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

Disa metoda kërkojnë shumë kohë. Është
Mësimet janë shkruar për 11-15 vjeçarë por mirë të ndahet mësimi në dy pjesë, për të
mund të përshtaten edhe për një grup me përdorur plotësisht metodat.
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të qartë të ungjillit, ndërsa disa të tjera i
Nëse mësuesi duhet të mbulojë mësimin
ndihmojnë të krishterët e rinj në ecjen e tyre
njëherësh, do t’i duhet të zgjedhë idetë që
me Perëndinë, por disa prej tyre janë një
janë më të dobishme për grupin dhe ta lërë
kombinim i të dyjave.
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të manualit. Teksti i
Është mjaft e rëndësishme që jo vetëm mësimit tregon se ku duhen përdorur. Ju lutem
ta japim mësim doktrinën, por edhe ta vini re se ato mbrohen me të drejtat e autorit
zbatojmë me besnikëri. Adoleshentët duhet dhe mund të përdoren vetëm nga zotëruesi i të
të inkurajohen që t’i zbatojnë mësimet në drejtave.
praktikë në jetën e tyre të përditshme.
Nëse vizualet do të përdoren në një grup të
Një objektiv shtesë
jepet për të treguar vogël, ata mund të zmadhohen në letër ose
se si të pashpëtuarit duhet t’i përgjigjen karton. Në një grup të madh, është mirë të
mësimit.
fotokopjohen.
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Hyrje

Mësuesi mund të përdorë dosjet Power
Point, në CD.
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Përmbledhje Vizuali

Disa vizuale nuk duhet të zbulohen
përnjëherësh. Mësuesi mund të vendosë
mbulesa
Në botë por jo
dhe t’i heqë
4 nga bota
Kush ka të drejtë
pak nga pak
5 në këtë botë?
Si u gjendëm
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6 Psekëtëjambotë?në ndërsa jep
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mësimin.
Pë2rmÇfarë
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Ku duhet
uali
Viz
7
të shkoj në
Kjo mund
këtë botë?
3 Kubotë?je në këtë
të ndihmojë
në ruajtjen
e vëmendjes. “Vizuali përmbledhës”
duhet të përdoret për të përmbledhur
mësimet e mëparshme dhe për të shpjeguar
vazhdimësinë. Përsëri është më mirë të
zbulohet pak nga pak.
Materialet për shpërndarje duhet të
fotokopjohen dhe t’u ndahen adoleshentëve.
Ata përfshijnë disa ide krijuese: fjalëkryqe,
tabela, pyetje etj. Adoleshentët mund t’i
plotësojnë ato gjatë programit ose më vonë
në shtëpi. Do t’i ndihmojë që të përsëritin
mësimet dhe të mësojnë përmendësh pikat
kryesore.
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Të shtosh
ngjyra me CD-në

CD-ja përmban:

Të gjitha vizualet
në bardhë e zi dhe
me ngjyra në Adobe
Acrobat PDF dhe Power Point.

Të gjitha Materialet për shpërndarje në
bardhë e zi dhe me ngjyra në PDF.
Shpresojmë që ky material të jetë një bekim
për shumë mësues dhe adoleshentë ●

Si u gjendëm
në këtë botë? (1)
Synimet: Duam që adoleshentët:
të shohin problemin me teorinë e
evolucionit dhe të pranojnë që rrëfimi
biblik i krijimit është i vërtetë.
të forcohen në besimin e tyre në
Perëndinë si Krijues
të kenë siguri në Fjalën e Perëndisë
të përjetojnë besimin shpëtues në një
Perëndi të gjithëfuqishëm

Hyrje: Skeç ora e mësimit në shkenca
Kërkojini dy prej adoleshentëve që më parë që
të përgatisin një skeç të vogël. Njëri do të luajë
rolin e Indrit dhe tjetri rolin e mësuesit.
Skena 1: Indri është në shtëpi duke lexuar
Biblën e tij para se të shkojë në shkollë. Ai lexon
me zë të lartë nga Zanafilla 1:1-5, 26-27 dhe
lutet, “Zot, të falenderoj për krijimin tënd të
mrekullueshëm. Faleminderit që ke bërë të gjitha
gjërat e mrekullueshme që shoh rreth meje dhe
faleminderit gjithashtu që je Krijuesi im.”
Skena 2: (Në shkollë – për mjete shtesë sillni
një çantë shkolle dhe vendosni disa libra dhe
stilolapsa mbi një tavolinë). Indri dëgjon ndërsa
mësuesi i orës shkencore thotë, “Rreth 15,000
milionë vjet më parë ndodhi një shpërthim
masiv. Kjo ishte pika e fillimit të të gjithë
materies në univers; në këtë kohë gjithashtu
filluan hapësira dhe koha. Me kalimin e
kohës u shfaq universi që ne njohim dhe jeta e
njerëzve dhe kafshëve. Kjo teori është pranuar
përgjithësisht prej shkencëtarëve si teoria më
e mirë që kanë për të shpjeguar origjinën e
universit ...”
Indri mendon me zë të larë, “Mësuesi im thotë
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që “shpërthimi i madh” është shpjegimi më i
mirë për mënyrën se si gjendemi këtu ... Por
Bibla thotë se Perëndia na krijoi ... e gjitha kjo
është shumë e ngatërruar...” Ai shikon përreth
dhe pyet, “Si u gjendëm në këtë botë?”
Si filloi jeta? A ndodhi gjithçka rastësisht?
A i bëri Perëndia të gjitha në gjashtë ditë? A
kemi ardhur vërtetë nga majmunët? Këto janë
pyetje të mira që kanë nevojë për përgjigje.
Përgjigja duhet të jetë faktike dhe shkencore.
Një përgjigje e njohur është se një formë
e thjeshtë jete filloi me një lloj shpërthimi
apo “big bang”. Pastaj sugjerohet se ajo
formë e veçuar jete evoluoi ose ndryshoi në
forma më të komplikuar jete, duke evoluar
përfundimisht në racën njerëzore, ashtu si
jemi ne sot.

Metoda: Big beng (Shpërthimi i madh)
Merrni në fotografi nga një revistë, priteni në
copa të vogla, bëjini rrotulla dhe futini brenda
një tullumbaceje të shfryrë. Fryni tullumbacen.
Tregojini adoleshentëve që do ta plasni
tullumbacen dhe se ata duhet të vëzhgojnë se çfarë
do të ndodhë me copat e letrës. Plaseni atë dhe
pyesni, “A kanë rënë copat e letrës në dysheme
duke formuar një fotografi? A është në rregull ajo
që po shikoni në dysheme, apo është rrëmujë?”
Sigurisht që është rrëmujë.
A mundet, që i gjithë kompleksiteti që shohim
në botën që na rrethon sot, të ketë rrjedhur
vërtetë prej një shpërthimi të madh ose
thjeshtë rastësisht? Vështirë se ndodh kjo?
E megjithatë, në pjesën më të madhe
të shkollave sot, “teoria e evolucionit”
jepet mësim si një fakt. Evolucioni është
procesi me anë të të cilit lloje të ndryshme
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Si u gjendëm në këtë botë? (1)

organizmash të gjalla mendohet të jenë
zhvilluar gradualisht nga format më të
thjeshta në më komplekset gjatë miliona
vjetësh. Procesi ka tre tipare kryesore:
• Mutacioni – ndryshimet në kodin
gjenetik shkaktuan shtimin e
kompleksitetit në organizmat.
• Përzgjedhja – vënia kundër njëri tjetrit,
mbijeton më i forti.
• Koha – ky proces është kaq i ngadaltë sa
duhen miliona vjet.
Për shumë njerëz sot në botë evolucioni
shpjegon se si erdhëm ne këtu. E megjithatë
ka probleme të mëdha me këtë teori. Ne
do të kalojmë
1 Është vetëm një teori
kohë duke
2 Përfshin shumë “supozime”
3 “Hallkat që mungojnë,” akoma mungojnë
shikuar
4 Toka nuk është aq e vjetër
shtatë prej
Nuk jep shpjegime për varrezat e kafshëve
i
Vizu5 al
6 Darvini e të tjerët nuk ishin të bindur
tyre. (Tregoni
17 Përpiqet të shpjegojë jetën pa Perëndinë
Vizualin 1).
Vizuali 1

MËSIMI

7

probleme
me
evolucionin

Shtatë probleme me evolucionin
1. Është vetëm një teori
Është e rëndësishme të kuptojmë dhe të
pranojmë që evolucioni është vetëm një
teori. Një teori është një sugjerim ose një
pikëpamje spekulative – nuk bazohet në fakte
të provuara por në supozime. Fatkeqësisht
evolucioni jepet si fakt në shumë shkolla dhe
në pjesën më të madhe të dokumentarëve dhe
programeve televizive për faunën. Si pasojë
njerëzit e kanë pranuar këtë teori si fakt.
Kjo teori u parashtrua prej shumë njerëzve
përgjatë shekujve, por u bë popullore prej Çarls
Darvinit i cili ka jetuar në vitet 1809-1892. Ai
lundroi nëpër botë si natyralist. Ai u kthye i
izoluar në shtëpinë e tij në Kent England dhe
shkroi teoritë e tij mbi origjinën e jetës. Më
1859 ai publikoi një libër shumë ndikues që
quhej Origjina e specieve me anë të Përzgjedhjes
Natyrore.
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Teoria e Darvinit se evolucioni është përgjegjës
për origjinën e të gjitha specieve të gjalla,
nuk ka qenë dhe kurrë nuk do të vendoset si
fakt. E megjithatë, për shkak të shkrimeve
të Darvinit, shumë njerëz sot nuk besojnë që
Perëndia i ka krijuar ata, por në vend të kësaj
besojnë që janë produkt i rastësisë.

2. Përfshin shumë “supozime”
Shkenca ka të bëjë me matje, vëzhgime,
vlerësime dhe rezultate të analizuara prej
një eksperimenti ose një situate të jetës reale.
Problemi me evolucionin është se askush nuk
mund të japë një dëshmi bindëse për atë që
ka ndodhur vërtetë. Nuk kishte asnjë qenie
njerëzore atje që të vëzhgonte fillimin e jetës
dhe ndryshimet e supozuara të specieve të
ndryshme. Janë bërë shumë supozime dhe
hamendësime. Në librin e Darvinit, “Origjina
e Specieve” shprehja si, “mund të ketë qenë”
ose diçka e ngjashme me këtë, shfaqet mbi
tetëqind herë!
Megjithatë ka diçka për të cilën mund të jemi
të sigurt – Perëndia ishte atje! Në Bibël Ai na
jep një raport të saktë mbi botën dhe se si Ai e
krijoi atë (Zanafilla 1:1) – pa supozime, vetëm
një dhe i vetmi Perëndi i gjithëpushtetshëm që
flet me autoritet (2 Timoteut 3:16).

3. “Hallkat që mungojnë,” akoma mungojnë
Evolucionistët mendojnë se format njëqelizore
të jetës u zhvilluan në forma jete të thjeshta,
pastaj në peshq, zvarranikë, zogj, kafshë
dhe pastaj njeri. Darvini reklamoi një
pikëpamje të quajtur “mbijetesa e më të
fortit”, duke deklaruar që kafsha më e fortë
dhe që përshtatej më shumë mbijetoi dhe
përfundimisht ndryshoi në një formë jete “më
të lartë”. Prandaj ndërmjet specieve duhet të
ketë faza të ndërmjetme. Është e rëndësishme
të pranojmë që brenda një specieje, kafshë dhe
zogj mund të përshtaten sipas ndryshimeve
përreth, por kjo nuk çon në specie të reja.
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Evolucionistët kanë prodhuar disa
faza “hallkash që mungojnë” ndërmjet
majmunëve dhe njeriut. Megjithatë, të gjitha
këto dolën mashtrime. Kryesisht këto ishin
të sajuara nga vetëm pak kocka dhe shumë
imagjinatë! Hallkat që mungojnë, sipas
supozimeve midis zogjve dhe zvarranikëve,
gjithashtu kanë qenë jo bindëse.
Kjo do të thotë që peshkaqenët prodhuan
peshkaqenë të vegjël, gardalinat prodhuan
gardalina të vogla dhe gjirafat prodhuan
gjirafa të vogla. Ata nuk ndryshuan në
specie të reja, ose nuk u bashkuan me specie
të tjera për të prodhuar një specie të re ose
një hallkë që mungon.
Si përmbledhje, hallkat që mungojnë midis
specieve, të cilat janë thelbësore për të
provuar evolucionin, akoma mungojnë!!

NDARJA E MËSIMIT
4. Toka nuk është aq e vjetër
Evolucionistë besojnë se duhet të jenë
dashur miliona vite, në mënyrë që format
e thjeshta të jetës të ndryshonin dhe të
zhvilloheshin rastësisht në njeri. Jepet
mësim, si të ishte fakt që toka është e vjetër.
Kur lexon për dinosaurët apo dëgjon një
program për faunën, numra si 50 milionë
vjet, ose 200 milionë vjet përmenden si
fakte, madje as si mosha e mundshme.
Një enciklopedi i përshkruan dinosaurët
si “zvarranikë parahistorik që jetuan gjatë
periudhës Mesozoike nga 225 milionë deri
në 645 milionë vjet më parë.”

Metoda: Videoklipi/libri

Evolucionistët e mbështesin idenë e tyre të një
toke të vjetër duke përdorur një teori tjetër.
Ajo sugjeron që “e tashmja është çelësi i së
ardhmes.” Një shembull që jepet është ai i
maleve që ndryshojnë ngadalë dhe kështu ata
duhet të kenë ndryshuar gjithmonë ngadalë
për mijëra vjet. Sigurisht që kjo teori nuk
llogarit përmbytjen botërore në kohën e
Noeut, e cila i zhvendosi papritmas gurët dhe
jo për mijëra vjet (2 Pjetrit 3:5-6)
Evolucionistët gjithashtu tregojnë për
shtresat shkëmbore, duke deklaruar që forma
të thjeshta jete janë fosilizuar në shkëmbinjtë
“më të vjetër”. Diagrame shtresash
shkëmbinjsh të mirë-formuara shfaqen nëpër
tekstet shkollore, por në asnjë vend të botës
nuk ekziston një kolonë e tillë gjeologjike
e plotë. Zakonisht ka dy ose tre shtresa dhe
edhe në këtë rast ndonjëherë shkëmbinjtë të
cilët evolucionistët i kanë deklaruar si më të
vjetër janë sipër! Rrëfimi biblik i përmbytjes
shpjegon formacionet e pazakonta të shtresave
shkëmbore. Përmbysja masive e sipërfaqes së
tokës, e shkaktuar prej përmbytjes dhe prej
ujërave nga thellësia, formuan kombinime
shumë të pazakonta të shkëmbit.
Ka shumë më tepër fakte të tjera të
komplikuara që tregojnë një tokë të re në
moshë. Njëri prej argumenteve më pak të
komplikuara, që tregon një tokë të re është
se nëse i mbledhim të gjitha vitet që na
tregohen në gjenealogjinë biblike (edhe nëse
lemë hapësira) totali është shumë më pak se
dhjetëmijë vjet.
Pavarësisht nga supozimet dhe teoritë e
evolucionistëve, akoma nuk ka fakte shkencore
të provuara që ta kundërshtojnë këtë.

Për të ilustruar pikën e mësipërme, tregoni një
videoklip të shkurtër prej një filmi të historisë së
5. Nuk jep shpjegime për të gjitha varrezat
natyrës ku lexuesi përdor terma si “miliona vjet”.
masive të kafshëve
Si alternativë përdorni një tekst shkollor që flet
Në të gjithë botën janë duke u zbuluar kocka
për shkencën ose diçka që e keni printuar prej
një uebsajti shkencor të krijuar nga adoleshentë. fosile. Kockat mbeten pas kalbjes së pjesëve
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MËSIMI

1

Si u gjendëm në këtë botë? (1)

të buta të kafshës. Krijesat fosilizohen në
këtë mënyrë vetëm nëse varrosen në sediment
menjëherë gjatë ose direkt pas vdekjes. Shumë
fosile kafshësh janë gjetur në një pozicion
që tregon vdekje të menjëhershme. Në të
vërtetë një numër shumë i madh fosilesh
kafshësh janë gjetur bashkë, që tregon për një
katastrofë të papritur. Mamuthët janë gjetur
të ruajtur në akull në Siberi me bar të njomë
në gojën e tyre, që përsëri sugjeron një vdekje
të menjëhershme. Një shembull tjetër është
një grup minatorësh në Belgjikë që papritur
zbuluan se ishin të rrethuar nga kocka të
stërmëdha. U thirrën ekspertët dhe u zbulua
se ata kishin gërmuar në mes të eshtrave të
fosilizuara të dinosaurit Iguanodon. Në atë
zonë u gjetën edhe tridhjetë Iguanodon të
tjerë. Ata ishin rrëmbyer poshtë në një luginë
të thellë dhe ishin mbuluar me sediment.
Evolucioni nuk mund t’i shpjegojë siç duhet
këto shembuj, por Bibla mund t’i shpjegojë!
Përmbytja e madhe në ditët e Noeut e
regjistruar tek Zanafilla 7! Tufa kafshësh
u zhdukën menjëherë dhe shpesh shumë
dhunshëm për shkak të ndikimit të rrymave
të ujit të shkaktuara nga shiu dhe nga uji
i shpellave të thella të tokës. Përmbytja e
madhe nuk është një përrallë! Ajo ndodhi
dhe eshtrat e të gjitha llojeve të kafshëve
janë provë e kësaj. Dinosarurët nuk janë në
kundërshtim me rrëfimin e Biblës. Jobi 40:1516 flet për një kafshë që quhej behemoth.
Përshkruhet si një kafshë e stërmadhe me një
bisht si një pemë kedri dhe me kocka si shufra
hekuri, ka mundësi një dinosaur barngrënës.

• Xhorxh Marsden (një evolucionist) tha
me ndershmëri, “Është thjeshtë e vështirë
që të besosh se rregulli i mahnitshëm
i jetës në tokë rrodhi spontanisht prej
rrëmujës së fillimit të universit.” Është një
fakt shkencor i pranuar që rregulli nuk
mund të dalë në mënyrë spontane nga
rrëmuja.
• Sër Artur Keith (anatomist dhe
antropolog) tha, “Evolucioni është i
pavërtetuar dhe i pavërtetueshëm.”
Ndoshta thellë këta njerëz e dinin që
krijimi prej Perëndisë është i vetmi
shpjegim i mundshëm për botën që ne
njohim sot.
• Darvini pranoi me ndershmëri që, “Ka
dy ose tre milionë speciesh në tokë... por
duhet thënë që, pavarësisht nga të gjitha
përpjekjet e vëzhguesve të trajnuar, nuk
është regjistruar as edhe një ndryshim i
një specieje në një tjetër.”
Këta njerëz kishin dyshime dhe pikëpyetje
për teoritë e tyre. Megjithatë Fjala e
Perëndisë flet me autoritet dhe nuk lë vend
për dyshime (Zanafilla 1:1).

7. Përpiqet të shpjegojë jetën pa Perëndinë
Arsyeja kryesore që evolucioni është kaq
popullor është se përfundimisht largon
nevojën për Perëndinë ose për një Krijues.
Njerëzit pranojnë me shpejtësi çdo evidencë
që tregon se nuk ka Perëndi, sepse kështu ata
mund të jetojnë për veten e tyre dhe të kënaqen
në mëkat pa kufizime.

Vargu i parë fare në Bibël detyron lexuesin të
bëj një zgjedhje të thjeshtë. (Lexoni Zanafilla
6. Darvini dhe vetë evolucionistët e tjerë
1:1). Ose e besoni që Ai i ka krijuar të gjitha
nuk ishin të bindur
ose besoni që Ai nuk i krijoi. Nëse Ai nuk i
Dëgjoni citimet e mëposhtme dhe vërini këto
krijoi, atëherë ju dhe unë këtu jemi rastësisht.
në kontrast me deklaratat e qarta të Perëndisë
Perëndia nuk na ka krijuar dhe si rrjedhim
në Fjalën e Tij Biblën. (Shpërndajini këto citime nuk jemi përgjegjës ndaj Atij. Mund t’i jetojmë
më parë dhe tani kërkojini adoleshentëve të
jetët tona si të na pëlqejë. Por, nëse ka një
lexojnë nga një secili me zë të lartë).
Perëndi (dhe ka) atëherë jemi përgjegjës ndaj
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Atij për çdo gjë, duke përfshirë edhe mënyrën
se si jetojmë dhe reagimin tonë ndaj mënyrës se
si Ai ka siguruar për shpëtimin tonë. Një ditë
të gjithë ne do t’i japim llogari Perëndisë për
jetët tona (Romakëve 14:12). A do të besoni
teoritë e pavërtetuara të njeriut mëkatar apo
do të besoni në Perëndinë e gjallë i cili krijoi të
gjitha gjërat?
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Përfundimi
E mbani mend Indrin që pamë tek skeçi në
fillim të mësimit tonë? Situata me të cilën ai u
përball ka mundësi të jetë njëra prej situatave
me të cilën ju do të përballeni gjithashtu. Do
të takoni shumë njerëz të cilët nuk besojnë
atë që thotë Bibla për mënyrën se si u krijua
bota, por në vend të kësaj ata besojnë se
jemi këtu si rrjedhim i një procesi evolucioni
përgjatë shumë viteve. Kur përballeni me këtë
pamje, mbani mend të gjitha gjërat që kemi
mësuar sot. Evolucioni është vetëm një teori.
Siç e kemi parë, ka shumë gjëra për këtë të
cilat thjeshtë nuk përputhen. Në vend që të
besoni në një teori, vendosni besimin tuaj në
Perëndinë e gjithëfuqishëm i cili bëri këtë
botë të mrekullueshme në të cilën ne jetojmë.
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Plotësoni vendet bosh: teori; supozime; hallkat; toka; varrezat;
kafshëve; Darvini; evolucionistët; jetën.
Zanafilla 1:1 Në fillim Perëndia krijoi qiellin dhe tokën.

Në mësimin tonë të ardhshëm, ne do të
zbulojnë, shumë nga gjërat e mrekullueshme
që Ai ka bërë. Vetëm Perëndia e ka përgjigjen
për pyetjen, “Si u gjendëm në këtë botë?”
Besojini Atij.
7 PROBLEMET

Materiali 1
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Të gjitha fjalët në kutiat janë në gjëagjëzën e mësipërme.
Plotësojini vendet bosh dhe pastaj gjeni dhe rrethojini fjalët në kutinë e fjalëve.
1. Është vetëm një

Materiali

.

2. Përfshin shumë “
3. “
4.

1

”.

që mungojnë,” akoma mungojnë.
nuk është aq e vjetër.

5. Nuk jep shpjegime për të gjitha
6.

7. Përpiqet të shpjegojë

e

dhe vetë

.
e tjerë nuk ishin të bindur .

Metoda: Duke
kërkuar lidhjet
Fotokopjoni dhe
shpërndani materialin
1. Adoleshentët mund ta
plotësojnë gjatë programit
ose më vonë në shtëpi. ●

pa Perëndinë.

Plotësoni vargun: Zanafilla 1:1: ____________________________________
_________________________________________________________
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MËSIMI

1

Si u gjendëm në këtë botë? (1)

12

Si u gjendëm
në këtë botë? (2)
Synimet: Ne duam që adoleshentët:

Më

Bota

i
m
i
s

2

një orë të caktuar dhe e bletë atë.

Ja një pyetje edhe më e madhe. “Si u
gjendëm në këtë botë?” Si mund ta gjejmë
përgjigjen? A ishte ndokush atje kur po
krijohej bota? A mund të na tregojë ky
person se çfarë ndodhi? Perëndia ishte atje
të kenë siguri në besimin e tyre ndërsa
që në fillim fare të krijimit. (Jobi 38:4). Ai
shohin që shumë gjëra në botën tonë
foli – Ai krijoi – Ai vëzhgoi (Psalm 33:6-9).
çojnë për tek Krijuesi
E gjitha është e regjistruar për ne në Bibël
të mësojnë për evidencat e krijimit të cilat (Zanafilla 1:3-4).
mund t’i përdorin në ungjillizimin e tyre
Tregoni
personal.
ne e dimë se Perëndia …
Vizualin 2.
të pendohen për mënyrën e tyre të të
… egziston
… ka folur
Me besim
jetuarit sikur Perëndia të mos ekzistonte,
Vizuali
… i ka krijuar
ne e dimë se
duke e njohur Atë si Krijuesin e tyre dhe
të gjitha gjërat
2
Perëndia...
të marrin faljen e Tij.
...ekziston – Bibla asnjëherë nuk ka
Ky është një mësim shumë i gjatë për shkak të
për qëllim të provojë faktin që ka një
domosdoshmërisë të të pasurit vëmendje deri
Perëndi apo të provojë që Ai i krijoi të
në detaje, që kjo temë kërkon. Mund ta bëni
gjitha gjërat. Bibla e pranon si të vërtetë
këtë mësim në dy pjesë. Në të kundërt mund të
faktin e padiskutueshëm të Perëndisë
zgjidhni që të përmendni vetëm shkurtimisht,
që nga vargu i parë i Biblës – “në fillim
ose t’i kapërceni, disa prej shtatë krijimeve
Perëndia...” (Zanafilla 1:1). Perëndia
mahnitëse.
ishte gjithmonë atje (Psalmi 90:2).
Me besim ne e dimë se Ai ekziston
Hyrje: Nga erdhi?
(Hebrenjve 11:6).
Vendosni një gotë me qumësht mbi tavolinë dhe
...ka folur – Në Bibël Perëndia na
pyesni, “Si erdhi kjo këtu?” Lërini adoleshentët
ka treguar se si u krijua gjithçka
që të tregojnë fazat e ndryshme: lopa hëngri
(Hebrenjve 11:3). Ai vazhdoi t’i fliste
bar; fshatari moli lopën; kamioni solli
njerëzimit nëpërmjet mrekullisë së
qumështin në baxho; pasterizimi; paketimi;
krijimit që e rrethon (Romakëve 1:20).
supermarketi; blerja; e hedhur në gotë. A është
Në Bibël, Krijuesi ynë na tregon se çfarë
një fakt apo një teori? Mendoni për të gjithë
pret prej nesh (p.sh. Eksodi 20).
njerëzit që kanë vëzhguar fazat e ndryshme
...i ka krijuar të gjitha gjërat – Nuk
nga lopa deri tek kjo gotë: fshatari, shoferi i
mund ta provojmë shkencërisht
kamionit, punëtori i baxhos, të rinj që vendosin
krijimin. Nga ana tjetër, as edhe ndonjë
mallin në supermarket. Mund të tregoni edhe
fakt shkencor i vërtetë nuk bien në
faturën e supermarketit si provë që ishit atje në
të peshojnë evidencat dhe të dalin në
përfundimin që bota natyrore dhe
njerëzimi janë vepër e një Perëndie
Krijues.

Vizuali 2

13

2

Si u gjendëm në këtë botë? (2)

kundërshtim me rrëfimin e krijimit.
Kështu që ne e pranojmë me besim që
ka një Perëndi, që Ai ka folur dhe që
Ai ka krijuar të gjitha gjërat (Gjoni 1:3;
Kolosianëve 1:16).
Në mësimin tonë të fundit ne zbuluam
që teoria e evolucionit nuk është e vërtetë.
Kështu që, “Si u gjendem në këtë botë?”
Ku mund ta gjejmë përgjigjen për këtë
pyetje shumë të rëndësishme? Perëndia i
ka përgjigjet dhe Ai ka regjistruar gjithçka
në Fjalën e Tij, Biblën. (Kërkojini njërit prej
adoleshentëve të lexojë Zanafilla 1:1-2).
Le të vazhdojmë tani punën mbi këtë themel
të fortë dhe të shohim Zanafillën 1:1.
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Vizuali 3

ditët e krijimit

rësirë
Dritë dhe er
ell
qi
e
Det dh

re
Tokë pjello

natës
tës dhe të
Dritat e di

Vizuali

e zogj
Peshq dh

3

imi
dhe njerëz
të tokës
Kafshë

m dhe
Pushi

(Lexoni Zanafillën 1:1-2 përsëri). Këto vargje
na tregojnë qartë se Perëndia foli dhe se Ai
krijoi çdo gjë në gjashtë ditë literale. Ne e
dimë që janë gjashtë ditë të vërteta, sepse
fjala hebreje e përdorur për fjalën “ditë”
është e njëjta fjalë që është përdorur në
pjesë të tjera të Dhjatës së Vjetër për “një
kohë njëzetë e katër orëshe”. Disa njerëz
do të përpiqen të na bindin që gjashtë ditët
përfaqësojnë miliona vjet, duke futur më
shumë evolucionin. Por kjo është vetëm një
përpjekje për t’i dhënë teorisë së evolucionit
ca besueshmëri, duke e përzier atë me
rrëfimin e Biblës.

Metoda: Çfarë u krijua dhe kur?
Shpërndani
materialin
2 dhe jepini
adoleshentëve
Materiali
kohë për ta
2
plotësuar duke
përdorur Biblat
e tyre. Pastaj vazhdoni me mësimin e mëposhtëm.
ditët e
krijimit

ditët e
krijimit

ia i bëri të gjitha
zogu.
zogj – Perënd
Peshq dhe ve detare dhe çdo llojë
llojet e krijesa
– Perëndia bëri
dhe të natës
Dritat e ditësdhe yjet.
diellin, hënën
dhe e
dia pushoi
shijim – Perën
Pushim dhetë ditën e shtatë.
bëri të shenj

kafshët,
i bëri të gjitha shtu bëri
– Perëndia
. Ai gjitha
njerëzimi
uri më i madh ve.
tokës dhe
Kafshë të i vogël deri tek dinosa
e kafshë
mbretërinë
i më
nga insekt
mbi të gjithë
të sundonte
njeriun që
n dhe

kafshët,
i bëri të gjitha shtu bëri
– Perëndia
. Ai gjitha
njerëzimi
uri më i madh ve.
tokës dhe
Kafshë të i vogël deri tek dinosa
e kafshë
mbretërinë
i më
nga insekt
mbi të gjithë
të sundonte
njeriun që
n dhe

ujin
dia e ndau Kjo solli
tokë.
qiell – Perën
Det dhe pjesë të tij lart mbi sur për gjallesat.
vendosi njënjë ambjenti të përso
nga
e
u tokën
krijimin
ndia e nda ësisë – bar,
t e bim
lore – Perë
Tokë pjelbëri të gjitha lloje
i
deti. Ai pemë.
dhe
bimë

ujin
dia e ndau Kjo solli
tokë.
qiell – Perën
Det dhe pjesë të tij lart mbi sur për gjallesat.
vendosi njënjë ambjenti të përso
nga
e
u tokën
krijimin
ndia e nda ësisë – bar,
t e bim
lore – Perë
Tokë pjelbëri të gjitha lloje
i
deti. Ai pemë.
dhe
ë
bim

krijoi dritë
– Perëndia irën “nat ë”.
errësirë
ti errës
Dritë dhe ” dhe Ai e quaj
e quajti “ditë
dhe e

Vendosni numrin
e duhur në krah të çdo përshkrimi.
Mund të përdorni Biblën tuaj (Zanafilla 1-2).

14

ia i bëri të gjitha
zogu.
zogj – Perënd
Peshq dhe ve detare dhe çdo llojë
llojet e krijesa
– Perëndia bëri
dhe të natës
Dritat e ditësdhe yjet.
diellin, hënën
dhe e
dia pushoi
shijim – Perën
Pushim dhetë ditën e shtatë.
bëri të shenj

krijoi dritë
– Perëndia irën “nat ë”.
errësirë
ti errës
Dritë dhe ” dhe Ai e quaj
e quajti “ditë
dhe e

Vendosni numrin
e duhur në krah të çdo përshkrimi.
Mund të përdorni Biblën tuaj (Zanafilla 1-2).

Shtatë ditët e krijimit
Shtatë ditët e krijimit
tek Zanafilla 1-2 janë
si më poshtë:
(Tregoni Vizualin 3).

shijim

Dita një

Dritë dhe errësirë – Perëndia
krijoi dritën dhe e quajti “ditë”
dhe Ai e quajti errësirën “natë”.

Dita dy

Det dhe qiell – Perëndia e ndau
ujin dhe e vendosi një pjesë të tij
lart mbi tokë. Kjo solli krijimin
e një ambienti të përsosur për
gjallesat.

Dita tre

Tokë pjellore – Perëndia e
ndau tokën nga deti. Ai i bëri
të gjitha llojet e bimësisë – bar,
bimë dhe pemë.

Dita katër

Dritat e ditës dhe të natës –
Perëndia bëri diellin, hënën dhe
yjet.

Dita pesë

Peshq dhe zogj – Perëndia i
bëri të gjitha llojet e krijesave
detare dhe çdo lloj zogu.

Ditë literale

Materiali 2

MËSIMI

Dita gjashtë Kafshët të tokës dhe njerëzimi
– Perëndia i bëri të gjitha
kafshët, nga insekti më i vogël
deri tek dinosauri më i madh.
Ai gjithashtu bëri njeriun
që të sundonte mbi të gjithë
mbretërinë e kafshëve.
Dita shtatë

Pushim dhe shijim – Perëndia
pushoi dhe e bëri të shenjtë
ditën e shtatë.

NDARJA E MËSIMIT
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Kur shikoni sesa
i rregullt dhe sa
mahnitshmërisht
i ndërlikuar është
krijimi i Perëndisë,
është për t’u habitur që
Vizuali
shumë njerëz akoma
4
besojnë se e gjithë kjo
erdhi prej një aksidenti
të quajtur “big bang” (shpërthimi i madh)
dhe nga ku na doli kjo mrekulli që është sot.
Kur shohim format komplekse të jetës që na
rrethojnë në botën tonë, i vetmi përfundim
logjik në të cilin mund dalim është se prapa
gjithë kësaj duhet të jetë një Krijues.
(Trego Vizualin 4). Shikoni këtë pamje. Nëse
do t’i hidhja pjesët e kësaj ore nga dritarja e
katit të njëzetë, a ka shans që kur këto pjesë
të prekin tokën, të zbresin në një mënyrë të
tillë që ora të formohet e plotë dhe të jetë
duke punuar? Po nëse do të shkoja në katin e
pesëdhjetë apo në të njëqindin, a do ta rriste
kjo shansin për ta bërë orën të punojë? Jo!
Në të njëjtën mënyrë, duket po aq marrëzi
që të thuash që format komplekse të jetës në
tokë erdhën në ekzistencë prej faktorëve të
evolucionit që përfshijnë këtu edhe miliona
vjet. Nuk ka rëndësi se sa miliona vjet prisni,
disa gjëra nuk do të ndodhin kurrë! Ato janë
kaq komplekse – nuk mund të shpjegohen
thjeshtë nga rastësia. E gjithë evidenca të
çon në një Dizenjues.

Metoda: Zbuloni shtatë krijime të
mahnitshme
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Vizuali 5

krijime të mahnitshme!

Vizuali

5

(Tregoni Vizualin
5). Kemi parë shtatë
probleme të evolucionit
dhe shtatë ditët e
krijimit të regjistruara
në Zanafillën 1. Tani le
të shohim shtatë gjëra
të mrekullueshme, të

cilat Perëndia i planifikoi dhe i krijoi dhe të
cilat nuk mund të kenë evoluar ose të kenë
ndodhur rastësisht.
Materiali 3

7 krijime të mahnitshme !
1. Bleta
Nëse një burim ushqimi është afër bleta bën një vallëzim rrethor në sipërfaqe të kosheres. Ajo lëviz
në një rreth prej dy ose tre centimetrash dhe pastaj rrotullohet në kahun e kundërt. Nëse është larg
ajo lëviz në formën e “numrit tetë”. Drejtimin e burimit të ushqimit bleta e tregon duke lëvizur në
numrin tetë.
Perëndia i bëri bletët me këtë sistem komunikimi si pjesë të natyrës së tyre.

2. Milingonat derëtare
Ato janë në gjendje të ngrenë pesha 50 herë më të rënda se pesha e tyre. Disa milingona punojnë si
roje për të mbrojtur folenë nga ndërhyrësit. E mahnitshmja është se milingonat derëtare i kanë kokat
e trye në një formë të veçantë që përshtatet me hyrjen.
Perëndia i dizenjoi ato në mënyrë të tillë që pjesa më e madhe e milingonave të kenë koka me formë
të zakonshme dhe vetëm derëtaret të kenë koka të dizenjuara në formë të veçantë për qëllimin e tyre.

3. Buzëmbëli oriental
Një peshk mjaft i madh që quhet “buzëmbëli oriental”, ka si pjesë të dietës së tij peshqit më të vegjël.
E megjithatë ai e fut kocën e vogël me vija blu në gojë dhe e nxjerr prapë pa e ngrënë! Pse? Pastron
dhëmbët e buzëmbëlit oriental!
Perëndia e dizenjoi kështu.

4. Syri i njeriut

137 000 000 është një numër shumë i madh. Syri i njeriut ka këtë numër qelizash të vëçanta. Ato
marrin dritën dhe e kthejnë në sinjale elektrike, të cilat udhëtojnë përmes nervit optik me treqind
milje (480 km) në orë. Kur truri ynë merr sinjalet, formohet një pamje dhe ne shohim atë që ka hyrë
në sytë tanë.
Sugjerimi se gjërat ndryshuan për mirë gjatë periudhave të gjata kohore, nuk është fare i mundshëm.

5. Mrekullia e vogël e Perëndisë
Ka mbi 300 specie kolibri. Mund të fluturojë deri në 80 km/orë (50 milje/orë). Nëse do të
funksiononim me nivelin e tyre të energjisë, zemrat tona do të rrihnin njëmijë herë në minut,
temperatura e trupit tonë do të arrinte 400C dhe do të shpërthenim në flakë!
Në mënyrë që të mund të mbijetonin, ata duhet të kenë pasur nevojë për të gjitha këto karakteristika
të veçanta që nga fillimi, jo për ndonjë të ashtuquajtur proces evolucioni të ndodhur përgjatë miliona
viteve. Me të vërtetë kolibri është mrekulli e vogël e Perëndisë.

Materiali
6. Balena Blu

3

Balena blu është e kundërta e përmasave të kolibrit të vogël. Peshon deri në 120 ton (ekuivalenti i 28
elefantëve!) Mund të shkojë deri në 33 metra (108 këmbë) e gjatë kur rritet. Disa balena prodhojnë
deri në 700 litra qumësht në ditë.
Vetëm disa prej gjërave të mahnitshme për balenat, të cilat vetëm një Krijues i madh mund t’i ketë dizenjuar.

7. Planeti Tokë

Mendoni për rendin që Perëndia vendosi për Tokën – rrotullimi i tokës jep ditën dhe natën; katër stinët; e
vendosur pikërisht në distancën e duhur prej diellit në mënyrë që as të mos digjeshim dhe as të mos ngrinim për
vdekje; boshti i tokës i vendosur saktësisht në këndin e duhur në mënyrë që oqeanet të mos përmbytin tokën.
Toka është me të vërtetë një vend i mahnitshëm, por është vetëm një pikëz e vogël në mes të galaktikave pa fund të
universit. Nuk është për t’u çuditur që psalmisti pyet veten se pse Perëndia është i interesuar në ne (Psalmi 8:3-4).

Ndajini adoleshentët
në grupe dhe jepini çdo
personi një kopje të
materialit 3. Jepini një
ose dy shembuj secilit
grup. Jepuni atyre kohë
për të përgatitur një
prezantim të shkurtër
dhe lërini që t’ia tregojnë
gjetjet e tyre të gjithë
grupit.

Metodë opsionale: Plotësoni faktet.

7

Materiali 4

të mahnitshme!
krijime
Shkruani disa fakte interesante për këto krijime të mahnitshme!

Bleta

Milingonat derëtare
Buzëmbëli oriental
Syri i njeriut
Mrekullia e vogël e
Perëndisë

Materiali

4

Balena Blu
Planeti Tokë

Mund ta jepni mësim
këtë pjesë vetë, pa
punën e grupit. Për
të pasur vëmendjen
e adoleshentëve,
shpërndani manualin 4
dhe lërini adoleshentët
të plotësojnë vendet bosh
ndërsa jepni mësimin.

Çfarëdo mundësie që të përdorni, paraqitja
e pamjeve të krijesave të ndryshme që
përmenden, do t’ ju ndihmonte. Këto mund të
shkarkohen nga interneti dhe, ose të printohen,
ose të shfaqen në një projektor.

Shtatë krijime të mahnitshme
Vallëzimi i bletëve
Bletët jetojnë me nektar, të cilin ato e marrin
nga lulet. Ato i mbushin qeset e tyre të mjaltit
me nektar dhe pastaj fluturojnë për në zgjua
për të kontribuar në të ushqyerit e mijëra
bletëve të tjera. Sasia e vogël që ajo mund të
mbajë nuk i sjell ndonjë ndryshim të madh
rezervës ushqimore, por ajo ka një mënyrë të
mahnitshme komunikimi me bletët e tjera
për t’i treguar se ku ndodhet ushqimi.
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Si u gjendëm në këtë botë? (2)

Nëse një burim ushqimi është afër bleta
bën një vallëzim rrethor në sipërfaqe të
kosheres. Ajo lëviz në një rreth prej dy ose
tre centimetrash dhe pastaj rrotullohet në
kahun e kundërt. Nëse është larg ajo lëviz
në formën e “numrit tetë”. Bleta gjithashtu
tregon distancën nëpërmjet shpejtësisë së
lëvizjes së barkut të saj ndërsa bën këtë
vallëzim. Lëvizja e shpejtë tregon se ushqimi
është afër dhe lëvizja e ngadaltë tregon
se ushqimi është mjaft larg. Drejtimin e
burimit të ushqimit bleta e tregon duke
lëvizur në numrin tetë. Drejt lart do të thotë
drejt diellit. Poshtë do të thotë larg diellit.
Nëse bleta lëviz më një kënd larg diellit, ky
është këndi në të cilin ato duhet të fluturojnë
për të gjetur ushqimin.

e folesë duke e bllokuar vrimën me trupat
e tyre. E mahnitshmja është se milingonat
derëtare i kanë kokat e tyre në një formë të
veçantë që përshtatet me hyrjen. Kokat e tyre
janë të rrafshuara dhe në formën e një tape
për t’iu përshtatur vrimës. Nëse vrima është
tepër e madhe për një milingonë, atëherë
disa prej tyre bashkëpunojnë së bashku për
ta bllokuar. Kokat e tyre janë të forcuara
në mënyrë të veçantë dhe madje edhe të
kamufluara për t’iu përshtatur lëvores së
pemës. Kur një milingonë do të hyjë në fole,
ato trokasin në lëvoren e pemës dhe derëtaret
i njohin nëpërmjet nuhatjes para se t’i lënë të
hyjnë.

Disa milingona punojnë si roje për të
mbrojtur folenë nga ndërhyrësit. Ato e
kalojnë gjithë jetën e tyre duke ruajtur hyrjen

Njëqind e tridhjetë e shtatë milionë. Një
numër shumë i madh! Çfarë kuptimi ka?
Syri i njeriut ka këtë numër qelizash të

Perëndia i dizenjoi ato në mënyrë të tillë
që pjesa më e madhe e milingonave të kenë
koka me formë të zakonshme dhe vetëm
Tani, a mund të ketë evoluar kjo? Si kanë
mbijetuar bletët para se të vendosej mënyra e derëtaret të kenë koka të dizenjuara në
komunikimit? Edhe nëse një blete të mençur formë të veçantë për qëllimin e tyre.
i shkoi në mend kjo metodë komunikimi, si
ua shpjegoi ajo bletëve të tjera se çfarë donte Buzëmbli oriental
të thoshte me këto lëvizje të çuditshme?
Le të përmendim shkurtimisht një
Shpjegimi i vërtetë është se Perëndia i bëri
marrëdhënie pune të mrekullueshme, të
bletët me këtë sistem komunikimi si pjesë të
cilën e dizenjoi Perëndia. Një peshk mjaft
natyrës së tyre.
i madh që quhet “buzëmbli oriental”, ka si
pjesë të dietës së tij peshqit më të vegjël. E
Milingonat derëtare
megjithatë ai e fut kocën e vogël me vija blu
në gojë dhe e nxjerr prapë pa e ngrënë! Pse?
Një krijesë tjetër e mahnitshme është
milingona (Fjalët e Urta 6:6-8). Milingonat Koca e vogël me vija blu pastron dhëmbët e
“buzëmblit oriental”! Ajo hyn brenda dhe
janë disa prej punëtorëve më të mëdhenj në
mbretërinë e kafshëve. Ato janë në gjendje të pastron parazitët dhe mbetjet nga dhëmbët
ngrenë pesha pesëdhjetë herë më të rënda se e të zotit të shtëpisë dhe pastaj ikën pa
pesha e tyre. Ato jetojnë në komunitete dhe problem.
punojnë vërtetë mirë së bashku pa ndonjë
Kjo lloj marrëdhënie e veçantë nuk mund
lloj mbikëqyrjeje.
të ketë ndodhur aksidentalisht. Shpjegimi i
Ka një lloj milingonash që e ndërtojnë folenë qartë është se Perëndia e dizenjoi kështu.
e tyre në trungjet e pemëve. Hyrja për në
fole është një vrimë e vogël në trung.
Syri i njeriut
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Më pas nektari shtrydhet poshtë në fyt. Në
mënyrë që të neutralizojnë jetën e tyre të
vrullshme ata bien në një lloj gjumi letargjik
për dymbëdhjetë orë çdo mbrëmje duke i
lejuar ata të kontrollojnë nevojat e tyre për
energji. Kolibri bletë peshon vetëm 2 gramë
(një e dhjeta ounc). Ata ndërtojnë çerdhe
Evolucioni? Nuk duket ashtu! A mund ta
shumë të vogla duke përdorur pambuk,
imagjinoni dot se për çfarë do të vlente një sy
myshqe dhe rrjeta merimangash.
i formuar pjesërisht? Nuk do të vlente fare,
sepse syri i formuar pjesërisht nuk mund të Në mënyrë që të mund të mbijetonin, ata
duhet të kenë pasur nevojë për të gjitha këto
kryejë funksionin e tij. Sugjerimi se gjërat
ndryshuan për mirë gjatë periudhave të gjata karakteristika të veçanta që nga fillimi, jo
për ndonjë të ashtuquajtur proces evolucioni
kohore, nuk është fare i mundshëm.
të ndodhur përgjatë miliona viteve. Me
të vërtetë kolibri është mrekulli e vogël e
Mrekullia e vogël e Perëndisë
Perëndisë.
Ka mbi treqind specie kolibri që variojnë në
përmasa nga rreth shtatë centimetra deri
Balena Blu
në njëzetë e dy centimetra. Krahët e tyre
rrahin pesëdhjetë deri në tetëdhjetë herë
Balena blu është e kundërta e përmasave
në sekondë duke dhënë një tingull zukatës,
të kolibrit të vogël. Peshon deri në 120
nga kjo i vjen edhe emri në anglisht. Ai
ton (ekuivalenti i njëzetë e tetë elefantëve!)
mund të qëndrojë pezull, mund të fluturojë
Mund të shkojë deri në 33 metra (108
mbrapsht dhe anash. Mund të fluturojë deri këmbë) e gjatë kur rritet
në 80 km/orë (50 milje/orë). Është aktiv për
Balena mashkull mund të qëndrojë nën ujë
rreth dymbëdhjetë orë në ditë. Ky aktivitet
deri në nëntëdhjetë minuta dhe të zhytet
i furishëm harxhon sasi të mëdha kalorish.
deri në thellësinë tremijë metra (9800
Tek njeriu kjo do të ishte e barazvlefshme
këmbë).
me 1300 hamburgerë në ditë! Nëse do të
funksiononim me nivelin e tyre të energjisë, Mushkrit e tyre janë të lidhura direkt me
vrimën e ajrimit sipër kokës, jo me gojën e
zemrat tona do të rrihnin njëmijë herë në
tyre. Kjo lejon që balena të ushqehet nën
minutë, temperatura e trupit tonë do të
ujë dhe gjithashtu do të thotë që këlyshi
arrinte 400ºC dhe do të shpërthenim në
nuk mbytet kur pi qumështin e nënës së tij.
flakë!
Disa balena prodhojnë deri në shtatëqind
Perëndia e ka pajisur kolibrin me një sqep
litra qumësht në ditë. Këlyshi as që duhet
si gjilpërë, që depërton thellë brenda luleve
ta thithë sepse nëna e tij në të vërtetë e
për të nxjerrë nektarin. Perëndia gjithashtu
pompon qumështin në gojën e të voglit të saj
i ka dhënë kolibrit një gjuhë të gjatë të
Këto janë vetëm disa prej gjërave të
dizenjuar në mënyrë të veçantë, e cila është
mahnitshme për balenat, të cilat vetëm një
e përdredhur në skaje duke formuar dy
Krijues i madh mund t’i ketë dizenjuar.
zgavra për të mbajtur nektarin. Gjuha më
pas rrotullohet sipër dhe zmbrapset mbrapa
kokës deri në trembëdhjetë herë në sekondë.
veçanta. Ato marrin dritën dhe e kthejnë në
sinjale elektrike, të cilat udhëtojnë përmes
nervit optik me treqind milje (480 km) në
orë. Kur truri ynë merr sinjalet, formohet një
pamje dhe ne shohim atë që ka hyrë në sytë
tanë.
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Si u gjendëm në këtë botë? (2)

Planeti Tok
Mendoni për rendin që Perëndia vendosi
për Tokën – rrotullimi i tokës jep ditën dhe
natën; katër stinët; e vendosur pikërisht në
distancën e duhur prej diellit në mënyrë
që as të mos digjeshim dhe as të mos
ngrinim për vdekje; boshti i tokës i vendosur
saktësisht në këndin e duhur në mënyrë
që oqeanet të mos përmbytin tokën. Toka
është me të vërtetë një vend i mahnitshëm,
por është vetëm një pikëz e vogël në mes të
galaktikave pa fund të universit. Nuk është
për t’u çuditur që psalmisti pyet veten se pse
Perëndia është i interesuar në ne (Psalmi
8:3-4).

Përfundimi
Kështu pra, si u gjendëm në këtë botë?
Ndërsa kemi parë të gjithë këtë provë të
mahnitshme, vështirë se dalim në ndonjë
konkluzion tjetër përveç që... Perëndia
na krijoi! Si mund të ekzistonin të gjitha
këto mrekulli pa një Dizenjues? Ka vetëm
një shpjegim të mundshëm për të gjithë
këtë. Është krijuar prej një Perëndie të
gjithëdijshëm.
Fakti që egziston një Perëndi i fuqishëm, i
cili i dizenjoi dhe i krijoi të gjitha këto gjëra,
shihet kaq qartë dhe duhet të na bëjë ta
lavdërojmë Atë (Zbulesa 4:11). Askush nuk
mund të ankohet se Perëndia nuk ka lënë
prova të mjaftueshme të ekzistencës së Tij
(Romakëve 1:20). E gjithë natyra tregon për
tek Perëndia (Psalm 8:3-4).
Kjo kërkon një përgjigje prej jush. A do
ta refuzoni atë që është kaq e qartë? Nëse
po, Bibla thotë që nuk keni justifikim dhe
do t’i nënshtroheni zemërimit të drejtë të
Perëndisë (Romakëve 1:18).
Ai ju ka krijuar juve për lavdinë e Tij
(Kolosianëve 1:16). Nëse jeni të krishterë,
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atëherë mund të keni kurajë për t’i treguar
shokëve dhe mësuesve tuaj se pse besoni se
Perëndia e krijoi këtë botë. (Madje mund të
përdorni disa nga ilustrimet që keni mësuar
sot).
Nëse nuk jeni të krishterë, Ai dëshiron që
ta njihni Atë si Krijuesin tuaj. Ai dëshiron
që të thoni “Më fal që kam jetuar sikur Ti
të mos ekzistoje dhe që kam vazhduar në
rrugën time mëkatare. Tani unë e di që ti
je Krijuesi im dhe që unë duhet të jetoj për
Ty. Ti do t’i japësh jetës sime një qëllim dhe
drejtim të vërtetë. Faleminderit që dërgove
Birin tënd Zotin Jezus që të vdiste për mua.
Të lutem më fal për mëkatin tim, eja në
jetën time dhe më ndihmo të jetoj për Ty,
Krijuesi dhe Perëndia im. Amen.” ●

Bota

Më

Çfarë është keq në
këtë botë?(1)
Synimet: Ne duam që adoleshentët:
të kuptojnë se si hyri mëkati në botë dhe
pasojat dramatike dhe gjithëpërfshirëse
që erdhën me të
që të kujtohen për hirin që Perëndia pati
që siguroi një Shpengues për njerëzimin
mëkatar.
që të shmangin mëkatin dhe të jetojnë
jetë të shenjta për lavdinë e Perëndisë.
të kuptojnë që Jezus Krishti mori
ndëshkimin që ata meritonin dhe që të
besojnë vetëm në Të për shpëtim.

Hyrje

i
m
i
s

3

(p.sh. strehim, ambiente për të kaluar kohën
e lirë, pagesë, kushte pune më të mira, etj.)
sjellja e tyre do të ishte ndryshe. Ndonëse
është e vërtetë se, ka më shumë gjasa që
njerëzit që jetojnë në zona të privuar nga
shoqëria, të përfshihen në krim, po ashtu
edhe të pasurit mëkatojnë! Mëkatet janë të
njëjta; ato janë vetëm në shkallë të ndryshme.
Tradhtia bashkëshortore, vjedhja, mashtrimi,
gënjeshtra, abuzimi me alkoolin dhe drogën,
etj. janë gjithashtu mëkate të zakonshme tek
të pasurit. Shumë njerëz të famshëm, edhe
pse janë aq të pasur, përfundojnë duke e
shkatërruar jetën e tyre në mëkat. (Kërkojini
adoleshentëve që t’ ju japin disa shembuj të
njerëzve shumë të famshëm që janë “rrëzuar”).

Vizuali 6

Herën e fundit
shqyrtuam pyetjen
NË KË TË BOTË
“Si u gjendëm në këtë
botë?” Sot duam të
bëjmë pyetjen “Çfarë
është keq në këtë
al
Visu
botë?” (Trego Vizualin
6
6). Sa herë që dëgjojmë
lajmet, kujtohemi
se kjo botë në të cilën jetojmë nuk është e
përkryer

?

EQ
ÇFARË ËSHTË K

Do të ishte një eksperiment shumë interesant
nëse do të merrnim disa njerëz që jetojnë
në kushte mesatare dhe t’i vendosnim në
një ambient të përkryer, për të parë nëse
sjellja e tyre përmirësohet. Prit një moment!
Kjo situatë është provuar një herë – prej
Adamit dhe Evës të cilët u vendosën në
kushte të përkryera! Ata kishin gjithçka që
mund të dëshirohet në jetë, e megjithatë ata
përsëri ranë në mëkat dhe gjithçka ndryshoi
përgjithmonë.

Perëndia e thotë gjashtë herë tek Zanafilla
1 se ishte “mirë”, ndërsa Ai shihte atë që
Jepini çdo adoleshenti një faqe të një gazete
u krijuar. Pastaj pas krijimit të burrit dhe
kombëtare dhe kërkojini që të zgjedhin një lajm gruas, ai tha se çdo gjë që Ai kishte bërë
të keq dhe të tregojnë me disa fjali se çfarë ka
ishte “shumë mirë”! Kështu që nuk mund ta
ndodhur. Dhe pastaj pyetini adoleshentët se çfarë fajësojmë Perëndinë, sepse bota që Ai krijoi
nuk shkon në shoqëri. Lërini ata që të ndajnë.
ishte “e përkryer”. Atëherë çfarë nuk shkoi?
Problemet që kemi sot në botë tonë janë të
Sociologët dhe të tjerë fajësojnë, për
gjitha pasojë e drejtpërdrejë e pushtimit prej
problemet në shoqërinë tonë, ambientin në
mëkatit
të cilin njerëzit jetojnë. Sugjerohet se nëse
njerëzit do të kishin kushte më të mira jetese

Metoda: Titujt e gazetave
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Armiku i Perëndisë, Satani, ndërhyri duke
u përpjekur të shkatërronte dhe të prishte
ambientin e tyre të përkryer. Le të lexojmë
së bashku për këtë tek Zanafilla 3:1-6. (Një
drejtues tjetër të lexojë këto vargje).
Kështu edhe në një ambient të përkryer,
me gjithçka që dëshironin, Adami dhe
Eva mëkatuan dhe si pasojë mëkati hyri
në botë. Kjo ngjarje njihet si “Rënia”, sepse
në këtë moment njeriu humbi favorin para
Perëndisë. Mëkati vendosi me forcë një
humnerë të pamatshme midis Perëndisë dhe
njeriut. Rënia kishte një pasojë drastike dhe
gjithëpërfshirëse, për cilindo që ka lindur
ndonjëherë.

Shtatë ndikimet e Rënies
Tregoni vizualin 7.

1. Ne jemi fajtorë dhe të prishur moralisht
Para rënies, Adami dhe Eva ishin plotësisht
të pafajshëm dhe
fajtorë dhe të prishur
pa mëkat. As që e
shëmbëllim jo i
përkryer
kuptonin që ishin
të ndarë
lakuriq. Por pasi ata
të mallkuar
mëkatuan, lexojmë
nënshtruar
vdekjes
që sytë e tyre u hapën
mëkatarë
nga
natyra
i
Vizualndikimet e
dhe ata u bënë të
Rënies
në nevojë
7
vetëdijshëm për
për hirin
mosbindjen e tyre dhe
për fajin e tyre të vërtetë (Zanafilla 3:7).
Vizuali 7

A keni pasur ndonjëherë virus në
kompjuterin tuaj? Një virus vërtetë i
keq mund ta prishë plotësisht trurin e
kompjuterit tuaj. Ne gjithashtu jemi
moralisht të prishur për shkak të Rënies
(Zanafilla 6:11-12). Nga natyra jonë ne
nuk jemi të prirur të duam Perëndinë
plotësisht me zemër, mendje dhe forcë ashtu
si e kërkon Perëndia. Natyrshëm jemi më
shumë të prirur të kërkojmë interesat tona
mbi atë të të tjerëve, duke treguar kështu që
jemi fajtorë dhe të prishur moralisht

2. Ne pasqyrojmë një shëmbëllim jo të
përkryer të Perëndisë
Metoda: Pasqyra prej llamarine
Mbani lart një pasqyrë të madhe para grupit
në mënyrë të tillë që ata të mund të shohin
shëmbëllimin e tyre. Pastaj mbani lart një fletë
të madhe llamarine. Bëni pyetjen se cili është
ndryshimi. Më pas shpjegoni se llamarina ka
vlerë në pasqyrimin e dritës por shëmbëllimi
është i shformuar.

Para Rënies Adami dhe Eva si njerëz të
përkryer ishin pasqyrime të vërteta të
shëmbëllimit të Perëndisë. Zanafilla 1:27
thotë që Perëndia e krijoi njeriun sipas
shëmbëllimit të Tij. Perëndia kishte si qëllim
që njeriu të ishte një pasqyrë e Perëndisë
Krijues për të gjithë Krijimin e Tij. Njeriu
nuk u krijua vetëm si një pjesë tjetër e
Edhe pse Adami dhe Eva ishin ata që bënë
mbretërisë së kafshëve. Perëndia e bëri atë
mëkatin e parë, asnjëri prej nesh nuk mund
në një mënyrë tjetër dhe i dha atij një status
të deklarojë se kurrë nuk kemi qenë të
pabindur ndaj Perëndisë (1 Gjonit 1:10). Por të veçantë për të ushtruar sundimin mbi të
gjitha krijesat. Njeriu gjithashtu pasqyronte
i kujt është faji? Në njëfarë mënyre të gjithë
imazhin e Perëndisë në karakteristikat e
ne kemi faj për mëkatin që shohim rrotull
tij, veçanërisht në aftësinë e tij për të pasur
nesh. Adami dhe Eva humbën favorin para
marrëdhënie dhe për të treguar dashuri ndaj
Perëndisë, por të gjithë ne nuk i arrijmë
standardet e Perëndisë (Romakëve 3:23). Ne Perëndisë dhe njëri tjetrit.
të gjithë kemi mëkatuar dhe si pasojë jemi
Ndërsa akoma pasqyrojmë shëmbëllimin
të gjithë mëkatarë. Kjo është diçka që nuk
e Perëndisë në këtë mënyrë ose në mënyra të
mund ta mohojmë.
tjera, ky shëmbëllim nuk është më i përkryer.

7
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Kjo është njëra prej pasojave të trishtueshme
të Rënies. Roli ynë si bartësit e shëmbëllimit të
Perëndisë është kufizuar për shkak të njollës
së mëkatit. Megjithatë nëse jeni penduar prej
mëkatit tuaj dhe keni rilindur, atëherë mund të
jeni akoma një dritë për Jezusin Shpëtimtarin
tuaj në këtë botë të errët të mallkuar nga
mëkati (Mateu 5:14-16).

3. Jemi të ndarë prej Perëndisë
Para rënies Adami dhe Eva ishin miqtë e
Perëndisë. Perëndia vinte në kopësht dhe
kishte miqësi me ta. Ishte një marrëdhënie
shumë e veçantë. Por pas Rënies, ajo
marrëdhënie u prish prej mëkatit. Perëndia i
dënoi ata me vdekje dhe i dëboi nga kopështi
dhe nga prania Tij (Zanafilla 3:22-24). Që
prej atij momenti e në vazhdim, njerëzimi u
bë armik i Perëndisë.
Kur Biri i Perëndisë ishte këtu në tokë,
shumë njerëz e urrenin Atë. Ai fliste për të
vërtetën dhe ata nuk e pëlqenin. Në librin e
Veprave lexojmë se njerëzve nuk u pëlqente
t’u thuhej se ishin mëkatarë (Veprat 3:124:4). Ata e kundërshtonin Perëndinë, sepse
ata nuk e pëlqenin mesazhin. Për shekuj
me radhë ka qenë kështu dhe po kështu
është edhe sot. Njerëzit nuk duan ta kenë
Perëndinë në jetët e tyre, por duan të jetojnë
për veten e tyre.
Perëndia e krijoi Adamin dhe Evën që të
kishin një marrëdhënie me Të. Ai dëshiron
të ketë këtë marrëdhënie edhe me ju, por
kjo është e mundur vetëm kur vini tek Ai
nëpërmjet Birit të Tij, Jezus Krishtit.

NDARJA E MËSIMIT
Metoda: Gjetja e shkronjave
Zgjidhni tre vargje që mësojnë për mëkatin
(p.sh. Romakëve 3:23; Romakëve 5:12;
Psalm 51:5). Në tabelën e bardhë, në letrën
e projektorit ose në një fletë të madhe letre,

vizatoni një vijë për çdo shkronjë në varg, duke
pasur një hapësirë më të madhe midis fjalëve.
Mos harroni të përfshini vijat për referencat.
Adoleshentët duhet të hedhin zarin me radhë.
Sa herë që një adoleshent hedh një gjashtë, ai
person lejohet të gjej një shkronjë. Shkruajeni
këtë shkronjë në varg, në çdo vijë ku ajo duhet
të jetë. Ai që mund ta thotë vargun saktë është
fitues. Edhe nëse mendojnë se e dinë, ata duhet të
hedhin një gjashtë para se të japin përgjigjen.

4. Jemi të ndikuar prej mallkimit të Perëndisë
Tek Zanafilla 1 kemi krijimin e çdo gjallese,
të ndjekur prej verdiktit të Perëndisë, që
ishte mirë. Më pas tek Zanafilla 2 kemi
përshkrimin e një vendi shumë të veçantë të
cilin e krijoi Perëndia dhe që quhej kopshti
i Edenit. Le të shohim se si ishte ky vend.
(Kërkojini njërit prej adoleshentëve që të lexojë
përshkrimin tek Zanafilla 2:8-10).

Metoda: Çfarë ka shkuar keq?
Gjeni një artikull në gazetë ose në Internet,
lidhur me situatën e urisë në botë sot. Një
adoleshent le ta lexojë atë me zë të lartë dhe më
pas pyeteni grupin se si ndryshon, kjo skenë e
përshkruar në artikull, me përshkrimin e Biblës
për kopshtin e Edenit. Përmendni faktin, që
shumë njerëz e kanë të vështirë të kuptojnë se
si Perëndia mund të lejojë, gjëra të tilla, që të
ndodhin sot, e sidoqoftë përgjigja gjendet tek
ajo se çfarë i ndodhi tokës, si pasojë e mëkatit të
Adamit dhe Evës.
Pas Rënies, Perëndia e mallkoi mjedisin e
njeriut. Po! Bota e Perëndisë është akoma
një vend i bukur dhe mrekullitë e saj flasin
për Perëndinë që e krijoi atë (Psalmi 91:1),
por tani është shumë e vështirë ta punosh
tokën dhe të prodhosh ushqimin prej
saj (Zanafilla 3:18). Romakëve 8 thotë
se e gjithë krijesa po vuan për shkak të
mëkatit të Adamit (Romakëve 8:22). Bota e
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Perëndisë ishte e përkryer, por në ditët tona
është e zakonshme që të ndodhin fatkeqësi
natyrore, të tilla si tërmetet apo përmbytjet.
Kur këto ndodhin, ndonjëherë vrasin mijëra
njerëz dhe shkretojnë pjesë të mëdha të
tokës.
Mallkimi i Perëndisë mbi tokën na e ka
bërë më të vështirë sigurimin e ushqimit të
përditshëm në tryezat tona (Zanafilla 3:19).
Ndërsa bota e zhvilluar ka arritur të krijojë
një sistem tregu, ku raftet e supermarketeve,
zakonisht, janë plot përgjatë gjithë vitit,
në shumë vende, miliona njerëz duhet të
mundohen pafund, për të siguruar vetëm
nevojat bazë. Të korrat prishen dhe njerëz
vdesin nga uria dhe sëmundjet. Një në tetë
njerëz në botë, nuk ka mundësi të ketë ujë të
pastër, të pijshëm. Nuk është e çuditshme,
që Bibla na tregon se krijesa po pret me
dëshirë të madhe, që të hiqet ky mallkim
(Romakëve 8:19).

5. I jemi nënshtruar vdekjes fizike
Adamit dhe Evës iu tha që të shumoheshin
dhe të mbushnin tokën, por një pasojë
e mëkatit për Evën dhe të gjitha gratë e
ardhshme, ishte që lindja e fëmijëve do të
shoqërohej me dhembje (Zanafilla 3:16).
Gjëra që nuk ishin në Zanafillën 1 tani janë,
kaq shumë, pjesë e jetës sonë këtu në tokë.
Për shkak të Rënies tani ka shumë dhembje,
vuajtje dhe pikëllim.
Trupat tanë i nënshtrohen prishjes dhe
vdekjes fizike. Vdekja është armiku ynë
përfundimtar. Nuk ka rëndësi sa shumë
para ose njohuri zotërojmë, vdekjen nuk
mund ta ndalim.
Kur ndodhin gjëra të tmerrshme, njerëzit
ndonjëherë fajësojnë Perëndinë, por kush
duhet fajësuar në të vërtetë? (Kërkoji njërit
prej adoleshentëve të lexojë Romakëve 5:12).
Mallkimi në këtë botë erdhi për shkak të
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mëkatit të Adamit, por gjithashtu edhe për
shkak të mëkateve tona. Një ditë, edhe ne do
të vdesim fizikisht. Ata që qëndrojnë akoma
në mëkatin e tyre do të vdesin gjithashtu
përjetësisht dhe do të jenë të ndarë prej
Perëndisë përgjithmonë në Ferr. A e kuptoni
sa serioze është kjo? Ferri nuk është thjeshtë
një shprehje apo një “vend imagjinar”. Ferri
është i vërtetë. Nëse dënoheni në Ferr nuk
ka shans të dytë!
Ndërsa keni akoma kohë, sigurohuni që
të bëni përgatitjet në këtë jetë, për jetën
që do të vijë. Bibla thotë se nëse besoni në
Jezus Krishtin, nuk do t’i nënështroheni
ndëshkimit të përjetshëm, por do të merrni
jetë të përjetshme (Gjoni 3:16).

6. Jemi mëkatarë nga natyra
Një pasojë tjetër e Rënies është fakti që
mëkati i parë i Adamit dhe i Evës i është
transmetuar ose ngjitur, automatikisht, çdo
qenieje njerëzore. Ndonjëherë përmendet
si “mëkati origjinal”. Sapo kemi lexuar tek
Romakëve 5:12 që mallkimi i mëkatit u
përhap tek të gjithë njerëzit. Madje edhe
para se ju të bënit mëkatin e parë, tashmë
ishit mëkatarë, sepse ashtu keni lindur
(Psalmi 51:5). Një fëmijë i vogël nuk ka
nevojë të mësohet të mëkatojë – nuk është e
vështirë të gjenden shenjat e këtij mëkati.
Kur Krishti vdiq në kryq, edhe pse nuk
kishte mëkatuar kurrë, Ai mbajti mëkatin
e njerëzimit dhe vdiq në vendin tonë (Isaia
53:5-6, 1 Pjetrit 2:24, 2 Korintasve 5:21).
Ashtu si nëpërmjet Adamit na është ngjitur
vdekja, po ashtu nëpërmjet besimit në
Krishtin mund të na ngjitet jeta.
(1 Korintasve 15:22).

7. Kemi nevojë për hirin e Perëndisë
Një pasojë tjetër e Rënies është se, krijoi
një situatë ku njeriu u dënua me vdekje të
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përjetshme dhe ishte plotësisht i paaftë për
të bërë ndonjë gjë për këtë. I vetmi person
që mund ta ndihmonte ishte Perëndia dhe
Ai tashmë e kishte një plan! Së pari e gjejmë
të përmendur tek Zanafilla 3:15 – fara e
gruas do të shtypë kokën e gjarprit. Kjo i
referohet planit të madh të Perëndisë për
dërgimin e një shpëtimtari që ta mposhtë
Satanin plotësisht. Dhe kështu ndodhi.
Perëndia dërgoi Birin e Tij Jezus Krisht në
këtë tokë. Ai u lind nga një virgjëreshë, Ai
jetoi një jetë pa mëkat, vdiq në kryq duke
marrë ndëshkimin që meritonte mëkati ynë
(1 Pjetrit 2:24). Më pas Ai u ringjall dhe më
vonë u ngrit në Qiell.
Duke vdekur në kryq, Ai e mposhti Satanin
dhe siguroi një rrugë shpëtimi që ishte e
nevojshme që nga momenti i atij mëkati të
parë në kopshtin e Edenit.

Përtëritja dhe lavdia e ardhshme
A do të jetë bota gjithmonë kështu? Jo!
Perëndia, në mëshirën e Tij të madhe, ka
premtuar që të mos e lërë krijesën e Tij në
gjendjen e vet mëkatare (2 Pjetrit 3:13). Një
ditë Ai do ta heqë mallkimin që Adami
solli në këtë botë me veprimet e tij (Zbulesa
22:3). Një ditë Ai do të bëjë një Qiell të ri
dhe një tokë të re, një vend pa mëkat dhe pa
pasojat e tij të frikshme.

A do të jeni ju atje? Ata që zgjedhin të
vazhdojnë në mëkatin e tyre dhe që nuk e
pranojnë rrugën e Perëndisë për të shpëtuar,
do të kenë një shtëpi tjetër të përjetshme.
Ata do të hidhen në liqenin e zjarrit (2
Thesalonikasve 1:8-10; Zbulesa 20:12-15).
Sigurohuni që bota e re të jetë gjithashtu
shtëpia juaj e ardhshme (Gjoni 3:16;
Romakëve 10:8-10). Kthehuni prej mëkateve
tuaja dhe kërkojini Zotit Jezus që t’ ju falë.
Atëherë do të jeni miq me Perëndinë, do
të merrni falje për mëkatin tuaj dhe do të
jeni në një pozicion të drejtë me Perëndinë.
Më pas edhe ju mund të prisni këtë krijim
të ri, duke e ditur se do të kënaqeni përjetë
me Perëndinë në një vend vërtetë të
mrekullueshëm.

Përfundimi
Tani mund ta shihni dhe ta kuptoni se
përse Rënia kishte një pasojë kaq drastike
dhe gjithëpërfshirëse. Është e dukshme se
çfarë është keq – është mëkati. Rezultati i
të kundërshtuarit të Perëndisë është tepër
i tmerrshëm aq sa nuk mund të mendohet.
Nuk duhet të jetë kështu. Në vend që të
qëndroni në mëkatin tuaj, ejani tek Zoti
Jezus – sot. ●

Metoda: Kërkim vargu
Si ndryshon krijimi i ri nga ai që njohim ne?
Në vend që ta lexojnë vargun me zë të lartë,
adoleshentët duhet ta kërkojnë, lexojnë në qetësi
atë dhe të ngrihen në këmbë kur të jenë gati
për t’u përgjigjur, “Cilat janë dy gjërat të cilat
Perëndia i bëri në krijimin e Tij origjinal
dhe që nuk do të jetë në krijimin e Tij të
ri dhe pse?” Jepuni atyre referencën Zbulesa
21:23. Përgjigjet: dielli dhe hëna, sepse lavdia e
Perëndisë do të jetë drita e tyre.
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Bota

Më

Çfarë është keq në
këtë botë?(2)
Synimet: Ne duam që adoleshentët:
të kuptojnë modelin e tundimit që çoi në
mëkatin e parë.

i
m
i
s

4

Pesë gabimet e mëdha të Evës
1. Ajo dëgjoi

Gabimi që bëri Eva ishte se ia vuri veshin
Satanit dhe gënjeshtrës së tij. Satani është
shumë dinak në gënjeshtrat dhe sugjerimet
të njohin fuqinë dhe bekimin e Perëndisë e tij. Tek Zanafilla 2:17 Perëndia e kishte
thënë qartë se Adami dhe Eva nuk duhet të
ndërsa i reziston tundimit.
hanin nga “pema e njohjes të së mirës dhe të
të jenë kaq të neveritur prej mëkatit në
së keqes”. Tek Zanafilla 3:1 Satani e vuri në
jetët e tyre sa të vijnë e të kërkojnë faljen
dyshim Fjalën e Perëndisë duke thënë, “A ka
e Perëndisë.
thënë me të vërtetë Perëndia...” Ai u përpoq
të hidhte dyshim mbi Fjalën e Perëndisë.
Hyrje
Atëherë Eva i kujtoi Satanit që Perëndia
Në mësimin e parë “Çfarë është keq në këtë kishte thënë se ata do të vdisnin nëse do të
hanin prej pemës në mes të kopshtit. Por
botë?” zbuluam se përgjigja është “mëkati”,
Satani tha, “Ju s’keni për të vdekur aspak.”
i cili erdhi në botë në kohën e Rënies. E
Tani ai po e mohonte plotësisht Fjalën e
vetmja rrugë për të zgjidhur çështjen e
Perëndisë. Pastaj ai vazhdoi duke sugjeruar
mëkatit është të vijmë tek Zoti Jezus. Ne
shpëtohemi në një moment, por duhet kohë se ishte një gjë e mirë të haje frutin, sepse ata
do të bëheshin si Perëndia. Gjatë gjithë kohës
për të ndryshuar e për t’u bërë si Jezusi. Jemi
ai po minonte me shumë dinakëri Fjalën e
në një betejë të vazhdueshme kundër Satanit
Perëndisë, duke futur pyetje në mendjen e
dhe kjo sjell vështirësi në jetën e krishterë.
Evës dhe duke i thënë gënjeshtra.
Njëra prej vështirësive më të mëdha është
Metoda: Diskutim në grup – gënjeshtrat e
përballja me tundimin për të mëkatuar. Le
Satanit
të shohim përsëri tek Zanafilla 3:1-6 dhe të
mësojmë prej disa prej gabimeve që bëri Eva.
Ndajini adoleshentët në grupe. Jepini çdo grupi
Shikoni dinakërinë e Satanit dhe pesë gabimet një fletë letre me një temë në të dhe lërini të
mendojnë se çfarë gënjeshtrash mund të thotë
e mëdha të Evës, të cilat çuan në mëkat.
Satani për atë temë. Përdorni fjalë si: alkooli,
Kërkojini njërit prej adoleshentëve të lexojë me
mendime të mëkatshme, të vjedhurit në një
zë të lartë nga Zanafilla 3:1-6.
dyqan, video geims, libra me përmbajtje okulti,
Tregoni vizualin marrëdhëniet djalë/vajzë, të kopjuarit e muzikës
Gabimet e
etj. Lejoni që grupi të japë sugjerime të shkurtra.
8 dhe zbulojini
Evëstë MËDHA
Përdorini pyetjet për të dhënë mësim pjesën që
titujt ndërsa
1. dëgjoi
2. shikoi
vijon.
jepni mësimin
Vizual1
3. dëshiroi
4. mori dhe hëngri
për pesë pikat e Satani mund t’ ju thotë, …
8
5. përfshiu të tjerët
mëposhtme.
të zhvillojnë një vendosmëri të fortë për
t’i rezistuar tundimit për të mëkatuar.

Vizuali 8

5
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• “Provoje alkoolin – vetëm një herë.”
• “Duhani është mirë.”
• “Nuk ka problem që të shikosh pamje/
filma pornografik.”
• “Nuk ka problem që të kënaqesh me
mendime të mëkatshme. Të paktën është
më mirë sesa të bësh mëkatin.”

rregull të shikosh këto gjëra, sigurisht që nuk
do të bëj ndonjë dëm ty dhe askush nuk do ta
marr vesh.”

Metoda: Loja e kujtesës

Kërkojini adoleshentëve të vëzhgojnë me shumë
kujdes. Shfaqni shpejt njëra pas tjetrës, një seri
prej dhjetë fotosh (vetëm një sekondë për foto).
• “Nuk ka problem të vjedhësh – unë kam
Zgjidhni dy vullnetarë që të ngrihen në këmbë
nevojë për këtë dhe nëse do t’i kisha paratë dhe t’i kujtojnë, në radhën e duhur, Fotot që ata
do ta kisha paguar.”
kanë parë. Pastaj kujtojini atyre se kur shohin
• “Ato lojëra, libra, muzikë etj. mund të kenë diçka të mëkatshme, madje edhe për vetëm
një sekondë, ajo pamje mund të regjistrohet në
përmbajtje satanike, por kjo nuk ndikon
mënyrë të përhershme në mendjen e tyre.
në mua.”
• “Nuk ka problem të bësh kopje të muzikës Ushtrimi me shpatë: Filipianëve 4:8. Në
që ka të drejtën e autorit – të gjithë e
këtë fazë të tundimit, kërkoni të bëni diçka
bëjnë.”
tjetër. Largojeni shikimin dhe aktivizojeni
mendjen tuaj në diçka të mirë.
• “Marrëdhënia jonë është bërë fizike, por
nuk ka problem sepse ne e duam me të
3. Ajo dëshiroi
vërtetë njëri tjetrin.”
Vështrimi ngultas i saj u zhvillua në dëshirë.
Nëse doni të shihni së bashku me adoleshentët
Eva e la interesimin e saj të bëhej një dëshirë,
një varg Biblik, kërkojini që “të zhveshin shpatat
të cilën ajo nuk mund ta mposhtte. Kjo
e tyre” (t’i ngrenë lart Biblat e tyre). Jepuni
është mënyra se si na mashtron Satani. Ai
referencën Biblike dhe lëreni ta përsërisin. Me
përpiqet që t’ju bëjë që të keni një interesim,
urdhrin “Sulm!” ata do të konkurrojnë për të
fillimisht të vogël, për atë që është e gabuar.
gjetur vargun. Ai që e gjen i pari ngrihet në
këmbë. Jepini pak kohë të tjerëve që ta gjejnë dhe Ai e paraqet mëkatin si të këndshëm dhe
tërheqës. Më pas, ai e shton tundimin deri
pastaj kërkojini fituesit ta lexojë vargun me zë të
në pikën ku ju t’i jepeni atij. Satani tregon
lartë.
kënaqësitë e momentit por fsheh pasojat
Ushtrimi me shpatë: Gjoni 8:44. Jezusi e
afatgjata. Mëkati mund të çojë në shëndet
quan Satanin atin e gënjeshtrave. Kur Satani
të dëmtuar, p.sh. prej duhanit, prej alkoolit
fillon t’ ju sugjerojë diçka – ndaloni së
ose drogave. Përfshirja në një mëkat të
dëgjuar – ai është një gënjeshtar!
caktuar mund të bëj, gjithashtu, që të keni
një reputacion të keq. Një marrëdhënie që
2. Ajo shikoi
bëhet fizike gjithashtu mund të çojë në një
Eva nuk i dha vetëm një vështrim frutit, por ajo shtatzëni të padëshiruar ose në marrjen e një
ia nguli sytë gjatë atij. Ndoshta është si ju, kur infeksioni që transmetohet seksualisht (ITS).
shihni diçka në TV ose në Internet që e dini se Në atë moment të dëshirimit të intimitetit
seksual, Satani gjithashtu fsheh pasojat
është e mëkatshme. Në vend që të ndryshoni
emocionale dhe shpirtërore që vijnë nga këto
kanalin e TV, apo të largoheni me të shpejtë
veprime. Satani nuk do që ju të mendoni për
prej atij uebsajti, vështrimi juaj ngulet gjatë.
keqardhjen ose ndienjat e fajit, boshllëkun
Satani di se si ta bëj mëkatin tërheqës. Ai ju
dhe hidhërimin që do të pasojë dhe që mund
tregon juve gjithfarëlloj gënjeshtrash. “Është në
t’ju shoqërojë për shumë vjet në jetën tuaj.
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Metoda: Eksploroni 1 Korintasve 10:13

është mëkat që t’i jepesh. Kur ne jepemi,
ne menjëherë e prishim marrëdhënien tonë
Vërini adoleshentët që të shohin 1 Korintasve
10:13 dhe eksplorojeni atë së bashku me ta, duke me Perëndinë dhe humbasim gëzimin e
shpëtimit tonë. Para se të mëkatojmë, Satani
përdorur pyetjet e mëposhtme:
përpiqet ta zvogëlojë të keqen e mëkatit në
• Çfarë na mëson vargu rreth tundimit?
mendjen tonë. Pastaj, pasi kemi mëkatuar,
(Nuk ka një gjë të tillë si tundim i ri –
ai vjen dhe e zmadhon gabimin dhe na bën
dikush, diku është përballur me të më parë). të ndihemi si dështakë. Tunduesi bëhet
akuzuesi ynë dhe fillon të thotë gjëra të
• Si përshkruhet Perëndia në varg?
tilla si, “Çfarë i krishteri je ti që bëre një
(Besnik).
gjë të tillë?” Satani e paraqet mëkatin si të
• Çfarë i premton Perëndia personit që
kënaqshëm tani, që ta përdorë atë më vonë
tundohet? (Ai nuk do të lejojë që ata të
përballen me më shumë sesa mund të mbajnë). për të na bërë të ndihemi të mjerë. Kur jeni
nën një shtrëngim të ashpër, ose më mirë
• Nga vjen forca për t’i rezistuar
akoma kur jeni në fillim të një tundimi,
tundimit? (Nga Perëndia – Ai premton
thirrini Zotit për ndihmë. Eva nuk e bëri.
se do të sigurojë një rrugëdalje për ne).
Ajo u përpoq të arsyetonte me forcat e saj dhe
• Çfarë duhet të kujtoni kur të
dështoi. Mësoni prej gabimit të saj.
tundoheni? (Nuk duhet t’i jepeni – Perëndia
Ushtrimi me shpatë: Hebrenjve 4:15. Për
është i aftë t’ ju ndihmojë të rezistoni).
arsye se Zoti vuajti kur po tundohej, Ai e
Mund ta theksoni atë që na mëson vargu,
kupton se sa e vështirë është për ne dhe Ai
duke përdorur këtë citim prej komentuesit të
është në gjendje që të na ndihmojë. (Lexoni
Biblës, Warren Wirsbe – “Kur Perëndia lejon
Hebrenjve 2:18). Kështu pra kërkojini Atij
që njerëzit e Tij të futen në furrën e tundimit,
ndihmë. Kujtoni këtë varg kur të tundoheni
Ai i mban sytë e tij tek ora dhe dorën e Tij tek
prapë dhe mos u jepni.
termostati.”
Ndonjëherë një tundim mund të jetë kaq i
fortë, sa duket, gati, i padurueshëm. Mund
të ndihemi sikur askush tjetër nuk ka
përjetuar ndonjëherë një shtrëngim kaq të
madh. Megjithatë Perëndia na tregon në
Fjalën e Tij, që në situata të tilla ka gjithmonë
një rrugëdalje. Edhe kur e gjeni veten në
një situatë konfuze, kurrë mos mendoni
se mëkati është e vetmja mundësi që keni.
Gjithmonë ka një rrugë që është e drejtë dhe
që nuk kërkon mosbindje ndaj ndonjë ligji
moral të Perëndisë. Zgjidhni atë rrugë dhe
rezistojini tundimit.

5. Ajo përfshiu të tjerët

NDARJA E MËSIMIT

Çfarë ndodh kur ne dështojmë?

4. Ajo mori dhe hëngri

Të gjithë i jepemi tundimit në një formë
ose tjetrën. Kur ndodh kështu, është e
rëndësishme të bëjmë gjënë e duhur

Eva iu dha tundimit të tmerrshëm që Satani
i solli. Nuk është mëkat të tundohesh, por

Në vend që ta pranonte menjëherë mëkatin e
saj dhe të kërkonte falje, ajo inkurajoi Adamin
që të merrte pjesë me të në mëkat. Mëkati i
Evës bëri që edhe Adami të mëkatonte kundër
Perëndisë. Mund të jetë e njëjta gjë në jetën
tonë gjithashtu – nëse i jepeni tundimit, të
tjerët mund të ndjekin shembullin tuaj. Si
të krishterë jini shumë të kujdesshëm ndaj
shembullit që i jepni të tjerëve. Edhe pse jeni të
rinj, mund të keni ndikim të madh tek njerëzit
e tjerë. Sigurohuni që shembulli juaj të jetë
pozitiv (1 Timoteut 4:12).
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Ushtrimi me shpatë: 1 Gjonit 1:9. Nëse jeni
besimtarë atëherë nuk duhet të shpëtoni prapë,
por duhet t’ia rrëfeni mëkatin tuaj Zotit dhe të
kërkoni faljen e Tij. Nëse e bëni, Perëndia do
t’ju falë. Më pas kërkoni që të jeni afër Zotit
dhe t’i kërkoni Frymës së Shenjtë forcë dhe
drejtim.
Ja një gjë praktike që mund ta bëni. Pasi ta
keni rrëfyer mëkatin tuaj dhe të jeni kthyer në
një marrëdhënie me Perëndinë, merrni pak
kohë për t’i bërë vetes disa pyetje kritike. Për
shembull, “Kush e shkaktoi mendimin tim të
parë të mëkatshëm? Ishte diçka që pash në TV
ose Internet? Çfarë mund të bëj herën tjetër
kur të ndodhem në një situatë të ngjashme,
për të thyer rrjedhën e ngjarjeve?” Vlerësimi i
gabimeve të kaluara ndihmon në shmangien e
tundimeve të ngjashme në të ardhmen.

Metoda: Çështje studimi – Davidi dhe
Bathsheba
Materiali 5

Hapini Biblat tuaja tek historia tragjike e Davidit dhe Bathshebës tek 2 Samueli 11. Shikojini
pyetjet e mëposhtëme. Diskutojini përgjigjet tuaja në grup para se të shkruani përgjigjen tuaj.

■ Në vend që të shëtiste me dembelizëm në tarracën e pallatit të tij, ku duhet të ishte Davidi (vargu 1)? _____________________
■ Kohët e dembelizmit, janë zakonisht kohët kur tundimi është më i fortë. Çfarë do të bënit ju për t’i shmangur këto kohë? _________
________________________________________________________________________________
■ Cilat ishin dy urdhërimet që theu Davidi në vargun 2? ________________________________________________
■ Si i ndikoi disa njerëz të tjerë mëkati i Davidit (vargu 5, 15)? _____________________________________________
■ Cilin urdhërim theu ai tek vargu 15? __________________________________________________________
■ Shqyrtoni përsëri pesë gabimet e mëdha që bëri Eva. A mund të gjeni paralele me historinë tek 2 Samuelit 11? Radhitni sa më shumë
paralele të jetë e mundur duke shënuar vargun e duhur. _______________________________________________
________________________________________________________________________________

Psalmi 51 – lutja e rrëfimit të Davidit.
■ Tek vargu 1-2, çfarë kërkon ai, çfarë të bëjë Perëndia me mëkatin e tij? ______________________________________
■ Davidi ka mëkatuar kundër Bathshebës dhe kundër bashkëshortit të saj dhe kundër kujt tjetër, sipas vargut 4? _______________
■ Lexoni vargjet 10 -12. Si mendoni, si ndihet Davidi përbrenda? ___________________________________________
■ Çfarë shembulli të mirë ju jep ky Psalm lidhur me atë që duhet të bëni kur jeni të vetëdijshëm për mëkatin? _________________
________________________________________________________________________________

5
Materiali

Pavarësisht nga koha që ka kaluar midis mëkatit të Evës, mëkatit
të Davidit dhe ditëve të sotme, tundimi dhe motivi që çon në mëkat
është i njëjtë. Plotësoni kutiat boshe me gabimet e Evës.

gabimet

1

të Evës e mëdha

2

4

5

3

5

Kërkojini një drejtuesi
t’ia lexojë grupit
2 Samuelit 11 me
zë të lartë. Ndajini
adoleshentët në grupe,
shpërndani materialin 5
dhe lërini adoleshentët të
diskutojnë për përgjigjet.

Në fund përsëritini përgjigjet e tyre dhe çojeni
vëmendjen e tyre tek ajo që po ndodh në
ilustrimin në fund të materialit.

Përfundimi
Çfarë është keq në këtë botë? Përgjigje:
mëkati! Erdhi në botë në kohën e Rënies
dhe pati një ndikim drastik mbi njerëzimin.
Është shumë e mrekullueshme që të dimë
se, nëpërmjet besimit në Krishtin mund të
na falen mëkatet – por më pas ndërsa duam
të jetojmë për Zotin Jezus, kemi nevojë që
të ruhemi vazhdimisht prej tundimeve të
Satanit. Mësoni prej gabimeve që bëri Eva.
Mos e lejoni tundimin që t’ju kontrollojë,
por në vend të kësaj mësoni ta dalloni atë dhe
të merreni menjëherë me të. Mbani mend,
Perëndia premton që Ai do t’ju japë fuqinë
për t’i rezistuar sepse Fryma e Tij e Shenjtë,
që jeton në ju, është më i fortë se armiku juaj,
Satan (1 Gjonit 4:4). Po, jeni në një betejë të
vazhdueshme me mëkatin, por nëse i besoni
Zotit Jezus atëherë jeni në anën e fitores!

Metoda: Diskutim në grup
Shqyrtoni përsëri temat që u diskutuan në grupe
në fillim të mësimit. Diskutoni për mënyra se
si do të mund të shmangnit të mëkatuarit ndaj
Perëndisë në situata të tilla. ●

PËRGJIGJET PËR MATERIALIN 5
Në vend që të shëtiste në tarracën e pallatit të tij, ku duhet të ishte
Davidi (vargu 1)? Në luftë kundër Amonitëve.
Kohët e dembelizmit, janë zakonisht kohët kur tundimi është më i fortë.
Çfarë do të bënit ju për t’i shmangur këto kohë? Të përfshiheni në
punë të krishterë; të krijoni hobi dhe gjera të tjera interesante;
të shmangni periudhat e gjata të të qëndruarit vetëm; etj.

atë tek po bënte banjë; dëshiroi, vargu 2 – dëshiroi ta shihte atë;
mori dhe hëngri, vargu 4 – dërgoi lajmëtarë për ta marrë dhe fjeti
me të; përfshiu të tjerë, vargu 5 – Bathsheba mbeti shtatzënë.
Tek Psalmi 51 kemi lutjen e rrëfimit të Davidit. Tek vargu 1-2, çfarë
kërkon ai, çfarë të bëjë Perëndia me mëkatin e tij? Ta fshijë mëkatin,
ta lajë dhe ta pastrojë atë.

Cilat ishin dy urdhërimet që theu Davidi në vargun 2 ? Të dhjetin dhe
të shtatin – Të lakmuarit dhe tradhtinë bashkëshortore.

Davidi ka mëkatuar kundër Bathshebës dhe kundër bashkëshortit të saj
dhe kundër kujt tjetër, sipas vargut 4? Perëndisë.

Si ndikoi tek disa njerëz të tjerë mëkati i Davidit (vargu 5, 15) ?
Bathsheba u ngjiz dhe bahkëshorti i saj Uriah u vra.
Cilin urdhërim theu ai tek vargu 15? Të gjashtin – Vrasje.

Lexoni vargjet 10 -12. Si mendoni, si ndihet Davidi përbrenda? Plot me
keqardhje; nuk kishte kënaqësi në marrëdhënien e tij me
Perëndinë.

Shqyrtoni përsëri pesë gabimet e mëdha që bëri Eva. A mund të gjeni
paralele me historinë tek 2 Samuelit 11? Radhitni sa më shumë paralele të
jetë e mundur duke shënuar vargun e duhur. Shikoi, vargu 2 – e shikoi

Çfarë shembulli të mirë ju jep ky Psalm lidhur me atë që duhet të bëni kur
jeni të vetëdijshëm për mëkatin? Të jeni të hapur dhe të ndershëm
me Perëndinë; të rrëfeni mëkatin tuaj dhe të kërkoni faljen e Tij.
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Ku je në këtë botë?(1)
Synimet: Ne duam që adoleshentët:
të kuptojnë plotësisht planin e Perëndisë
për shpëtimin e njerëzimit nëpërmjet
vdekjes sakrifikuese të Birit të Tij.
t’i jenë mirënjohës Perëndisë për
dashurinë e Tij të madhe që tregoi kur
dërgoi Zotin Jezus Krisht që të ishte
shpëtimtari.
që të bëjnë çfarëdo veprimi të nevojshëm,
për të qenë të sigurt që janë në anën e
Perëndisë, jo në anën e Satanit.
që të shohin qartë se Zoti Jezus është
përgjigja e Perëndisë për problemin e
mëkatit të tyre dhe t’i besojnë Atij.

Hyrje: “Kalo në anën tjetër”
Kërkojini adoleshentëve të përpiqen që t’i
përgjigjen kësaj gjëegjëze. Jeni duke qëndruar
pranë një lumi me një pulë, një dhelpër dhe një
thes me misër dhe të gjitha këto duhet t’i kaloni
në anën tjetër. E vetmja mënyrë për të kaluar
është përdorimi i një barke të vogël, që mund
të mbajë njëherësh vetëm juve dhe njërën prej
gjërave. Duhet të keni kujdes se çfarë gjërash lini
bashkë në secilën anë të lumit. Nëse i lini bashkë
pulën dhe misrin, atëherë pula do të hajë misrin.
Nëse lini bashkë dhelprën dhe pulën, atëherë
dhelpra do të hajë pulën. Si mund t’i kaloni të
tria pa rrezik në anën tjetër?
Përgjigja: Kaloni pulën, kthehuni dhe kalojeni
misrin dhe merreni pulën mbrapsht, kaloni
dhelprën dhe në fund kthehuni për të marrë
pulën!

Në anën e Zotit – apo në anën e
Satanit?
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një histori në të cilën
tregohet se popullit i
kërkohet të shqyrtojë,
se me kë janë (Eksodi
32:1-6, 19-20). Moisiu i
ka lënë vetëm fëmijët e
Vizuali
Izraelit, ndërsa i ngjitet
9
malit Sinai për t’u
takuar me Perëndinë.
Ndërsa vonon të kthehet, njerëzit bëhen të
paduruar dhe konfuzë dhe kjo i çon ata në
bërjen e disa zgjedhjeve shumë të këqija.
Ata largohen prej Perëndisë së vërtetë dhe
fillojnë të adhurojnë një viç të artë të cilin e
kanë bërë vetë. Papritur, në mes të zhurmës
dhe rrëmujës, shfaqet Moisiu duke mbajtur
pllakat e gurit në të cilat Perëndia ka shkruar
Dhjetë Urdhërimet. Ai i thyen pllakat e
gurit kur sheh mëkatin e popullit dhe bërtet,
“Kushdo që është me Zotin – le të vijë tek
unë!” (Eksodi 32:26).
Vizuali 9

Moisiu është i habitur që Izraelitët mundën
t’ia kthenin shpinën Perëndisë, i cili kishte
bërë kaq shumë për ta. Kështu që ai lëshon
një sfidë - “Kushdo që është me Zotin!” Ai
po bënte të njëjtën pyetje që po bëjmë ne në
këtë mësim – “Ku je në këtë botë? A je me
Perëndinë apo kundër Tij?”
Moisiu ia bëri të qartë populli se kishte vetëm
dy mundësi – ose ishin në anën e Perëndisë
ose ishin kundër Tij. Zoti Jezus theksoi
pikërisht të njëjtën gjë në mësimin e Tij,
shumë vite më vonë. Ai tha se njerëzit ose
janë në rrugën e gjerë të shkatërrimit ose në
rrugën e ngushtë të shpëtimit (Mateu 7:1314). Ai thotë se nuk ka rrugë të mesme kur
vjen çështja për reagimin tonë ndaj rrugës së
Perëndisë për shpëtim.

(Trego vizualin 9). Në Dhjatën e Vjetër gjejmë
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Për ne sot, situata është e njëjtë. Jemi ose me
Perëndinë ose me Satanin – nuk ka rrugë në
mes. Ashtu si e tha qartësisht Jezusi, kushdo
që nuk është me Të është kundër Tij (Mateu
12:30). Me kë jeni ju? Ku jeni në këtë botë?
Ashtu siç kemi zbuluar tashmë, të gjithë ne
e fillojmë jetën tonë në anën e Satanit. Kemi
lindur me një natyrë mëkatare (Psalmi 51:5)
dhe si rezultat nuk mbajmë dot standardin e
Perëndisë (Romakëve 3:23). Kur shqyrtojmë
këtë dhe e kuptojmë se sa i përkryer dhe i
shenjtë është Perëndia (Isaia 6:3), duket e
pamundur që të jemi të drejtë para Tij. Por
Perëndia ka siguruar një rrugë në të cilën
mund të largoheni nga ana e Satanit dhe
të vini në anën e Tij. Ka vetëm një rrugë të
mundshme – dhe kjo është nëpërmjet Birit
të Tij, Zotit Jezus Krisht (Gjoni 14:6).
Në mësimin tonë sot do të zbulojmë se
si Zoti Jezus Krisht është përgjigja për
problemin e shkaktuar prej mëkatit tonë. Ai
ka bërë gjithçka që është e nevojshme për të
na dhënë mundësinë e zgjidhjes së problemit
të mëkatit tonë dhe që të jemi përsëri në një
marrëdhënie të drejtë me Perëndinë.

Ai erdhi në botën tonë dhe
jetoi një jetë pa mëkat
Njerëzit që takuan Zotin Jezus kur ishte
këtu në tokë e pranonin që kurrë nuk kishin
takuar ndonjë tjetër si Ai. Ai shfaqi lavdinë e
Perëndisë në mënyra të mahnitshme.

• Mateu 7:28-29 – Ai mësoi me autoritet.
• Marku 6:54-56 – Ai shëroi të sëmurët.
• Gjoni 11:43-44 – Ai ringjalli të vdekurit.
• Marku 4:39 – Ai kontrolloi forcat e
natyrës.
Edhe pse këto gjëra ishin të mahnitshme,
ishte diçka tjetër që e veçonte Zotin Jezus
prej çdokujt që kishte jetuar ndonjëherë
– Ai nuk mëkatoi kurrë (1 Pjetrit 2:22),
pavarësisht se u përball me të njëjtat tundime
me të cilat përballemi ne (Hebrenjve 4:15).
A mund ta përfytyroni dot këtë? Ndoshta jo!
Është e pamundur për ne që të jetojmë qoftë
edhe një ditë pa mëkatuar.

Metoda: Shumëfishimi i mëkatit
(Për t’i ndihmuar adoleshentët që të kuptojnë
se Jezusi ishte ndryshe nga ne, bëni me ta
këtë lloj matematike). Imagjinoni se po
jetoni jetën në një standard të mirë. Çdo
ditë mendoni vetëm një gjë të gabuar, bëni
vetëm një veprim të gabuar dhe thoni vetëm
një fjalë të gabuar. Tre mëkate në ditë. Sa
mëkate bëhen në javë? (Përgjigja: 21). Një
muaj ka afërsisht katër javë. Sa mëkate
bëhen në muaj? (Përgjigja: 84). Një vit
ka dymbëdhjetë muaj. Sa mëkate në vit?
(Përgjigja: 1,008). Rrumbullakoseni këtë në
1000 dhe shumëzojeni me vitet e moshës
suaj. Sa mëkate ka në jetën tuaj? Mbani
mend që kjo është bazuar vetëm në tre
mëkate në ditë – dhe shumë prej nesh do të
thonë se kemi shumë më tepër se kaq!

Metoda: Ushtrim me shpatë për të zbuluar Për ne është e mundur që të numërojmë
se çfarë bëri Jezusi
mëkatet që kemi bërë në jetën tonë. Sa
Bëni një seri ushtrimesh me shpatë në të cilat
adoleshentët të gjejnë vargjet e mëposhtme, për
të zbuluar disa prej gjërave të mahnitshme që
bëri Jezusi kur ishte këtu në tokë. Në vend që
ta lexojnë vargun me zë të lartë, ata thjeshtë
duhet të thonë se çfarë na tregon ai për atë që
bëri Zoti Jezus.
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ndryshe ishte për Jezusin! Gjatë jetës së
Tij Jezusi kurrë nuk ishte i pasjellshëm
ose egoist, kurrë i pandershëm. Kurrë nuk
bëri diçka me qëllim të keq. Kurrë nuk
tha një fjalë të gabuar, apo të mendonte një
mendim të mëkatshëm. Zoti Jezus jetoi
në tokë si një person i vërtetë, por Ai ishte
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i përkryer, sepse Ai është Perëndia Bir.
Është e rëndësishme të kuptoni këtë. Nëse
Zoti Jezus nuk do të kishte jetuar një jetë
të përkryer, atëherë Ai nuk do të mund të
ishte Shpëtimtari ynë. Vetëm dikush që nuk
kishte mëkat mund të merrte ndëshkimin
për mëkatin tuaj dhe timin.

Ai dha jetën e Tij që të na japë
jetë neve
Duket kaq e çuditshme që dikush që nuk
ka bërë asgjë të keqe, të vdesë si një kriminel
i zakonshëm. Por kjo ishte ajo që i ndodhi
Jezusit – Ai vuajti një vdekje sfilitëse i
gozhduar në një kryq. A e meritonte Ai
këtë? Patjetër që jo! A ishte një gabim i
tmerrshëm? Jo! Ishte e gjitha pjesë e planit
të Perëndisë. Jezusi vdiq që ju të mund të
shpëtoheshit prej ndëshkimit që meritonte
mëkati juaj (Isaia 53:6) – që të jeni në gjendje
që të largoheni nga ana e Satanit dhe të vini
në anën e Perëndisë!
Çfarë arriti Zoti Jezus me vdekjen e Tij?
• Ai vuajti me dëshirë, në mënyrë që
mëkati juaj të mund të falet (1 Pjetrit
2:24).
• Ai i mori të gjitha mëkatet tuaja mbi
veten e Tij (2 Korintasve 5:21).
• Ai zuri vendin tuaj dhe u bë
zëvendësuesi juaj (1 Pjetrit 3:18).
Ndonjëherë, në një ndeshje futbolli, një
lojtar mund të dëmtohet dhe nuk mund
të vazhdojë të luaj. Një zëvendësues zë
vendin e tij. Në kryq Zoti Jezus zuri
vendin tuaj. Ju meritoni të ndëshkoheni
për mëkatin tuaj, por në vend të kësaj e
mori Ai ndëshkimin.
• Ai e kënaqi zemërimin e drejtë të
Perëndisë kundrejt mëkatit (Isaia 53:11).
Perëndia e pranoi flijimin që Ai bëri për
mëkatin dhe është gati t’i falë të gjithë
ata që do të besojnë në Të.

Çfarë dashurie të pamasë tregoi Zoti Jezus,
me gatishmërinë e Tij për të vuajtur vdekjen
në kryq. Ai ishte i gatshëm që ta duronte të
gjithë atë vuajtje, edhe pse nuk e meritonte
aspak. A e kuptoni se sa e thellë është
dashuria e Zotit Jezus për ju? E bëri të gjithë
këtë, në mënyrë që të jeni të falur dhe të jeni
në qiell me Të një ditë.

NDARJA E MËSIMIT

Ai u ngrit nga varri për të na
dhënë neve shpresë
Lavdi Perëndisë që Zoti Jezus Krisht
nuk mbeti i vdekur! Nuk kemi një
Shpëtimtar të vdekur, por Një që është i
gjallë përgjithmonë. Kjo është ajo që e bën
krishtërimin të veçantë nga të gjitha fetë
e tjera. Besimet e tjera kanë një vend ku
ndodhet trupi i themeluesit të tyre, por varri
ku ishte vënë trupi i Zotit Jezus është bosh!
Ai është i gjallë!

Metoda: Gjoni na tregon se çfarë ndodhi
Kërkojini adoleshentëve që të hapin Biblat tek
Ungjilli sipas Gjonit dhe të gjejnë përgjigjet për
pyetjet e mëposhtme për vdekjen dhe ringjalljen
e Jezusit.
• Si u siguruan ushtarët që Zoti Jezus
kishte vdekur vërtetë?
(Gjoni 19:32-34 – nga ija e Tij doli gjak
dhe ujë).
• Çfarë ndodhi me trupin e Tij? (Gjoni
19:41-42 – ata e vendosën në një varr).
• Çfarë zbuluan ndjekësit e Tij të dielën
në mëngjes? (Gjoni 20:1,6-7 – varri ishte
i hapur, pëlhurat ishin aty, por trupi nuk
ishte).
• Kush e pa i pari Zotin Jezus të
ringjallur? (Gjoni 20:15-18 – Maria
Magdalena).
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• Si ia vërtetoi Jezusi Thomait që ishte
vërtetë i gjallë? (Gjoni 20:26-27 – duke i
treguar plagët e Tij në duart dhe ijën e Tij).
Perëndia e kishte ngritur Zotin Jezus prej
së vdekuri, duke e vërtetuar që flijimi i Tij
për mëkatin u pranua (Romakëve 4:25).
Jezus Krishti është i gjallë përgjithmonë dhe
është në gjendje që t’ju shpëtojë (Hebrenjve
7:25a). Të diturit që Jezusi është ngritur
prej së vdekuri, jep shpresë për të gjithë ata
që besojnë në Të. Për shkak se ai vdiq dhe
u ringjall sërish, të gjithë ata që besojnë në
Të mund të jenë të sigurt që kur të vdesin,
edhe ata do të gëzojnë jetë pas vdekjes (1
Korintasve 15:20-22). Besimtarët gjithashtu
kanë një inkurajim të mrekullueshëm, sepse
e dinë që Zoti Jezus është në Qiell sot dhe
është duke u lutur për ta (Hebrenjve 7:25b).
A e keni këtë shpresë të sigurt? Mund ta keni
vetëm nëse besoni në Zotin Jezus i cili vdiq
për ju dhe i cili është ringjallur sërish.

Pra, ku je në këtë botë?
Çfarë plani të mrekullueshëm ka siguruar
Perëndia për shpëtimin! Për shkak të jetës
së përkryer, vdekjes dhe ringjalljes së Zotit
Jezus, është e mundur që t’ju falen mëkatet.
Nuk duhet të qëndroni në anën e Satanit. Në
vend të kësaj, nëse keni dëshirë të ktheheni
prej mëkateve tuaja dhe të besoni që Jezusi
vdiq për të marrë ndëshkimin që meritonte
mëkati juaj, mund të bëheni të drejtë para
Perëndisë (Veprat 3:19). Të jesh në anën e
Zotit do të thotë të jesh në anën fitimtare.
Mëkati juaj do të falet, do të gjeni paqe të
vërtetë, gëzim dhe kuptim në jetë dhe, më e
mira e të gjithave, një ditë do të jeni me Zotin
në Qiell.

shkatërrojë jetën tuaj duke ju lënë të ndarë
prej Perëndisë për të gjithë përjetësinë.
Ndoshta keni dëgjuar për jetën, vdekjen dhe
ringjalljen e Zotit Jezus shumë herë, por
kurrë nuk i keni besuar Atij. Nuk mjafton
vetëm të dëgjoni – duhet të veproni sipas asaj
që e dini se është e vërtetë. Çfarë ju pengon?
A keni frikë për atë se çfarë do të thonë
miqtë tuaj? Apo mendoni që kjo është diçka
që mund ta lini për kohën kur të plakeni?
Ndoshta mendoni që ka shumë gjëra në jetën
tuaj, prej të cilave duhet të hiqni dorë nëse
do të bëheshit të krishterë. Asnjëra nga këto
nuk është një arsye e vlefshme për të refuzuar
atë që Krishti ka bërë.

Përfundimi
Moisiu i përballi fëmijët e Izraelit me një
pyetje shumë të qartë, nëse ishin apo jo në
anën e Zotit. Ndërsa kemi menduar për të
gjithë atë që ka bërë Zoti Jezus, tani ju po
përballeni me një pyetje të ngjashme. Në
anën e kujt jeni? A jeni kthyer nga mëkati
juaj dhe keni besuar në Jezusin? Nëse jo,
jeni akoma në anën e Satanit. Mos qëndroni
në anën e Satanit, ndërsa mund t’ju falen
mëkatet tuaja dhe të njihni të gjitha bekimet
e mrekullueshme të jetës së krishterë.
Pyetja që Moisiu bëri rreth tremijë vjet më
parë është akoma po aq e rëndësishme edhe
sot. Përgjigja e vendos nëse do ta kaloni
përjetësinë me Perëndinë apo do të jeni të
ndarë prej Tij. Ku
Ku je?
je në këtë botë? A
jeni në anën e Zotit?
Sigurohuni që përgjigja
të jetë “po”!
Materiali 6

Përdorni simbolet për të gjetur tetëmbëdhjetë fjalët dhe vendosini ato në fjalitë e mëposhtme.
▼
Ë

❡
R

❂
D

✤
A

❅
H

✧
L

◗
J

✪
B

✖
U

✬
V

✜
S

■
G

✯
N

➔
F

✲
O

✈
I

▲
P

➤
M

✘
E

❰
T

✸
Y

❯
K

✜❅✘✯◗❰▼❡✈✤ ______________

❂❡✘◗❰▼ ____________________

✜❅▲▼❰✲◗▼ _________________

➤▼❯✤❰✈❰ ___________________

▲✘❡✜✲✯ __________________

■◗✤✧✧▼ ___________________

❡✈✯■◗✤✧✧_________________

✬✖✤◗❰✈ ____________________

✪✈❡ _______________________

➔✤✧✘✯ ____________________

▲▼❡■◗✈❰❅➤✲✯▼ ___________

✬▼❡❰✘❰▼___________________

▲▼❡✜▼❡✈ _________________

✯❂▼✜❅❯✲❅✘❰ ______________

➤▼❯✤❰✲✈ __________________

✪✘✜✈➤✈❰ __________________

➤✘❡✈❰✲✯❰✘ ________________

▲▼❡❯❡✸✘❡ ________________

Fotokopjoni dhe
shpërndani materialin
6
6. Adoleshentët mund
ta plotësojnë gjatë
programit ose më vonë në shtëpi. ●
Perëndia ka siguruar një rrugë me anë të së cilës ne mund të na ___ mëkatet tona dhe mund të
bëhemi të ______ para Tij. Kjo rrugë është nëpërmjet _________ në Zotin Jezus Krisht.

Materiali

Jezusi jetoi në tokë si një _________ i ____________ por Ai ishte i ________

Në kontrast me këtë, ana e Satanit është ana
humbëse. Ndërsa Satani mund të ofrojë gjëra
që duken tërheqëse, në fund mëkati do të
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sepse Ai është Perëndia _____ . Edhe pse nuk _______________ kurrë, Jezusi

_____________ një vdekje mizore në kryq. ____________ e Perëndisë kërkon

që mëkati të _____________ , por në kryq Jezusi mori ndëshkimin që ________

mëkati ynë. Ai nuk mbeti i vdekur por u _____________ ___________ në ditën e

tretë. Për shkak se Ai është i ___________ ____________________ Ai mund të
na _____________ prej _________ .
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PËRGJIGJET E MATERIALIT 6
Kuici (kolona e majtë): Shenjtëria; shpëtojë; person; ringjall; bir; përgjithmonë; përsëri;
mëkatoi; meritonte.
(kolona e djathtë): Drejtë; mëkatit; gjallë; vuajti; falen; vërtetë; ndëshkohet; besimit; përkryer.
Përshtatja e fjalëve (të vëna sipas radhës): Falen; drejtë; besimit; person, vërtetë; përkryer;
Bir; mëkatoi; vuajti; shenjtëria; ndëshkohet; meritonin; ringjall përsëri; gjallë; përgjithmonë;
shpëtojë; mëkatit.
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Ku je në këtë botë?(2)
Synimet: Ne duam që adoleshentët:
të shohin nga Fjala e Perëndisë që mund
të jemi të sigurt se jemi të shpëtuar.
të kuptojnë që siguria nuk varet nga
ndienjat.
të sfidohen për të jetuar një jetë që tregon
një kthim të vërtetë.

Hyrje
Çfarë ndodhi kur Moisiu e sfidoi popullin
e Izraelit me fjalët “Kush është me Zotin?
(Jepuni adoleshentëve mundësi për t’u
përgjigjur, pastaj lexoni Eksodi 32:26). Bijtë
e Levit u mblodhën menjëherë rreth tij.
Pavarësisht nga mëkati i neveritshëm rreth
e rrotull, kishte akoma njerëz që e donin
Zotin dhe u vinte turp të ngriheshin për
Të. Këta njerëz nuk kishin dyshim se ku
po qëndronin. Ata ishin në gjendje që të
thoshin me siguri të plotë “Ne jemi në anën
e Zotit.”
Në mësimin tonë të fundit kemi parë
se si Perëndia nëpërmjet planit të Tij të
mrekullueshëm të shpëtimit, e ka bërë të
mundur që ne të lëmë anën e Satanit dhe të
jemi të drejtë para Tij. Për shkak të asaj që
Zoti Jezus ka bërë, tashmë ka një mënyrë
me të cilën mëkati mund të falet. Disa prej
jush tashmë e kanë besuar Krishtin. Mund
ta mbani mend kohën kur u penduat prej
mëkateve tuaja dhe u bëtë të drejtë para
Perëndisë, por tani ndoshta nuk jeni edhe aq
të sigurt se ku qëndroni.

Vizuali 10

të kuptojnë që kurrë nuk kanë qenë
vërtetë të shpëtuar dhe të kthehen tek
Perëndia për shpëtim.

Sot përsëri kemi pyetjen “Ku je në këtë
botë?” Nëse jeni në makinë dhe keni
humbur rrugën, po të hapni navigatorin
satelitor do t’ ju tregojë me përpikmëri se
ku jeni. Ai mund ta bëjë këtë sepse është në
gjendje që të marrë sinjale prej satelitëve, të
cilët e mundësojnë të lokalizojë pozicionin
tuaj të saktë, kudo në botë. A nuk do të ishte
bukur nëse do të ishte kaq e lehtë për të
ditur ku vallë ndodheni ju – flasim nga ana
et e
shpirtërore?
tim
rem
P

ë
ës s
Fjal ëndisë
r
e
P
aali
ViDëszu
hmi

10

ë
ës s
FrymShenjtë
e

Një

jetë

ndr e
ysh
uar

Ku je
këtë bnoë
të?

(Tregoni vizualin
10 dhe zbulojini
titujt ndërsa jepni
mësim).

Ndoshta do të zbulonit se jeni shumë më
larg nga sa duhet të ishit, ose që nuk jeni aty
ku mendonit se ishit. Ndonjëherë rruga që
marrim në jetë bën një kthesë të papritur.
Ndonjëherë terreni është shumë më i ashpër
sesa e prisnim. Mund të ngatërroheni shumë
lehtë, të humbisni orientimin dhe madje të
arrini në pikën ku nuk jeni të sigurt nëse jeni
të krishterë apo jo.
Pyetini se cila është arsyeja pse shumë
adoleshentë kanë dyshime për shpëtimin e tyre.
Shpjegoni që është e zakonshme që njerëzit të
kenë dyshime, por sot duam të shohim se si
mund të jemi të sigurt.
A është e mundur që të jeni të sigurt që
mëkati juaj ju është falur dhe që do të shkoni
në Qiell një ditë? Po është e mundur dhe
është shumë e rëndësishme që të jeni të
sigurt. Si mund të jeni të sigurt se jeni një
fëmijë i Perëndisë dhe se jeni të sigurt në
duart e Tij? Ja ku janë disa sinjale që mund
të vërtetojnë se jeni të shpëtuar.
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Premtimet e Fjalës së Perëndisë
Biblës, Fjalës së Perëndisë mund t’i besoni
plotësisht. Është e pamundur që Perëndia
të gënjejë (Hebrenjve 6:18), kështu që
mund të besojmë çdo gjë që Bibla thotë
për çfarëdolloj çështjeje. Për sa i përket
shpëtimit Fjala e Perëndisë është shumë
e qartë. Varg pas vargu, e thekson qartë
që personi i cili kthehet me sinqeritet
prej mëkatit dhe i beson Krishtit, është i
shpëtuar dhe asgjë nuk mund ta ndryshojë
këtë.

Metoda: Vëzhgim vargu
Shkruajini referencat e mëposhtëm në shirita
të vegjël letre dhe shpërndajini paraprakisht
– nga një për person. Pastaj kërkojini
adoleshentëve që, njëri pas tjetrit, t’ia lexojnë
vargjet të gjithë grupit. Gjoni 3:18; Gjoni
10:28; Veprat 16:31; Romakëve 10:13.

... na kujton se për arsye se i përkasim
familjes së Perëndisë ne kurrë nuk do të
përballemi me dënimin (Romakëve 8:1).
… na siguron në zemrat tona një paqe të
brendshme që nuk mund të shpjegohet
(Filipianëve 4:7).
Sigurisht që nuk mund të mbështetemi në
ndienjat tona, por duhet të mbështetemi në
atë që Perëndia ka thënë. Puna e Frymës së
Shenjtë në jetët tona përforcon premtimet e
Fjalës së Perëndisë.

Një jetë e ndryshuar
Në çastin që dikush kthehet prej mëkatit të
vet dhe i beson Krishtit, ai është i shpëtuar.
Ndërsa kalon koha, jeta e atij personi do të
tregojë se ai është vërtetë në anën e Zotit.
Të bërit të krishterë nuk është thjeshtë një
çështje kthimi flete – është fillimi i një jete
të re.

Të gjitha këto vargje e bëjnë të qartë se kur i
përgjigjemi me besim asaj që Jezusi ka bërë,
Metoda: : Eksploroni 2 Korintasve 5:17
shpëtimi ynë është i sigurt. Patjetër, vetëm ju
Lërini adoleshentët të shqyrtojnë 2 Korintasve
e dini nëse keni qenë të sinqertë në pendesën
5:17 dhe ndihmojini ata të zbulojnë atë që na
prej mëkateve dhe në besimin në Krishtin.
mëson duke përdorur pyetjet e mëposhtme.
Nëse është kështu, atëherë mund të jeni
• Çfarë do të thotë të jesh “në Krishtin”?
plotësisht të sigurt që mëkatet tuaja janë
(T’i kesh besuar Atij si Shpëtimtar dhe Zot).
falur dhe që do ta kaloni përjetësinë në Qiell.
Nuk duhet të dyshoni apo të shqetësoheni –
• Si janë përshkruar ata që janë “në
siguria juaj e shpëtimit bazohet në premtimet
Krishtin”? (Krijesa të reja).
e Fjalës së Perëndisë dhe ato premtime kurrë
• Cilat janë disa prej “gjërave të vjetra”
nuk mund të thyhen.
që duhet të vdesin kur dikush bëhet i
krishterë? (Të folurit keq, qëndrimet e
gabuara, temperamenti i keq, praktikat
Dëshmia e Frymës së Shenjtë
mëkatare, etj).
Kur vijmë në besim në Krishtin, Perëndia
• Cilat janë disa prej “gjërave të reja” që
Frymë e Shenjtë menjëherë vjen të jetojë me
duhet të presim t’i shohim të zhvillohen
ne. Ai gjithashtu …
në jetën e të krishterit? (Shenja të fryteve të
… na jep sigurinë që jemi vërtetë fëmijë të
Frymës – dashuri, gëzim, vetëkontroll, etj).
Perëndisë (Romakëve 8:16).
• Si na ndihmojnë këto ndryshime, të
… na ndihmon të dimë se ajo që kemi
kuptojmë që jemi fëmijë të Perëndisë?
besuar është e vërtetë e besueshme dhe
(Këto ndryshime nuk vijnë me forcën tonë
se Ai qëndron me ne (1 Gjonit 4:13).
por nëpërmjet punës së Frymës së Shenjtë
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• Për të menduar: Që kur jeni bërë të
krishterë, a i vini re ndryshimet në jetën
tuaj?
Zakonet tona të vjetra mëkatare duhet të
lihen prapa, ndërsa fillojmë të jetojmë në një
mënyrë që i pëlqen Perëndisë. Dëshira e çdo
të krishteri duhet të jetë që në mendime, në
të folur, në qëndrime dhe veprime, të bëhet
gjithnjë e më shumë si Krishti. Sigurisht që
këtë nuk mund ta bëjmë me forcën tonë –
është e mundur vetëm në fuqinë e Frymës
së Shenjtë që jeton brenda të gjithë atyre që
kanë besuar në Zotin.

NDARJA E MËSIMIT
Metoda: Loja tabu
Ndajini adoleshentët në dy skuadra. Një personi
prej secilës skuadër i jepen tre fleta, secila me
nga një gjë të shkruar në të, të cilën ai/ajo duhet
ta përshkruaj. Çdo fletë duhet të ketë gjithashtu
një listë me pesë fjalë të tjera që përshkruajnë
këtë objekt por që janë “tabu” (janë të ndaluar
t’i thonë ato). Zgjidhni njërën prej skuadrave
për të filluar dhe jepuni atyre tridhjetë sekonda
për të punuar me tre fjalët në fletët e tyre. Pastaj
vazhdon skuadra tjetër. Fiton skuadra që arrin
më shumë fjalë me kohën më të shpejtë. Fjala e
fundit për njërën prej skuadrave mund të jetë
“i krishterë”. (Fjalët tabu mund të jenë: Jezusi,
dishepuj, shpëtuar, ndjekës, Antiokia). Kjo
do t’ ju ndihmojë që të hyni në pjesën tjetër të
mësimit.
Ndonjëherë nuk është e lehtë të përshkruash
se si është një i krishterë. Ndonjëherë njohim
dikë dhe mendojmë “Ky duhet të jetë i
krishterë.” Cilat gjëra lidhur me atë person,
ndoshta do të na bënin të mendojmë kështu?
(Jepuni adoleshentëve mundësi që t’ ju japin disa
sugjerime). Tek 2 Korintasve 5:17 lexojmë për
“gjëra të reja” që vijnë si tregues që dikush
është vërtetë i shpëtuar. Ja ku janë disa gjëra
që duhet të prisni t’i keni në jetën tuaj, nëse
jeni vërtetë i krishterë.

Një dashuri për Perëndinë
(Tregoni
Vizualin 11.
Një uri për Fjalën e
Perëndisë dhe për lutje
Njeri prej
Një gatishmëri për t’i
shërbyer Zotit
adoleshentëve
Vizuali
Një dëshirë për t’u takuar
me
të
krishterë
të tjerë
të lexoj Gjoni
11
14:15).
Perëndia duhet të zërë vendin e parë në jetën
e të krishterëve. Kjo do të thotë t’i bindemi
urdhërimeve të Tij, edhe kur njerëzit e
tjerë duan të na mbushin mendjen që të
bëjmë diçka tjetër. Bibla na e tregon qartë,
se si dëshiron Perëndia që të jetojmë. Nëse
vërtetë e duam Atë, duhet të kërkojmë që të
bëjmë gjërat që Ai dëshiron që ne të bëjmë
dhe të qëndrojmë larg prej gjërave që Ai i
ndalon.
Vizuali 11

në jetët tona).

Një dashuri për Perëndinë

Një uri për Fjalën e Perëndisë dhe për lutje
(Njëri prej adoleshentëve të lexojë Psalmin
119:97). Një i krishterë ka privilegjin e
mrekullueshëm të të pasurit mundësi për t’i
folur Perëndisë nëpërmjet lutjes dhe për ta
dëgjuar Perëndinë të flasë nëpërmjet Fjalës
së Tij. Çdo i krishterë duhet të përpiqet
të ketë një kohë çdo ditë, ku mund të lutet
dhe të lexojë Fjalën e Perëndisë. Kjo “kohë
e qetë” është absolutisht jetësore, nëse
duam ta njohim më mirë Perëndinë. Nuk
mund të presim që të rritemi në besimin
tonë, nëse nuk kalojmë kohë me Perëndinë.
Nëse jeni vërtetë të krishterë, atëherë do të
keni një dëshirë të madhe brenda jush për
të lexuar vetë Biblën, për të dëgjuar të tjerë
që e shpjegojnë Fjalën dhe për t’iu lutur
Perëndisë.

Një gatishmëri për t’i shërbyer Zotit
(Njëri prej adoleshentëve të lexojë Psalmin
100:2). Kur mendojmë për të gjitha ato që
Zoti ka bërë, është e drejtë që të krishterët
mezi presin që të bëjnë gjithçka që munden,
për Të.
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Duhet të jemi të gatshëm të investojmë
kohën dhe aftësitë tona dhe të kërkojmë për
mundësi për t’i shërbyer Zotit në kishën dhe
në komunitetin tonë lokal. Kjo patjetër që
do të përfshijë përpjekjen për t’i treguar të
tjerëve për Të. Ndoshta do të duhet të lihen
mënjanë gjëra të tjera që të mund të kalojmë
kohë me Zotin. Një i krishterë i vërtetë
tregon se mezi pret për t’i shërbyer Zotit
dhe i jepet mundësisë për ta bërë këtë.

lloj të menduari është tërësisht i gabuar
(Romakëve 6:1-2). Nëse një person mendon
kështu, duhet të pyesni veten nëse është
i shpëtuar! Nëse jeni fëmijë të vërtetë
të Perëndisë atëherë nuk do të doni të
mëkatoni. Keni vdekur me Krishtin, tashmë
Ai jeton në ju dhe ju doni të jetoni për Të
(Galatasve 2:20).

Sidoqoftë, ndoshta ju shpallni se jeni të
krishterë, por nuk jeni vërtetë të sigurt.
Ndoshta nuk e keni ndiesinë e paqes së
Një dëshirë për t’u takuar me të krishterë të Perëndisë në jetën tuaj. Ndërsa kemi
tjerë
menduar për shenjat e një mënyre jetese
të ndryshuar, e kuptoni se këto gjëra nuk
(Njëri prej adoleshentëve të lexojë Psalmin
janë të dukshme në ju. A jeni vërtetë të
122:1).
sigurt që jeni në anën e Zotit? Zoti Jezus
Personi që e do Zotin do të kënaqet kur
e bën të qartë që jetët e ndjekësve të Tij
është me të tjerë që, gjithashtu, e duan
do të prodhojnë shenja që tregojnë se ata i
Atë. Mund të jetë e vështirë të jetosh si i
krishterë në këtë botë. Miqësia me besimtarë përkasin Atij (Mateu 7:20). Pse nuk flisni
me njërin prej drejtuesve dhe të siguroheni
të tjerë është një burim i mirë force dhe
që jeni me të vërtetë në anën e Zotit?
inkurajimi. Të shkuarit në kishë, studim
Bible, takim të rinjsh – të gjitha këto takime
japin mundësi për miqësi me të krishterë të
Përfundimi
tjerë. I krishterë i vërtetë është ai që kërkon Kjo çështje është shumë e rëndësishme
mundësinë për të kaluar kohë me besimtarë për ta dyshuar. Nëse kurrë nuk keni qenë
të tjerë. Dashuria për besimtarët e tjerë
vërtetë të shpëtuar mund të ndodhi sot
është një nga shenjat e të krishterit (1 Gjonit – dhe mund ta keni gëzimin e të qenit të
4:7; Gjoni 13:35).
sigurt se mëkatet tuaja ju janë falur. Atëherë

Ku je në këtë botë?
Sa e mrekullueshme është që mund të jemi
plotësisht të sigurt, që mëkatet tona janë
falur dhe që ne kurrë nuk do të përballemi
me ndëshkimin e Perëndisë! Nëse jeni
të krishterë, nuk duhet të dyshoni për
shpëtimin tuaj. Në vend të kësaj, mund
të mbështeteni në premtimet e Fjalës së
Perëndisë, dëshminë e Frymës së Shenjtë
dhe në faktin që Zoti vërtetë po punon në ju,
duke ndryshuar jetën tuaj.
Disa njerëz mendojnë se kjo siguri u jep
atyre të drejtën për të mëkatuar, por ai
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nëse ju pyesin, “Ku je në këtë botë?” mund
të jepni një përgjigje të qartë, “Jam në anën e
Zotit!”

Metoda: Kuici me sinjal
Ky kuic është një përmbledhje e mësimeve që
kemi bërë deri tani në këtë seri. Kuici ka tre
raunde:
1. Raundi i alternuar: Çdo skuadre i bëhet
një pyetje në mënyrë të alternuar, duke fituar
dy pikë për një përgjigje të saktë. Nëse një
pyetjeje nuk i është dhënë përgjigja e saktë
atëherë skuadra kundërshtare mund të fitojë
një pikë duke u përgjigjur saktë.
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2. Raundi nisës: Të dyja skuadrave i bëhet
një pyetje. Pjesëtari i skuadrës që e shtyp i pari
sinjalin, i përgjigjet pyetjes. Nëse është e saktë,
nuk fiton pikë por asaj skuadre i bëhen edhe
tre pyetje të tjera, për të fituar nga një pikë për
çdo përgjigje të saktë. Përgjigjet e pasakta nuk
i kalohen skuadrës tjetër dhe as nuk ka dënime
për përgjigjet e gabuara.
3. Raundi zjarr: Çdo pyetje është për të dyja
skuadrat. Pjesëtari i skuadrës që shtyp i pari
sinjalin fiton një pikë për skuadrën e tyre për
çdo përgjigje të saktë, por humbet një pikë nëse
përgjigja është e gabuar.
Për ta bërë lojën më të bukur, kërkojini një
personi për çdo skuadër që të luaj rolin e sinjalit.
Ai ulet në një karrige dhe pjesëtarët e tjerë të
skuadrës qëndrojnë rreth tij nga mbrapa me
duart mbrapa kurrizit të tyre. Kur dikush e di
përgjigjen ai duhet ta prekë sinjalin në kokë.
Kur sinjali e ndien një dorë në kokën e tij, ai
menjëherë thërret emrin e skuadrës së tij. Një
drejtues duhet të bëjë pyetjet dhe një drejtues
tjerë duhet të mbajë rregullin gjatë kësaj loje.
Bëjeni kuicin shpejt sepse bëhet më e bukur.
Sidoqoftë gjatë ose pas kuicit rishikojini
përgjigjet e gabuara sepse kjo përforcon
procesin e të mësuarit.

Raundi i alternuar
1. Thoni dy prej shtatë problemeve me
teorinë evolucionit (vetëm një teori;
përfshin supozime; hallkat që mungojnë
akoma mungojnë; toka nuk është aq e
vjetër; varrezat e kafshëve; Darvini dhe
të tjerët jo të bindur; përpiqet të shpjegojë
jetën pa Perëndinë).
2. Cila frazë gjendet më shumë se tetëqind
herë në librin e Darvinit? (“mund të ketë
qenë”)
3. Si ndihmon Bibla në shpjegimin e
varrezave të shumta të kafshëve që janë
gjetur? (Kafshët ngordhën në përmbytje –

Zanafilla 7).
4. Çfarë ndikimi ka teoria e evolucionit në
qëndrimin e njerëzve ndaj Perëndisë? ( I
bën njerëzit të besojnë se nuk ka Perëndi).
5. Çfarë krijoi Perëndia ditën e katërt?
(Diellin, hënën, yjet).
6. Çfarë krijoi Perëndia ditën e gjashtë?
(Tokën, kafshët dhe njeriun).
7. Cili insekt e ka kokën e tij në formë të
veçantë për ta ndihmuar të bëjë punën e
tij? (Milingona derëtare.)
8. Cila pjesë e trupit të njeriut ka njëqind
e tridhjetë e shtatë milionë qeliza të
veçanta? (Syri).

Raundi nisës
1. Në cilin mal i mori Moisiu Dhjetë
Urdhërimet? (Malin Sinai).
2. Cilin urdhërim kishte thyer populli kur
bëri viçin e artë? (Urdhërimin e parë dhe
të dytë – “Nuk do të kesh Perëndi të tjera
përveç Meje” dhe “Nuk do të bësh për
veten tënde një imazh të gdhendur.”)
3. Pse e fillojmë të gjithë ne jetën në anën
e Satanit? (Sepse kemi lindur me një
natyrë mëkatare).
4. Pse është me kaq rëndësi fakti që Jezusi
jetoi një jetë të përkryer? (Nëse ai nuk
do të ishte i përkryer, nuk do të mund ta
merrte ndëshkimin për mëkatet tona).

Raundi zjarr
1. Çfarë termi përdorim për hyrjen e
mëkatit në botë? (Rënia).
2. Çfarë ndikimi ka mëkati i Adamit dhe
Evës në ne sot? (Të gjithë kemi lindur në
mëkat).
3. Cila është ajo fjalë që fillon me “F”
që përshkruan pozicionin tonë para
Perëndisë? (Fajtor).
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K u j e n ë k ë t ë b o t ë ? (2)

4. Çfarë tjetër hyri në botë, ashtu si mëkati,
si pasojë e veprimeve të Adamit dhe
Evës? (Vdekja).
5. Cili ishte gabimi i parë i madh i Evës?
(Ajo dëgjoi Satanin).
6. Çfarë përpiqet Satani të na bëjë të bëjmë
me Fjalën e Perëndisë sot. (Ta dyshojmë
dhe të mos e besojmë atë.
7. Pse është në gjendje Zoti të na kuptojë
se si ndihemi kur jemi të tunduar? (Ai u
tundua ashtu si edhe ne).
8. Çfarë duhet të bëjnë të krishterët kur
mëkatojnë? (T’ia rrëfejnë mëkatin e tyre
Zotit).

Raundi nisës

Raundi zjarr
1. Pse u zemërua Moisiu kur zbriti nga
mali? (Populli kishte bërë një viç të artë
dhe po e adhuronte atë).
2. Çfarë pyetjeje i bëri Moisiu fëmijëve të
Izraelit? (“Kush është me Perëndinë?”)
3. Çfarë bëri ai me pllakat e gurit? (Ai i
hodhi poshtë dhe i theu ato).
4. Cilat janë dy gjëra që duhet t’i bëni që të
jeni në anën e Perëndisë? (Të kthehemi
nga mëkati dhe t’i besojmë Krishtit).

1. Cila është ajo gjë që është e pamundur që
Zoti ta bëj? (Të gënjejë).

5. Kush e dyshoi ringjalljen e Zotit Jezus?
(Thomai).

2. Cilat janë tre gjëra që dëshmojnë se
një person është plotësisht i shpëtuar?
(Premtimet e Fjalës së Perëndisë;
dëshmia e Frymës së Shenjtë; një jetë e
ndryshuar).

6. Sipas premtimit të Perëndisë, çfarë nuk
do t’i ndodhi kurrë atyre që besojnë në
Krishtin? (Ata nuk do të dënohen kurrë).

3. Çfarë tha Jezusi, kush ishte prova, për të
ditur nëse e duam Atë apo jo? (Bindja
ndaj urdhërimeve të Tij).
4. Jepni dy gjëra të tjera, të cilat janë shenjë
e një jete të ndryshuar? (Një dashuri për
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Perëndinë; një uri për Fjalën e Perëndisë
dhe lutje; një gatishmëri për t’i shërbyer
Zotit; një dëshirë për t’u takuar me të
krishterë të tjerë).

7. Jepni një varg që premton se ata që
besojnë në Krishtin do të shpëtohen.
(P.sh. Gjoni 3:18; Gjoni 10:28; Veprat
16:31; Romakëve 10:13).
8. Ku nuk duhet të mbështetemi për
t’u siguruar për shpëtimin tonë?
(Ndienjat).●

Bota

Më

Në botë por
jo nga bota (1)
Synimet: Duam që adoleshentët:
të kuptojnë që Jezus Krishti i bën thirrje
ndjekësve të Tij për të jetuar jetë të
ndryshme nga ata që nuk e njohin Atë.
të dëshirojnë të jetojnë për të kënaqur
Zotin pavarësisht nga kostoja.
të identifikojnë zona në jetën e tyre, të
cilat kanë nevojë të ndryshojnë dhe t’i
kërkojnë Zotit që t’i ndihmojë që të bëjnë
këto ndryshime.
të kuptojnë se ardhja në besim në Jezus
Krishtin kërkon gatishmëri për të jetuar
një jetë të ndryshuar.

Hyrje: Gjej ndryshimin
Materiali 7

Gjej ndryshimet

Çfarë do të bëje ti?

Skenari Skenari Skenari Skenari

1
2
Materiali
37
4

Në një ndeshje futbolli Geni bën një ndërhyrje të bukur për të
ndaluar kundërshtarin të shënojë, por arbitri jep një goditje
dënimi kundër tij. Geni e di që ndërhyrja nuk ishte e gabuar.
Një nxënëse e re vjen në klasën e Inës në shkollë. Ngjyra e lëkurës
së saj ndryshon nga pjesa më e madhe e nxënësve në shkollë dhe
disa prej nxënësve e shajnë dhe qeshin me të pas shpinës së saj.
Ina po mendon se si duhet të reagojë.

Dikush në shkollë ka shkarkuar një video të turpshme në
telefonin e tij dhe një turmë e vogël është mbledhur rreth tij duke
u përpjekur që ta shikojnë. Albi pyet veten se çfarë po ndodh dhe
shkon atje.
Ndërsa po largohet nga klasa për kohën e pushimit, Sara vë re se
mësuesi ka lënë mbi tavolinë pyetjet e provimit që do të kenë orën
tjetër. Rrotull nuk ka asnjeri tjetër.

Shpërndajini materialin
7 adoleshentëve. Ata
duhet të përpiqen të
gjejnë tetë ndryshime
midis dy pamjeve.
Ndoshta mund të keni
një çmim të vogël për
personin që i gjen i pari
të tetë ndryshimet. Pjesa
që mbetet e materialit do
të plotësohet më vonë.

PËRGJIGJET E MATERIALIT 7

i
m
i
s

7

Përfytyroni një vajzë të krishterë në klasën
e një shkolle ku nuk ka të krishterë të tjerë.
Si mund ta “dalloni ndryshimin” midis
asaj dhe të tjerëve që nuk janë të krishterë?
(Lërini adoleshentët të japin sugjerime. Mund
të dalin përgjigjet e mëposhtme: lutet para se
të hajë drekën; nuk kopjon; flet kur mësuesi
thotë diçka që është kundër besimit të saj; nuk
bashkohet me të tjerët kur ata flasin keq për të
tjerët apo tregojnë barsoleta të pista; zakonisht
vjen në kohë dhe i bën mirë detyrat; ka një
simbol të krishterë (varëse, stemë, byzylykun
WWJD), ka miqësi me njerëz të cilët të tjerët i
injorojnë).
Ndihmojini adoleshentët të kuptojnë se nëse
janë të krishterë, atëherë edhe në jetët e tyre
duhet të dallohen ndryshime.

Jezusi lutet për ne
Tek Gjoni 17 gjejmë një lutje shumë të
veçantë që Zoti Jezus bëri kur ishte këtu
në tokë. Le ta lexojmë së bashku. (Kërkojini
adoleshentëve të shohin Gjoni 17:6-19). Ai po
lutet për ndjekësit e Tij dhe tek Gjoni 17:16
Ai bën një deklaratë shumë interesante. Ai
thotë, “Ata nuk janë nga bota, sikurse unë
nuk jam nga bota.” Çfarë donte të thoshte
Jezusi? Kur bëheni të krishterë, bëheni
qytetarë të Qiellit, por nuk shkoni atje
menjëherë. Edhe pse qielli është shtëpia juaj,
ju ende duhet të jetoni si të krishterë në këtë
botë mëkatare. Një ditë Zoti do të na marrë
nga kjo botë dhe do të jemi me Të në Qiell,
përgjithmonë. Ndërkohë, Ai dëshiron që ne
të jetojmë në këtë botë në një mënyrë të tillë që
ata që na rrethojnë, që nuk janë të krishterë,
të mund të shohin një ndryshim në ne. Ne
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7

Në botë por jo nga bota (1)

jemi në botë, por jo të botës – kështu që nuk
duhet të jetojmë si bota.
(Tregoni Vizualin 12).
Lutja e Jezusit tregon
n
se Ai e kupton qartë
se çfarë do të thotë
për ndjekësit e Tij
të jenë në botë. Ai e
i
al
zu
Vi
njeh shtrëngimin dhe
12
vështirësitë me të cilat
ata përballen. Por
shikoni me kujdes vargun 15. Jezusi nuk i
kërkoi Atit të Tij që t’i heqë ndjekësit e Tij
nga bota. Në vend të kësaj, Ai lutet që ata
të jenë të mbrojtur nga djalli i cili kërkon
të luftojë kundër tyre. Zoti Jezus dëshiron
që ndjekësit e Tij të mbeten në botë, që të
mund të jenë dëshmitarët e Tij për të tjerët
që nuk e njohin Atë. Apostulli Pal tha një
herë se ai kishte dëshirë të ikte nga kjo botë
dhe të ishte me Krishtin, sepse kjo do të
ishte shumë më e mirë (Filipianëve 1:23-24).
Por, në të njëjtën kohë ai e dinte që Perëndia
kishte një punë për të këtu. Nëse jeni të
krishterë, edhe për ju është e njëjta gjë.
Vizuali 12

r jo
Në botëbopo
ta
ga

qartë dëshirën e Tij për mënyrën se si
njerëzit duhet të jetojnë. Prandaj është kaq
e rëndësishme për të krishterët, të lexojnë
Fjalën e Perëndisë çdo ditë. Duhet të dimë se
çfarë thotë ajo, në mënyrë që të mund të jemi
gati për të reaguar në situata të ndryshme, që
dalin kundër nesh ditë pas dite. Të njohurit
e asaj çfarë mëson Bibla, do t’ju ndihmojë të
jeni të përgatitur për vendimet dhe zgjedhjet
e vështira që duhet të bëni. Patjetër, ajo që
thotë Bibla, shpesh do të jetë shumë ndryshe
nga ajo që thotë bota. Nëse do të bëni atë që
thotë Bibla do t’ju duhet të jeni të gatshëm
për të qenë ndryshe nga ata që ju rrethojnë.
Do të shqyrtojmë disa çështje me të cilat ju
mund të përballeni dhe do të shohim se çfarë
thotë bota për atë që duhet të bëjmë në këto
situata. Më pas do të shqyrtojmë se çfarë ka
për të thënë Fjala e Perëndisë për të njëjtat
situata.
Materiali 8

Bota
thotë:
Do të përparosh në jetë nëse je i
përgatitur për të gënjyer, mashtruar dhe
vjedhur.

Fjala e
Perëndisë
thotë
Fjalët e Urta 12:22; Efesianëve 4:25

Metoda: Diskutim
në grup

Në këtë pikë të mësimit
ndajini adoleshentët
në grupe dhe jepini
një kopje të materialit
Materiali
8. Është e nevojshme
Sfida për të qenë ndryshe
8
të ketë një drejtues në
çdo grup, që të drejtojë
Të jesh në botë, por jo nga bota, paraqet
Fjala e Perëndisë thotë:
diskutimin.
Bota thotë:
shumë shtrëngime për ata që janë të
Sigurohuni që
krishterë. Ne e dimë që duhet të jetojmë
çdo drejtues të
ashtu si do Perëndia, por rreth e rrotull nesh
ketë një kopje
Vizuali
ka njerëz që nuk e jetojnë jetën e tyre sipas
të Vizualit 13,
13
standardeve të Perëndisë. Nuk është e lehtë
paraprakisht.
të jesh ndryshe. Të qëndrosh jashtë turmës
Lërini adoleshentët të vëzhgojnë vargjet dhe
është një gjë e vështirë dhe mund të na sjellë
tallje ose të na bëjë të shihemi si të çuditshëm të diskutojnë atë që Fjala e Perëndisë ka për të
prej miqve tanë. Por, Zoti Jezus na thërret që thënë për secilën prej çështjeve. Kini një kohë
“raportimi” dhe përmblidhni rezultatet duke
të bëjmë këtë.
përdorur tabelën (vizuali 13).
Për të krishterin, Bibla duhet të jetë
udhëzuesi ynë për të ditur atë që duhet
NDARJA E MËSIMIT
ose nuk duhet të bëjmë (Psalmi 119:105).
Bibla është Fjala e Perëndisë dhe tregon
Të pish alkool, duhan dhe të marrësh
drogë është në rregull – bëj çdo gjë që
të pëlqen.

1 Korintasve 6:19-20; Galatasve 5:19-21

Eksodi 20:7; Efesianëve 4:29

E folura e keqe është normale – sot të
gjithë e përdorin!

Filipianëve 2:4; Lluka 6:31

Ji egoist – kujdesu për “Një-shin”!

Zanafilla 2:24; 1 Korintasve 6:18

Seksi jashtë martese është në rregull!

Nuk ka rëndësi se çfarë shikon në TV, çfarë
revistash lexon, çfarë uebsajtesh viziton
apor çfarë muzike dëgjon.

Filipianëve 4:8; Galatasve 5:16

Vizuali 13

MËSIMI

Do të përparosh në jetë vetëm nëse je i përgatitur për të gënjyer,
mashtruar dhe vjedhur.

Fjalët e Urta 12:22; Efesianëve 4:25
Nuk duhet të gënjejmë por duhet të themi gjithmonë të vërtetën.
I krishteri duhet të jetë i besueshëm.

Të pish alkool, duhan dhe të marrësh drogë është në rregull
– bëj çdo gjë që të pëlqen.

1 Korintasve 6:19-20; Galatasve 5:19-21
Trupi juaj i përket Perëndisë, kështu që duhe të kujdeseni për të.

E folura e keqe është normale – sot të gjithë e përdorin!

Eksodi 20:7; Efesianëve 4:29
E folura e keqe është një fyerje për Perëndinë
dhe e dëmshme për të tjerët.

Ji egoist – kujdesu për “Një-shin”!

Filipianëve 2:4; Lluka 6:31
Si të krishterë ne duhet t’i konsiderojmë të tjerët
dhe t’i trajtojmë ata ashtu siç do të donim të trajtoheshim vetë.

Seksi jashtë martese është në rregull.

Nuk ka rëndësi se çfarë shikon në TV, çfarë revistash lexon, çfarë
uebsajtesh viziton apor çfarë muzike dëgjon.
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Zanafilla 2:24; 1 Korintasve 6:18
Plani i Perëndisë për seksin është vetëm brenda martesës.
Të krishterët duhet t’i largohen imoralitetit seksual.

Filipianëve 4:8; Galatasve 5:16

Si të krishterë ne duhet të ruajmë mendjet tona. A përshtaten me këto vargje programet
që ju shikoni, muzika që ju dëgjoni, uebsajtet që ju vizitoni dhe revistat që ju lexoni?

Bota Manuali i Nxitjes për të Rinjtë

Çfarë thotë Bibla për botën

• Romakëve 12:2 – Të krishterët nuk
duhet të bëhen si bota, por duhet të
jenë ndryshe. Dikush tjetër u shpreh
kështu: “Mos e lini botën t’ ju ngjeshë
në kallëpin e saj.” Është kaq e lehtë që
të jesh ashtu si të gjithë të tjerët dhe
të mos dallohesh nga ata. Sfida e qartë
e Fjalës së Perëndisë është se populli
i Tij duhet të jenë ndryshe dhe duhet
të bëjnë një ndryshim në botën ku ata
jetojnë. Fjala “transformohuni” në këtë
varg, vjen nga fjala “metamorfozë”, e
cila përshkruan procesin në të cilin
një vemje kthehet në një flutur. Kur
ndodh kjo, ndryshimi është qartësisht
i dukshëm për të gjithë. Duhet të jetë e
njëjta gjë me dikë që bëhet i krishterë.
Ai nuk duhet të konformohet me
standardet mëkatare të botës rreth tij,
por në vend të kësaj duhet të dallohet
nga të tjerët, si ai, jeta e të cilit është
ndryshuar prej punës së Frymës së
Shenjtë, që tani jeton në të.
• Jakobi 1:27 – Mos e lini botën t’ ju
infektojë me rrugët e saj mëkatare.
Punëtorët në impiantet bërthamore të
energjisë, duhet të marrin me kujdes
masa, për t’u siguruar që nuk do të
infektohen nga materialet radioaktive.
Në mënyrë të vazhdueshme ata janë

• 1 Gjonit 2:15 – Nëse ne e duam botën,
atëherë nuk duam Perëndinë. Jini të
kujdesshëm që të mos jeni gjysmë
besnikë. Zoti Jezus i paralajmëroi
ndjekësit e Tij se është e pamundur
që të duash gjërat materiale të botës
dhe gjithashtu të duash Perëndinë,
në të njëjtën kohë (Mateu 6:24). Nëse
dashuria jonë për gjërat materiale rritet,
atëherë dashuria jonë për Perëndinë do
të zvogëlohet. Perëndia kërkon vendin e
parë në jetët tona dhe çdo gjë tjetër, që
zë atë vend, është një idhull. Të jetuarit
për të kënaqur Atë duhet të jetë qëllimi
i çdo të krishteri, nuk ka rëndësi se sa
do t’i kushtojë.

Metoda: Çfarë do të bëje ti?
Drejtojini adoleshentët
në pjesën e dytë të
materialit 7 dhe lërini
që të lexojnë skenarët.
Çfarë do të bëje ti?
Kërkojini që të
1
tregojnë se si mund të
2
Materiali
zhvillohej historia nëse
3
7
personazhi nuk do të
4
ishte i krishterë dhe më
pas si do të ishte nëse personazhi do të ishte
i krishterë. Mund ta konsideroni që t’i lini
adoleshentët të luajnë skenarë të ndryshme.
Materiali 7

Gjej ndryshimet

Skenari Skenari Skenari Skenari

Studimi i këtyre çështjeve e bën shumë të
qartë se ka një ndryshim të madh midis
standardit të botës dhe standardit të
Perëndisë. Nëse do t’i bindeni Perëndisë,
kjo me siguri do të thotë të jesh ndryshe prej
atyre që janë rreth teje. Kjo është pikërisht
ajo që donte të thoshte Jezusi, kur tha se
ndjekësit e Tij “ janë në botë, por nuk janë
nga bota”. Bibla ka shumë për të thënë
lidhur me qëndrimin e të krishterit ndaj
botës. (Përgatitini adoleshentët që të lexojnë
secilin prej vargjeve të mëposhtme).

në dijeni të infektimit dhe dëmit që
mund t’i shkaktohet atyre dhe të tjerëve
gjithashtu. Ky varg ju paralajmëron
se ndërsa jetoni në këtë botë, ka një
rrezik që të mund të infektoheni nga
ajo. Duhet të merrni masa edhe ju.
Jini vigjilentë për gjërat që mund
të shkaktojnë rënien tuaj në mëkat.
Ndonjëherë mund të keni nevojë të
largoheni prej atyre që përpiqen t’ ju
çojnë në situata mëkati. Nuk është
e lehtë të qëndrosh i pastër, por me
ndihmën Perëndisë është e mundur.

Në një ndeshje futbolli Geni bën një ndërhyrje të bukur për të
ndaluar kundërshtarin të shënojë, por arbitri jep një goditje
dënimi kundër tij. Geni e di që ndërhyrja nuk ishte e gabuar.

Një nxënëse e re vjen në klasën e Inës në shkollë. Ngjyra e lëkurës
së saj ndryshon nga pjesa më e madhe e nxënësve në shkollë dhe
disa prej nxënësve e shajnë dhe qeshin me të pas shpinës së saj.
Ina po mendon se si duhet të reagojë.

Dikush në shkollë ka shkarkuar një video të turpshme në
telefonin e tij dhe një turmë e vogël është mbledhur rreth tij duke
u përpjekur që ta shikojnë. Albi pyet veten se çfarë po ndodh dhe
shkon atje.

Ndërsa po largohet nga klasa për kohën e pushimit, Sara vë re se
mësuesi ka lënë mbi tavolinë pyetjet e provimit që do të kenë orën
tjetër. Rrotull nuk ka asnjeri tjetër.
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Në botë por jo nga bota (1)

Përfundimi
Zoti Jezus i dha ndjekësve të Tij një sfidë të
vërtetë, ndërsa i kujtoi atyre se janë “në botë,
por nuk janë nga bota”. Ai e bëri të qartë se
Ai pret, që ata që e duan Atë, ta tregojnë me
mënyrën se si jetojnë, që Ai i ka ndryshuar
jetët e tyre.
Si është jeta juaj? A është vërtetë ndryshe nga
jetët e atyre që ju rrethojnë të cilët nuk janë
të krishterë? Përgjigja varet nga qëndrimi
juaj kundrejt Fjalës së Perëndisë. Nëse jeni të
përgatitur për të jetuar me bindje ndaj Fjalës
së Perëndisë, edhe kur njerëzit e tjerë nuk
duan të jeni kështu, atëherë do të zbuloni se
çfarë do të thotë të jesh “në botë por jo nga
bota”.

Metoda: Kuici i alfabetit
Ndajini adoleshentët në dy skuadra. Kur të
thoni një shkronjë, ai person që sjell i pari një
objekt që fillon me atë shkronjë (p.sh. M – një
monedhë; L – një laps; O – një orë), fiton të
drejtën për t’iu përgjigjur pyetjes që fillon me
atë shkronjë. Me një përgjigje të saktë fitohen
dhjetë pikë. Thuojini shkronjat pa radhë.
Nëse nuk mund të gjendet asnjë objekt, bëjeni
pyetjen për të dyja skuadrat dhe le të përgjigjet
ai person që ngrihet i pari në këmbë. Nëse
përgjigja është e gabuar pyetja i kalon skuadrës
tjetër.
“Sh” Çfare ndalohet tek Eksodi 20:14? (Shkelja
e besnikërisë bashkëshortore).
“B” Cili është udhëzuesi i të krishterit në të
gjitha situatat? (Bibla).
“K” Çfarë nuk duhet të bëjmë sipas Romakëve
12:2? (Të konformohemi).
“N” Si duhet të jenë të krishterët në krahasim
me botën? (Ndryshe).
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“E” Ku ndodhen Dhjetë Urdhërimet e
Perëndisë? (Eksodi).
“P” Cilin vend duhet të ketë Perëndia në jetën e
çdo të krishteri? (Të Parin).
Z” Ku ndodhet plani i Perëndisë për martesën?
(Zanafilla).
“N” Si duhet të jenë të krishterët sipas
Efesianëve 4:25? (Të Ndershëm).
“I” Larg kujt duhet të qëndrojmë sipas 1
Korintasve 6:18? (Imoralitetit).
“Gj” Kush ishte ai që shkroi se ne nuk duhet ta
duam botën? (Gjoni).
“Nj” Çfarë duhet të bëjmë me Fjalën e
Perëndisë në mënyrë që t’i bindemi asaj? (Ta
Njohim).
“F” Cili është ai veprim që është i gabuar nëse
është e keqe?( E Folura).
“M” Kush është ajo gjë që mund të ndikohet
nga ajo që shohim apo dëgjojmë? (Mendja).
“J” Cila është përgjigja e saktë kur ju ofrojnë të
merrni drogë ose alkool? (Jo).
“B” Si dëshiron Perëndia që të jemi ndaj
mësimit të Biblës? (Të Bindur).
“L” Çfarë bëri Jezusi për ndjekësit e Tij tek
Gjoni 17? (u Lut).
“L” Çfarë duhet të bëjnë të krishterët çdo ditë
me Fjalën e Perëndisë? (Ta Lexojnë).
“Sh” Në cilin kapitull të Gjonit Jezusi u lut për
dishepujt e Tij? (Të Shtatëmbëdhjetin).
“T” Si përshkruhen trupat tanë tek 1
Korintasve 6:19-20? (Tempull).
“B” Kush është ai vend në të cilin të krishterët
janë në të, por nuk janë nga ajo. (Bota). ●

Bota

Më

Në botë por
jo nga bota (2)
Synimet: Duam që adoleshentët:
të kuptojnë domethënien dhe zbatimin e
shenjtërimit në jetët e tyre të përditshme.
të dëshirojnë të bëhen më pak si bota dhe
më shumë si Jezusi.
të praktikojnë çdo ditë disiplinën e të
rezistuarit ndaj botës duke lexuar Biblën
dhe duke u lutur dhe si rrjedhim të
shfaqin frytet e Frymës.
të kuptojnë që nuk mund të ndryshojnë
vetë, por që kanë nevojë për punën
mbinatyrore të Perëndisë në jetët e tyre.

Hyrje: “Ngjashmëria familjare”
Kërkojini disa adoleshentëve dhe drejtuesve
që të sjellin në takim një fotografi të tyren kur
ishin bebe. Tregojani fotografitë adoleshentëve
dhe shihni se sa prej tyre mund t’i identifikojnë
saktë fotografitë. Kur të japin përgjigjen,
pyetini adoleshentët se cilat karakteristika
në fotografinë e bebes e bënë të mundur
identifikimin e personit në fjalë. Kushtojini
vëmendje të veçantë atyre karakteristikave që
i bëjnë të ngjashëm me prindërit ose vëllezërit
dhe motrat. Kjo hyrje mund t’i ndihmojë
adoleshentët të përqendrohen në mësimin se të
krishterët duhet të kenë ngjashmëri me Zotin
Jezus Krisht.

?

14

Vizuali 14

(Tregoni
vizualin 14). Si
sh en jt ër im i
Ai ndikon:
të krishterë ne
Vizuali mendjen zemrën dëshirat
jemi ndjekës
të Zotit Jezus
Krisht. Në
takimin tonë të fundit pamë se çfarë do
të thotë të jemi ata që janë “në botë, por jo
nga bota”. Të krishterët e vërtetë do të jenë
Çfarë është

i
m
i
s

8

ndryshe nga bota rreth tyre. Ndërsa koha
kalon, ata do të rriten për t’u bërë gjithnjë
e më shumë si Zoti Jezus. Ndërsa ndjekim
Zotin, do të shohim se Ai po punon në ne që
të bëheni më shumë, ashtu siç Ai dëshiron të
jemi. Ky proces quhet “shenjtërim”.

Çfarë është shenjtërimi?
Shenjtërimi është një punë e hirit të Perëndisë
në jetën e besimtarit, për ta bërë më të lirë prej
mëkatit dhe për ta bërë më shumë si Krishti.
Fillon kur Perëndia na shpëton nëpërmjet
besimit në Jezus Krishtin. Kur i besojmë
Perëndisë ne menjëherë jemi të drejtësuar
para Tij – por me shenjtërimin nuk ndodh
kështu. Duhet shumë kohë, në të vërtetë kjo
punë e Perëndisë vazhdon përgjatë gjithë
jetës sonë. Mund të ketë momente të veçanta
në jetën tonë të krishterë kur Perëndia na
sfidon në ecjen tonë me Të dhe si rrjedhim ne
afrohemi më afër Tij, por shenjtërimi është
një proces që vazhdon, i cili ndryshon natyrën
tonë të brendshme. Nuk mund ta ndryshojmë
veten tonë me përpjekjet tona – shenjtërimi
është një punë mbinatyrore e Perëndisë. Do të
thotë të jesh i ndarë veç (ashtu siç e diela është
e ndarë prej pjesës tjetër të javës). Gjithashtu
do të thotë të pastrohesh, të jesh i ndarë prej
gjërave të mëkatshme dhe t’i përkushtohesh
Perëndisë. Nëpërmjet fuqisë së Perëndisë që
punon në jetët tona, ne si të krishterë mund t’i
rezistojmë gjithnjë e më shumë mëkatit dhe
mund të jetojmë një jetë që i pëlqen Perëndisë.
Ndikon çdo pjesë të qenies sonë – mendjet
tona, zemrat tona dhe dëshirat tona .

Metoda: Ushtrimi me shpatë
Bëni një seri ushtrimesh me shpatë me vargjet
e mëposhtme, për t’i ndihmuar adoleshentët
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të zbulojnë se si mendjet, zemrat dhe dëshirat
tona ndryshohen prej Perëndisë, gjatë procesit
të shenjtërimit. Për çdo varg që gjendet dhe
lexohet, bëni një koment të shkurtër duke
përdorur shënimet e dhëna.

Mendja
1 Korintasve 2:14 – Para se të na shpëtonte
Perëndia, mendjet tona nuk mund t’i
kuptonin gjërat frymërore.
Romakëve 12:2 – Perëndia i hapi mendjet
tona që të kemi mundësi të kuptojmë
ungjillin dhe tani Ai dëshiron që t’i përtërijë
mendjet tona, duke ndryshuar mënyrën se si
mendojmë dhe vlerat që ne kemi.

Zemra
Jeremia 17:9 – Zemrat tona ishin plot
mëkat para se t’i besonim Krishtit.
Ezekieli 36:26 – Kur u shpëtuam zemrat
tona ndryshuan.
Mateu 22:37 – Ndërsa Perëndia vazhdon e
ndryshon zemrat tona, ne kërkojmë të vëmë
Perëndinë të parin në jetët tona.

dëshiron që ju të bëheni më shumë si Ai.
Por si ishte Zoti Jezus? Mund të zbulojmë
shumë duke lexuar historitë rreth Tij që janë
regjistruar në Ungjijtë. Para se të bëjmë këtë
le të shohim Galatasve 5:22-23. Këto vargje
listojnë një numër gjërash të cilat duhet
të jenë të dukshme në jetën e një personi
të cilin Perëndia po e ndryshon: dashuri,
gëzim, paqe, durim, mirëdashje, mirësi,
besim, zemërbutësi dhe vetëkontroll. Këto
cilësi njihen si “frytet e Frymës” sepse Fryma
e Shenjtë i prodhon ato tek të krishterët. Të
gjitha këto gjëra ishin të dukshme në jetën e
Zotit Jezus kur Ai ishte këtu në tokë dhe në
të njëjtën mënyrë duhet të jenë të dukshme
në ne, nëse vërtetë po rritemi në ngjashmëri
me Të (1 Gjonit 2:6).

Metoda: Si ishte Jezusi?
Ndajini adoleshentët
në grupe të vogla, secili
me nga një drejtues dhe
shpërndajini materialin
9. Adoleshentët duhet
të shohin referencat së
bashku dhe të zbulojnë
Materiali
se si u soll Zoti Jezus
9
në situata të ndryshme.
Gjithashtu inkurajojini
ata që të mbajnë të hapur edhe Galatasit 5:2223, që të mund ta krahasojnë çdo episod me atë
pasazh dhe të zbulojnë se cilat prej cilësive të
përmendura shfaqi Zoti Jezus. Pjesa e mbetur
e materialit do të plotësohet më vonë në mësim
ose në shtëpi.
Materiali 9

Në bot ë por jo nga bot a

përzierje fjalësh

Lexoni incidentet e mëposhtëme prej jetës së Jezusit dhe
shënoni çdo cilësi që shfaq Ai, të cilat përmenden tek
Galatasve 5:22-23. Ai shfaq.

Marku 10:13-16 ______________________________________
Gjoni 11:3,5,36 ______________________________________

Gjoni 13:3-5 ______________________________________

Gjoni 14:8-9 ______________________________________

Lluka 23:8-11; 1 Pjetrit 2:23 ______________________________________

Regullojini fjalët kyçe prej mësimit, të cilat jepen më poshtë dhe vendosini ato
në fjali. Gërma e parë e çdo fjale është nënvizuar.

SEJZUI

ËNËRSHDI;

ZHVANDO

ËMERBSHEND
NEDNMJE

YANTËRN

NIPSIADLI

TEMSHËIRINJ
IS
ËSLJFA
ËUQFIS
RËQMËDJON
MËRENZ QJEPËLËN OTBA

TAUJL

Shenjtërimi na ndihmon që të bëhemi më pak ___ _____ dhe më shumë si Jezusi.

Është një proces që ________, i cili ndryshon __________ tonë të __________ .

Nëpërmjet ________ së Perëndisë që punon në jetët tona, ne si të krishterë mund t’i _____

gjithnjë e më shumë mëkatit dhe të jetojmë jetë që i _______ Perëndisë. _____________

Dëshira
Psalmi 40:8 – Ndërsa Perëndia ndryshon
mendjet dhe zemrat tona, ne fillojmë të
dëshirojmë të bëjmë vullnetin e Perëndisë.
Hebrenjve 13:20-21 – Në vend që të
vazhdojmë në mënyrën tonë mëkatare, ne
duam të bëjmë atë që është e kënaqshme për
Perëndinë.

Duke u bërë më shumë si Jezusi
Ndërsa Perëndia vazhdon të ndryshojë
mendjet, zemrat dhe dëshirat tona, këto
ndryshime do të bëhen të dukshme në jetët
tona. Mbani mend që shenjtërimi ka të bëjë
me rritjen në ngjashmëri gjithnjë e më të
madhe me Zotin Jezus. Bota do të përpiqet
që t’ ju bëjë më shumë si veten, por Jezusi
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ndikon çdo pjesë tonën duke përfshirë ________, ________ dhe __________.
Tre gjëra që janë të rëndësishme që të bëhemi më shumë si ________ janë leximi i
________ së Perëndisë, _________ dhe ____________.

NDARJA E MËSIMIT
A po rriteni duke u bërë më shumë si Zoti
Jezus? Ndoshta, ndërsa lexoni listën e
fryteve të Frymës tek Galatasve 5:22-23,
vini re që këto gjëra nuk janë të dukshme
në jetën tuaj. Nëse është kështu, atëherë
ndoshta nuk jeni duke bashkëpunuar
plotësisht me Perëndinë në punën e Tij të

Bota Manuali i Nxitjes për të Rinjtë

shenjtërimit. Po, ndonjëherë nuk është aq
e lehtë të jetosh në këtë botë si i krishterë.
Mund të jetë e vështirë, por nëse dëshirojmë
të bëhemi më shumë si Jezusi, atëherë do të
kuptojmë se gjithashtu edhe ne kemi rolin
tonë. Çfarë përfshin roli ynë?
Vizuali 15

lës së
Leximi i Fjdaisë
n
rë
Pe
Disiplina
a
Lutj

Tregoni vizualin 15.

Leximi i Fjalës së
Perëndisë

Ngado që hedhim sytë
bota përpiqet të na
ndikojë me standardet
Vizuali
e saj. Në televizor,
në filma, në reklama
dhe në revista jemi
vazhdimisht të bombarduar me mesazhe dhe
imazhe të cilat na tregojnë se mëkati është në
rregull. Ata na thonë që gjëra të caktuara janë
normale – “Të gjithë e bëjnë këtë, kështu që
duhet të jetë në rregull”. Këtu duhet të jemi
të kujdesshëm. Perëndia na flet ne nëpërmjet
Biblës duke na treguar rrugët e Tij dhe
standardet e Tij. Ndërsa lexoni dhe mendoni
për atë që mëson pasazhi, shpesh do të
kuptoni që është e kundërta e asaj që po thotë
bota. Në këtë moment duhet të vlerësojmë
qëndrimet dhe sjelljen tonë. Ne duhet të jemi
radikalë dhe të lejojmë Fjalën e Perëndisë të
na japë formë dhe të na brumosë që të bëhemi
ai personi që Ai dëshiron të bëhemi.

15

Ndërsa bëhemi më të vetëdijshëm për atë
që Perëndia është dhe për mënyrën se si
dëshiron Ai që të jetojmë, Perëndia do
ta përdorë këtë njohuri për të ndryshuar
mendjen, zemrën dhe dëshirën. Do të filloni
të mendoni dhe të veproni sipas vullnetit të
Tij (2 Timoteut 3:16-17).

Metoda: Çfarë ka qenë duke më thënë
mua Perëndia?
Disa adoleshentë të krishterë le të jenë gati për të
ndarë shkurtimisht atë që kanë qenë duke lexuar
në Fjalën e Perëndisë dhe atë që kanë mësuar
prej saj. Ndoshta ata mund të rekomandojnë

gjithashtu disa shënime të leximesh Biblike për
adoleshentë. Ky mund të jetë një inkurajim i
madh për të rinjtë e tjerë të krishterë në grupin
tuaj që të fillojnë një kohë të qetë të rregullt.

Lutja
Është e pamundur që të ndryshoni veten
ose të jetoni sipas standardeve të Perëndisë
me forcat tuaja. Keni nevojë për ndihmën e
Perëndisë – prandaj kërkojani Atij! Lutuni
çdo ditë, duke i kërkuar Perëndisë ndihmën
që ju duhet për të jetuar për Të (Hebrenjve
4:16). Lutja është një burim jetik force
për të krishterin. Vetë Zoti Jezus kishte
nevojë të kalonte kohë në lutje me Atin e Tij
Qiellor (Mateu 14:23). Nëse për Të ishte
e domosdoshme, të jeni të sigurt që është e
domosdoshme edhe për ju!
Kur i bëjmë së bashku leximin e Biblës dhe
lutjen, shpesh ne i referohemi kësaj kohe si
“koha jonë e qetë”. Është një kohë ku mund
të jeni vetëm me Perëndinë dhe plotësisht të
fokusuar në Të. A keni një kohë të ndarë veç,
çdo ditë, për t’u takuar me Perëndinë? Është
një kohë jetike dhe shumë e rëndësishme,
nëse doni të bëheni më shumë si Zoti Jezus.
Nuk mund të prisni që kjo të ndodhë vetë,
nëse nuk keni rregullisht një kohë për të folur
me Të dhe për ta lejuar Atë të flasë me ju.

Metoda: Ilustrimi – Kohë për Biblën dhe
për lutje
Merrni një enë reçeli dhe vendosni brenda një
gur mesatarisht të madh. Mbusheni enën me
guralecë të tjerë shumë më të vegjël dhe mbylleni
me kapak. Pastaj nxirrini jashtë të gjithë gurët
dhe mbusheni përsëri enën, por kësaj radhe
lëreni gurin e madh për në fund. Do ta shikoni
që guri nuk futet plotësisht në enë. Guri futet
vetëm nëse vendoset i pari në enë dhe më pas
guralecët e vegjël rreth tij.
Përdoreni këtë ilustrim për t’ia theksuar
adoleshentëve rëndësinë e të dhënit përparësi
lutjes dhe leximit të Biblës në jetën tuaj. Nëse
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lejoni që në fillim që gjëra të tjera të mbushin
jetën tuaj, nuk do të gjeni kohë për të lexuar dhe
për t’u lutur, por nëse i jepni përparësi kohës
tuaj të qetë, do të mbetet kohë për të gjitha
aktivitetet e tjera që keni nevojë të bëni. (Duhet
t’i përgatitni mirë të gjitha që më parë që të jeni
të sigurt që të gjithë guralecët zënë vend mirë!)

Të kalosh kohë rregullisht çdo ditë me
Perëndinë kërkon disiplinë. Por kjo nuk është
i vetmi lloj disipline për të cilën kemi nevojë
si të krishterë. Kur përballeni me tundimin
duhet të jeni të përgatitur për t’i rezistuar
dhe jo t’i jepeni atij. Bibla na e tregon qartë
se kur qëndrojmë ndaj djallit dhe i rezistojmë
atij, ai do të largohet prej nesh (Jakobi 4:7).
Megjithatë edhe kjo kërkon disiplinë të
vërtetë, sepse shpesh tundimet janë tërheqëse.
Perëndia premton se Ai nuk do të lejojë që të
tundoheni përtej asaj që mund të mbani (1
Korintasve 10:13), kështu që mund të jeni të
sigurt që Ai do t’ju japë fuqinë që ju duhet
për të qëndruar. Por a do ta përdorni këtë
fuqi? Apo do të jepeni
Në bot ë por jo nga bot a
përzierje fjalësh pas tundimit? Duhet të
jeni mjaft të disiplinuar
që t’i thoni “ jo” gjërave
që e dini që janë të
gabuara. E gjitha kjo
është pjesë e procesit
Materiali
për t’u bërë më shumë
9
si Zoti Jezus.
Materiali 9

Lexoni incidentet e mëposhtëme prej jetës së Jezusit dhe
shënoni çdo cilësi që shfaq Ai, të cilat përmenden tek
Galatasve 5:22-23. Ai shfaq.

Marku 10:13-16 ______________________________________
Gjoni 11:3,5,36 ______________________________________

Gjoni 13:3-5 ______________________________________

Gjoni 14:8-9 ______________________________________

Lluka 23:8-11; 1 Pjetrit 2:23 ______________________________________

Regullojini fjalët kyçe prej mësimit, të cilat jepen më poshtë dhe vendosini ato
në fjali. Gërma e parë e çdo fjale është nënvizuar.

ËNËRSHDI;

ZHVANDO

ËMERBSHEND
NEDNMJE

Në këtë pikë të mësimit, sipas dëshirës tuaj,
mund t’u jepni adoleshentëve materialin 9 për
ta plotësuar. Si alternativë mund të vazhdoni me
përfundimin këtu dhe ta mbaroni materialin më
pas.

Përfundimi

Disiplina

SEJZUI

Metoda: Materiali

YANTËRN

NIPSIADLI

TEMSHËIRINJ
IS
ËSLJFA
ËUQFIS
RËQMËDJON
MËRENZ QJEPËLËN OTBA

TAUJL

Shenjtërimi na ndihmon që të bëhemi më pak ___ _____ dhe më shumë si Jezusi.

Është një proces që ________, i cili ndryshon __________ tonë të __________ .

Nëpërmjet ________ së Perëndisë që punon në jetët tona, ne si të krishterë mund t’i _____

gjithnjë e më shumë mëkatit dhe të jetojmë jetë që i _______ Perëndisë. _____________

ndikon çdo pjesë tonën duke përfshirë ________, ________ dhe __________.
Tre gjëra që janë të rëndësishme që të bëhemi më shumë si ________ janë leximi i

________ së Perëndisë, _________ dhe ____________.

Perëndia ka një plan të mrekullueshëm
për jetën tuaj – Ai dëshiron që të bëheni
si Biri i Tij, Zoti Jezus Krisht (Romakëve
8:29). Çfarë privilegji i mahnitshëm! Sa e
mrekullueshme që të kesh një qëllim të tillë
në jetë! Sigurisht që do të hasen zhgënjime
gjatë rrugës. Ndryshimet në jetën tuaj mund
të mos ndodhin aq shpejt sa dëshironi ju dhe
do të ketë raste kur do të gaboni ndaj Zotit
dhe do të bëni gjëra që e dini që e zhgënjejnë
Atë. Kur ndodh kjo duhet të rrëfeni
mëkatin tuaj dhe t’i kërkoni falje Atij. Do ta
shihni që Ai është gati dhe dëshiron që t’ ju
falë (1 Gjonit 1:9).
Nuk është e lehtë të jetosh për Perëndinë
në një botë mëkatare. Sa mirë që është të
dish që Perëndia nuk pret që t’ia dalim me
forcat tona! Shpesh jemi të dobët – por Ai
është i fortë dhe është në gjendje të na mbajë
që të mos pengohemi derisa një ditë, në
Qiell, më në fund do të jemi të çliruar prej
mëkatit (Juda 24). Të krishterë të rinj, ju
jeni “në botë por jo nga bota”. Me ndihmën
e Perëndisë me të vërtetë mund të jeni
ndryshe. ●

PËRGJIGJET E MATERIALIT 9
Marku 10:13-16: mirësia, mirëdashja

Gjoni 11:3, 5, 36: dashuria, mirësia

Gjoni 13:3-5: zemërbutësia

Gjoni 14:8-9: durimi

Lluka 23:8-11; 1 Pjetrit 2:23: vetëkontrolli
Shenjtërimi na ndihmon të bëhemi më pak si bota dhe më shumë si Jezusi. Është një proces që vazhdon, i cili ndryshon
natyrën tonë të brendshme. Nëpërmjet fuqisë së Perëndisë që punon në jetët tona, si të krishterë na bëhet e mundur
t’i qëndrojmë gjithnjë e më shumë mëkatit dhe të jetojmë jetë që i pëlqejnë Perëndisë. Shenjtërimi ndikon çdo pjesë
tonën duke përfshirë edhe mendjen, zemrën dhe dëshirën.
Tre gjëra që janë të rëndësishme për ne që të bëhemi më shumë si Jezusi, janë: leximi i Fjalës së Perëndisë, lutja dhe
disiplina.
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Kush ka të drejtë në
këtë botë? (1)
Synimet: Duam që adoleshentët:
të zbulojnë bindjet doktrinore kyçe të
besimit të krishterë.
të besojnë se ungjilli i krishterë siguron të
vetmen rrugë shpëtimi.
t’i përdorin të vërtetat e zbuluara për
të bërë krahasime me fe të tjera dhe të
dallojnë gabimet.
të kuptojnë qartë mesazhin e krishterë
të Perëndisë, mëkatin shpëtimin dhe
përjetësinë dhe të vënë besimin e tyre
personal tek Jezus Krishti si Zot dhe
Shpëtimtar.

Hyrje: Pazar për fe
(Shfaqni
vizualin 16).
Shikoni burrin
në vizual.
Vizuali
Çfarë po
bën ai sipas
jush? (Jepini kohë adoleshentëve për t’u
përgjigjur). Ai po përpiqet të vendosë se cilën
fe të ndjekë. Çfarë mundësish ka ai? (Le të
përgjigjen adoleshentët). Shumë njerëz sot janë
duke kërkuar për kuptim të vërtetë në jetët e
tyre. Ata mendojnë se do ta gjejnë këtë duke
eksploruar fetë botërore dhe duke mësuar
për atë që ato kanë për t’i ofruar atyre që
po kërkojnë. Njerëz të tillë e trajtojnë fenë
si një supermarket shpirtëror. Ata i hedhin
një sy të gjitha feve që ofrohen dhe pastaj
zgjedhin pak nga kjo dhe pak nga ajo, duke
përfunduar në një përzierje të tërë besimesh.
Shpesh njerëzit mendojnë kështu, sepse ata
nuk besojnë se ndonjë fe e ka të vërtetën e
plotë, por se të gjitha fetë çojnë tek Perëndia.

16
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Sigurisht që ka shumë fe në botën tonë sot.
A mund të thoni disa? Islami, Hinduizmi,
Katolicizmi, Ortodoksia, Dëshmitarët
e Jehovait, Mormonizmi, Budizmi dhe
Lëvizja e Epokës së Re – lista mund të
vazhdojë. Kush ka të drejtë në këtë botë?
A janë të gjitha këto fe dhe kulte vërtetë në
kundërshtim me krishtërimin – apo janë
mënyra të ndryshme për të thënë të njëjtën
gjë? Si mund të jemi të sigurt për këtë?

Të gjesh të vërtetën
Para shpikjes së skanerëve, bankat kishin
nevojë të përgatitnin personelin e tyre që
të dallonte kartëmonedhat e falsifikuara.
Metoda e përgatitjes ishte shumë e thjeshtë
– personeli duhet të kalonte orë të tëra duke
studiuar kartëmonedhat e vërteta bankare.
Ata i njihnin kaq mirë kartëmonedhat e
vërteta saqë ishin në gjendje t’i dallonin
menjëherë ato të falsifikuara.
Nëse doni të jeni në gjendje që të dalloni
mësimin e rremë, mënyra më e mirë është
që të njiheni me të vërtetën! Atëherë, kur
dikush ju tregon se çfarë ai ose ajo besojnë,
ju do të jeni në gjendje ta krahasoni atë me të
vërtetën që njihni. Do të kalojmë pak kohë
duke zbuluar disa të vërteta të rëndësishme
prej Biblës, Fjalës së Perëndisë. Pastaj në
takimin tonë të ardhshëm do të krahasojmë
mësimet e disa feve të tjera me atë të Biblës.
Në këtë mënyrë ne mund të zbulojmë se
kush ka të drejtë në këtë botë!
Por prisni! Dikush mund të thotë, “Nga
ta dimë që Bibla është e vërtetë?” Besimi
se Bibla është Fjala e Perëndisë dhe për
këtë arsye është plotësisht e vërtetë, është
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njëri prej themeleve të besimit të krishterë.
Bibla shpall se është Fjala e Perëndisë (2
Timoteut 3:16; 2 Pjetrit 1:21) dhe ka shumë
prova për ta besuar që kjo është e vërtetë.
Profecitë e gjetura në të janë plotësuar.
Është ruajtur në mënyrë të mrekullueshme
përgjatë shekujve pavarësisht përpjekjeve që
shumë njerëz kanë bërë për ta shkatërruar
atë. Prova arkeologjike mbështet historitë
që ajo përmban. Vetë Zoti Jezus Krisht
shpalli qartë se Bibla duhet besuar (Gjoni
5:39, 17:17). Fakti që Bibla është Fjala e
Perëndisë është një prej të vërtetave me të
cilat do të krahasojmë fetë e tjera në takimin
e ardhshëm.
Tani do të
1
zbulojmë disa
2
të vërteta të
3
Materiali4
tjera kyçe.
Materiali 10

MËSIMI

Çfarë besojnë të krishterët
Referencat

Zanafilla 1:1
Ligji i Përtërirë 6:4
Mateu 3:16-17
2 Korintasve 13:14
Gjoni 1:1; 10:30
Kolosianëve 1:15-16
Hebrenjve 4:15
1 Pjetrit 2:22
Romakëve 3:10
1 Gjonit 1:10
Jeremia 17:9
Isaia 59:2
Romakëve 1:18
Gjoni 19:23-34
1 Pjetrit 2:24
1 Korintasve 15:3-7
Lluka 24:36-39
Gjoni 14:6
Efesianëve 2:8-9
Galatasve 2:16
Romakëve 5:1
Veprat 4:12
Gjoni 14:1-2
Hebrenjve 9:27
2 Korintasve 5:8
Zbulesa 20:15

10

Të vërtetat kyçe

Komentet

“raportimi” dhe përmblidheni duke përdorur
vizualin 17.

NDARJA E MËSIMIT
Nëse do ta bëni mësimin në dy pjesë, duhet
të mbaroni pjesën e parë në pikën katër në
tabelë (materiali 10). Për pjesën e dytë merruni
me pikat pesë dhe gjashtë duke vazhduar të
përdorni materialin.

Përfundimi
Të vërtetat që kemi studiuar së bashku
janë themelore për besimin e krishterë. Ato
janë standardi me të cilin duhen krahasuar
të gjitha besimet e tjera. Në takimin tonë
të ardhshëm do të shohim disa besime të
tjera dhe do të shohim se si i krahasojnë ata
standardet e tyre.

5

Megjithatë, tani i duhet dhënë përgjigje
Metoda:
një pyetjeje të rëndësishme – ku qëndroni
Grupe
ju, për sa i përket këtyre të vërtetave të
1
diskutimi
rëndësishme? A e keni kuptuar se jeni
2
3
mëkatarë dhe se keni nevojë të besoni në
Ndajini
Materia4li
Birin e përkryer të Perëndisë, i cili vdiq dhe u
adoleshentët
11 56
ringjall përsëri që ju të mund të keni falje dhe
në grupe dhe
jepini secilit një të kaloni përjetësinë në Qiell? Është shumë
e rëndësishme që ta kuptoni. Nëse jeni të
kopje të materialit 10. Vendosni një drejtues
krishterë a i kuptoni mirë këto të vërteta kyçe
për çdo grup, i cili është përgatitur që më parë
që të mund t’ua shpjegoni ato njerëzve që nuk
duke përdorur shënimet në materialin 11.
besojnë? Ndoshta duhet
Adoleshentët le të shohin referencat Biblike dhe
Kush ka të drejtë në këtë botë?
ta merrni materialin
të diskutojnë së bashku për to, duke shënuar
tuaj në shtëpi dhe t’i
doktrinën kyçe dhe
studioni këto gjëra më
rëndësinë e saj. Nëse
Çfarë b e s o j n ë
TË KRISHTERËT
tej. Atëherë do të jeni
keni adoleshentë të
Ka një Perëndi i cili është një Trinitet.
në gjendje t’i përgjigjeni
pashpëtuar në grupin
Zoti Jezus Krisht është Perëndi
cilitdo që ju pyet, “Kush
dhe jetoi një jetë të përkryer.
tuaj, gjeni rastin që
Materiali
Ne jemi mëkatarë dhe si pasojë të
ka të drejtë në këtë
të shpallni ungjillin
ndarë prej Perëndisë.
12
Zoti Jezus Krisht vdiq dhe u
botë?”
nëpërmjet këtij ushtrimi.
ringjall përsëri.
i
al
Vizu Enëpërmjet
vetmja rrugë e shpëtimit është
Nëse koha nuk lejon që
besimit në Jezus Krishtin.
Fotokopjoni dhe shpërndani materialin 12.
Qielli dhe Ferri janë vende të vërtetë çdo
grup
të
studiojë
të
nuk ka shans të dytë pas vdekjes.
Ata mund ta plotësojnë atë gjatë programit ose
gjitha doktrinat atëherë më vonë në shtëpi. ●
ndajeni ushtrimin, duke u siguruar që të gjitha
pikat të mbulohen. Në fund kini një kohë
6

Referencat

Zanafilla 1:1
Ligji i Përtërirë 6:4
Mateu 3:16-17
2 Korintasve 13:14
Gjoni 1:1; 10:30
Kolosianëve 1:15-16
Hebrenjve 4:15
1 Pjetrit 2:22
Romakëve 3:10
1 Gjonit 1:10
Jeremia 17:9
Isaia 59:2
Romakëve 1:18
Gjoni 19:23-34
1 Pjetrit 2:24
1 Korintasve 15:3-7
Lluka 24:36-39
Gjoni 14:6
Efesianëve 2:8-9
Galatasve 2:16
Romakëve 5:1
Veprat 4:12
Gjoni 14:1-2
Hebrenjve 9:27
2 Korintasve 5:8
Zbulesa 20:15

Të vërtetat kyçe

Komentet

Ka një Perëndi i cili është
një Trinitet.

Ka vetëm një Perëndi por Ai egziston në tre persona të dallueshëm – At, Bir dhe Frymë e
Shenjtë. Të tre personat e Trinitetit janë të barabartë në lavdi dhe fuqi.

Zoti Jezus Krisht është
Perëndi dhe jetoi një jetë të
përkryer.

Hyjnia e Zotit Jezus Krisht është themelore për besimin tonë. Nëse Jezusi nuk është Perëndi
atëherë nuk është pa mëkat. Nëse Ai nuk është pa mëkat atëherë Ai nuk mund të na shpëtojë.
(Theksojani adoleshentëve rëndësinë e kësaj doktrine).

Ne jemi mëkatarë dhe
si pasojë të ndarë prej
Perëndisë.

Pa përjashtim, të gjithë kanë lindur në mëkat. Si pasojë ne përballemi me ndëshkimin e
Perëndisë, sepse Ai është i shenjtë, urren mëkatin dhe është plot me zemërim kundër tij.
(Theksoni që Perëndia duhet të ndëshkojë mëkatin).Mëkati na ndan nga Perëndia tani dhe do
të na ndajë prej Tij për të gjithë përjetësinë nëse nuk falet.

Zoti Jezus Krisht vdiq dhe
u ringjall.

Jezusi vdiq në kryq duke marrë ndëshkimin që meritonte mëkati ynë. Si rrjedhojë e vdekjes së
Jezusit, zemërimi i drejtë i Perëndisë kundrejt mëkatit u qetësua. Kështu Perëndia e ringjalli
Atë trupërisht prej së vdekuri, duke treguar se sakrifica e Krishtit kishte qenë e pranueshme
për Të.

E vetmja rrugë e shpëtimit
është nëpërmjet besimit në
Jezus Krishtin.

Është e pamundur që të shpëtohemi me përpjekjet tona. Sado të mirë që të jemi, përsëri ne
kemi mëkat në jetët tona. Besimi në veprën e përfunduar të Zotit Jezus në kryq është e vetmja
rrugë për faljen.

Qielli dhe Ferri janë vende
të vërtetë- nuk ka shans të
dytë pas vdekjes.

Mënyra se si reagojmë ndaj Krishtit në këtë jetë vendos se ku do ta kalojmë përjetësinë.
Nuk ka shans të dytë pas vdekjes. Qielli dhe Ferri janë vende të vërteta. Në Qiell besimtarët
do të jenë me Zotin përgjithmonë, por të pashpëtuarit do të vuajnë në Ferr ndëshkimin e
përjetshëm, të ndarë prej Perëndisë.

Materiali 11

Shënime për drejtuesit e grupit të diskutimit

Materiali 12

Kontrolloni referencat biblike më poshtë dhe shihni se cila fjalë i përshtatet më mirë
vargut. Shkruajeni fjalën dhe gjejeni në kutinë e fjalëve.

Ligji i Përtërirë 6:4 ___________________

1 Pjetrit 2:24 ___________________

2 Korintasve 13:13 ___________________

1 Korintasve 15:4b ___________________

Hebrenjve 4:15 ___________________

Veprat 4:12 ___________________

Gjoni 1:1 ___________________

Efesianëve 2:8-9 ___________________

1 Gjonit 1:10 ___________________

Gjoni 14:1-2 ___________________

Zbulesa 20:15 ___________________

Isaia 59:2 ___________________

Vizuali 17

ringjallje
besim

Qiell
përkryer

shpëtim
vdekje

Trinitet

hyjni

A

R

J

F

G

T

B

A

X

F

A

S

D

W

E

L

R

S

E

Y

W

L

U

M

R

E

E

R

X

V

S

A

P

N

J

Ë

A

E

K

Y

I

F

I

A

Y

F

A

K

N

L

Y

J

X

N

M

F

Z

N

R

A

B

Y

P

R

W

G

S

H

P

Ë

T

I

M

A

S

K

G

A

R

Q

R

E

O

R

R

N

Ë

P

H

50

Ferr

V

E

17

ndarë

një

mëkatarë

S

Y

J

S

D

P

A

A

E

R

E

I

A

V

H

E

L

D

Ë

N

E

N

D

A

R

Ë

Z

Y

L

E

P

L

G

I

A

E

E

O

I

V

X

J

R

L

A

I

T

Y

Y

F

E

H

D

R

E

N

Y

B

L

E

R

L

F

R

L

Z

H

A

V

I

E

O

T

V

T

Y

I

U

Bota Manuali i Nxitjes për të Rinjtë

PËRGJIGJET E MATERIALIT
Ana e majtë: Një; Trinitet; përkryer; Hyjni:
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Ana e djathtë: Vdekje; ringjallje; shpëtim;
besim; Qiell; Ferr.
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Kush ka të drejtë në
këtë botë? (2)
Synimet: Duam që adoleshentët:
të krahasojnë fetë e tjera me doktrinat e
krishtera dhe të kuptojnë se këto besime
janë të dështuara.
të kenë një barrë për të sjellë ungjillin tek
ata që besojnë në fe të tjera.
të luten për ata që janë të verbër ndaj së
vërtetës së ungjillit.
të kuptojnë që fetë e tjera nuk japin një
rrugë shpëtimi dhe t’i nënshtrohen së
vërtetës së ungjillit.
Ky mësim synon të krahasojë besimet e katër
feve të ndryshme – Katolicizmi, Epoka e Re,
Islami dhe Dëshmitarët e Jehovait – me të
vërtetat kyçe të Biblës. Është e nevojshme të jeni
të ndieshëm nëse keni adoleshentë në grup që
vijnë nga njëri prej këtyre grupeve fetare. Ata
mund të ofendohen nëse shohin që grupi i tyre
fetar krahasohet me një kult si Dëshmitarët
e Jehovait. Në këtë rast është më mirë që të
mbulohet ajo kolonë dhe të mos diskutohet
për atë besim të veçantë, por të përqendrohemi
tek tre të tjerat. Megjithatë sigurohuni që të
theksohet rëndësia e të vërtetave të Biblës që
po studiohen dhe të theksohet që çdo besim që
mohon ndonjërën prej këtyre të vërtetave nuk
mëson rrugën e Perëndis për shpëtim.
Punoni me pikat për çdo fe duke përdorur
vizualin. Sugjerohen këto simbole – “✔” nëse
ata mësojnë të vërtetën e Biblës, “✘” nëse nuk e
mësojnë këtë dhe “1⁄2” nëse ka një shqetësim lidhur
me interpretimin që është dhënë mbi të vërtetën.
Ka shënime të shkurtra për çdo pikë. (Për studim
të mëtejshëm mund të përdorni www.carm.org).

Hyrje: Gjëegjëza e krahasimit
Në këtë mësim do të mkrahasojmë besimet e
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tjera me doktrinat kyçe të krishtërimit të cilat i
kemi zbuluar në mësimin e kaluar. Përdoreni
këtë gjëegjëzë për t’i bërë adoleshentët që të
mendojnë për krahasimin.
Kemi një enë tre-litërshe dhe një enë pesëlitërshe. Si mund t’i përdorim këto enë për të
matur saktësisht katër litra ujë?
Përgjigje: Mbushni enën tre-litërshe dhe hidheni
ujin në enën pesë-litërshe. Mbusheni enën trelitërshe përsëri dhe hidheni në enën pesë-litërshe
derisa të mbushet plot. Në enën tre-litërshe do
te mbetet vetëm një litër. Zbrazeni enën pesëlitërshe dhe hidhni në të një litrin e mbetur
në tre-litërshen. Pastaj mbusheni tre-litërshen
përsëri, hidheni në pesë-litërshen dhe keni katër
litra ujë!
Tani duam të bëjmë disa matje të një lloji
tjetër! Në takimin e fundit zbuluam një
numër të vërtetash të rëndësishme, të cilat
formojnë themelin e besimit të krishterë.
(Pyetini adoleshentët se sa prej këtyre mbajnë
mend). Këtë javë duam të shohim disa fe të
tjera dhe të shohim se si krahasohen ato.
Do t’i krahasojmë ato pikë pas pike me të
vërtetat jetësore që kemi zbuluar. Kjo do
të na ndihmojë të
zbulojmë se kush ka
të drejtë në këtë botë.
(Tregoni vizualin 18.
Nëse do të lini njërën
prej feve, sigurohuni
që ta mbuloni atë, ose
Vizuali
përkohësisht ta fshini
atë në PowePoint).
Vizuali 18

E vërteta biblike Katolicizmi

Islami

(Myslimanizmi)

Lëvizja
Dëshmitarët
Epoka e Re e Jehovait

Bibla është i vetmi
burim autoriteti.
Ka vetëm një
Perëndi i cili është
një Trinitet.
Jezusi është
Perëndi.

Të gjithë njerëzit
janë mëkatarë.

Zoti Jezus Krisht
vdiq dhe u ringjall
përsëri.

18

Shpëtimi
nëpërmjet besimit
vetëm në Krishtin.
Qielli dhe Ferri janë
vende të vërteta
– nuk ka shans të
dytë pas vdekjes.

NDARJA E MËSIMIT
Nëse do ta jepni në dy pjesë këtë mësim, merruni
me dy fetë e para në pjesën e parë dhe me dy të
tjerat në pjesën e dytë.
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E vërteta biblike
Bibla është i vetmi
burim autoriteti.

Katolicizmi

✘
Traditave dhe mësimeve të kishës
katolike i jepet autoritet i barabartë
me Biblën. Gjithashtu Bibla katolike
përmban disa libra (Apokrifa), të cilat
nuk u pranuan si Shkrime të Shenjta
prej Kishës së hershme.
Ka vetëm një
✔
Perëndi i cili është Kisha katolike e beson dhe e mëson
një Trinitet.
këtë doktrinë.

Islami (Myslimanizmi)
✘
Për myslimanët Kurani është i
barasvlefshëm me Biblën.

✘
Myslimanët besojnë që ka një
Perëndi (Allahu) por nuk e
pranojnë që Perëndia është
Trinitet.
Jezusi është
✔
✘
Perëndi.
Kisha katolike e beson dhe e mëson Myslimanët besojnë që Jezusi është
këtë doktrinë.
një profet i rëndësishëm, një “njeri i
mirë” – por jo Perëndi.
Të gjithë njerëzit
✔
✔
janë mëkatarë.
Kisha katolike e beson dhe e mëson
Myslimanët e pranojnë këtë të
këtë doktrinë, ndonëse mëson që disa
vërtetë.
mëkate janë më serioze se të tjerat.
Zoti Jezus Krisht
✔
✘
vdiq dhe u ringjall Kisha katolike e beson dhe e mëson
Myslimanët nuk besojnë në
përsëri.
këtë doktrinë.
ringjalljen e Jezusit.
Shpëtimi
✘
✘
nëpërmjet besimit
Kisha katolike mëson që shpëtimi
Myslimanët nuk e pranojnë veprën
vetëm në Krishtin.
vjen prej veprave të mira dhe
e Krishtit. Në vend të kësaj,
veçanërisht nëpërmjet kishës dhe
shpëtimi fitohet duke i pëlqyer
sakramenteve të saj – pagëzimit,
Perëndisë nëpërmjet veprave të
Darkës së Zotit, etj.
mira dhe riteve fetare.
Qielli dhe Ferri
✘
1⁄2
janë vende të
Kisha katolike mëson se ka një
Myslimanët besojnë në Qiell dhe
vërteta – nuk ka
vend që quhet purgator ku shpirtrat
Ferr. Megjithatë, ata besojnë që
shans të dytë pas shkojnë pas vdekjes për t’u ndëshkuar
rruga për në Qiell është duke u
vdekjes.
për mëkatet. Pas një kohe ata fitojnë siguruar që veprat e tua të mira t’i
mundësinë për të hyrë në Qiell. Lutjet tejkalojnë veprat e tua të këqija.
e njerëzve të tjerë mund të shkurtojnë
kohën që ata kalojnë në purgator.
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Bota Manuali i Nxitjes për të Rinjtë

E vërteta biblike
Bibla është i vetmi
burim autoriteti.

Lëvizja Epoka e Re

✘
Besimtarët e Epokës së Re nuk e
pranojnë që ka një burim të përcaktuar
autoriteti – nuk ka standarde të qarta
të së drejtës apo së gabuarës. Ata nuk
kanë sistem të bashkuar besimi, edhe
pse kanë shumë praktika dhe filozofi të
përbashkëta.
Ka vetëm një
✘
Besimtarët
e
Epokës
së Re besojnë
Perëndi i cili është
që çdo gjë (njerëz, kafshë, bimë dhe i
një Trinitet.
gjithë krijimi) është pjesë e Perëndisë.
Për besimtarët e Epokës së Re,
Perëndia nuk është një person, por
thjeshtë një forcë jopersonale. Kjo
pikëpamje është shumë afër asaj që
kanë fetë e Lindjes si Hinduizmi,
Budizmi etj.
Jezusi është
✘
Besimtarët e Epokës së Re besojnë
Perëndi.
që Jezusi ishte një njeri që e kuptoi
potencialin human që Ai kishte (diçka
për të cilën ata thonë se të gjithë ne
duhet ta bëjmë), por ata shpallin që
Jezusi nuk ishte më shumë Perëndi se
kushdo tjetër.
✘
Të gjithë njerëzit
Për
shkak
të
besimit
të tyre se të gjithë
janë mëkatarë.
janë Perëndi dhe që nuk ka të drejtë
ose të gabuar absolute, besimtarët e
Epokës së Re nuk besojnë që të gjithë
janë mëkatarë.
Zoti Jezus Krisht
✘
Për
shkak
se
nuk
besojnë që Jezusi
vdiq dhe u ringjall
është Perëndi, besimtarët e Epokës së
përsëri.
Re nuk e pranojnë ringjalljen.

Dëshmitarët e Jehovait
1⁄2
Dëshmitarët e Jehovait shpallin
se e besojnë Biblën, por kanë
përkthimin e tyre. Mënyra se si
drejtuesit e tyre e interpretojnë
Biblën konsiderohet më e
rëndësishme se vetë Bibla.
1⁄2
Dëshmitarët e Jehovait besojnë në
një Perëndi (Jehova), por e mohojnë
doktrinën e Trinitetit – Jezusi nuk
është Perëndi dhe Fryma e Shenjtë
është thjeshtë një “forcë”.

✘
Dëshmitarët e Jehovait e mohojnë
që Jezusi është Perëndia Bir i cili i
krijoi të gjitha gjërat (Kolosianëve
1:16), por ata shpallin që Atë e
krijoi Perëndia.
1⁄2
Dëshmitarët e Jehovait e pranojnë
që njerëzit janë mëkatarë por
ende besojnë se mund ta kënaqin
Perëndinë me përpjekjet e tyre.

1⁄2
Dëshmitarët e Jehovait shpallin se
besojnë që Jezusi vdiq dhe u ringjall
përsëri – por besojnë se Ai u ringjall
përsëri si shpirt, jo me një trup fizik.
Shpëtimi
✘
✘
Për
shkak
se
nuk
pranojnë
mëkatin,
Dëshmitarët
e
Jehovait besojnë
nëpërmjet besimit
që jeta e përjetshme është një
vetëm në Krishtin. besimtarët e Epokës së Re nuk shohin
ndonjë nevojë për shpëtim ashtu si e
shpërblim për veprat e mira dhe
kuptojmë ne.
shërbimin me besnikëri. Kjo
shpjegon zellin e tyre të madh për
vizitat derë më derë.
Qielli dhe Ferri
✘
✘
Besimtarët e Epokës së Re besojnë në Dëshmitarët e Jehovait besojnë në
janë vende të
rimishërim
– se të gjithë ata që vdesin Qiell por jo në Ferr. Ata shpallim
vërteta – nuk ka
kthehen
në
Tokë
në një jetë të ardhme. që të pabesët nuk do të ndëshkohen
shans të dytë pas
Ata besojnë që mënyra si një person
përjetësisht por do të asgjesohen.
vdekjes.
jeton në këtë jetë do të përcaktojë se si
do të rimishërohet në jetën tjetër.
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Metoda: Kohë lutjeje në grup
Në këtë pikë të mësimin kaloni një kohë lutjeje
ku adoleshentët të mund të luten për besimtarë të
feve të tjera që kanë nevojë të dëgjojnë për Jezusin
dhe gjithashtu për ata që po përpiqen t’i arrijnë
ata. Në mënyrë që t’i drejtoni adoleshentët
në lutjet e tyre, siguroni disa informacione me
pika lutjeje prej misionarëve që po punojnë në
rrethanat e feve të tjera.

Përfundimi
Kur ka kaq shumë fe të ndryshme dhe kur të
gjitha shpallin se kanë të drejtë, mund të jetë
shumë e lehtë për t’u ngatërruar! A e mbani
mend personelin e bankës që e përmendëm
herën e fundit? E vetmja mënyrë për ta për
të dalluar kartëmonedhat e falsifikuara ishte
që të njihnin shumë mirë ato që ishin të
vërteta. Është e njëjta gjë për ne – në mes të
kaq shumë feve të ndryshme, ne duhet të jemi
shumë të sigurt se e dimë se çfarë besojmë.

2. Lëvizja Epoka e Re e pranon Biblën si Fjala
e Perëndisë. (Rr)
3. Myslimanët besojnë në rimishërim. (Rr)
4. Dëshmitarët e Jehovait punojnë duke u
përpjekur të fitojnë shpëtimin. (V)
5. Nuk ka një shans të dytë për t’u shpëtuar pas
vdekjes. (V)
6. Ne jemi të shpëtuar nëpërmjet besimit dhe
veprave të mira. (Rr)
7. Dëshmitarët e Jehovait kanë përkthimin e
tyre të Biblës. (V)
8. Zoti Jezus është Perëndi, por nuk jetoi një
jetë të përkryer. (Rr)
9. Jezusi u ringjall prej së vdekuri me një trup
fizik. (V)
10. Për arsye se Perëndia është dashuri, Ai nuk
shqetësohet shumë për mëkatin. (Rr)
11. Prova arkeologjike është në kundërshtim me
Biblën. (Rr)

Kurrë mos kini turp nga ungjilli i Zotit Jezus
(Romakëve 1:16). Vetë Jezusi e bëri të qartë
që ka vetëm një rrugë shpëtimi (Gjoni 14:6).
Lutuni për ata që po e vendosin besimin
e tyre në fe të tjera – dhe jini gati që t’ua
shpjegoni atyre të vërtetën në çdo rast.

12. Perëndia Frymë e Shenjtë nuk është aq i
rëndësishëm sa Perëndia Atë. (Rr)

Metoda: Kuici e vërtetë ose e rreme

15. Besimet e Epokës së Re janë shumë të
ngjashme me ato të feve Lindore. (V)

Të gjithë adoleshentët të qëndrojnë në mes të
dhomës. Lexoni deklaratat e mëposhtme një
nga një dhe tregojini atyre se nëse besojnë se
thënia është e vërtetë, të shkojnë në njërën anë
të dhomës dhe nëse besojnë se është e rreme
të shkojnë në anën tjetër të dhomës. Më pas
jepni përgjigjen. Ata që janë gabim dalin
nga loja. Kur të eliminohen të gjithë, sillini të
gjithë bashkë përsëri dhe vazhdoni me pyetjet e
mbetura.
1. 2 Timoteut 3:16 shpall që Bibla është Fjala e
Perëndisë. (V)
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13. Emri i Perëndisë për myslimanët është
“Allah”. (V)
14. Romakëve 14:6 mëson që Jezusi është e
vetmja rrugë për tek Perëndia. (Rr)

16. Veprat e mira janë prova që tregojnë që jemi
të shpëtuar vërtetë. (V)
17. Myslimanët besojnë që Jezusi u ringjall prej
së vdekuri. (Rr)
18. Isaia 59:2 thotë që mëkati na ndan prej
Perëndisë. (V)
19. Dëshmitarët e Jehovait besojnë që Jezusi
është Perëndi. (Rr)
20. Jezusi u ringjall prej së vdekuri me një trup
fizik, sipas Dëshmitarëve të Jehovait. (Rr). ●

Pse jam në këtë botë?
Synimet: Duam që adoleshentët:
të kuptojnë që Perëndia i ka krijuar ata
dhe i ka vendosur në këtë botë për një
qëllim.
të kuptojnë që kënaqësia e vërtetë në jetë
gjendet duke i dhënë lavdi Perëndisë.
të jenë aktivë në shërbesën e ungjillit, si
në vendin e tyre ashtu edhe në vende të
tjera.
të kuptojnë që gëzimi i vërtetë në jetë
gjendet vetëm në një marrëdhënie
personale me Jezus Krishtin.

Hyrje
Kërkojini adoleshentëve një nga një që t’ ju
tregojnë për një gjë që kanë vërtetë dëshirë
ta bëjnë ose ta arrijnë në jetën e tyre. Jepni
sugjerime të tilla si të vizitojnë një vend të
famshëm, të takojnë një njeri të famshëm, të
bëjnë një çmenduri.
Shumë njerëz në botë sot arrijnë një pikë në
jetën e tyre ku i bëjnë pyetjen vetes, “Pse jam
në këtë botë?” Është një pyetje e madhe dhe
një pyetje shumë serioze. Kemi parë herën
e fundit se ka shumë sisteme besimi në botë
dhe se të gjithë përpiqen t’i japin një përgjigje
kësaj pyetjeje. Njerëzit do të eksplorojnë
fe të ndryshme duke u përpjekur të gjejnë
kuptimin dhe qëllimin
Pse
në
jam
e vërtetë të jetës së tyre.
këtë botë?
Vizuali 19

Vizuali

19

i
m
i
s
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Më

Bota

atë që është e drejtë dhe për shkak të mëkatit
ka përfunduar aty ku është. I ka ardhur në
majë të hundës dhe është i zhgënjyer me
jetën. Pyet veten çfarë kuptimi ka e gjitha
kjo. A e keni bërë ndonjëherë këtë pyetje?

Të kërkosh për kuptimin e
vërtetë
Shkruesi i Predikuesit thotë se sa e
ngatërruar dhe irrituese mund të jetë jeta
në këtë botë. Ai po kërkon për qëllim dhe
kuptim. Megjithatë, kur vëzhgon se si
jetojnë njerëzit dhe kënaqësitë në të cilat
shpenzojnë kohën dhe paratë e tyre, ai vjen
në përfundimin që është e gjitha pa kuptim!
Tridhjetë e tetë herë ai përdor fjalën “kotësi”
për ta përshkruar atë. Fjala do të thotë
thjeshtë “avull” – një substancë në ajër, një
minutë është aty dhe minutën tjetër është
zhdukur. Në vargje të tjera ai e përshkruan
jetën si të ishte rendje për të kapur erën
(Predikuesi 1:17). Në fund ai vjen në një
përfundim shumë të rëndësishëm.

Gjetja e përgjigjes

(Lexoni Predikuesi 12:1,13. Pyetini
adoleshentët se në çfarë përfundimi arriti
ai). Përfundimi i tij ishte se gjëja më e
rëndësishme në jetë është të kesh frikë
Perëndinë, të zbatosh urdhërimet e Tij dhe
të mos e lësh deri kur të jetë bërë shumë
vonë. Ai tha që duhet ta kujtojmë Krijuesin
(Shfaqni pjesën e
në ditët e rinisë sonë. A e keni bërë këtë apo
sipërme të vizualit 19).
e keni shpërfillur Perëndinë? Ndoshta jeni
Shikojeni djaloshin në
si djaloshi në vizual. Ndoshta i keni provuar
vizual. Jeta e tij është
kënaqësitë e kësaj bote, jeni përpjekur të
rrëmujë. Ndoshta ka
kënaqni veten tuaj dhe jeni përpjekur të mos
bërë zgjedhe të gabuara
mendoni për Perëndinë. Mund të zgjidhni të
dhe duke shpërfillur
jetoni ashtu, por akoma nuk i jeni përgjigjur
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Pse jam në këtë botë?

pyetjes, “Pse jam në këtë botë?”
(Lexoni Predikuesi 12:14). Një ditë secili
nga ne do të qëndrojë para Perëndisë së
Madhërishëm dhe Ai do të gjykojë çdo vepër
tonën. Ndoshta thoni, “Po pse duhet t’i jap
llogari Atij? Pse nuk mund ta jetoj jetën time
ashtu si dua unë?” Përgjigja është se Perëndia
është Krijuesi ynë (Zanafilla 1:27). Ai është
Ai që na i ka dhënë jetët tona dhe Ai që ka të
drejtën të na kërkojë t’i japim llogari Atij për
mënyrën se si i jetojmë jetët tona.

është më shumë se kaq. Pyet veten, “Çfarë
dëshiron Perëndia që të bëjë me jetën time?”
ose për ta thënë në një mënyrë tjetër, “Pse jam
në këtë botë?”
Nëse mund të identifikoheni me këtë person,
atëherë duhet të kuptoni që arsyeja pse jeni
këtu në Tokë është t’i shërbeni Perëndisë
dhe t’i sillni Atij lavdi. Të shpëtoheni është
një gjë, por gjithashtu duhet t’i shërbeni
Perëndisë.

Jeta juaj është një dhuratë prej Perëndisë.
A e mbani mend pse e krijoi Perëndia njeriun Koha është e shkurtër dhe duhet të bëni më
e parë (Zanafilla 1:27)? Perëndia na krijoi që të mirën në jetën tuaj e jo të rrini në vend,
qetësisht, e ta shihni se si ju ikën. Nëse jeni
të kemi miqësi me Të. Tashmë e kemi parë
si ky djalë në vizual, atëherë është koha të
në mësimet e mëparshme se si mëkati erdhi
ngriheni nga vendi dhe të filloni e të jetoni një
në botë dhe e shkatërroi atë marrëdhënie të
jetë me Perëndinë në qendër te saj.
veçantë midis Perëndisë dhe njeriut. Do të
gjeni kuptim dhe kënaqësi të vërtetë në jetën
Metoda: Materiali
tuaj vetëm kur të rregulloni marrëdhënien
tuaj me Perëndinë. Nëse nuk jeni tashmë
(Shpërndani materialin
të krishterë atëherë jeni mëkatarë që keni
13 dhe adoleshentët të
Çështje të misionit
fokusohen në pjesën e
nevojë për një Shpëtimtar. Krishti Jezus vdiq
parë të titulluar “Të
për t’jua bërë të mundur rivendosjen e asaj
jetosh me Perëndinë në
marrëdhënie me Perëndinë (1 Timoteut 2:3aterialipo presin
MNjerëzit
qendër të jetës”). Qëllimi
6). Pendohuni dhe kthehuni tek Perëndia
3
1
juaj kryesor se pse jeni
dhe Ai do t’ju falë për mëkatet tuaja dhe do
t’ju japë paqe të vërtetë dhe kuptim për jetën
tuaj (Veprat 3:19).
Materiali 13

Të jetosh me PErëndinë
në qendër të jetës

Lexoni 1 Korintasve 6:19-20. Këto vargje flasin për të krishterët

Kush jua ka dhënë trupin tuaj? ______________________________________

Kush banon në ju? ______________________________________________
Shembulli i përdorur në vargun 20 është huazuar nga tregu i skllevërve. Cili ishte çmimi që
pagoi Krishti për të na blerë nga tregu i skllevërve të mëkatit? (Efesianëve 1:7).

_________________________________________________________

Ndërsa e kuptoni që Jezusi e bëri këtë për ju, a jeni gati t’ia përkushtoni plotësisht jetën Atij?

_________________________________________________________

Sipas 1 Korintasve 10:31, çdo aspekt i jetës së çdo të krishteri ka mundësinë për të bërë çfarë?
_________________________________________________________

1 A dëshiron Perëndia që çdo i krishterë të jetë një misionar? ______________________
2 Nëse nuk bëheni një misionar por keni një punë “normale”, a do të thotë kjo që po e çon jetën kot
dhe po jeton në mosbindje ndaj vullnetit të Perëndisë? _________________________

3 Çfarë mund të bëjnë të krishterët në vendet e tyre për të ndihmuar misionarët që janë në fushën e
misionit? (Kolosianëve 4:3; Filipianëve 4:14-17). _____________________________

4

Çfarë dëshiron Perëndia që të bëni me dhuntitë që ju ka dhënë? (1 Pjetrit 4:10; Efesianëve 4:11-12).
_________________________________________________________

5 Kur të mbaroni shkollën dhe të gjeni një punë, cili duhet të jetë qëndrimi juaj ndërsa punoni? (2

Thesalonikasve 3:11; 1 Korintasve 10:31; Mateu 5:16). __________________________

Ritja e popullsisë

Shumë gjuhë

2040
E ardhmja

Shumë fe

Miliardë

2009

______
gjuhë

1793
Uilliam Keri
33 MK

Lindja e Jezusit

____________
pjesë të Biblës

PËRGJIGJET E MATERIALIT 13

Të jetosh me Perëndinë në qendër të jetës
(Mbuloni pjesën e sipërme dhe tregoni pjesën
e poshtme të vizualit
Pse
në
jam
këtë botë?
19). Le ta marrim
personazhin tonë dhe
ta vendosim në një
situatë tjetër. Le të
supozojmë që ai i ka të
gjitha ato që dëshiron
Vizuali
materialisht. Është i
krishterë që prej dy
vitesh. Ai shkon në
kishë dhe në takimin e të rinjve çdo javë dhe
lexon Biblën e tij gati çdo ditë. E megjithatë,
ndonjëherë ndiet sikur është thjesht në një
rutinë. Vret mendjen nëse jeta e krishterë
Vizuali 19

19
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Pjesa 1
Kush jua ka dhënë trupin tuaj? Perëndia.
Kush banon në ju? Fryma e Shenjtë.
Shembulli i përdorur në vargun 20 është huazuar nga
tregu i skllevërve. Cili ishte çmimi që pagoi Krishti për të
na blerë nga tregu i skllevërve të mëkatit? (Efesianëve 1:7).
Derdhja e gjakut të Tij.
Ndërsa e kuptoni që Jezusi e bëri këtë për ju, a jeni të
gatshëm t’ia përkushtoni plotësisht jetën tuaj Atij?
(Inkurajojini adoleshentët të reflektojnë mbi këtë pa u
përgjigjur me zë të lartë).
Sipas 1 Korintasve 10:31, jeta e çdo të krishteri ka
mundësinë për të bërë çfarë?
T’i sjellë lavdi Perëndisë.

Bota Manuali i Nxitjes për të Rinjtë

në këtë botë është të jetoni me Perëndinë në
qendër të jetës, që nga ana tjetër do t’i sjellë
lavdi Atij (Romakëve 11:36; 1 Korintasve
10:31). Ju e dini që Perëndia është Krijuesi
juaj dhe që jetët tuaja i përkasin Atij. Tani
dëshira më e madhe e zemrave tuaja është të
bëni vullnetin e Tij. Dëshironi të dini se si të
mund të jetoni për t’i dhënë lavdi Atij.
Në mësimin tjetër do të shohim se si mund
të zbulojmë vullnetin e veçantë të Perëndisë
për jetët tona. Megjithatë, para se të shkojmë
atje duhet të kuptojmë që ka shumë gjëra që
mund të bëjmë, të cilat Perëndia tashmë na
i ka treguar në Fjalën e Tij. Kjo është arsyeja
pse duhet të kalojmë kohë duke studiuar
Biblën. Kur e bëjmë këtë atëherë do të njohim
karakterin e Perëndisë dhe do të mësojmë se
çfarë pritjesh ka Ai për mënyrën se si jetojmë
ne. (2 Timoteut 1:13).
Të jetosh për Perëndinë nuk është diçka që
bëhet vetëm për një orë të dielën në mëngjes.
Do të thotë të jetosh një jetë me Perëndinë
në qendër, për 24/7– në shkollë, në shtëpi,
gjatë aktiviteteve tuaja në kohën e lirë dhe
në kishë. A po jetoni në këtë mënyrë? Çfarë
duhet të ndryshojë në të menduarit tuaj?
Çfarë ndryshimesh duhet të bëni lidhur me
prioritetet tuaja? Duhet të jetojmë çdo çast
të jetës sonë me qëllimin për t’i dhënë lavdi
Perëndisë. Vendosja e Perëndisë në qendër të
jetës suaj, është e vetmja mënyrë për të njohur
kuptimin dhe qëllimin e vërtetë për jetën në
këtë botë (1 Gjoni 5:20).

NDARJA E MËSIMIT

Të shkosh në të gjithë botën
Vizuali 20
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Vizuali

20

Ushtrimi me shpatë:
Mateu 28:18-20.
Një arsye tjetër pse
Perëndia na ka vënë
në këtë Tokë është që
të jemi dëshmitarët
e Tij. Këtu Jezusi u
thotë ndjekësve të Tij

të shkojnë në të gjithë botën për të shpallur
atë lajm të mirë. Ka shumë arsye pse të
krishterët duhet të përfshihen në ndarjen e
ungjillit. Këtu kemi disa prej tyre për të cilat
mund të mendojmë. (Trego vizualin 20).

Sepse Perëndia na urdhëron që të shkojmë
Të dëshmuarit nuk është një shtese opsionale
për të krishterin entuziast. Është një
urdhërim për të gjithë të krishterët (Mateu
28:19). Është pjesë e jetës së krishterë.
Uilliam Keri, këpucari që e çoi ungjillin
në Indi, e kuptoi këtë në ditët kur nuk
ishte dëgjuar ndonjëherë për organizatat
misionare. Njerëzit thoshin që ishte i
çmendur, por ai iu bind urdhërimit të
Perëndisë për të shkuar.

Metoda: Çështje të misionit
Kthehuni përsëri tek materiali 13 dhe kërkojini
adoleshentëve të punojnë në grupe me tre ose

PËRGJIGJET E MATERIALIT 13
Pjesa 2
1. A dëshiron Perëndia që çdo i krishterë të jetë një misionar?
Po, Ai dëshiron që të gjithë të dëshmojnë për
Të – por jo medoemos jashtë shtetit.
2. Nëse nuk bëheni një misionar por keni një punë “normale”,
a do të thotë kjo që po e çon jetën kot dhe po jeton në
mosbindje ndaj vullnetit të Perëndisë? Jo, duhet të jeni
atje ku Perëndia dëshiron që të jeni.
3. Çfarë mund të bëjnë të krishterët në vendet e tyre për
të ndihmuar misionarët që janë në fushën e misionit?
(Kolosianëve 4:3; Filipianëve 4:14-17). Lutuni për ta;
jepni për të mbështetur punën e tyre.
4. Çfarë dëshiron Perëndia që të bëni me dhuntitë që ju ka
dhënë? (1 Pjetrit 4:10; Efesianëve 4:11-12). T’i përdorni
ato për lavdinë e Perëndisë.
5. Kur të mbaroni shkollën dhe të gjeni një punë, cili duhet të
jetë qëndrimi juaj ndërsa punoni? (2 Thesalonikasve 3:11; 1
Korintasve 10:31; Mateu 5:16) Punoni shumë; bëjeni
këtë për lavdinë e Perëndisë; dëshmojuni të
tjerëve.
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katër persona dhe të përfundojnë pjesën me
titull “Çështje të misionit”.
Tek Veprat 1:8 Zoti i tha ndjekësve të Tij
që të fillonin të dëshmonin në vendin e
tyre para se të dilnin nga ai. Nëse Perëndia
nuk po ju thërret për të shkuar në një vend
tjetër, atëherë Ai do që ju të shkoni tek ata
në shkollën tuaj, familjen tuaj dhe qytetin
tuaj. A jeni të gatshëm që t’i bindeni këtij
urdhërimi?

Për shkak se njerëzit po presin për të dëgjuar

• Popullsia e botës pritet të arrijë afërsisht
9 miliardë deri në vitin 2040.

Shumë gjuhë
Sot nuk përballemi vetëm me sfidën
e arritjes së kaq shumë njerëzve, por
linguistët llogarisin që ka gati 7,000 gjuhë
të ndryshme të folura në botë sot. Më pak se
2,500 prej këtyre grupe gjuhësh kanë pjesë
të Biblës ose të gjithë Biblën të përkthyer
në gjuhën e tyre. (Marrë nga: Wycliffe
International).

(Lexoni Mateu 9:36-38). Kur Jezusi pa turmat Shumë fe
e njerëzve, Ai i tha dishepujve që të luteshin
Mbi të gjitha këto, shumë prej këtyre
për ta. Ai përdori metaforën e fushave ku të
6.8 miliardë njerëzve, shpallin se tashmë
korrat janë pjekur dhe gati për të sjellë një
ndjekin një fe ose kult tjetër.
korrëse. Ajo që donte të thoshte Ai ishte se
• 33% Krishtërimin (Mund të shpjegoni
në botë njerëzit janë gati për të marrë lajmin
nëse dëshironi që ky është një përkufizim
e mirë të ungjillit, por ne duhet të lutemi që
sekular, i cili përfshin Protestantë,
Perëndia të dërgojë punëtorë në fushën e të
Katolikë, Ortodoksë dhe formalë. Më pak
korrave të Tij. Nevoja është edhe më e madhe
se 7 për qind konsiderohet si “ungjillore”
sot se sa ishte atëherë! (Kthehuni tek materiali
në kuptimin e gjerë. Shumë prej tyre mund
13 përsëri, duke i fokusuar adoleshentët tek
të mos jenë të krishterë të rilindur).
pjesa e tretë me titull “Njerëzit po presin”. Le të
plotësojnë tabelat me informacionet që do t’ua
• 20% Islamin
jepni ju).
• 114% Jo-fetarë ose ateistë

Rritja e popullsisë

• 13% Hindu

• 6.3% Fe folklorike kineze
• Në vitin 33 pas Krishtit, kur Jezusi u
• 5.9% Budizmin
dha urdhërimin e madh ndjekësve të Tij
• 44% ndjekin fetë e fiseve indigjene
për të shkuar në të gjithë botën dhe për
të predikuar ungjillin (Mateu 28:18-20),
• (Çfarë mbetet klasifikohet si “të tjera”).
popullsia e botës në atë kohë ishte rreth
(Marrë nga: Encyclopedia Britanica).
170 milionë (0.17 miliardë).
• Në vitin 1793 kur Uilliam Keri, i cili
Persekutimi
quhet edhe “babai i lëvizjes moderne
Ka faktorë si persekutimi dhe kufizimet në
misionare”, lundroi për në Indi,
lirinë fetare që ia shtojnë vështirësitë kësaj
popullsia e botës ishte rreth 900 milionë
detyre. Në vende ku janë në fuqi ligje të
(0.9 miliardë).
forta islamike ose komuniste nuk është e
• Në vitin 2009 popullsia e botës ishte
mundur të shkohet si misionarë. Në vend
rreth 6,700 milionë (ose 6.7 miliardë).
të kësaj, duhen gjetur mënyra të tjera për të
arritur këta njerëz.
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Numër i vogël misionarësh
Ka më pak se 100,000 misionarë në botë
(duke punuar në vende të tjera përveç vendit
të tyre). Por detyra nuk iu është lënë vetëm
atyre. Ka vendas në këto vende – pastorë
dhe të krishterë “të zakonshëm”, të cilët po i
shërbejnë me besnikëri Perëndisë në kishat
e tyre lokale dhe po kërkojnë të arrijnë
komunitetet e tyre me ungjillin. Bashkësia
e Ungjillizimit të Fëmijëve (BUF) është një
shembull i një organizate misionare që po
punon në më shumë se njëqind e pesëdhjetë
vende. Ata kanë misionarë në shumë pjesë
të botës por gjithashtu ata kanë shumë
punëtorë kombëtarë të cilët ndihmojnë
kishat lokale dhe besimtarët. Punëtorët
kombëtarë kanë përparësinë e veçantë që
nuk kanë nevojë të mësojnë gjuhën ose
kulturën. Nëpërmjet bashkëpunimit me
njerëz të tillë, miliona fëmijë në mbarë botën
po dëgjojnë ungjillin çdo vit.

Kush do të shkojë?
Fushat janë zbardhur – gati për korrje.
Por ka një problem. (Një drejtues të lexojë
Romakëve 10:13-17.) Si do të dëgjojnë nëse
askush nuk shkon? A ju ka vënë Perëndia në
zemër një dëshirë për të ungjillizuar njerëzit
e humbur të botës? A do t’i përgjigjeni
thirrjes së Tij për të shkuar dhe për të qenë
misionarë nëpër kombe? Nëse është kështu,
atëherë çfarë duhet të bëni?

javë? A ka punë praktike në të cilat ju mund
të ndihmoni? Ju mund t’i përgjigjeni thirrjes
së Perëndisë për të shërbyer duke u përfshirë
në ungjillizime për fëmijët në verë. (Kjo do të
ishte një mundësi e mirë për të përmendur raste
të veçanta). Përfshirja mund të bëjë që të keni
më pak kohë për shokët, sportin apo gjëra
të tjera që ju pëlqejnë, por çfarë është më e
rëndësishme?

Shko në të ardhmen
Mbani mend, më parë thamë se kjo jetë nuk
është e jona, por i përket Perëndisë. Nuk ka
problem nëse keni qëllime dhe bëni plane
për të ardhmen, por ne gjithmonë duhet të
jemi të përgatitur për t’ia nënshtruar këto
gjëra vullnetit të Perëndisë për jetët tona.
Nëse bëjmë sipas mënyrës sonë ne ia heqim
vetes gëzimin dhe kënaqësinë e të qenit
në qendër të vullnetit të Perëndisë. Nëse
Perëndia dëshiron që të jeni të përfshirë
në një punë të veçantë, atëherë jini në atë
punë. Nëse Perëndia ju drejton drejt të qenit
misionarë, atëherë bëjeni këtë.

Llogarit koston

T’i shërbeni Perëndisë në mision, shpesh
ka të bëjë me një masë të caktuar sakrifice.
Mund të jetë largimi prej miqve dhe familjes
në një vend ku mund të mos keni ose të keni
pak marrëdhënie me besimtarë që kanë të
njëjtin mendim me ju. Mund të jetë lënia e
një pune që paguhet mirë dhe nevoja për të
Shko tani
mësuar të jetuarit me besim. Mund të jetë
Ndoshta Perëndia ka vënë tashmë një dëshirë ndryshimi i standardit tuaj të të jetuarit në
në zemrën tuaj për t’i shërbyer Atij me kohë
varësi të vendit ku shkoni. Të qenit misionar
të plotë. Pyetni Perëndinë që nëse është
në disa vende mund të përfshijë edhe
vullneti i Tij, të mos e shuani këtë dëshirë në persekutim dhe madje mund të përfundojë
zemrën tuaj. Megjithatë, nuk duhet të prisni edhe në vdekje.
derisa të rriteni për të filluar që t’i shërbeni
Atij – mund të filloni tani duke u përfshirë
në një kishë lokale. A ka një takim fëmijësh
në kishë në të cilin mund të ndihmoni çdo
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Përjeto bekimin

Përfundimi

Pavarësisht nga vështirësitë, shumë
misionarë dëshmojnë se janë shumë të
plotësuar në punën e tyre. Ata e shohin
këtë si një gëzim dhe privilegj të vërtetë
që kanë mundësi t’ia kushtojnë kohën e
tyre studimit të Fjalës së Perëndisë dhe ta
ndajnë atë me të tjerët. Të qenit në fushën
e misionit, ju jep një mundësi të madhe për
të parë atë që Perëndia po bën në vende të
tjera, midis popujve të tjerë. Kështu që, t’i
shërbesh Perëndisë nuk ka të bëjë vetëm me
sakrificën – mund të jetë gjithashtu shumë
shpërblyese.

Në fillim të këtij mësimi kemi bërë pyetjen
“Pse jam në këtë botë?”. Kemi parë që të
jetosh për Perëndinë dhe t’u tregosh të
tjerëve për Të, i jep një qëllim dhe kuptim të
vërtetë jetëve tona.
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Ja sfida për të gjithë ne: nëse vërtetë doni
të përjetoni Perëndinë si kurrë më parë,
atëherë duhet të jeni të përgatitur të
ngriheni nga vendi dhe të dilni nga zona juaj
e rehatit, të vendosni Perëndinë në qendër
të jetës suaj, të ndiqni drejtimin e Tij dhe të
shkoni e të bëni një ndryshim, për lavdinë e
Perëndisë. ●

Bota
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Ku duhet të shkoj
në këtë botë?

i
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Synimet: Duam që adoleshentët:

duhet të planifikoj që të rri në shtëpi dhe të
punoj si një sekretare ose një mësuese apo
të kuptojnë se si Perëndia foli në të
të mësoj një profesion? A duhet të shkoj në
kaluarën dhe se si na flet Ai sot.
kolegjin biblik? Si mund ta di nëse duhet të
të ecin kaq afër me Perëndinë sa të jenë në punoj në biznesin e familjes sime? A po më
thërret Perëndia që të jem një misionar apo
gjendje të përcaktojnë vullnetin e Tij për
pastor? Si mund ta di se ku duhet të shkoj
jetët e tyre.
dhe se çfarë të bëj me jetën time?” Të gjitha
të bëjnë plane dhe të marrin ato hapa
këto janë pyetje shumë të mira. Nëse, si
praktike besimi, të cilat janë të nevojshme
besimtarë të rinj, po i bëni vetes këto pyetje,
për të ndjekur udhëheqjen e Perëndisë.
atëherë kjo është një shenjë e mirë që tregon
të kuptojnë që vullneti i Perëndisë është
që ju doni të dini vullnetin e Perëndisë për
që ata të pendohen prej mëkatit të tyre
jetën tuaj. Nëse nuk keni menduar kurrë
dhe t’ia japin plotësisht jetët e tyre
për këto pyetje, atëherë ndoshta kjo tregon
Perëndisë dhe në shërbim të Tij.
se jeni duke e bërë vetë planin e jetës suaj, pa
Zotin. Perëndia dëshiron t’ju udhëheqë, por
Metoda: Loja më udhëzo
ju duhet të kuptoni se si. Le të shohim pikë së
Përdoreni këtë lojë për t’i ndihmuar adoleshentët pari se si Perëndia udhëhoqi në të kaluarën
dhe më pas, se si e udhëheq Ai popullin e Tij
të fokusohen tek ideja e të qenit të udhëzuar.
sot.
Ndajini adoleshentët në grupe me pesë ose
gjashtë veta. Një person merr rolin e drejtuesit
dhe të tjerët i kanë sytë të mbyllur. Grupi duhet
Si udhëhiqte Perëndia në të
të gjejë një kod komunikimi, ku një zhurmë
kaluarënt
tregon se duhet të shkosh në të djathë, një tjetër
në të majtë, një tjetër se duhet të shkosh përpara Metoda: Përshtatini ato
dhe kështu me radhë. Drejtuesi duhet pastaj të
Fotokopjoni dhe shpërndani pjesën e sipërme të
drejtojë grupin duke bërë zhurmën e duhur –
materialit 14.
nuk lejohen fjalët. Vendosni një radhë të thjeshtë
pengesash duke përdorur karrige të cilat anëtarët
e grupit duhet t’i kalojnë derisa të arrijnë zonën
e objektivit të caktuar – ndoshta një rreth me
fije në dysheme. Mateni
Noeu: Drejtpërdrejtë – Ai do të përmbytë botën.
kohën për të parë sa kohë
Abrahami: Drejtpërdrejtë – “Do të të bëj një komb të madh.”
i duhet për ta bërë këtë,
Jozefi: Ëndërr - “Një ditë do të sundosh mbi vëllezërit e tu.”
pastaj grupet e tjera le të
Moisiu: Prej një shkurreje që digjej – “Unë do t’i shpëtoj izraelitët
përpiqen që ta bëjnë më
prej dorës së egjiptasve.”
shpejt.

PËRGJIGJET E MATERIALIT 14

Vizuali 21

Vizualdiuhet të shkoj

2Knu1ë këtë botë?

(Tregoni vizualin 21).
“Çfarë lëndësh duhet
të ndjek në shkollë? A

Jozueu: Hedhje shorti – Ai udhëhoqi në mënyrën se si duhet të
ndahej toka midis izraelitëve.
Gideoni: Vesë mbi gëzof – Perëndia do të ishte me të kur ai të
shkonte në betejë.
Jozefi: Engjëll – “Mos ki frikë të martohesh me Marinë.”
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Materiali 14

PËrshtatini

Përshtatini njerëzit e mëposhtëm me mënyrat me të cilat i udhëhoqi Perëndia në të kaluarën

Noeu

Ëndërr: “Një ditë do të sundosh mbi
vëllezërit e tu.”

(Zanafilla 6)

Abrahami

Vesë mbi gëzof : Perëndia do të ishte me
të kur ai të shkonte në betejë.

(Zanafilla 12)

Engjëll: “Mos ki frikë të martohesh me
Marinë.”

Jozefi

(Zanafilla 37)

Moisiu
(Eksodi 3)

Hedhje shorti : Ai udhëhoqi në mënyrën
se si duhet të ndahej toka midis izraelitëve.

Jozueu

Dretpërdrejtë: Ai do të përmbytë botën.

(Jozueu 18:10)

Adoleshentët le të
përshtatin njerëzit me
mënyrat e ndryshme
me të cilat Perëndia
udhëhiqte në të
kaluarën.

keni vënë re që personi para jush ka dritën
e gjelbër, por nuk po lëviz? Ndoshta po
ëndërron ose është hutuar prej diçkaje dhe
nuk po e sheh dritën e gjelbër.

Shumë të krishterë më të vjetër, e kanë
përjetuar se gjetja vullnetit të Perëndisë i
Materiali
ngjan pak kësaj. Kur Perëndia dëshiron që
Metoda: Si i
14
udhëhoqi Perëndia të ne të bëjmë diçka, Ai do të na tregojë një
“dritë të gjelbër” dhe ne duhet të shkojmë,
krishterët e hershëm
por nëse “drita” është e kuqe, ne duhet të
Si i udhëhiqte Perëndia
Le të shohim së bashku
të krishterët e hershëm
presim. Nëse nuk jemi të vëmendshëm nuk
se si udhëhiqeshin të
do ta shohim atë.
krishterët e hershëm.
Rrëshqitëset si ajo në vizual mund të
Studioni këto
jenë shumë interesante, veçanërisht nëse
referenca dhe shënoni
rrëshqisni për herë të parë. Mund të jeni pak
mjetet e udhëheqjes
Vizuali
nervoz, nuk e dini se si është, por kur shihni
që përdori Perëndia.
(Ndajini adoleshentët në dritën e gjelbër, shkoni përpara duke e ditur
që shumë të tjerë kanë shkuar para teje dhe
grupe me nga pesë dhe
tani është radha jote.
le të plotësojnë pjesën e poshtme të materialit
14. Vendosni një drejtues për çdo grup që të
Tek Zanafilla 12:1-4 lexojmë që Perëndia e
udhëheqë dhe të ndihmojë. Vendosni një kohë
udhëhoqi Abramin që të merrte familjen e tij
prej pesëmbëdhjetë minutash dhe kur koha
dhe të lëvizte për në një vend tjetër. Perëndia
të mbarojë bashkojini grupet bashkë për një
nuk i tregoi atij se ku po shkonte por ai nuk
përmbledhje. Tregoni vizualin 22).
kishte nevojë ta dinte – ky do të ishte hapi
Gideoni

Dretpërdrejtë: “Do të të bëj një komb të
madh.”

(Gjyqtarët 6)

Prej një shkurreje që digjej : “Unë do t’i
shpëtoj izraelitët prej dorës së egjiptasve.”

Jozefi

(Mateu 1)

Veprat 15:40

Veprat 15:36

Veprat 13:2

Nëpërmjet një ftese prej
besimtarëve të tjerë.
Veprat 9:38

Veprat 11:22

Si i udhëhiqte Perëndia
të krishterët e hershëm

Nëpërmjet rrethanave që
lejonte Perëndia.

✃

Veprat 8:1-4
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Referencat

MËSIMI

Vizuali 22

Veprat
8:1-4

Nëpërmjet rrethanave që lejonte
Perëndia.

Veprat
9:38

Nëpërmjet një ftese prej
besimtarëve të tjerë.

Veprat
11:22

Nëpërmjet veprimit të një kishe
lokale.

Veprat
13:2

Nëpërmjet zbulesës së Frymës së
Shenjtë.

Veprat
15:36

Nëpërmjet planifikimit me përgjegjësi
dhe mendimit të përbashkët.

Veprat
15:40

Nëpërmjet miratimit të drejtuesve
të krishterë.

22

Kur drita është
e gjelbër
Vizuali

23
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(Tregoni vizualin 23).
A ju ka ndodhur
ndonjëherë që të keni
qenë duke pritur në
radhë për një kohë
të gjatë dhe pastaj të

tjetër. Drita tani ishte e gjelbër, Perëndia
e kishte udhëhequr dhe Abrami duhej të
lëvizte. Më vonë në Dhjatën e Re, Perëndia
theksoi se duke bërë këtë Abrami jo vetëm që
iu bind Perëndisë, por gjithashtu tregoi se ai i
besonte Perëndisë (Hebrenjve 11:8).
Pra le të
bëhemi më
… Jetoj afër me Të.
praktikë.
… Jam plotësisht i përkushtuar ndaj
vullnetit të Tij.
Si mund ta
Vi…zuKamalnjëiqëndrim të mësueshëm.
… I njoh dhuntitë që zotëroj.
gjejmë se
… Jam i ndieshëm ndaj udhëheqjes së Tij.
ku duhet të
shkojmë dhe çfarë duhet të bëjmë në këtë
botë? (Tregoni vizualin 24).
Perëndia udhëheq
sot kur …

Vizuali 24

Mund të mësojmë shumë për udhëheqjen
në librin e Veprave. Kisha e Dhjatës së Re
sapo kishte filluar dhe kishat ishin plot
me besimtarë të rinj të cilët kishin shumë,
shumë pyetje. Ata po kërkonin udhëheqje
në një game të gjerë çështjesh. Këtu mund të
shohim qartë se si Perëndia përdori mjete të
ndryshme për të udhëhequr popullin e Tij. Ai
gjithashtu përdor mjete të ngjashme edhe sot.

24

Perëndia udhëheq sot kur …
… Jetoj afër me Të
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Ushtrimi me shpatë: Psalmi 119:10-11.
Nëse doni që Perëndia t’ ju udhëheqë atëherë
duhet të jetoni afër Tij. Ndërsa e njihni
Atë më shumë do të mësoni se si t’i besoni
Atij më shumë. Ai ka një plan për ju dhe Ai
dëshiron të udhëheqë hapat e tuaj (Psalmi
37:23-24), por që ju të shihni ato drita të
gjelbra duhet të jetoni afër Tij.
Nëse jetoni afër me dikë, do ta njihni mirë
atë dhe atëherë do ta dini se çfarë pritjesh
ka dhe çfarë e bën atë të lumtur. Nuk ka
ndonjë rrugë të shkurtër për të pasur një
marrëdhënie me Perëndinë. Duhet të
kalojmë kohë në lutje dhe t’i kërkojmë Atij
të na udhëheqë (Jakobi 1:5). Gjithashtu
duhet të studiojmë Fjalën e Tij, çdo ditë,
që të mund ta dëgjojmë të na flasë (Psalmi
119:105). Perëndia do të na flasë nëpërmjet
vargjeve të veçanta që kemi lexuar ose
nëpërmjet një predikimi që kemi dëgjuar.
Është mirë që të mbani një bllok të vogël në
Biblën tuaj që të mund të shkruani gjërat që
Perëndia ju thotë.
Kur Perëndia udhëheq sot, Ai e bën këtë
kryesisht nëpërmjet Fjalës së Tij (2 Timoteut
3:15). Megjithatë le të themi dy fjalë
paralajmëruese:
• Kjo nuk do të thotë që ta hapim Biblën
rastësisht dhe thjeshtë t’i kërkojmë
Perëndisë të na tregojë një varg. Perëndia
nuk na e dha Biblën për ta përdorur
në atë mënyrë. Ai dëshiron që ne ta
studiojmë atë, ta kuptojmë atë dhe ta
zbatojmë në jetët tona.
• Së dyti, mbani mend se Ai kurrë nuk
do t’ju udhëheqë që të bëni diçka që
është në kundërshtim me Fjalën e Tij.
Pavarësisht nga gjëra të tjera, për të cilat
mendojmë se Perëndia mund të jetë duke
na i thënë, ne duhet të kontrollojmë çdo
gjë me Fjalën e Perëndisë. Ne duhet
të kontrollojmë çdo gjë me Fjalën e

Perëndisë, pavarësisht nëse mendojmë se
ato gjëra po na i thotë Perëndia.
Sipas dëshirës mund të jepni një shembull se
si Perëndia e ka përdorur Fjalën e Tij për t’ ju
drejtuar juve.
Perëndia shpesh do t’ju japë juve një dritë
të gjelbër nëpërmjet një vargu që duket se
zbatohet qartë në situatën tuaj. Pak më vonë
mund ta dëgjoni ose lexoni të njëjtin varg
përsëri ose vargje të tjera që duket se thonë të
njëjtën gjë. Kur ndodh kjo është një shenjë e
sigurt që Perëndia po ju udhëheq.

NDARJA E MËSIMIT
… Jam plotësisht i përkushtuar ndaj
vullnetit të Tij
Ndonjëherë, njerëzit ia ngulin sytë një drite
të gjelbër dhe nuk bëjnë asgjë! Ata i kërkojnë
Perëndisë që t’ua konfirmojë përsëri, dhe
përsëri, dhe përsëri! Problemi nuk është se
Perëndia nuk po udhëheq – problemi është
se ata nuk po e pëlqejnë atë që Ai po u thotë
dhe do të donin që Ai t’i jepte një zgjidhje
tjetër. Dikush ka thënë që në vend që t’i
kërkojmë Perëndisë të shkruaj një kontratë
për atë që Ai dëshiron që ne të bëjmë, në
mënyrë që ne ta firmosim nëse biem dakord,
në vend të kësaj ne duhet të jemi të gatshëm
të firmosim një kontratë bosh dhe më pas ta
lejojmë Perëndinë që të shkruaj detajet më
vonë. Kur i kërkojmë Perëndisë që të na e
zbulojë vullnetin e Tij, duhet të jemi njëqind
për qind të përgatitur për ta ndjekur Atë
kudo, çfarëdo që të jete dhe kurdo. Kur
jemi plotësisht të përkushtuar ndaj vullnetit
të Tij, atëherë Ai do të na udhëheqë hap
pas hapi, drejt përmbushjes së qëllimit
të Tij përfundimtar për jetët tona (Fjalët
e Urta 3:5-6). A jeni të gatshëm dhe të
disponueshëm për të shkuar kudo qoftë dhe
për të bërë çfarëdo qoftë për Zotin?
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… Kam një qëndrim të mësueshëm
Ushtrimi me shpatë: Isaia 64:8. Perëndia
Ati ynë është poçari dhe ne jemi argjila në
duart e Tij. Ndërsa Ai punon argjilën në
rrotën e poçarit, Ai me kujdes i jep formën e
atij objekti që ka ndër mend të bëjë. Ndërsa
Perëndia po na jep formën e një burri apo
të një gruaje që Ai dëshiron të jemi, ne
duhet të jemi të gatshëm të udhëhiqemi
dhe të udhëzohemi prej të tjerëve. Nëse
në të ardhmen e gjeni veten duke marrë
parasysh shërbimin e krishterë me kohë të
plotë, mund të nënkuptojë që duhet të jeni të
gatshëm të merrni këshilla prej udhëheqësve
të kishës suaj, për sa i përket vendit se ku
duhet të shërbeni. Mund të nënkuptojë
të studiuarit e Fjalës së Perëndisë në një
kolegj biblik dhe të mësuarit prej urtësisë
dhe përvojës së drejtuesve të krishterë më
të rritur. Ndonjëherë ata mund të shohin
dritat e gjelbra, të cilat ne nuk i shohim dhe
e kundërta. Ndonjëherë ata mund të kenë
shqetësime për planet që ne kemi dhe ne
duhet të jemi të gatshëm t’i marrim seriozisht
parasysh vërejtjet që ata kanë.
Nëse besoni se Perëndia po ju thërret në
mision, bëjini vetes pyetje të tilla si, “A jam aq
fleksibël sa të përshtatem me sfidat e jetesës
në një kulturë tjetër? A do ta kenë të lehtë të
tjerët të punojnë me mua apo qëndrimi im do
të shkaktonte mosmarrëveshje në skuadër? A
jap ndonjëherë përshtypjen se tashmë i di të
gjitha, apo jam i gatshëm që të mësoj?”

Do të dukej e çuditshme, nëse dikush do
të ishte i interesuar për të ditur vullnetin e
Perëndisë për të ardhmen e tij dhe përsëri
të mos përfshihej, që tani, në shërbesën e
Perëndisë. Kur përfshiheni në jetën e kishës
suaj dhe në organizata të tjera siç është
BUF-i, kjo ju jep një mundësi për të gjetur
se cilat janë ato gjëra që natyrshëm mund t’i
bëni më mirë dhe për të njohur dhuntitë që
zotëroni (Pjetrit 4:10). Në të njëjtën kohë
fitoni përvojë, e cila do të jetë vërtetë me dobi
për ju në shërbesën tuaj në të ardhmen.
Nëse besoni se Perëndia ju ka thirrur në
mision atëherë mund të keni pyetjen “A e
kam më të lehtë se të tjerët në klasën time,
për të mësuar një gjuhë të huaj?” Në të njëjtën
kohë, gjëja e mrekullueshme është se kur
Perëndia thërret, Perëndia pajis. Mund të
mendoni se nuk jeni të aftë për diçka, por
nëse Ai ju kërkon që të bëni diçka, Ai do t’ju
pajis për ta bërë atë. (1 Korintasve 1:27;
1 Thesalonikasve 5:24).
Ndoshta nuk mund të flisni dot mirë para
të tjerëve, por mos harroni që në fushën
e misionit Perëndia nuk përdor vetëm
predikuesit. Ai gjithashtu përdor bujqit,
infermierët, mësuesit, mekanikët, ndërtuesit,
ekspertët e kompjuterëve dhe shumë njerëz
të tjerë. Ai mund t’ju përdorë për aq kohë sa i
bindeni thirrjes së Tij.

… Jam i ndieshëm ndaj udhëheqjes së Tij

Ata që e kanë ndierë thirrjen e Perëndisë për
mision, shpesh e përshkruajnë thirrjen e tyre
si një shqetësim ose bindje që rritet, për një
… I njoh dhuntitë që zotëroj
popull ose vend të veçantë (Filipianëve 1:7).
A e keni provuar ndonjëherë të ktheni
Duket sikur Perëndia mbjell një interesim
timonin e një makine që është e fikur dhe që
nuk po lëviz? Është shumë e vështirë. Por, kur dhe një dëshirë në zemrat e tyre, e cila rritet
dhe rritet deri në pikën kur bëhet shumë
makina është duke lëvizur, është shumë më
e qartë që duhet të shkojnë (Psalm 37:4).
e lehtë për ta drejtuar timonin. Nëse duam
Gjithashtu shumë thonë që thirrja bëhet kaq
që Perëndia të drejtojë jetët tona, atëherë
bindëse sa është gati e parezistueshme dhe ata
duhet të jemi aktivë në punën e Zotit dhe t’i
e dinë që nëse do të thonë “ jo” ata nuk do t’i
shërbejmë Atij.
binden Perëndisë (Isaia 6:8).
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Shpesh, dritat e gjelbra të Perëndisë janë të
shoqëruara gjithashtu me një ndiesi paqeje
që nuk mund ta thuash me fjalë (Filipianëve
4:7). Thjeshtë e dini që Perëndia ka folur
qartë. Gjithashtu, edhe këtu duhet të kemi
kujdes. Nëse e vetmja dritë e gjelbër që keni
është një paqe në zemrën tuaj, ka mundësi
që të jetë shumë herët për të lëvizur. Lutuni
që Perëndia gjithashtu të konfirmojë
udhëheqjen e Tij ndaj jush në Fjalën e Tij dhe
me anë të mjeteve të tjera.

Përfundimi
Shumë të krishterë shqetësohen kur përpiqen
të zbulojnë vullnetin e Perëndisë për jetët
e tyre. “Ku duhet të shkoj në këtë botë?”
duket si një pyetje aq e madhe sa shumë janë
të tronditur prej saj. Por mos u shqetësoni!
Perëndia nuk do ta zbulojë planin e Tij për
jetët tona të gjithë njëherësh, Ai na udhëheqë
hap pas hapi (Isaia 30:21). Ndërsa bëni hapin
tjetër që Perëndia ka hartuar për ju, të jeni
të sigurt se Ai do të vazhdojë t’ju udhëheqë.
Mbani mend, Ai ka një plan për jetën tuaj.
Nëse i kërkoni sinqerisht që t’jua zbulojë atë,
atëherë mund të jeni të sigurt që Ai do ta bëjë
këtë. Është dëshira e Tij më e madhe që ju të
ecni në vullnetin e Tij.
A po ju thërret Ai që të shkoni përtej rrugës
ose përtej detit? Kur t’i shikoni ato drita të
gjelbra, filloni të lëvizni. Bëni hapa konkrete
për t’iu bindur udhëheqjes së Perëndisë dhe
përjetoni bekimin e të ecurit në qendër të
vullnetit të Perëndisë.
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Metoda: Fjalëkryq

Handout

15

Shpërndajini
adoleshentëve
materialin 15. Ata
mund ta plotësojnë
këtë në fund të takimit
ose ta përfundojnë në
shtëpi. ●
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Vi zuale

Sht
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Si u gjendëm
në këtë botë?

1
Çfarë është keq
2 në këtë botë?
Ku je në këtë
3 botë?

A
T
O
B
4
5
7

6

Ku duhet
të shkoj në
këtë botë?

Pse jam në
këtë botë?

Kush ka të drejtë
në këtë botë?

Në botë por jo
nga bota

Përmbledhje Vizuali

Vizuali 1

7
me

probleme
1 Është vetëm një teori
evolucionin
2 Përfshin shumë “supozime”
3 “Hallkat që mungojnë,” akoma mungojnë
4 Toka nuk është aq e vjetër
5 Nuk jep shpjegime për varrezat e kafshëve
6 Darvini e të tjerët nuk ishin të bindur
7 Përpiqet të shpjegojë jetën pa Perëndinë

Materiale për shpërndarje
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Të gjitha fjalët në kutitë janë në gjëegjëzën e mësipërme.
Plotësojini vendet bosh dhe pastaj gjeni dhe rrethojini fjalët në kutinë e fjalëve.
1. Është vetëm një

.

2. Përfshin shumë “

”.

3. “

që mungojnë,” akoma mungojnë.

4.

nuk është aq e vjetër.

5. Nuk jep shpjegime për të gjitha
6.
7. Përpiqet të shpjegojë

e

dhe vetë

.
e tjerë nuk ishin të bindur .

pa Perëndinë.

Plotësoni vargun: Zanafilla 1:1:_____________________________________
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