikur ndez një
shkrepëse, debati bëhet i nxehtë!”. Disa të rinj mund të përdorin të njëjtin objekt.)
Marrëdhënia jonë mund të ndryshojë shpejt. Një grindje mund të ndodhë dhe
të lërë gjurmë. Në pasazhin që do të studiojmë sot, Jakobi shpjegon zanafillën e
konflikteve dhe si të shmangen. (Ndani fletën e punës.)

Pasazhi Biblik – Jakobi 4:1-2 dhe 3:17-18
(Ne sugjerojmë që të analizoni pjesën e dytë të tekstit më parë, që të ketë më shumë
qartësi studimi).
4:1 Nga vijnë luftërat dhe grindjet te ju?. A nuk vijnë, nga pasionet që luftojnë
ndër gjymtyrët tuaja?
4:2 Ju lakmoni dhe nuk keni, ju vrisni dhe keni smirë dhe nuk fitoni gjë; ju ziheni
dhe luftoni, por nuk keni, sepse nuk kërkoni.
3:17 Kurse dituria që vjen nga lart, më së pari është e pastër, pastaj pajtuese, e
butë, e bindur, plot mëshirë dhe fryte të mira, e paanshme dhe jo hipokrite.
3:18 Dhe fryti i drejtësisë mbillet në paqe për ata që bëjnë paqen.

Shkaqet

1 – Për çfarë konfliktesh e ka fjalën këtu Jakobi?
Për rivalitetin midis besimtarëve brenda një kishe lokale (fletë pune). Ne kemi një
informacion të kufizuar, por shprehjet e përdorura nga Jakobi janë të veçanta.
Disa persona donin të kishin një pozitë dominuese në komunitet, kishin zili atë
të të tjerëve, ose përpiqeshin të impononin pikëpamjen e tyre. Kisha ishte teatri
ku zhvilloheshin konfliktet e pakëndshme të pushtetit. (Pali raporton të njëjtën
histori. Ndonjëherë mospajtimet ndodhnin në sferën e doktrinës dhe praktikave
të krishtera – 2 Korintasve 12:20; Titi 3:9.)
Fjalët “luftë” dhe “grindje” nga vargu 1 nuk nënkuptojnë se të krishterët po
grindeshin fizikisht. Grindjet mund të kenë qenë kryesisht verbale. Por, siç pamë
në mësimin e kaluar, dhuna verbale mund të shkaktojë shumë dëm.
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2 – Jakobi dëshiron që ne të shqyrtojmë burimin e këtyre
konflikteve. Çfarë thuhet në pjesën tjetër të vargut 1?
Ato rrjedhin nga dëshirat për kënaqësi (fletë pune), që janë të ngulitura thellë në zemrat
tona. Qëndrimi përbuzës i disa të krishterëve ndodhte për shkak të ambicieve të tyre
personale, etjes për pushtet. Ata mendonin vetëm për interesat e tyre personale
dhe jo ato të kishës. (Jakobi përdor fjalën “kënaqësi” në greqisht, që është asnjanëse,
por në kontekstin e pasazhit, është fjala për kënaqësi jo të shëndosha. Ky varg na
kujton për Jakobi 1:14 mbi subjektin e origjinës së tundimeve.)

Metoda: Çështje studimi
Edhe konfliktet që shpërthejnë sot vijnë nga pasionet e dëshirat që na shtyjnë.
Cilat dëshira të këqija ishin shkaku i grindjeve në situatat e mëposhtme:
•• Pasi kanë humbur lojën, dy futbollistë po zihen në dhomën e zhveshjes.
•• Një i ri debaton me prindërit për vendimin e tyre për të mos ta lënë të shkojë
në disko, të shtunën në mbrëmje.
•• Pasi merr detyrën e korrigjuar, një student del nga klasa duke përplasur
derën.
•• Një i ri mbi biçikletë thërret fjalë ofenduese kundër të afërmit të tij që po ecën
me një skuter klasi.
(Përgjigjet varen nga mënyra sesi interpretohen situatat: ambicia, krenaria, xhelozia,
lakmia.) Në vend që ta lëmë zemërimin të shpërthejë, ne duhet të mendojmë mirë
për motivin që na shtyn.

3 – A kënaqen dëshira tona?
Ne nuk mund të arrijmë atë që duam (fletë pune). Ka aq shumë gjëra që duam të
kemi! Është e pashmangshme që ndonjëherë pritjet tona do të zhgënjehen. Shpesh,
ne tensionohemi, të paaftë për t’u kënaqur me atë që kemi apo me pozitën tonë
sociale.

Pasojat

4 – Jakobi vazhdon duke folur mbi pasojat. Ku të shpien dëshirat
tona të tensionuara, sipas vargut 2?
Vrasje, grindje, luftëra (fletë pune). Zilia shtohet dhe nxit veprime armiqësore, siç
plas një tullumbace i mbushur me shumë ajër.

5 – A ishin të krishterët me të vërtetë “vrasës”?
Fjala nuk duhet të merret në kuptimin fjalë për fjalë. Jakobi e ka fjalën për krimet
morale (fletë pune). Në fakt, sjelljet e fjalët tona mund të lëndojnë jashtë mase dhe
të “shkatërrojnë” një person, pa i shkaktuar fare dhunë fizike. (Te Mateu 5:12-26
Jezusi thekson seriozitetin e zemërimit. Ai i urdhëron ata që duhet të pajtoheshin,
të shkonin menjëherë e të pajtoheshin me vëllezërit).

6 – A mund të mendoni për një tregim Biblik, në të cilin xhelozia
ka çuar në një vrasje të mirëfilltë?
Tregimi i Kainit e Abelit (fletë pune) te Zanafilla 4:1-16. Kaini nuk mund ta duronte
faktin që Perëndia e shihte më me favor ofrimin e të vëllait. Ai nuk e përmban
zemërimin, edhe pas paralajmërimit nga Perëndia. Ai e vrau të vëllanë në fushë. Kjo
dramë është përsëritur gjatë brezave.

Ilustrim: Statistika
Dhunën verbale dhe atë fizike e ndan vetëm një hap. Shumë të rinj në shkolla e kanë
kaluar këtë kufi. Sipas një raporti ministror në Francë, 72,057 vepra të dhunshme
janë regjistruar gjatë vitit shkollor 2002-2003. 70 % e rasteve kanë ndodhur në
kolegje, me 12-15 vjeçarët. Rastet e raportuara:
•• 21,003 raste të dhunës fizike
•• 7,844 vjedhjeje apo tentativë vjedhjeje
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•• 1,952 raste hedhje gurësh ose fishekësh
•• 1, 757 raste shantazhi ose tentativë shantazhi
A përballeni me raste të tilla në shkollë? Si reagoni? Çfarë mund të bëjmë për të
frenuar dhunën?

Qëndrimi i
duhur

7 – Nëse duam të jemi paqebërës, me kë duhet të pajtohemi?
Me Perëndinë (fletë pune). Duke kryer të keqen, njeriu është bërë armik me Perëndinë
(Kolosianëve 1:21).Ai është bërë skllav i pasioneve të tij (Titi 3:3) dhe nuk mundet
të jetojë në paqe me të tjerët. Por, në dashurinë e tij për ne, Perëndia na ka pajtuar
me Veten me anë të flijimit të Birit të tij në kryq (Kolosianëve 1:22). . Jezusi e hoqi
pengesën e mëkatit, që qëndronte midis nesh e Perëndisë. Njeriu mëkatar duhet
vetëm të pranojë me besim ofrimin e pajtimit që i bën Perëndia. Ai duhet të rrokë
dorën që i është shtrirë. A je pajtuar me Perëndinë? A keni bërë paqe me Të?

8 – Cila është “urtësia që vjen nga lart” për të cilën flet Jakobi
në kapitullin 3:17?
Fjala “urtësi” shpesh përdoret për të folur për njohjen apo fjalët e duhura. Por për
Jakobin, ka të bëjë me qëndrimin e duhur. “Urtësia që vjen nga lart” është një mënyrë
të jetuari që frymëzohet prej Perëndisë (fletë pune). Në këtë varg, Jakobi përshkruan
sjelljen e duhur, sipas Perëndisë.

Metoda:
(I vini të rinjtë së bashku në grupe me dy a tre veta dhe u kërkoni që të përmendin
cilësitë e urtësisë nga lista në të majtë, me qëndrimin përputhës në të djathtë.)
Urtësia nga lart
Është e pastër
Është pajtuese

Është e butë
Është e bindur
(elastike, zemërbutë)
Është plot
mëshirë
Jep fryte të mira,
Është e paanshme (pa preferenca e dallime)
Jo hipokrite

Reagon me kontroll e jo
duke humbur kontrollin
E pranoj atë që më kërkohet të bëj, pa kundërshtuar
Dua të jem në paqe me
ata që më rrethojnë
Jam i sinqertë, e flas të
vërtetën me dashuri
Përpiqem të sille mirë
Bëj mirë dhe jam i dashur
me nevojtarët
E dua secilin pa dallim

Bëj shumë gjëra të mira
për të tjerët

(Pasi të korrigjoni skemën, u kërkoni të rinjve që ta rilexojnë listën vetë dhe të
nënvizojnë dy vende në kolonën e majtë, në të cilën duhet të përparojnë). Këto
cilësi bashkohen në mënyrë të mrekullueshme në personin e Jezus Krishtit. Ai
është Bariu i Mirë, i butë dhe zemërbutë (2 Korintasve 10:1). Ai vetë është krejtësisht
i pastër. Ai është e “vërteta”. Ai sjell paqe dhe u kërkon dishepujve që ta përhapin
(krahaso me Mateu 5:9).
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9 – A duhet i krishteri ndonjëherë që të pranojë konfrontimin?
Në cilat situata?
Imagjinoni që po shihni tre të rinj në rrugë, duke ngacmuar një fëmijë. Ata ia
hedhin biçikletën, ia zbrazin çantën në tokë dhe fillojnë ta shqelmojnë. Nuk duhet
të ndërhyni?
Imagjinoni që gjatë pushimit të drekës, shokët fillojnë të flasin mbi gjërat frymërore
dhe njëri prej tyre tallet me Perëndinë me fjalë të këqija. Nuk duhet të përpiqesh
ta ndalosh atë?
Ndonjëherë ne duhet të qëndrojmë për Perëndinë dhe për të mirën (fletë pune). Këto
janë luftëra në të cilat duhet të përfshiheni. Por kini kujdes që në këto raste të
jashtëzakonshme, të mos harroni parimet e besimit të krishterë. Asgjë nuk e
shfajëson një frymë zënke!

16 vjeç e +
Tekste interesante për të analizuar: Mateu 21:12-13 dhe 22:15-21 – Zoti Jezus i dëboi
tregtarët nga tempulli dhe i përmbysi tryezat sepse e kishin kthyer shtëpinë e
Perëndisë në një shpellë hajdutësh. Në rrethana të tjera, Ai i kundërshtoi me forcë
farisenjtë kur e shtrembëruan të vërtetën.
Veprat 4:15-20. Apostujt ishin në konflikt me autoritetet kur ua ndalonin që të
shpallnin ungjillin.

10 – Së fundi, çfarë figure përdor Jakobi në vargu 18 për të na
nxitur që të punojmë për të përhapur paqen?
Duke mbjellë me të korrat në mendje (fletë pune). Të punosh për paqen, nuk është e
lehtë. Por ajo që mbillni do të prodhojë atë që është e drejtë dhe do t’i japë përparësi
marrëdhënieve që kënaqin Perëndinë. (Vargu 18 krijon probleme përkthimi. Fryti i
drejtësisë ose mbillet nga paqebërësit ose për paqebërësit.)

Metoda: Luajtje rolesh
Po të keni kohë, mund të luani situatat me konflikte:
Një baba tronditet kur gjen një pako me cigare në xhepin e xhaketës së djalit të tij
adoleshent. Kur ai i thotë se janë të një shoku, babai nxehet dhe nëna ndërhyn.
Pas mësimit, Davidi i kërkon Markut t’ia huazojë celularin. Ai nuk pranon sepse
Davidi ia kishte marrë atë tre herë po atë ditë. Një grindje shpërthen dhe një i tretë,
Lluka përpiqet të kthejë qetësinë.
(Synimi është që të mendojmë se si të zgjedhim një konflikt. Pas dramatizimit,
diskutoni me të rinjtë atë që ka ndodhur: Çfarë tha Lluka për të qetësuar shokët?
Çfarë vështirësish ndeshi? Ç’mjete të tjera mund të kishte përdorur për të nisur
pajtimin? A duhet të japë mendimin e tij, të mbajë anën e dikujt? Pas diskutimit,
luajeni përsëri skenën me aktorë të rinj.)

Përfundimi
Ndoshta keni parë se disa nga marrëdhëniet tuaja nuk janë të shëndetshme: me
prindërit, mësuesit, shokët apo të tjerë. A doni të mbillni paqen që tash e tutje?
“Largohu nga pasionet rinore dhe bjeru pas drejtësisë, besimit, dashurisë dhe paqes
bashkë me ata që e thërresin në ndihmë Zotin me zemër të pastër” (2 Timoteut 2:22).
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Planet e ardhshme
J a k o b i 4 :13 -16
Objektivi
Që besimtarët e rinj të kuptojnë se e ardhmja është në duart e Perëndisë sovran
T’u vijë keq që kanë bërë ndonjëherë plane arrogante.
T’ia nënshtrojnë planet e tyre vullnetit të Perëndisë në lutje.
Të pa shpëtuarit të mendojnë sesa e shkurtër është jeta dhe të nxiten që të besojnë te
Perëndia dhe të marrin jetën e përjetshme.

Hyrja: Gjuha e fotove
(Para takimit, pritni rreth 50 fotografi të llojeve të ndryshme nga disa revista dhe
vendosini ato mbi tryezë. U kërkoni të rinjve që t’i përgjigjen pyetjes “Cilat janë
planet tuaja”? Mund të jenë plane të shkurtra, të mesme dhe afat-gjata. Ata duhet të
përdorin një a dy foto sipas zgjedhjes së tyre, për të ilustruar përgjigjen e tyre. E njëjta
foto mund të përdoret nga disa persona.)
A do të mund t’i përmbushim këto plane? Ne nuk jemi të sigurt për këtë. Në pasazhin
që do të studiojmë sot, Jakobi na kujton se e ardhmja jonë varet nga Perëndia dhe se
nuk e dimë se çfarë ka e nesërmja për ne (Ndani fletat e punës).

Pasazhi Biblik – Jakobi 4:13-16
13
14
15
16

Planet
tona janë
ndonjëherë
arrogante

Dhe tani, ju që thoni: “Sot ose nesër do të shkojmë në atë qytet, dhe do të
rrijmë atje një vit, do të tregtojmë dhe do të fitojmë”,
ndërsa nuk dini për të nesërmen. Sepse ç’është jeta? Është avull që duket për
pak, dhe pastaj humbet.
Në vend që të thoni: “Në dashtë Zoti dhe në paçim jetë, ne do të bëjmë këtë
ose atë gjë”.
Ju, përkundrazi, mburreni në arrogancën tuaj; çdo mburrje e tillë është e
keqe.

1 – Cilës kategori profesionale i adresohet Jakobi në vargun 13?
Biznesmenët e pasur që bëjnë plane për fitime të reja (fletë pune). Në kohën e Jakobit,
tregtia ishte mjaft e përhapur. Judej të shumtë shkonin në qytetet e Gjirit Mesdhetar
për të bërë biznes. (Mungesa e shprehjes “vëllezërit e mi” dëshmon se Jakobi e ka
fjalën për biznesin në përgjithësi dhe jo vetëm për ata që janë besimtarë.)
Duke lexuar këtë varg, ne mund të shohim një skenë të njohur nga jeta moderne:
biznesmenë që i shpërngulin zyrat në një qytet më të madh për të zhvilluar biznesin
e tyre, të fitojnë një pjesë të madhe të tregut dhe të kenë fitim.

2 – Le të kalojmë tërthorazi përmes vargut 16. Çfarë nuk shkon
me këta njerëz dhe me planet e tyre?
Ata janë arrogantë (fletë pune). Të sigurt në veten e tyre, ata vendosin se ku do të
shkojnë, kur të nisen e për sa kohë do të qëndrojnë, sikur të ishin në kontroll të
plotë të rrethanave. Prandaj Jakobi nuk e kritikon faktin se ata po bëjnë plane, por
e dënon arrogancën me të cilën ecin këta biznesmenë. Ata besojnë se janë zotër
të kohës. “Ne do të shpenzojmë një vit duke kryer biznes në këtë qytet të ri dhe
do të mbushim xhepat mirë. Sukses i garantuar!” Jakobi dëshiron të korrigjojë këtë
arsyetim mburravec. A nuk e kemi edhe ne këtë prirje për të qenë të sigurt për
veten?
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Planet tona
janë mjaft
të pasigurta

3 – Jakobi bën pyetjen e parë në vargun 14. Çfarë dëshiron t’u
kujtojë ai lexuesve të tij?
Ne nuk e dimë se çfarë do të na sjellë e nesërmja (fletë pune).
Biznesmenët që bëjnë plane që një vit përpara, nuk e dinë në fakt se çfarë do t’u
ndodhë të nesërmen. Kontrolli mbi kohën është vetëm një iluzion.

4 – Cilat gjëra mund të dalin në jetët tona dhe të prishin planet
tona?
Ndonjë sëmundje, aksident, sulm terrorist, ndryshim në gjendjen financiare, një
marrëdhënie e re romantike, kthimi i Zotit…(fletë pune). Kthimi i Zotit mund të
ndodhë në çdo çast por këtë do ta studiojmë herën tjetër. Ne jemi të vetëdijshëm
se rrethanat e papritura mund të ndryshojë kursin e jetëve tona. Teknologjia
moderne nuk na lejon t’i largohemi pasigurisë. Ne nuk e dimë fundin e jetës sonë.

5 – Pse e krahason Jakobi jetën me avullin, në pjesën tjetër të
vargut 14?
Sepse jetët tona janë të shkurtra dhe të brishta (fletë pune). Mendoni për mjegullën
e mëngjesit që mbulon një liqen apo një fshat bregdetar. Kur del dielli, mjegulla
shpërndahet dhe ajo zhduket në pak çaste. (Vini re se fjala në greqisht që përdoret
këtu mund të përkthehet “tym”. Ekzistenca jonë është si tymi, që era e shpërndan
menjëherë). Ne nuk duhet të harrojmë që jetët tona janë të shkurtra dhe të
pasigurta.

16 vjeç e +
Librat e Urtësisë në Bibël shpesh flasin për natyrën kalimtare të jetës. Ja disa tekste
që mund të studioni me një grup më të rritur: Jobi 7:7 e krahason jetën me frymën;
Psalmi 90:3-6 me barin që lulëzon në mëngjes dhe fishket në mbrëmje. Psalmi
102:3 me tymin qe zhduket; Ps.almi 44:4 me frymën dhe një hije që kalon. Shih
edhe Psalmi 39:5-8 dhe Fjalët e Urta 27:1

Ilustrim: Të jetosh deri në 100 vjeç
Zoti Rodale ishte kryeredaktori i një reviste amerikane dhe mbrojtësit organikes.
Në moshën 72 vjeçare, ai u shpreh me besim se do të jetonte deri në moshën 100
vjeçare. Sapo u raportua parashikimi i tij në New York Times dhe në televizor, ai vdiq
nga infarkti.

6 – Pra, a duhet të jetojmë me frikë për të nesërmen?
Të kuptuarit e brishtësisë së ekzistencës sonë mund t’i bëj të shqetësohen ata
që jetojnë larg Perëndisë. Te Gjoni 3:36 thuhet: “Kush beson në Birin ka jetë të
përjetshme (fletë pune), kurse kush nuk i bindet Birit nuk do të shohë jetë, por
zemërimi i Perëndisë qëndron mbi të.”
Është thelbësore që të vendosim besimin tonë në Jezus Krishtin, që vdiq në kryq
për mëkatet tona e u ngjall. Pastaj, megjithëse mund të kemi pasiguri mbi jetën
tonë tokësore, destinacioni ynë është i sigurt. Ne gëzojmë jetën e përjetshme me
Perëndinë. A e ke këtë siguri?
Disa të rinj e shohin kthimin në besim si një plan të mëvonshëm. “Më vonë kur të
kem shumë kohë, do të merrem me këtë!”. Por nesër mund të jetë shumë vonë.
Mos e shtyni!

Planet tona
duhet t’i
nënshtrohen
Perëndisë
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7 – Çfarë duhet të bëjmë kur bëjmë plane, sipas vargut 15?
Të themi “Dashtë Zoti” (fletë pune).
Kjo shprehje nuk është një farë formule magjike që duhet thënë shumë herë për
të pasur sukses!

8 – Çfarë qëndrim duhet të pasqyrojnë këto fjalë?
Është një çështje e të pranuarit me modesti se planet tona varen nga Perëndia (fletë
pune). Ndryshe nga ne, Perëndia tashmë e di se çfarë do të ndodhë nesër. Në
madhështinë e Tij Ai kontrollon kursin e ngjarjeve. Ai është zotëruesi i kohës dhe
historisë. Në vend që të lëshohemi pas planeve tona, ne duhet të pranojmë me
përulje sovranitetin e Tij në jetët tona. Suksesi apo dështimi i planeve tona varet
nga Ai. Le t’ia japim projektet tona Atij me besim.

Ilustrim: “DV”
Ndoshta keni vënë re germat “DV” në letra të shkruara nga të krishterët, që do të
thotë “Dashtë Perëndia” nga fjala latine “domino volente”. Këto dy germa shpesh
përdoren kur kanë të bëjnë me projektet e ardhshme. Datat pasohen shpesh nga
“DV”, një zakon që u kujton njerëzve se të gjitha planet janë në vartësi të vullnetit
hyjnor.

Metoda: Tabelë për t'u plotësuar
Perëndia nuk e kundërshton faktin se ne kemi plane për të ardhmen, por na kërkon
që t’ia nënshtrojmë ata vullnetit të tij. Le të shohim se si apostull Pal përpiloi një
sërë projektesh, por e la Perëndinë që të ketë fjalën e fundit në ta. (U kërkoni katër
vullnetarëve që t’i kërkojnë këto tekste dhe t’i lexojnë. Të rinjtë duhet të plotësojnë
tabelën në fletën e punës.)
Apostulli Pal:

Projektet e tij

Nënshtrimi i tij

Veprat 18:21

Të kthehet për të vizituar
efesianët
Të ketë mundësi për t’u
takuar me Romakët
Të qëndrojë për një farë
kohe me korintasit
Të dërgojë Timoteun te
filipianët

Nëse do Perëndia

Romakëve 1:10
1 Korintasve 16:7
Filipianëve 2:19

Nëse ky është vullneti i
Perëndisë
Nëse Zoti e lejon
Duke i besuar Zotit Jezus

Rëndësi ka që të mos themi thjesht “nëse dëshiron Zoti” por të mbështetemi
në vullnetin e Perëndisë. Nëse planet tona dalin me sukses, ne do t’ia japim Atij
lavdinë për këtë. Nëse dështojnë, do të pranojmë me përulje se nuk janë pjesë e
planit të Tij.

9 – Sipas vargut 16, pse kemi prirjen për ta përjashtuar Perëndinë
nga planet tona?
Për shkak të mburrjeve dhe arrogancës sonë (fletë pune). Është krenaria jonë që na
nxit për të bërë plane arrogante. Ne shpallim se mund të jetojmë me forcat tona.
Ne besojmë se jemi të vetë-mjaftueshëm dhe mendojmë vetëm “horizontalisht”.
Krenaria na çon në shpërfilljen e sovranitetit të Perëndisë. Ne e lëmë Atë jashtë
planeve tona. Kjo është marrëzi, sepse Ai është sunduesi mbi gjithçka!

Metoda: Letër imagjinare
(I ndani të rinjtë në grupe me nga katër ose pesë dhe i jepni secilit grup letra, një
laps dhe udhëzimet e mëtejshme).
Ta zëmë se merrni një letër nga një shok:
“I dashur…Duhet të vendos se cilin drejtim të marr në studimet e mia! Unë kam ëndërruar
gjithnjë që të bëhem një mësuese sporti, por më pëlqejnë edhe kompjuterët. Nëna ime
më sheh si inxhinier, por me notat mesatare të këtij viti, nuk mund të shpresoj! Nuk di
çfarë të bëj dhe kam frikë se mos bëj gabim. Si mund ta marr këtë vendim? A mund të
më ndihmosh? A do të lutesh për mua?”
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Përgatit një përgjigje, duke përdorur këshillën e mëposhtme nga Bibla: Jakobi 4:15
(nënshtrojuni vullnetit të Perëndisë); Fjalët e Urta 3:5-6 (duke i besuar drejtimit të
tij); Fjalët e Urta 15:22 (kërkoni këshilla të mira nga të tjerët).

Përfundimi
Ne të gjithë kemi plane ose ëndrra. Ne duhet të kemi kujdes që të mos bëhemi
arrogantë si biznesmenët për të cilët fliste Jakobi. Kujtoni se ekzistenca jonë dhe
aktivitetet tona janë të pasigurta. Ne nuk e dimë se çfarë përmban e nesërmja për
ne. Por në lutje ne mund t’i vëmë projektet tona në duart e Perëndisë tonë sovran
dhe t’i kërkojmë Atij që të na udhëheqë në planet e Tij të përsosura.
Sonte, a dëshiron që t’ia dorëzosh projektet dhe ëndrrat Zotit.
“O Zot, më trego rrugët e tua, më mëso shtigjet e tua…Por unë kam besim te ti, o Zot;
kam thënë: “Ti je Perëndia im”….Ditët e mia janë në dorën tënde; çliromë nga duart e
armiqve të mi” (Psalmi 25:4; 31:14,15).
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Kthimi i Krishtit
Jakobi 5:1-8
Objektivi
Që të rinjtë të kuptojnë se Zoti do të kthehet për të dënuar të padrejtët dhe për të
nderuar besnikët.
Kuptojnë se Krishti mund të kthehet në çdo kohë dhe që të dojë të jetë gati.
Përgatiten për kthimin e Zotit duke ndarë ungjillin me ata që i rrethojnë.
Që të pa shpëtuarit të nxiten për t’i besuar Krishtit, për të qenë ndër ata që Ai do t’i
marrë me vete në lavdi.

Hyrja: Stuhia
A keni parë ndonjëherë nga dritarja duke vënë re se po afrohet stuhia? Era fillon
të fryjë, duke ngritur gjethet në trotuar. Re të mëdha e të zeza janë mbledhur dhe
qielli është errur. Ndonjëherë ju mund të shikoni shpendë grabitqarë që fluturojnë
ultazi. Njerëzit në rrugë vrapojnë për strehë. Të gjithë mbyllin dyert dhe dritaret
para se ato të përplasen nga era. Këto shenja janë paralajmërime të pagabueshme
se një stuhi është gati të shpërthejë!
Në pasazhin e sotëm, Jakobi e ka fjalën për kthimin e Krishtit. Të gjitha shenjat
paralajmëruese tregojnë se po afrohet, por nuk e dimë se çfarë do të ndodhë. Kjo
ditë e madhe do të jetë një ditë tmerri për disa dhe një ditë gëzimi për të tjerë. Le
të sigurohemi që të jemi gati. (Ndani fletët e punës).

Pasazhi Biblik – Jakobi 5:1-4,7-8
1
2
3
4
7
8

Dënimi i të
padrejtëve

Dhe tani ju, o pasanikë: qani dhe vajtoni për të këqijat që do t’ju zënë!
Pasuria juaj u kalb dhe rrobat tuaja i brejti tenja.
Ari dhe argjendi juaj u ndryshkën, dhe ndryshku i tyre do të jetë një dëshmi
kundër jush dhe do t’ju përpijë mishërat si zjarr; keni mbledhur thesare në
ditët e fundit.
Ja, paga që u keni ngrënë punëtorëve që ju korrën arat, po këlthet; dhe
klithmat e atyre që korrën, arritën në vesh të Zotit të ushtrive.
Tani, pra, vëllezër, jini të durueshëm deri në ardhjen e Zotit; shikoni si e pret
me durim bujku frytin e çmuar të tokës, deri sa të marrë shiun e parë dhe të
fundit.
Jini të durueshëm edhe ju dhe forconi zemrat tuaja, sepse ardhja e Zotit është
afër.

1 – Në kapitullin 4 Jakobi u flet tregtarëve të pasur. Kujt po i flet
tani?
Pronarëve të pasur të tokave (fletë pune). Pasazhi përshkruan njerëz shumë të pasur
që kanë toka dhe marrin në punë njerëz, por që janë të këqij dhe shtypës. (Si në
kapitullin e mëparshëm, Jakobi nuk e ka fjalën për pronarët e krishterë të tokave
por në përgjithësi).

2 – Pse duhet të qajnë dhe vajtojnë këta të pasur, vargu 1?
Për shkak të mjerimit që po vjen mbi ta (fletë pune). Kur Zoti Jezus të kthehet ata do
të dënohen rreptësisht.
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16 vjeç e +
Në vargun 1, mënyra sesi është formuluar fjalia, na kujton për një pasazh në Dhjatën
e Vjetër. Profetët i thirrën të padrejtët që të vajtojnë, sepse zemërimi i Perëndisë do
të binte mbi ta. Isaia 13:6.

3 – Në vargjet 2 e 3, Jakobi përdor gjuhë metaforike për pasurinë.
A mund ta interpretoni? Plotësoni fjalitë e mëposhtme.
•• Pasuritë e tyre janë të prishura, i ka ngrënë mola, pra ato nuk kanë asnjë vlerë
nga ana e përjetësisë.
•• Pasuritë e tyre do të jenë një dëshmi kundër tyre dhe do të konsumojnë
mishin e tyre si zjarri pra do të thotë që do të dënohen për shkak të mënyrës së
keqe se si i kanë përdorur pasuritë.

4 – Jakobi jep dy arsye kryesore për dënimin e pronarëve. Cila
është e para sipas vargut 3?
Ata mbledhin me egoizëm pasuritë (fletë pune). Ata mbledhin thesaret pa menduar
për të tjerët. Ata shpërfillin nevojat e atyre përreth. Çfarë marrëzie kur gjykimi
është aq afër!

5 – Cila është arsyeja e dytë për dënimin e tyre, që ua përkeqëson
më shumë situatën, vargu 4?
Ata nuk u japin punëtorëve pagë (fletë pune). Ata jo vetëm që shpërfillin nevojat e
të tjerëve, por edhe rrezikojnë jetët e atyre që varen prej tyre ekonomikisht dhe i
shfrytëzojnë. Akuza e Jakobit bazohet në udhëzimet që Perëndia i kishte dhënë
Izraelit për jetën e tyre sociale (Ligji i Përtërirë 24:14-15, Levitiku 19:13, Jeremia
22:13). Kur një punëtor merrej në punë për të punuar tokën apo për të mbledhur
prodhimet, ai duhet të merrte pagë të drejtë, po atë ditë, para se të perëndonte
dielli. Më i varfëri ndër ta kishte nevojë për para që të blinte ushqime për familjen.
Të mbajturit ose ulja e pagës mund të rrezikonte jetën e punëtorit apo të familjes.

6 – Për çfarë aludon Jakobi në fund të vargut 4 kur thotë se
britmat e korrësve kanë arritur në veshët e Zotit?
Perëndia e njeh të keqen që po bëjnë pronarët dhe do të sjellë drejtësi (fletë pune).
Veprimet e të pasurve nuk janë të fshehura për Zotin. Perëndia është i gjithëdijshëm,
i shenjtë e i plotfuqishëm e nuk do ta lërë të keqen të pandëshkuar.

16 vjeç e +
Britmat që ngjiten te Perëndia përshkruhen gjetkë: Zanafilla 4:10 (gjaku i Abelit),
Zanafilla 18:20-21 (akuzat kundër Sodomës dhe Gomorrës), Eksodi 2:23 (fëmijët e
Izraelit rënkonin në Egjipt).

7 – A ka sot të pasur që fitojnë para duke keqtrajtuar të tjerët?
(Le të japin të rinjtë disa shembuj nga lajmet e përditshme). Ka afaristë ose
politikanë që fitojnë shuma të mëdha parash. Në ditët e sotme mashtrimi mund
të jetë i stërholluar dhe i matur. Por nuk i shpëton dot drejtësisë së Perëndisë (Ju
mund të sillni copa të prera gazetash në të cilat trajtohet ky subjekt).

Metoda: Çështje studimi
(Ju mund t’i ndani të rinjtë në grupe. Pastaj ata mund të lexojnë përmbledhjen e
jetës së Geitsit dhe t’u përgjigjen pyetjeve ide-nxitëse).
Uliam H.Geits është drejtuesi i Microsoft Corporation. Ai ka lindur në Seatle më
1955. Në moshën 13 vjeçare, ai zbuloi të argëtuarit në programim. Në universitetin
e Harvardit, ai zhvilloi një version “bazë” të gjuhës së programimit dhe më 1975,
nisi kompaninë Mikrosoft. Shpejt u bë kryesuesi i pamohueshëm në mbarë botën
në programe dhe shërbime kompjuterike. Në këtë mënyrë Geits u bë njeriu më
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i pasuri në botë. Pasuria e tij është vlerësuar të jetë rreth 50 miliardë dollarë. Ai
me të shoqen janë pronarët e një firme që investon miliarda dollarë në arsimim
dhe projekte humanitare, si fushata kundër SIDËS. Ndër të tjera, përpiqet t’i pajisë
vendet më të varfra me mundësi për kompjuterë dhe Internet.
Çfarë mendoni për këtë njeri të pasur të kohëve moderne? A do të donit të kishit
pasuritë e tij? Cilat do të ishin përfitimet dhe rreziqet? Sipas Psalmit 37:7, çfarë duhet
të bëjmë dhe çfarë nuk duhet të bëjmë kur përballemi me njeriun “që i shkojnë
mbarë punët e veta”?

Shpërblim
për besnikët

8 – Pastaj Jakobi u flet besimtarëve. Cila është këshilla kryesore
që ai jep në dy vargjet e fundit?
Ata duhet të jenë të durueshëm (fletë pune). Të krishterët në ato kohë abuzoheshin
shpesh. Prandaj Jakobi i nxit që të qëndrojnë, të mos dorëzohen, por të qëndrojnë
besnikë ndaj shpresës së tyre: ata e dinë se Zoti do të kthehet!

Metoda: Plotësoni tabelën
Në vargun 7, Jakobi e krahason pritjen e të krishterit me një bujk. Plotësoni tabelën
në fletën e punës për të treguar këtë krahasim. (Vini re fjalën që Jakobi përdor në
tabelë në fletën tuaj të punës për të treguar dikë që punon tokën; mund të jetë një
bujk, kultivues vreshtash ose një kopshtar).
Bujku
…duhet të punojë e të hedhë farën
…vështron qiellin dhe pret për shiun.
…do të ketë korrje të çmuara

I krishteri
…duhet t’i shërbejë Perëndisë dhe të
ndajë ungjillin.
…vendos shpresat në kthimin e Zotit.
…do të nderohet dhe shpërblehet nga
Perëndia

Në Palestinë shiu njomte tokën gjatë pjesës së parë të vjeshtës dhe në fillim të
pranverës. Këto shira ishin të rralla, jetike dhe priteshin me ankth (Jeremia 5:24). Në
të njëjtën mënyrë ne presim me padurim për kthimin e Zotit.

9 – Si mund të përgatitet besimtari për ardhjen e Zotit?
Duke ndarë ndër të tjera lajmin e mirë të Ungjillit (fleta e punës). Perëndia kujdeset
për çdo qenie njerëzore dhe nuk do që ndokush të humbasë (2 Pjetrit 3:9). Nëse
jeni ndër ata që presin për kthimin e Shpëtimtarit, kujtoni se nuk duhet të jetë një
pritje pasive. Zoti i të korrave dëshiron që ju të punoni. A ka pjesëtarë të familjes
që nuk e njohin Zotin? A ju shkon mendja për një shok me të cilin mund të ndani
atë që Zoti ka bërë për ju? Shikoni për mundësitë që ju jep Perëndia për të ndarë
besimin. Bëni gjithçka që mundeni, me qëllim që kur të kthehet Krishti, edhe ata
të gëzohen! Mbillni Fjalën e jetës dhe pritni për “shirat e vjeshtës e të pranverës”!

10 – Cili është “shpërblimi” që do të marrë besimtari kur të
kthehet Zoti?
Ka aq shumë aspekte, sa që nuk mund t’i analizojmë të gjitha sot. Ja disa:
2 Timoteut 4:8: ai do të ketë drejtësi të përjetshme.
2 Thesalonikasve 1:7: ai do të gëzojë prehje.
2 Timoteut 2:12: ai do të mbretërojë me Krishtin.
Daniel 12:3: ai do të shkëlqejë përjetë si yjet.
Kjo është lumturia që do të merrni nëse jeni gati kur të kthehet Krishti.
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11 – Në vargun e fundit, Jakobi flet për ardhjen e Zotit që
është “afër”. Por ne kemi rreth 2000 vjet që presim! Si mund të
shpjegohet thënia e Jakobit?
Ardhja e Zotit është afër, pra mund të ndodhë në çdo kohë (fleta e punës). Kujtoni
shembullin e stuhisë për të cilën folëm në fillim të studimit. Ne thamë se stuhia
ishte afër, sepse kishte shumë shenja që tregonin se po vinte dhe atmosfera ishte
rënduar. Por disa orë mund të kalojnë para se të shpërthejë dhe shira të bollshëm
të bien. Gjëmimet e para të bubullimës mund të na shtyjnë të brofim. Po ashtu,
ne nuk e dimë ditën apo orën se kur do të vijë Zoti. Më shumë rëndësi ka që ne të
jemi gati e të mbrojtur. (Tekste të tjera interesante për t’u shqyrtuar: 2 Pjetrit 3:4-10;
Marku 13:32-33; Lluka 12:40).

12 – A jeni gati për kthimin e Krishtit?
Mendoni gjatë për këtë pyetje. Ndoshta jeni si ata për të cilët folëm në fillim të
mësimit tonë, ata që joshen nga dashuria për para e nga pamja e jashtme, pa e
kuptuar se ku i shpien zgjedhjet që bëjnë.
Romakëve 3:23-24 “sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë,
por janë shfajësuar falas me anë të hirit të tij, nëpërmjet shpengimit që është në
Krishtin Jezus”. A doni të merrni dhuratën e Perëndisë? A doni të jeni gati për Ditën
e Madhe dhe të lejoheni që të hyni në praninë e Perëndisë? Kthehuni prej mëkatit
dhe jetoni për Krishtin që tash e tutje. Atëherë do të jeni të sigurt se Jezusi do të
kthehet për ju!

Përfundimi: Tërmete
Kalifornia shpesh është goditur nga tërmete. Prandaj një baba u tha fëmijëve që të
vishnin këpucët e të mbanin një llambë me bateri nën shtrat, para se të flinin. Kur
toka të dridhej, dritaret do të përplaseshin e energjia elektrike do të ndërpritej. Me
këpucët të mbathura, fëmijët mund të ecnin mbi xhamat e thyera e me dritën e
llambës me bateri, ata mund të gjenin rrugën në errësirë. Çdo fëmijë duhet të ishte
gati! Edhe ju duhet të jeni gati për kthimin e Krishtit!
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Lutja

Jakobi 5:13-18

Objektivi
Që besimtarët e rinj të kuptojnë se lutja i aftëson apo i lejon që të kenë një marrëdhënie të ngushtë me Perëndinë.
Kuptojnë se lutja është e efektshme kur bëhet me besim.
Përpiqen të luten më shumë ditët e ardhshme, sidomos për të sëmurët.
Të pa shpëtuarit të kuptojnë se duhet t’i besojnë Zotit Jezus dhe të bëhen fëmijë të
Perëndisë nëse duan që të gëzojnë privilegjin e lutjes.

Hyrja
(Ndani fletët e punës dhe u kërkoni të rinjve që t’u përgjigjen dy pyetjeve).
Cili është reagimi i parë kur ndesheni me një vështirësi? Nënvizo një nga dy kutitë.
 Përpiqem të zgjidh vetë problemin.
 I kërkoj Perëndisë të më ndihmojë.
 Kërkoj këshillën e prindërve.
 I telefonoj një shoku dhe flas me të për këtë.
Dhe cili është reagimi juaj i parë kur ndodh diçka e mirë? Përsëri nënvizo njërën
prej dy kutive?
 Kënaqem vetëm me lajmin e mirë.
 Gëzohem së bashku me shokët.
 Ua them menjëherë prindërve.
 I them Perëndisë sesa mirënjohës jam.
Në vështirësi ne priremi ndonjëherë që të presim para se të kërkojmë ndihmën
e Perëndisë. Në të njëjtën mënyrë, kur ka arsye për t’u gëzuar, ne ndonjëherë
harrojmë që ta falenderojmë Atë për bekimet e tij. Teksti që do të studiojmë sot i
nxit fëmijët e Perëndisë që t’i japin lutjes përparësinë!

Pasazhi Biblik – Jakobi 5:13-18
13
14
15
16
17
18

Lutuni në
çdo situatë
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A vuan ndonjë nga ju? Le të lutet. A është i gëzuar ndokush? Le të këndojë psalme!
A është i sëmurë ndonjë nga ju? Le të thërrasë pleqtë e kishës dhe ata të luten
përmbi të, dhe le ta lyejnë me vaj në emër të Zotit,
dhe lutja e besimit do ta shpëtojë të sëmurin dhe Zoti do ta mëkëmbë; dhe
nëse ka bërë mëkate, ato do t’i falen.
Rrëfeni fajet njeri tjetrit dhe lutuni për njeri tjetrin, që të shëroheni; shumë
fuqi ka lutja e të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt.
Elia ishte një njeri me të njëjtat pasionet tona, dhe u lut intensivisht që të mos
binte shi, edhe nuk ra shi mbi dhe për tre vjet e gjashtë muaj.
Dhe u lut përsëri dhe qielli dha shi edhe dheu dha frytin e vet.

1 – Para se të studiojmë këtë pasazh, a mund të më jepni
përkufizimin e lutjes?
Është të flasësh me Perëndinë (fleta e punës). Lutja na ndihmon që të qëndrojmë në
një marrëdhënie të ngushtë me Të çdo ditë. Besimtari ka një privilegj të madh që të
flasë me Perëndinë lirisht. Veshi i Atit kthehet tek secili prej fëmijëve të Tij.
A i përket familjes së Perëndisë? Sipas Gjoni 1:12, Zoti u jep privilegjin që të bëhen
fëmijë të Perëndisë ata që e kanë pranuar Atë dhe kanë besuar në emrin e Tij.

Nëse kjo ndodh me ty, është hequr pengesa e mëkatit që të ka ndarë nga Perëndia
dhe mund të gëzosh një marrëdhënie personale me Perëndinë, Atin tënd.

2 – Në cilat situata na nxit Jakobi për t’u lutur-vargjet 13 e 14?
Në vuajtje, gëzime dhe sëmundje (fleta e punës). Duhet të kthehemi te Zoti në çdo
rrethanë. Le të mos ngurrojmë që të ndajmë me Të shqetësimet e nevojat tona. Nuk ka
asnjë problem që të jetë tepër i vogël sa të mos i interesojë Perëndisë, apo tepër i madh
sa Perëndia të mos e zgjidhë. Por le të vijmë tek Ai edhe kur jemi të lumtur. Atëherë
lutja jonë përmban lavdërime e falenderime, siç na sugjeron Jakobi në tekst. (Një tjetër
pasazh në të cilin të kënduarit e lutja janë të lidhura ngushtë është 1 Korintasve 14:15).

16 vjeç e +
Nxitja e Jakobit për t’u lutur në çdo rrethanë përsëritet gjetkë në Shkrime: Psalmi
50:14-15, 23; 1 Thesalonikasve 5:17; Efesianëve 6:18-20.

3 – A flisni me Perëndinë kur ndodheni në vështirësi, por edhe
kur jeni të gëzuar?

Lutje për të
sëmurët

Disa të krishterë luten vetëm kur ndeshen me një krizë. Mirë bëjnë që i thërrasin
Zotit por duhet të kenë parasysh se lutja nuk është vetëm një “SOS” (thirrje
e ndihmës së shpejtë) në rast e urgjence. Është të qenit në një marrëdhënie të
ngushtë me Atin tonë. Ne mund të jetojmë ditët tona me Të, të ndajmë gëzimet e
shqetësimet tona me Të. Po ashtu me anë të lutjes ne kërkojmë të mbështetemi tek
Ai dhe e lëmë që të na udhëheqë.
(Pasi na ka nxitur që të lutemi personalisht në çdo rrethanë, tani Jakobi thekson
vlerën e të luturit së bashku, sidomos për të sëmurët. Ai përmend subjekte të
debatueshme në vargjet 15 e 16. Ne nuk do të kalojmë në hollësi).

4 – Çfarë duhet të bëjë një i sëmurë, sipas vargut 14?
T’u kërkojë pleqve të kishës që të luten për të (fleta e punës). Pleqtë kujdeseshin për pjesëtarët
e kishës lokale. Kur një i sëmurë u kërkonte ndihmë, ishte e natyrshme që ata të mblidheshin
së bashku për t’u lutur për atë person. (Në tekstin origjinal, vargu 14 thotë se ata u lutën
për të sëmurin. Ndërsa luteshin, ata mund të kenë vënë duart mbi të sëmurin).

Metoda: Shënoni kutinë e saktë
Sipas pjesës së dytë të vargut 14, pleqtë derdhën pak vaj mbi të sëmurin para se të
luteshin për të. Le të përpiqemi të kuptojmë kuptimin e kësaj. Lexojeni vetë listën
e mëposhtme të shpjegimeve dhe shënoni atë që ju duket më e mirë.
 Përdorimi i vajit nuk përmendet e as shpjegohet në vende të tjera të Biblës. (Kjo
kuti nuk duhet të shënohet. Marku 6:13 përmend vajosjen e të sëmurit me vaj që
të shërohet. Po ashtu vajosja me vaj është diçka e shpeshtë në Dhjatën e Vjetër).
 Vaji përdorej si ilaç. (Tekste të tilla si Isaia 1:6 dhe Lluka 10:34 na kujtojnë se vaji
shpesh përdorej për të shëruar plagët. Por mund të përdorej edhe nga vetë i
sëmuri ose nga një mik i tij. Pra ky përdorim i vajit është mjaft i ndryshëm nga
përdorimi i pleqve që simbolikisht derdhnin vaj mbi të sëmurët).
 Pleqtë e vajosnin të sëmurin me vaj për ta shenjtëruar, për t’ia besuar kujdesit
të Perëndisë. (Sipas Eksodi 40:15, 1 Samuel 10:1 dhe shumë pasazheve të
tjera të Dhjatës së Vjetër, vajosja me vaj kishte për qëllim të përkushtonte
një person tek Perëndia për një qëllim të caktuar. Ne mund të supozojmë se
në kishën e Dhjatës së Re, pleqtë bënë të njëjtën gjë për ta shenjtëruar të
sëmurin për Perëndinë dhe për t’i kërkuar Atij që t’i kushtojë vëmendje të
veçantë të sëmurit. Praktikohet akoma sot në shumë kisha, si një shtesë e mirë
ndaj lutjes për shërim).
 Vaji ka një “efekt magjik” që mund të shkaktojë shërim. (Sigurisht që kjo nuk
është e vërtetë. Ne duhet të kemi kujdes që të mos ta veçojmë përdorimin
e vajit nga konteksti në të cilin Jakobi e përmend atë: reagimi i kishës lokale
ndaj sëmundjes. Kisha dërgon përfaqësuesit e vet që kujdesen për të sëmurin,
e lyejnë me vaj dhe luten për të. Theksi është mbi lutjen. Perëndia vetëm
mund të shërojë).
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5 – Çfarë mund të bëjë Perëndia për të sëmurin në përgjigje të
lutjes, vargu 15?
Ta shpëtojë e shërojë (fleta e punës). Perëndia e njeh përsosmërisht çdo molekulë të
trupit tonë. Ai mund të ndërhyjë dhe shërojë sëmundjen. (Zakonisht fjala “shpëtoj”
përdoret për çlirim frymëror, por Jakobi ka shumë mundësi që e përdor këtu në
lidhje me shërimin fizik).
Por, Perëndia dëshiron që ne të marrim pjesë në punën e Tij. Ndonëse Ai nuk ka nevojë
për ne, Perëndia dëshiron që ne të bashkëpunojmë me Të. Ai ka vendosur që ne të jemi
bashkëpunëtorët e Tij. Përgjegjësia jonë është që të lutemi personalisht dhe së bashku
me kishën lokale. Nëse kërkesat tona përputhen me vullnetin e Tij, ai do të ndërhyjë
dhe shërojë të sëmurin. A e kuptoni se lutjet tuaja mund të kenë një ndikim të madh?

6 – Jakobi na tregon se duhet të lutemi me besim. Çfarë do të thotë?
Ne duhet të besojmë se Perëndia është i plotfuqishëm por edhe të besojmë në urtësinë
e Tij (fleta e punës). Në kapitullin e parë Jakobi na nxiti që të lutem me vendosmëri,
pa dyshuar por të bindur se Perëndia do të ndërhyjë. Por ne duhet edhe të pranojmë
urtësinë e pafund të Perëndisë. Ndonjëherë kërkesat tona nuk janë në përputhje me
vullnetin e Tij (2 Korintasve 12:7-9). Vetëm Ai e di atë që është më e mira.

Ilustrim: Një lojë formuese
A ju pëlqejnë lojërat formuese? Ndonjëherë ngecni. Vazhdoni e kërkoni për një
copëz të caktuar në mes të shumë të tjerave. Duhet të provoni çdo copëz një nga
një që të gjeni atë që shkon. Më në fund, e gjeni copëzën me formën e duhur. Ajo
shkon me figurën e bukur dhe ju lejon që të vazhdoni me gjëegjëzën.
Po ashtu, edhe lutja jonë mund të jetë ndonjëherë shkurajuese. Ne e kuptojmë se
lutjet tona nuk marrin përgjigje. Por Perëndia dëshiron që ne të ngulmojmë duke u
mbështetur në ndihmën e tij. “Lutja e besimit” siç e quan Jakobi, përputhet shumë
mirë me vullnetin e Perëndisë dhe merr përgjigje.

7 – Pastaj Jakobi përmend një pengesë ndaj shërimit. Cila është
kjo pengesë dhe si mund ta kapërcejmë?
Mëkati – ne duhet ta rrëfejmë atë (fleta e punës). Bibla na mëson se sëmundja mund
të ndodhë për shkak të një mëkati (shih sidomos 1 Korintasve 11:27-30). Por kjo nuk
është gjithnjë e vërtetë (Gjoni 9:3). Duket, se në fund të vargut 15, Jakobi flet për
këtë situatë të veçantë. Nëse një i sëmurë ka kryer një mëkat, mund të kthehet tek
Zoti në lutje dhe të marrë faljen e tij. Kjo na tregon se kur jemi të sëmurë, duhet të
analizojmë jetën tonë frymore dhe nëse kuptojmë se kemi mëkatuar, i kërkojmë
Zotit që të falë shkeljet tona.
Vargu 16 vazhdon duke theksuar nevojën për t’i rrëfyer mëkatet njëri-tjetrit.
Nëse kemi mëkatuar kundër një vëllai, ne duhet ta pranojmë se jemi fajtorë dhe
t’i kërkojmë që të na falë. (Shënim: rrëfimi ndaj “njëri-tjetrit” nuk ishte vetëm një
çështje private. Në kishën e hershme të krishterët i rrëfenin mëkatet publikisht
gjatë shërbesës, sidomos kur ishte ndikuar i tërë komuniteti).

Metoda: Çështje studim
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(Ju mund t’i ndani të rinjtë në grupe. Ata do të lexojnë përmbledhjen e jetës së
Jonit dhe do t’u përgjigjen dy pyetjeve).
Joni Erikson ishte një vajzë e re e krishterë, që i pëlqente sporti dhe kishte rezultate
të mira në shkollë. Ajo shpesh i kërkonte Zotit që ta ndihmonte atë për ta njohur
Atë dhe për t’i shërbyer më mirë. Një ditë ajo u zhyt në gjirin Çesaspik në SHBA. Qafa
iu përplas në një shkëmb dhe u paralizua. Nga ana njerëzore ishte e pamundur që
ajo të shërohej. Të krishterët u bashkuan së bashku dhe për ta vajosur atë me vaj
dhe iu përgjëruan Perëndisë që ajo të ecte përsëri, por ajo mbeti e paralizuar. Gjatë
kësaj sprove, marrëdhënia e saj me Perëndinë u thellua më shumë dhe ajo pati
shumë raste për t’i shërbyer Atij. Ajo ftohej në konferenca për të dhënë dëshminë
dhe shkroi libra që tani njihen mbarë botën.
1. Cilës prej lutjeve të Jonit, iu përgjigj Perëndia dhe në ç’mënyrë?
2. Çfarë qëndrimi duhet të kemi kur kalojmë përmes sprovave si sëmundja?

Lutuni si
profeti Elia

8 – Për të treguar sesa e efektshme është lutja, Jakobi merr
shembull profetin Elia në vargjet 17 e 18. Çfarë dini për të?
Libri i Mbretërve na tregon se si Elia ishte lajmëtari i Perëndisë për të denoncuar
mëkatin e Izraelit dhe për të kryer mrekulli të jashtëzakonshme. Jeta e tij në tokë
përfundoi në një mënyrë të jashtëzakonshme, pasi u mor në qiell në një qerre të
zjarrtë. Po ashtu ai ishte një njeri i lutjes.

9 – Jakobi na tregon se Elia u lut për thatësirë, pastaj u lut që
shiu të kthehej. Pse duhet t’i kërkonte gjëra të tilla Perëndisë?
1 Mbretërve 17:1; 18:1.
Ai e dinte se në këtë mënyrë Perëndia do të disiplinonte Izraelin (fleta e punës). Mbreti
Ashab “bëri ato gjëra që shihen me sy të keq nga Zoti më tepër se ata që e kishin
paraprirë” (1 Mbretërve 16:30). Prandaj Perëndia vendosi që ta ndëshkonte duke
mbajtur shiun për tre vjet e gjysmë. Elia e njihte vullnetin e Perëndisë. Lutja e tij
ishte marrë nga Fjala e Perëndisë dhe kishte për qëllim lavdinë e Perëndisë. (Tekste
të tjera në të njëjtën linjë janë Mateu 26:39; 1 Gjoni 5:14). Kur ne lutemi, duhet t’i
përshtatim lutjet sipas asaj që dimë rreth Perëndisë dhe vullnetit të tij për ne. Fjala
e Perëndisë është baza ku i formojmë lutjet tona.

10 – Si u lut Elia dhe cili ishte rezultati?
Shih edhe 1 Mbretërve 18:41-46.
Ai u lut me ngulm dhe përgjigjja ishte mbresëlënëse (fleta e punës). Sipas 1 Mbretërve
18, Elia vuri fytyrën midis gjunjëve, që mendja t’i përqendrohej krejtësisht te
Perëndia. Ai e dërgoi shërbëtorin e tij në mal tetë herë për të shikuar drejt detit
dhe për të parë shenjat e para të përgjigjes së Perëndisë ndaj lutjes së tij. Më
në fund, shërbëtori vuri re një re të vogël nga larg. Fundi i tregimit është shumë
mbresëlënëse: pas më se tre vjet thatësire, shira të bollshëm ranë mbi tokë. Ne
duhet të mësojmë të lutemi me ngulm dhe besim. Atëherë jeta jonë dhe e atyre që
na rrethojnë do të bekohet jashtë mase.

11 – Çfarë detajesh na jep Jakobi në vargun 17 për të na treguar
se fuqia e lutjes mund të jetë edhe e jona?
Elia ishte një njeri me natyrë të ngjashme me tonën (fleta e punës). Edhe ju mund
të provoni fuqinë e lutjes. Nuk është thjesht vetëm për disa heronj besimi. E
rëndësishme është që të doni të bëni vullnetin e Perëndisë dhe t’i jepni Atij lavdi.
Atëherë do të zbuloni sesa e fuqishme dhe e efektshme mund të jetë lutja.

Përfundimi
Ky studim ka qenë një mundësi që ju dhe unë të analizojmë jetën tonë të lutjes. A
jetoni në një marrëdhënie të ngushtë me Zotin? A luteni për të sëmurët? A e keni
kuptuar efektshmërinë e madhe të lutjes? Le të qëndrojmë disa çaste në heshtje
për t’i treguar Perëndisë se duam ta njohim Atë më nga afër dhe të jetojmë më afër
zemrës së Tij. (Koha e qetë).

Shtesë: Anije kozmike që afrohen
Imagjinoni që punoni për Qendrën Hapësinore Ndërkombëtare. Radarët tuaj kanë
vënë re një armatë anijesh kozmike që po i drejtohen tokës. Këto mjete të tepër të
sofistikuara vijnë nga një qytetërim që është shumë më i zhvilluar sesa i joni. Ju
shqetësoheni dhe vendosni t’u dërgoni një mesazh. Por si do të reagojnë ata?
1. Çfarë ngjashmërie ka kjo situatë me lutjen?
2. Çfarë ndryshimi të madh ka?
Kur lutemi, ne e kemi fjalën për një person pafundësisht më të madh dhe të zgjuar
se ne. Por ne e dimë se Perëndia na dëgjon, na kupton dhe do më të mirën për ne.
Ne mund të ndajmë gëzimet dhe shqetësimet tona me Të.
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