
Marrëzia e Besimit tek Pasuritë

SHKRIMI I SHENJTË: Luka 12:15-21; 16:19-31

QËLLIMET E MËSIMIT:
� Të tregojë marrëzinë e besimit tek pasuritë.

� Të tregojë që kur vdes njeriu, ai e kalon përjetësinë ose në Parajsë ose
në Ferr.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të shohin se sa e shkurtër është jeta.

� Të shohin rëndësinë që ka besimi tek Perëndia për shpëtimin e tyre.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Ne jetojmë në kohën e motos “këtu dhe tani”. Të paktë janë ata që duan të
mendojnë për pasojat të nesërmen e atyre që ata bëjnë sot. Blerja me kredi me
pagesa me interes të lartë është një shembull i kësaj mënyre të menduari
dritëshkurtër që mund të sjellë shkatërrim dhe trishtime në jetë.

Por pasojat që kanë rëndësi për përjetësinë lidhen me reagimin tonë ndaj
ofertës që na ofron Perëndia për shpëtim.

Jezusi i dinte zemrat e njerëzve. Edhe dy mijë vjet më parë, njerëzit në
jetën e tyre merakoseshin për të sotmen dhe jo për përjetësinë. Shëmbëlltyra e
pasanikut dhe tregimi i Llazarit si dhe e të pasurit na japin një rast të mirë për ta
vështruar të sotmen nga perspektiva e përjetësisë. Ne duhet t’i shohim me
kujdes këto histori serioze, që na ka dhënë Perëndia për të na paralajmëruar
për dënimin e pafund që i pret ata që nuk e pranojnë planin e Perëndisë për
shpëtimin nëpërmjet Jezus Krishtit.

Lutu që Perëndia do t’u fusë studentëve në mendjet dhe në zemrat e tyre
perspektivën e përjetësisë. Shpëtimi nuk është thjesht një rrugë daljeje për sot;
ai është çka na ofron Perëndia për jetën e amshuar në vend të dënimit të për-
jetshëm që e meriton çdo njeri për shkak të mëkatit të tij.

NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja Kronologjike Nr. 78, “I Pasuri i Marrë”

� Tablloja Kronologjike Nr. 79 “I Pasuri në Ferr”

� Një linjë e thjeshtë kohore ilustrohet në këtë mësim; ju mund ta vizatoni
gjatë shpjegimit të mësimit. Ose po të doni, mund ta përgatitni që më parë.

MËSIMI

45
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PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim paraqet mar-
rëzinë e besimit tek
pasuritë siç tregohet në
shëmbëlltyrën e
pasanikut të marrë.
Historia e vërtetë e të
pasurit dhe e Llazarit
paraqet faktin e dënimit
të përjetshëm dhe
veçimin nga Perëndia për
jobesimtarët dhe faktin e
lumturisë së përjetshme
në praninë e Perëndisë
për besimtarin.

PËRGATITJA E MËSIMIT
Kjo pjesë është për ju, mësuesin.

Pasazhet në kolonën e Referimeve nga Shkrimet e Shenjta janë
për studimin tuaj gjatë përgatitjes së këtij mësimi. Meqenëse ato
mund të përmbajnë koncepte që ndeshen më përpara këtij
mësimi, ato nuk do të mësohen në këtë fazë.

Shënim: Nëse nuk keni shpjeguar më parë nga kjo pjesë e
mësimeve, ju lutemi lexoni me kujdes shënimin për mësuesit në fil-
lim të këtij libri.



SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 44.

A. Hyrje

A ndesheni me shumë probleme?
Po një milion dollarë?
A do t’i zgjidhte ky të gjitha problemet?
Ngandonjëherë ne mendojmë se mund t’i zgjidhte, por le t’i
shohim gjërat nën dritën e përjetësisë.

B. Marrëzia e të jetuarit vetëm për gjërat e kësaj jete.

^ Tema: Njeriu duhet të ketë besim në mënyrë që ta 
kënaqë Perëndinë dhe të shpëtojë.

$ LEXO Luka 12:15.

Shumë njerëz i duan gjërat e kësaj bote më shumë se çdo gjë
tjetër.
- Ata janë xhelozë për ato që kanë njerëzit e tjerë.
- Ata mendojnë se do të jenë të lumtur dhe të kënaqur po të

jenë të pasur.
Jezusi u tha këtyre njerëzve një shëmbëlltyrë.
- Siç e përmendëm më parë, shëmbëlltyra është një tregim

për gjëra të kësaj bote, por që na mëson diçka për
Perëndinë dhe marrëdhëniet tona me Të.
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MBI MËSIMDHËNIEN E KËTIJ MËSIMI:
Këto mësime janë hartuar për të mësuar ata që nuk besojnë. Ju
me shumë kujdes po vini një bazë biblike mbi të cilën më vonë do
të paraqitet Ungjilli. Nëse në klasën tuaj ka besimtarë, mësoji ata
duke synuar që ata të kuptojnë bazën e besimit të tyre dhe me
synimin që ata të jenë të aftë t’u mësojnë të njëjtin material
jobesimtarëve.

MOS E NDËRLIKO MESAZHIN!
Gjatë mësimit, mos harroni se ky është një studim i udhëzuar—
dhe jo një pamje shteruese e Biblës, dhe as një diskutim grupi i
pakufizuar. Mos dil jashtë temës së mësimit dhe vazhdo mësimin
duke kufizuar dhe udhëzuar çdo diskutim.

Ndiq me kujdes skicën e mësimit. Thekso temat doktrinore.

FORMATI I MËSIMIT: Kolona qendrore më poshtë përmban mate-
rialin e mësimit që do t’u mësohet studentëve. Kryerreshtat me të
zeza janë vetëm për referim dhe nuk ka nevojë të përmenden
sepse ato janë të përfshirë në materialin e skicuar që vijon.
Materiali në kolonat anësore është  për t’u përdorur nga vetë
mësuesi dhe nuk është  për t’u përfshirë në mësim.

PËR T’U SHPJEGUAR STUDENTËVE
(Vetëm kolona qendrore)



- Jezusi e tha këtë shëmbëlltyrë sepse Ai donte që njerëzit
ta kuptonin që marrëdhëniet tona me Perëndinë janë
shumë më të rëndësishme se pasuritë e kësaj bote.

- Edhe sikur një njeri të ketë gjithë pasuritë në botë, nuk do
të ketë asnjë dobi për të po të shkojë në Ferr.

- T’i besosh Perëndisë dhe të kesh jetën e amshuar ka
shumë më tepër rëndësi se sa të jesh i rehatuar dhe i sig-
uruar në këtë jetë.

$ LEXO Luka 12:16-19.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
78, “PASANIKU I MARRË”

Ky fermer mendoi se i kishte të gjitha që i nevojiteshin.
- Ai mendonte se nuk kishte përse të shqetësohej sepse i

kishte të gjitha duke qenë i pasur.
- Ai mendonte se do ta injoronte Perëndinë dhe të jetonte

jetën që donte.
Ky njeri nuk mori parasysh se Perëndia është Ai që ta jep
jetën dhe po Ai që ta merr atë përsëri.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

Megjithëse ai nuk e pranonte autoritetin e Perëndisë mbi të,
Perëndia nuk e kishte harruar atë.
- I pasuri bëri planet e tij se çfarë do të bënte, por Perëndia

kishte plane të tjera për të—po atë natë.
- Kjo është ajo që tha Jezusi që kishte planifikuar Perëndia.

$ LEXO Luka 12:20.

Kur Perëndia vendos se dikujt i ka ardhur koha të vdesë, ai
do të vdesë. Askush nuk mund të bëjë ndonjë gjë që ta
ndalojë vdekjen e atij njeriu.

^ Tema: Njeriu duhet të ketë besim në mënyrë që ta 
kënaqë Perëndinë dhe të shpëtojë.

Perëndia e quajti këtë njeri të pasur budalla sepse bëri
plane pa marrë parasysh Perëndinë dhe jetonte vetëm për
pasuritë e kësaj bote.

$ LEXO Luka 12:21.

Gjërat që Perëndia u jep atyre që i besojnë Atij janë shumë
më tepër të mira se pasuritë e kësaj bote.

Ezekiel
18:4
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- Gjërat e kësaj bote zgjasin vetëm për një farë kohe të
shkurtër, dhe ne kurrë nuk e dimë se kur do t’i lëmë të
gjitha këto gjëra pas vetes sonë.

- Por gjërat që Perëndia u jep atyre që i besojnë Atij do të
zgjasin përjetë.

- Perëndia na paralajmëron të jemi të zgjuar dhe ta harxho-
jmë kohën dhe energjitë duke mësuar për Të dhe duke i
besuar Atij që të na tregojë se çfarë na nevojitet vërtet në
jetën tonë.

C. I pasuri dhe Llazari.

$ LEXO Luka 16:19-21.

Ndryshe nga tregimi që sapo lexuam, kjo nuk është shëm-
bëlltyrë.
- Kjo ka ndodhur me të vërtetë.
- Diku pak më përpara se Jezusi të tregonte këtë histori,

këta dy njerëz me të vërtetë jetonin në këtë tokë.
Kur i shikojmë këta dy njerëz, del që i pasuri ishte shumë
më mirë se Llazari.
- I pasuri kishte çdo gjë që i nevojitej bile edhe më shumë.
- Por Llazari ishte i sëmurë, ai nuk kishte ushqim të

mjaftueshëm, dhe qentë bile vinin e i lëpinin plagët.
Dëgjoni se ç’tha Jezusi që u ndodhi këtyre dy njerëzve.

$ LEXO Luka 16:22.

Mendo:
- A mundi i pasuri ta ndalonte vdekjen?
- A kishin ndonjë dobi pasuritë e tij mbasi ai vdiq?
- Ku shkoi Llazari mbasi vdiq?
- Ai shkoi në vendin ku ishte Abrahami.
- Po i pasuri?
- A shkoi ai atje ku vajti Llazari?
- Jezusi tha se trupi i të pasurit u varros.
- Ku shkoi kur u largua nga trupi i tij?
Kur njerëzit vdesin, ata ose shkojnë drejtpërsëdrejti tek
Perëndia ose menjëherë në vendin e dënimit .
Abrahami kishte qenë varrosur qindra vite përpara se të
vdisnin këta dy njerëz, por ai përsëri po jetonte me
Perëndinë.
Ju do të jetoni përherë me Perëndinë në Parajsë, ose ju do të
mbeteni përgjithmonë në vendin e zjarrit dhe të dënimit për
mëkatet tuaja.1

Le të shohim se çfarë tha Jezusi për vendin ku shkoi i pasuri
mbasi vdiq.
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1Ne nuk u kemi shpjeguar
atyre që nuk janë shpëtuar
dhe nuk do të harxhojmë
kohë edhe në të ardhmen
për të trajtuar dallimin
midis Hades dhe Liqenit të
Zjarrit. Megjithëse Hades,
ku shkoi i pasuri, nuk
është destinacioni final i
atyre që nuk janë shpë-
tuar, ata që janë atje po e
provojnë tashmë edhe
vuajtjen e përjetshme.

Mbas gjykimit të Fronit të
Madh të Bardhë, ata që
janë në Hades do të flaken
në Liqenin e Zjarrit, që u
përgatit për Satanin dhe
engjëjt e tij (Zbulesa
20:12-15). ❏

Luka
23:42

II Korin-
tianët
5:8



D. Thirrja e të pasurit për ndihmë.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

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

$ LEXO Luka 16:23.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
79, “I PASURI NË FERR”

Jezusi e dinte se ku shkuan Llazari dhe i pasuri mbasi
vdiqën.
Ai është Perëndi, kështu që Ai di ku është çdo njeri, edhe
mbasi ai të vdesë.
Llazari shkoi në vendin e lumturisë dhe të pranimit të
Perëndisë, ndërsa i pasuri shkoi në vendin e zjarrit dhe të
dënimit të përhershëm.
Mendoje për një moment.
- Tani, ndoshta mbas dy mijë vjetësh, i pasuri është akoma

në Ferr, dhe ai do të vuajë përjetësisht.
- Llazari është akoma me Perëndinë dhe do të jetë me Të

për të gjithë përjetësinë.

^ Tema: Perëndia është i shenjtë dhe i drejtë. Ai
kërkon 

vdekjen si shpagim për mëkatin.

$ READ Luke 16:24.
Në Ferr ka vuajtje të mëha.
Të gjithë ata që refuzojnë të besojnë ato që thotë Perëndia në
Fjalën e Tij do të shkojnë atje për të vuajtur..
- Perëndia nuk po bën thjesht një kërcënim për dënimin e

mëkatit.
- Çdo mëkat duhet të shlyhet në mënyrë të plotë.

E. Abraham’s answer

^ Theme: Man must have faith in order to please 
God and be saved.

$ LEXO Luka 16:25.
- Merr parasysh:

A shkoi Llazari në vendin e lumturisë dhe ku u pranua
nga Perëndia sepse ai kishte qenë i varfër në tokë? A shkoi
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Psallmi
139:7,8



i pasuri në vendin e dënimit ngaqë kishte qenë i pasur në
tokë? A i pranon Perëndia të varfërit dhe i hedh poshtë të
pasurit? Jo! Kjo nuk është ajo që i bën këta dy njerëz të
ndryshëm nga njeri tjetri.

I pasuri vajti në Ferr sepse Ai nuk i pranoi Perëndisë që
ishte mëkatar dhe nuk besonte tek Perëndia dhe në prem-
timet e Tij për të dërguar Shpëtimtarin që do të shpëtonte
njerëzit nga pushteti i Satanit, mëkati dhe vdekja. I pasuri
nuk e çau kokën për Perëndinë dhe nuk i besoi Fjalës së Tij.
Ai thjesht jetonte duke bërë qejf me pasuritë e tij në këtë
tokë. Ai jetonte vetëm për veten e tij dhe nuk donte t’ia dinte
për të tjerët dhe për Perëndinë.

Por Llazari ishte ndryshe. Llazari pranoi para Perëndisë
që ishte mëkatar, dhe ai i besoi Perëndisë dhe premtimet e
Tij për Shpëtimtarin, ashtu si i besoi edhe Abrahami kur
ishte gjallë.

$ LEXO Luka 16:26.

Kur njeriu vdes dhe shkon në Ferr, nuk ka asnjë rrugë shpë-
timi.

- Nuk ka më rrugë shpëtimi.

- Ai do të mbetet atje për jetë e mot.

Nëse ju nuk pranoni ta dëgjoni Fjalën e Perëndisë dhe të
vdisni duke mos u pranuar prej Tij, atëherë edhe ju do të
shkoni në Ferr.

Ata që vdesin të ndarë nga Perëndia për shkak të mëkatit të
tyre, do të mbeten të veçuar prej Tij përgjithmonë.2

F. Thirrja e të pasurit në emër të vëllezërve të tij.

$ LEXO Luka 16:27,28.

Edhe pse ai ishte duke vuajtur shumë, i pasuri përsëri i
mbante mend vëllezërit dhe kushërinjtë e tij.

- Njerëzit në Ferr përsëri e mbajnë mend këtë botë.

- Ata e mbajnë mend çfarë kanë bërë kur ishin gjallë, dhe
atyre iu kujtohen të afërmit dhe miqtë e tyre që kanë
mbetur gjallë.

Mendo.

- Përse i pasuri donte që Abrahami të dërgonte Llazarin në
shtëpinë e pesë vëllezërve të njeriut të pasur?

- Çfarë donte ai që Llazari t’u thoshte të pesë vëllezërve të
tij?

I pasuri donte që Abrahami ta lejonte Llazarin të kthehej në
tokë dhe të paralajmëronte kushërinjtë e tij që ata të mos
shkonin në të njëjtin vend të tmerrshëm të dënimit ku ishte
edhe ai.3
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3Ju mund të ndeshni me
studentë që mund t’ju pyesin
për të afërmit e tyre të
dashur që kanë vdekur pa i
besuar Zotit tonë si
Shpëtimtar. Kjo është një
çështje shumë e ndjeshme -
e cila duhet të trajtohet me
shumë mençuri dhe pasion.

Nuk ka përgjigje të lehta;
faktet mund të mos jenë
lehtësuese. Por lutu që Zoti
do ta përdorë këtë situatë të
trishtuar dhe të vështirë për
t’i lehtësuar ata që mbeten
gjallë që të mos hidhërohen,
por të kërkojnë Zotin dhe të
kenë besim tek Ai. (Vazhdon
në faqen tjetër)

2Nëse dikush ju pyet për
“purgatorin” i thuaji që Bibla
nuk e përmend purgatorin.
(Purgatori është një ide e
rreme e njeriut për vendin
në të cilin një njeri mund të
ketë një shans tjetër mbas
vdekjes për t’i rregulluar
punët me Perëndinë.)

Kur trajtoni një teori të
rreme si kjo, mos atakoni
fenë që e propagandon
këtë; por thjesht parashtro
faktin që kjo doktrinë nuk
përputhet me ato që thutë
Bibla. Nëse ndonjë student
fyet, bëhu zemërgjerë me të
dhe sugjeroi që të studiojë
Fjalën e Perëndisë vetë nga
ana e tij që ta shohë vetë
se çfarë thotë Bibla. ❏



G. Përgjigjia e Abrahamit

A mund të lejohej Llazari që të kthehej përsëri në tokë?
Jo! Perëndia nuk i lejon të vdekurit të kthehen.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

Si iu përgjigj Abrahami të pasurit?

$ LEXO Luka 16:29.

Abrahami i tha të pasurit që vëllezërit e tij duhej t’u kush-
tonin vëmendje atyre që u kishte thënë Moisiu dhe të gjithë
profetët në Bibël.
- Askush nuk ka përse të shkojë në Ferr.
- Po të dëgjojmë Fjalën e Perëndisë, Ai do të na e tregojë

rrugën për tek jeta e amshuar nëpërmjet Jezus Krishtit.

H. Argumenti i të pasurit dhe vendimi i Abrahamit.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

^ Tema: Njeriu duhet të ketë besim në mënyrë që ta 
kënaqë Perëndinë dhe të shpëtojë.

$ LEXO Luka 16:30,31.

Nëse njerëzit nuk pranojnë të besojnë Fjalën e shkruar nga
Perëndia, ata nuk do të besojnë që Perëndia dërgoi dikë nga
të vdekurit për t’i paralajmëruar ata.
Edhe pse paria e çifutëve e pa Jezusin që ai e ngjalli
Llazarin nga vdekja, ata përsëri nuk e besonin.

I. Përfundim

Armiku me të vërtetë i ka mashtruar njerëzit për të jetuar
vetëm për të sotmen.
Paraja, gjërat materiale, bile edhe shëndeti kanë më shumë
rëndësi për shumë njerëz sesa Perëndia.
Përpara se ta mbyllim, le të vizatojmë një linjë kohore.
Ndihmesa pamore e sugjeruar:

Linja në mes përfaqëson kohën.
Siç e shikoni që ajo zgjatet pambarimisht në të dyja skajet.
Rreth dy mijë vjetë kanë kaluar që kur Jezusi e tha histor-
inë e të pasurit dhe të Llazarit.
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Përjetësia
E Kaluara

Përjetësia
E Ardhmja

Njeriu i Pasur
Llazari

JEZUSI 2000 vite sot

Jeta juaj

(Vazhdimi i faqes së
mëparshme) Ju mund të
jepni një përgjigje të kësaj
natyre:

“Me të vërtetë bashkohem
me hidhërimin tuaj. Më vjen
shumë keq që keni hum-
burin njeriun tuaj të dashur.
Shumë nga ne kanë pasur
kushërinj e të afërm që
kanë vdekur pa i besuar
Zotit tonë Jezus Krishtit.
Satani do të donte që edhe
ne kemi mbetur prapa të
mendonim që do të më mirë
sikur të bashkoheshim me
të afërmit tanë në është
Ferr se sa t’i besonim Jezus
Krishtit.

“Mos u mashtroni. Ferri nuk
është vend i miqësisë”

“Po të ishit në pozitën e të
pasurit, a do t’i donit të
afërmit tuaj të dashur atje?
Ne gjithashtu duhet të men-
dojmë edhe për pjesëtarët e
tjerë të familjes sonë që
janë gjallë. Ata po e
vështrojnë reagimin tonë
ndaj Perëndisë”.

“Perëndia na thërret ne që
jemi akoma gjallë për t’u
rilindur edhe një herë me
Jezus Krishtin në familjen e
Perëndisë. Ai e ndjen trish-
timin tonë dhe na do ne.” ❏



Të këta njerëz janë përsëri edhe sot në të njëjtën gjendje që
kur e tregoi Jezusi këtë histori.
- Llazari është me Perëndinë.
- I Pasuri është në Ferr.
Vendet nuk janë ndërruar; e ardhmja e tyre ishte vendosur
që kur ata ishin në tokë.
- Llazari e besoi Perëndinë.
- I pasuri nuk e besoi, të paktën sa ishte në tokë.
Por kur ishte në vuajtje, ai i thirri Abrahamit që të dërgonte
Llazarin për t’i paralajmëruar kushërinjtë e tij për dënimin
që ata do të gjenin në Ferr.
- Por Abrahami nuk mund ta ndihmonte, as Llazari.
- Abrahami tha se kushërinjtë e të pasurit e kishin dësh-

minë e Moisiut dhe të profetëve.
Po ne?
Shiko ku jemi ne në këtë linjë kohore.
Sa e gjatë mendoni ju do të jetë jeta juaj?
- Pesëdhjetë, gjashtëdhjetë, shtatëdhjetë apo tetëdhjetë vjet?
- Sa e gjatë do të jetë kjo periudhë në linjën e kohës?
- Sa e gjatë është në krahasim me përjetësinë?
Mendo.
Përjetësia është një kohë e gjatë.
Besimi ose mosbesimi tek Perëndia dhe Fjala e Tij si dhe tek
plani i Tij i shpëtimit për mëkatet tuaja do të vendosë se ku
do ta kaloni përjetësinë.
Jezusi e tha qartë:

$ LEXO Mark 8:36.

PYETJE:

1. Çfarë ka më shumë rëndësi se sa të jesh i pasur? Të kuptosh
dhe t’i besosh fjalëve të Perëndisë për Jezusin, Shpëtimtarin.

2. Kush vendos se kur do të vdesim ne? Perëndia.
3. A është historia e të pasurit dhe e Llazarit shëmbëlltyrë? Jo,

ajo ka ndodhur me të vërtetë.
4. Ku shkojnë njerëzit kur ata vdesin? Ose në Parajsë ose në

vendin e dënimit.
5. A mund të lirohet njeri nga vendi i dënimit? Jo, kur një njeri

shkon në vendin e dënimit, ai nuk mund të shpëtojë më
kurrë.

6. Çfarë i kërkoi i pasuri Abrahamit? 
a. Ai i kërkoi Abrahamin që të dërgonte Llazarin që t’ia

freskonte gjuhën qoftë edhe vetëm me një pikë uji.
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b. Ai i kërkoi Abrahamit që të dërgonte Llazarin në tokë për
të paralajmëruar vëllezërit e tij që ata të mos përfundonin
në vendin e dënimit.

7. Çfarë i tha Abrahami të pasurit se si duhet të vepronin
vëllezërit e tij? Abrahami i tha që ata duhet t’u besojnë
shkrimeve të Moisiut dhe të profetëve, d.m.th. Testamentit të
Vjetër.

8. Si mund ta gjejmë ne rrugën për tek Perëndia dhe tek jeta e
amshuar? Nëpërmjet Fjalës së Perëndisë, Biblës.
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