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Cili është qëllimi i këtij kursi?
Një tjetër gjë që do të përfitojnë studen-

tët është se, gjatë shpjegimit të mësimit, ju
po u mësoni studentëve tuaj një metodë
mësimdhënieje që të cilën ata nga ana e tyre
mund ta përdorin për t’u shpjeguar Fjalën e
Perëndisë të tjerëve.

Mbani gjithmonë parasysh qëllimin e
kursit, dhe mos dil nga tema:

Qëllimi i këtij kursi
është të paraqesë në
mënyrë të qartë natyrën
dhe karakterin e  Perën-
disë dhe mesazhin e Tij të
shpëtimit ashtu siç na i
ka zbuluar Ai këto të
vërteta gjatë gjithë Fjalës
së Tij, në Bibël.

Tek Gjoni 17:3, Jezusi tha, “Dhe kjo
është jeta e amshuar, që ata të të njohin ty
Perëndinë e vërtetë, dhe Jezus Krishtin që ti
dërgove.” Ky është qëllimi i këtij kursi.

Kryesisht, këto mësime Bible kanë si
qëllim t’u japin jobesimtarëve njohuri në
lidhje me shpëtimin që ofron Jezus Krishti.

Por ky kurs është gjithashtu shumë i
dobishëm për besimtarët që ta njohin më
thellë Perëndinë dhe të kuptojnë Biblën si
një të tërë në mënyrë që ata të rriten në
besimin e tyre dhe t’ua thonë edhe të tjerëve
Fjalën e Perëndisë.

Skema e mësimit ndjek një model të
qartë dhe kronologjik, duke bërë të mundur
që studentët tuaj të kujtojnë të gjitha ato që
ata kanë studiuar. Ngjarjet dhe temat janë
vënë në themele të ndërtuara me kujdes.

Çfarë po mungon këtu?

Veprat.

Ky studim kufizohet në temën e shpë-
timit me anë të hirit. Ai nuk trajton temën e
shenjtërimit—d.m.th. veprat që Perëndia
dëshiron që besimtari të bëjë.

Shumë nga pasazhet e Biblës që refero-
hen përmbajnë shumë shembuj se si besim-
tarët përdoren nga Perëndia për të bërë
punët e Tij të mira. Por ky kurs thekson
vetëm ato tema që janë themelore për
shpëtimin.

Siç u përmend në kapitujt e mëparshëm,
t’i mësosh jobesimtarëve se si duhet të

“veprojnë” ka qenë një burim i madh kon-
fuzioni gjatë gjithë historisë së
krishtërimit.

Edhe pse ti mund të kesh besim-
tarë në klasë, mos dil jashtë temës
duke trajtuar tema që merren me
veprat e besimtarit.

Mënyra juaj e shpjegimit do të jetë një
model që mund të ndiqet më vonë nga stu-
dentët tuaj, të cilët nga ana e tyre do t’ua
shpjegojnë Fjalën e Perëndisë atyre që nuk
besojnë. Mos e ngatërro shpjegimin me
mesazhe për besimtarët.
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Përse kaq shumë material?
Ky nuk është një studim “i shpejtuar”.

Në kohën e “gjërave të shpejtuara”, ky
nuk është një studim Bible i shpejtuar.

Perëndia e planifikoi procesin e të
mësuarit për të gjithë jetën. Projekti i Tij
ishte që prindërit t’ua mësojnë Fjalën e Tij
fëmijëve të tyre që nga foshnjëria.
Deuteronomia 6:6-9 thotë, “Dhe këto
fjalë...do të mbeten në zemrën tënde; Do t’ua
ngulitësh bijve të tu, do të flasësh për to kur
rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës,
kur ke rënë në shtrat dhe kur çohesh...Dhe
do t’i shkruash mbi pllakat e
shtëpisë tënde dhe mbi portat
e tua.” Tek II Timoteu 3:14,15
Pali i shkroi Timoteut, “Po ti
qëndro në ato që mësove dhe u
binde plotësisht, duke e ditur
prej kujt i mësove, dhe se që
nga fëmijëria i njeh Shkrimet
e Shenjta, të cilat mund të
bëjnë të ditur për shpëtimin
me anë të besimit që është në
Krishtin Jezus.”

Dija sipërfaqësore nuk mjafton.
Për fat të keq, shumica e njerëzve në

shoqërinë tonë nuk kanë pasur privilegjin të
rriten me këtë lloj mësimdhënieje të
perëndishme. Ata kanë pasur një dije sipër-
faqësore për shumë histori të Biblës, por
pak njerëz e zotërojnë me të vërtetë atë që
thotë Bibla.

Faktet mund të mësohen shpejt; por
temat themelore nuk mund të përvetësohen
kaq shpejt. Ti mund të jesh në gjendje t’i
japësh dikujt njohuri faktike për renditjen
kronologjike të Biblës për një kohë të
shkurtër, dhe kjo natyrisht është e
dobishme. Por ky kurs ka për qëllim të japë
themelet kryesore tematike që e përgatisin
studentin për shpëtimin, duke e kuptuar
mirë Perëndinë ashtu siç e ka zbuluar Ai
vetveten në Bibël.

Ndërtimi i themelit nuk mund të bëhet
brenda natës. Që konceptet abstrakte
shpirtërore të kuptohen mirë kërkohet
kohë. Vetëm me anë të mësimdhënies së
qartë të Shkrimeve të Shenjta, të zhvilluar
me fuqinë e Frymës së Shenjtë, mund të
nguliten këto të vërteta thellë në mendjet e
studentëve.

Edhe heqja e koncepteve të gabuara
kërkon kohë.

Edhe konceptet e gabuara janë ndërtuar
gjatë gjithë jetës. Mos harroni se krahas
mësimdhënies së të vërtetave ju po hiqni të
gjitha konceptet e gabuara që mund të jenë
ngulitur në mendjet e studentëve

Programni një-vjeçar
Këto mësime janë menduar të zhvillo-

hen brenda një periudhe një-vjeçare, ose në
programin e shkollave të së djelës, ose në
grupet e studimit të Biblës në shtëpi një

herë në javë. Programi mund
të përshpejtohet me sesione
më të gjata e më të shpeshta
në klasë.

A ia vlen gjithë ajo kohë?
Çfarë mund të vlejë më
shumë? Njerëzit që e kalojnë
këtë material, mësues dhe
studentë, përfitojnë themelet
për të kuptuar Biblën si një të

tërë. Mënyra se si e kuptojnë ata Perëndinë
dhe Fjalën e Tij do të bëhet themeli për
jetën e tyre.

Pjesët përputhen së bashku.
Me t’u ndërtuar themeli, atëherë

gjithçka tjetër që do të kuptohet në të
ardhmen do të mbështetet në atë bazë të
shëndoshë të së vërtetës. Kjo kërkon një
studim të vazhdueshëm personal. Ndikimi
në jetën e njerëzve është i pallogaritshëm.

Po, ne jetojmë në një epokë të punëve të
shpejta. Por çdo gjë e shpejtë është e vlef-
shme. Studimi i themeleve të paraqitura në
Fjalën e Perëndisë ia vlen për gjithë kohën
dhe përpjekjet që nevojiten si nga mësuesi
ashtu edhe nga studenti.

Evito rrugët e shkurtra.
“Por mua patjetër që do të më duhet që ta

shkurtoj kursin që të arrij këtë student.” Kjo
mund të jetë e vërtetë. Megjithatë po ta
shikosh me kujdes del që nuk është gjith-
monë e nevojshme ta shkurtosh kursin. Mos
e shkurto këtë material për hir të afatit
ose kohës. Ndërtimi i temave themelore që e
përgatitën studentin për shpëtim ka shumë
rëndësi dhe nuk mund të shkurtohet. Përdori
udhëzimet që vijojnë vetëm po të jetë
shumë e domosdoshme.

Ndikimi
në jetët është i
pamatshëm.
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Në qoftë se të duhet ta zhvillosh këtë kurs në
sesione më të pakta, ndiq këto udhëzime.

Nëse e shkurton kohën që duhet për
këtë kurs, një nga mënyrat më të mira është
që zgjasësh kohën në klasë për çdo sesion.
Fillimi i çdo ore mësimi gjithmonë kërkon
kohë shtesë, kështu që nëse ti ke në dispozi-
cion sesion një orë e gjysëm në vend të një
ore mësimi, do të fitosh gjysëm ore mësimi
më shumë. Ti ndoshta do të jesh në gjendje
të shpjegosh dy ose tre mësime gjatë një
sesioni një orë e gjysëm, duke e shkurtuar
efektivisht kohën e kursit përgjysëm ose më
shumë.

Bëje me kujdes përsëritjen në fillim të
çdo sesioni për t’u siguruar që studentët tuaj
po e thithin vërtet materialin që po iu shpje-
gon. Përshtate shpejtësinë e mësimdhënies
sipas rastit. Ju mund të shikoni që klasës
tuaj i duhet më shumë kohë me disa mësime
dhe disa të tjerë mund t’i kalosh më shpejt.

Materiali i përfshirë në pesëmbëdhjetë
mësimet është përzgjedhur me kujdes. Po të
jetë e mundur trajtoji të gjitha mësimet.

Por nëse të duhet në mënyrë absolute që
të shkurtosh sasinë e materialit, përdor sug-
jerimet e mëposhtme:

Mësimi 8: Perëndia Krijoi Evën
Përdor pikat B, E dhe G

Mësimi 19: Djemtë e Isakut,
Esau dhe Jakobi; Djali i Jakobit
Jozefi.
I gjithë ky mësim mund të lihet
mënjanë, por përdor Skemën Krono-
logjike për të treguar djemtë e
Jakobit.

Mësimi 20: Perëndia e Ngriti në
Përgjegjësi Jozefin dhe e Çoi
Izraelin në Egjypt
Vini re se emri i Jakobit u ndryshua
në Izrael dhe trajto vetëm pikën H.
Pyetjet mos i trajto.

Mësimi 28: Izraeli në Tokën e
Premtuar nën Gjykatësit dhe
Mbretërit
Trajto pikën B, Joshua e çoi Izraelin
në Kanan. Përmend se mbasi vdiq
Joshua, Izraeli u largua nga udha e
Perëndisë dhe filloi të adhuronte

idhujt, kështu që Perëndia i lejoi
armiqtë e Izraelit që t’i shpartal-
lonin izraelitët. Pastaj Izraeli u
kthye përsëri në rrugën e
Perëndisë dhe Perëndia përgatiti
disa njerëz të quajtur gjykatësit
për të çliruar dhe për të udhëhequr
izraelitët. Trego gjykatësit në
Skemën Kronologjike.

Mbas kësaj, izraelitët kërkuan një
mbret, megjithëse në të vërtetë
Perëndia ishte mbreti i tyre.
Perëndia ua plotësoi këtë kërkesë,
dhe Izraeli ra nën sundimin e
mbretërve për më shumë se 400
vjet. Trego mbretërit në Skemën
Kronologjike.

Trajto pikat F, G, H, dhe I, si dhe
pyetjet që lidhen me këto pika. Këto
pjesë duhet të trajtohen, ashtu siç
referohen në mësimet e Testamentit
të Ri.

Mësimi 29: Perëndia Dërgoi
Lajmëtarët e Tij, Profetët, tek
Izraelitët; Izraelitët nuk
Pranuan t’i Dëgjojnë
Paralajmërimet e tyre.
Pjesët që vijojnë duhet të trajtohen
patjetër: C, D, H, dhe I si dhe pyetjet
që lidhen me këto pika.

Mësimi 34: Jezusi, kur u Vu në
Provë, i Rezistoi dhe e qortoi
Satanin
Ky mësim mund të mos trajtohet.

Mësimi38: Jezusi Qetësoi
Stuhinë dhe e Çliroi Njeriun
nga Gadara të Mbërthyer nga
Demonët
Ky mësim mund të mos trajtohet.

Mësimi 41: Jezusi është Krishti,
Biri i Perëndisë; Jezusi
Transformohet
Ky mësim mund të mos trajtohet.

Mësimi 44: Jezusi i Deshi
Fëmijët dhe e Mësoi Pasanikun
Djalosh
Ky mësim mund të mos trajtohet.
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Për kë u përpilua ky libër studimi?
Grupe të mëdha, grupe të vogla, klasa të

shkollës të së djelës, grupet e studimit të
Biblës, studimet e Biblës një-për-një,
shërbesat brenda qytetit, shkollat në shtëpi,
devocionet familjare, etj.—këto mësime
mund të përdoren në situata të ndryshme
mësimdhënieje.

Megjithëse janë shkruar për të rritur,
mësimet mund të përshtaten edhe për fëmi-

jët. Mësuesi duhet të vlerësojë studentët e
tij dhe ta përshtasë materialin që të plotë-
sojë nevojat e tyre.

(Ju lutemi shikoni komentet në lidhje me
grupet e mëdha dhe të vogla në faqen 78.)

Shënim: Ky material nuk mund të
riprodhohet, me ose pa përshtatje, pa leje
me shkrim.

Si mund ta përdor këtë kurs studimi në kishën time?
Njihu mirë me kursin e studimit

Para së gjithash, njihu mirë nga ana
juaj me këtë kurs studimi. Lexo pjesën e
Përgatitjes së Mësuesit dhe bluaje atë mirë.
Siguroju që do të kesh kohën e mjaftueshme
për ta studiuar dhe shpjeguar këtë kurs
edhe të tjerëve.

Jepu të shohin videon “EE-TAOW!”

Ti mund t’i japësh pastorit ose mësuesit
të shkollës të së djelës  vëllimin e parë të
serive Ndërtimi i Themeleve të Forta nga
Trevor McIlwain dhe sugjeroi që ta lexojë. Ti
mund t’u japësh që të shohin videon “EE-
TAOW!” edhe atyre që ti u jep mësim.

Ki kujdes kur bën reklamë

Ki kujdes në lidhje me mënyrën se si ti i
bën reklamë këtij materiali! Shumica e
kishave përmbajnë besimtarë dhe jo besim-
tarë. Mos harroni se ky kurs ka natyrë
evangjeliste. Ti nuk po i bën reklamë një
vepre si “Vështrim i Biblës” ose “Vështrim i
Testamentit të Vjetër”. Ky është një
studim themelor nga Gjeneza deri tek

Krishti, duke mbuluar vetëm ato tema
që lidhen me shpëtimin. Më poshtë po
japim përshkrimin e sugjeruar të kursit:

Themele të Forta:
Nga Krijimi tek Krishti
Ky studim unikal i Biblës vë në
mënyrë sistematike themelet e
forta si për Ungjillin ashtu edhe
për rritjen kristiane. Këto mësime
ndjekin modelin e Perëndisë për
të zbuluar në mënyrë progresive
Veten e Tij dhe planin e Tij  të
shpëtimit në kontekstin e his-
torisë. Duke filluar me Gjenezën
dhe duke vazhduar me Testa-
mentin e Vjetër dhe me jeëtn e
Krishtit, ju do të mësoni temat
kyçe të Biblës dhe do të njihni
karakterin e Perëndisë. Ky
studim i përgjigjet pyetjes më të
rëndësishme nga të gjitha pyetjet
e tjera: “Si të pranohem nga
Perëndia?”

Si mund të filloj një studim Bible në shtëpi?
Megjithëse njerëzit nuk mund të

flasin normalisht për Biblën, shumë vetë
janë të interesuar të ndjekin një studim
Bible. Një shënim në tabelën e lajmë-
rimeve në punë ose në shkollë mund të
jetë me efekt.

Bisedo me njerëzit për këtë kurs
studimi. Ju mund të thoni, “Mendoj se do

t’ju pëlqejë. Është një metodë tjetër studimi.
Ne do të fillojmë që nga fillimi, dhe do të
shohim gjërat kryesore që e përshkojnë të
gjithë librin. Ne do të studiojmë Biblën sipas
rendit në të cilin ndodhën gjërat në histori.
“është njësoj sikur po ndërtojmë diçka të
panjohur—çdo pjesë në kohën e vet—dh
ekur përfundon, atëherë del e gjithë
tablloja. Atëherë gjithçka ka kuptim.”



71

Pyetje dhe Përgjigje Praktike

Çfarë i duhet mësuesit për këtë kurs?
Artikujt kryesorë: Bibla juaj, këto

mësime, Skema Kronologjike, dhe tre
Hartat Kronologjike. Tabllotë Kronologjike

të renditura në këto mësime mund të për-
doren sipas dëshirës, si dhe materialet e
tjera që renditen më poshtë.

Çfarë materiale të tjera mund të përdoren me këto
mësime?

Më poshtë po japim disa materiale që
mund të përdoren sipas dëshirës dhe që do
t’ju ndiohmojnë gjatë shpjegimit të këtyre
mësimeve:

Tabllotë Kronologjike
Një komplet me 105 tabllo me
ngjyra 12” x 16”.

(Shënim: Të gjitha tabllotë të cilat refero-
hen në këto mësime janë përfshirë në këtë
komplet, si edhe tabllo shtesë që ilustrojnë
historitë që trajtohen në këtë kurs.) Këto
tabllo me ngjyra janë shumë të përshtatshme
për grupet e vogla dhe të mesme të studimit,
dhe do të tërheqin vëmendjen e studentëve
dhe ilustrojnë detaje kulturale, sepse tabllotë
janë të përpunuara me kujdes dhe janë të
sakta në hollësitë historike. (Shiko më poshtë
informacionin e porositjes.)

Vizatime bardh e zi
Këto janë skica vizatimore të tabllove

me ngjyra, si dhe gjashtë tema shtesë të
Testamentit të Vjetër që nuk trajtohen në
këtë kurs. Këto skica vizatimore mund të
porositen në dy formate:

111 6” x 8” skica vizatimore bardh e zi

111 3” x 4” skica vizatimore bardh e zi

Skicat vizatimore bardh e zi mund të
përdoren me efektivitet në grupe të vogla
ose në studimin një me një. Ato janë
gjithashtu të dobishme për fëmijët që t’i
ngjyrosin duke kujtuar historinë. Vizatimet
e vogla mund të jenë të dobishme nëse ju po
bëni përsëritje në klasën tuaj.

Shënim: Të gjitha materialet duke përf-
shirë tabllotë nuk mund të prodhohen, por
vizatimet bardh e zi mund të fotokopjohen
për t’u përdorur në studimin tuaj të Biblës

ose në klasën e shkollës të së djelës.
(Rishtypja ose rishitja ndalohet, vetëm nëse
merret leje me shkrim nga New Tribes
Mission, Sanford, FL, 32771-1487) (Shiko
më poshtë informacionin e porositjes.)

Video “EE_TAOW!”
Kjo video, që ka marë çmim, është një

mjet i shkëlqyer për të paraqitur metodo-
logjinë e mësimdhënies së themeleve. E
xhiruar në Papa Nju Gini, “EE-TAOW!”
paraqet historinë e vërtetë se si veproi
Perëndia midis njerëzve fisnorë të fisit
Mouk për t’i bërë që ta kuptonin mirë kon-
ceptin e shpëtimit nëpërmjet Jezus Krishtit.
Ky nuk është vetëm një inkurajim i fortë për
misionet; ajo është historia e mahnitshme e
punës së Perëndisë për të arritur njerëzit
nëpërmjet Fjalës së Tij. Duke u vlerësuar
lart nga pastorë dhe njerëz të zakonshëm,
kjo video tregon vlerën që ka përgatitja e
zemrave duke vënë themelet e Testamentit
të Vjetër mbi të cilat mund të paraqitet
qartë Ungjilli. (Shiko më poshtë informa-
cionin e porositjes.)

Seritë Ndërtimi Mbi Themele të Forta
Këto libra nga Trevor McIlwain janë

seritë origjinale shkruar për krijuesit e
kishave që veprojnë në komunitetet fisnore.

Shënim: Vëllimi I i kësaj serie është
shtypur (me pak përshtatje) në kopertinën e
librit, nën Pjesën 1, “Themelet e Forta—
Ndërtimi Sipas Planit.” Vëllimi II dhe III
përmban përgatitjen e mësuesit dhe materi-
alin e mësimit, që janë përshtatur për
Themelet e Forta—nga Krijimi deri tek
Krishti (Kjo është e barabartë me “Fazën I”
të Skicës së Mësimdhënies Kronologjike).

Në faqen që vijon është një shpjegim i
shkurtër i secilit vëllim të serive origjinale
Ndërtimi mbi Themele të Forta.
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Seritë Ndërtimi mbi Themelet e Forta
nga Trevor McIlwain

Vëllimi 1 Udhëzime për Evangje-
lizmin dhe Krijimin e Kishave
Në Vëllimin 1, Trevor McIlwain paraqet
kornizën për metodën e mësimdhënies kro-
nologjike.

Vëllimi 2 Evangjelizmi:Testamenti
i Vjetër
Të marrë së bashku, Vëllimet 2 dhe 3 mbulo-
jnë fazën I. Vëllimi 2 paraqet hyrje në
evangjelizmin ndër-kulturor (duke mbuluar
paraevangjelizmin, format e mbledhjeve,
mjetet ndihmëse të mësimdhënies, temat,
etj.) si dhe 42 mësimet e Testamentit të
Vjetër për evangjelizmin.

Vëllimi 3 Evangjelizmi: Jeta e
Krishtit
Vëllimi 3 përfshin mësimdhënien e Fazës I
me 26 mësimet nga jeta e Krishtit. Krahas
kësaj, jepen sugjerime për të paraqitur
Ungjillin duke përdorur mësimet e Testa-
mentit të Vjetër.

Vëllimi 4 Duke i Mësuar Besim-
tarët e Rinj: Gjeneza deri tek Aktet
Vëllimi 4  fillon me diskutimin mbi mbled-
hjet e besimtarëve të rinj për të formuar
kishën lokale. Trevor merr parasysh rolin e
misionarit në formimin e kishës lokale,
duke përfshirë kualifikimin e besimtarëve
të rinj në evangjelizëm. Ai pastaj paraqet
një pamje të përgjithshme të Fazës II së
bashku me 12 mësimet për besimtarët e
rinj, duke mbuluar që nga Gjeneza deri tek
ngritja lart, duke u ndjekur nga një pamje e
përgjithshme e shkurtër e Fazës III së
bashku me 14 mësimet që trajtojnë librin e
Akteve.

Vëllimi 5 Duke i Mësuar Besim-
tarët e Rinj: Romakët dhe Efizianët
Vëllimi 5 paraqet rendin në të cilin duhet të
shpjegohen Epistujt si dhe një pamje të
përgjithshme të shkurtër të Fazës III, së
bashku me 14 mësime mbi Romakët dhe 9
mësime mbi Efezianët, duke u përqendruar
në pozitën e besimtarit për fitoren duke
besuar tek Krishti.

Vëllimi 6 Duke i Mësuar
Besimtarët e Rinj: I Korintasit, I
Timoteu, dhe Titusi
Vëllimi 6 merr parasysh funksionin e kishës
lokale, me 14 mësime nga I Korintasit.
Shërbimi i pleqve dhe dhjakonëve në kishën
lolale paraqitet në 6 mësime nga I Timoteu
dhe 3 mësime nga Titusi.

Vëllimi 7 Duke i Mësuar Besim-
tarët e Rinj: I & II Thesalonikasit
dhe Zbulesa
Vëllimi 7 përqendrohet në eskatologjinë me
7 mësimet nga I & II Selanikasit dhe 10
mësimet nga Zbulesa.

Vëllimi 8 Duke i Mësuar Besimtarët
e Rinj: Galatasit dhe Kolosianët
Vëllimi 8 diskuton mbrojten që Pali u bën dy
doktrinave kryesore, me 10 mësimet nga
Galatasit duke u përqendruar në doktrinën
e shfajësimit dhe 5 mësime nga Kolosianët
duke u përqendruar në doktrinën e Krishtit.

Vëllimi 9 Duke u dhënë mësim
besimtarëve të rinj: II Korintasit,
Filipianët, Filemoni, dhe II Timoteu
Vëllimi 9 rithekson të vërtetat që janë
paraqitur më parë në Fazën 4 dhe mbulon
çështjet e unitetit në kishë dhe në udhëheq-
jen e kishës.

Seritë origjinale të Ndërtimit mbi
Themele të Forta mund të blihen si
libra të veçantë ose si komplete

Informacioni për porositje
Të gjitha këto materiale, duke përf-
shirë edhe ato në faqet e mëparshme,
mund të porositen nga:

Bookroom
New Tribes Mision Publications
1000 East First Street
Sanford, FL 32771-1487

Telefoni 407-323-3430

Shënim: “Fazat” janë Pjesë të Skicës së Mësimdhënies Kronologjike.
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Po materiale nga burime të tjera?
Në disa nga mësimet është përfshërë

edhe një listë me materiale të tjera të sug-
jeruara. Përpara se të fillosh mësimd-
hënien, do të ishte mirë t’i shikosh këto
materiale të sugjeruara, sidomos  në
Mësimin 1,4, dhe 14.
Përderisa këto mësime mbu-
lojnë tema të cilat kanë qenë
në qendër të predikimit të
rremë, do të ishte mirë të
kishe disa materiale shtesë
që mund të ishin të
dobishëm për t’iu përgjigjur
pyejteve që mund të kenë
studentët tuaj.

Ju ndoshta mund të për-
dorni libra të përshtatshëm,
pamflete, video ose burime
të tjera që mund t’i ndihmojnë në mësimd-
hënien e këtyre mësimeve.

KI KUJDES PËR ATO QË U REKO-
MANDON STUDENTËVE TUAJ! Materiali
i rekomanduar në këto mësime është përzg-
jedhur në mënyrë të kujdesshme duke u
mbështetur në cilësinë doktrinore dhe në
përmbajtjen e saktë biblike. Nëse ju po për-
dorni materiale të tjera, sigurohu që për-
para se t’ua rekomandosh studentëve tuaj,
lexoji me kujdes (po të jetë e mundur nga
kopertina deri tek faqja e fundit) për t’u sig-

uruar që nuk do të paraqesë ndonjë teori të
rreme.

Fakti që një libër mund të thotë se flet për
Biblën nuk është garanci që ai libër është me

bazë biblike. Për fat të keq,
shumica e materialeve sot,
janë të ndotur me arsyetimin
humanistik. Më mirë është të
përdorësh vetëm Biblën, të
cilën ju e dini që është e
vërtetë, sesa të përdorësh
libra referimi me shumë
ngjyra dhe të shohësh që ato
hedhin dyshime mbi Fjalën e
Perëndisë. Materiale referimi
të mira ka shumë. Por sig-
urohu që janë të mira për-
para se t’i përdorësh me

studentët tuaj.

Çfarëdo materiali që të përdorësh në
klasë, pavarësisht sa biblik mund të tingël-
lojë, sigurohu që trajtojnë të vërtetën
themelore që po shpjegon. Mos dil nga tema
pa qenë nevoja.

Kurse kohën në klasë për studim Bible.
Po të jetë e mundur, cakto një orë tjetër për
videot, etj. Mbaje kursin të gjallë dhe gjith-
monë në lëvizje; mos u mbingarko me mate-
riale shtesë.

Fakti që
një libër thotë se

trajton Biblën nuk
është garanci
që ai është me
bazë biblike.

Çfarë u nevojitet studentëve?
I vetmi material që u nevojitet studen-

tëve është Bibla. Fjala e Perëndisë  është
autoriteti dhe fokusi i kursit.

Skicat e mësimeve janë vetëm për
mësuesin dhe nuk janë vënë atje për stu-
dentët.

Ju mund të dëshironi të siguroni disa
Bibla për studentët që nuk kanë ose që kanë
harruar t’i sjellin me vete në klasë. Nëse po i
siguroni ju Biblat, merrni variante të
thjeshta pa shënime dhe komente; studen-
tët mund të mos e kuptojnë atë që po thoni
ju dhe mund të dalin jashtë teme duke lex-

uar ato që janë shkruar në shënime ose në
komente. Disa Bibla studimi përmbajnë
shënime që mund të jenë shumë çori-
entuese.

Ju nuk dëshironi që të harxhoni shumë
para për Biblat e studentëve; ato bile
mund të jenë me kapak të thjeshtë. Më
mirë është të blesh shumë Bibla në
mënyrë që secili student të jetë në gjendje
ta lexojë vetë tekstin.

Ju mund të doni të keni letër dhe
lapsa gati për studentët që duan të mar-
rin shënime.
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Pastorët dhe Kujdestarët e shkollave të së Djelës
Ky material është i ndryshëm nga
materialet tradicionale.

Ky material ndryshon nga materialet
tradicionale në atë që çdo mësim ndërtohet
në themelet e vëna në mësimet paraprake.
Për këtë arsye ka shumë rëndësi që këto
mësime të shpjegohen në mënyrë të vazh-
dueshme dhe të plotë.

Ndoshta metoda ideale do të ishte të
kishim një mësues ose një ekip mësuesish
që t’i kushtoheshin punës së përfundimit të
kursit.

Përgatiti mësuesit që më përpara. Jepu
mësuesve kohën e mjaftueshme për të lex-
uar materialin hyrës dhe ta studiojnë mate-
rialit përpara se ta fillojnë këtë kurs. Ka
rëndësi që mësuesit tuaj të kuptojnë
natyrën dhe drejtimin e këtij kursi për-
para se të fillojnë mësimdhënien e tij.

Planifiko një sesion kualifikimi
Nëse mendoni ta përdorni këtë mater-

ial në kishën tuaj ose në shkollën e së
djelës dhe nëse keni ndërmend të përfshini
më shumë se një mësues, atëherë do të
ishte më mirë nëse planifikoni një sesion
kualifikimi për mësuesit, duke mbuluar
materialin në Pjesën 1 dhe 2 të këtij kursi
(faqet 3-92).

Planifiko që më përpara
Sesioni i kualifikimit të mësuesve duhet

të jetë të paktën një muaj deri në gjashtë
javë përpara se të fillojë klasa e shkollës të
së djelës, në mënyrë që mësuesi të familiari-
zohet me kursin. Jepua mësuesve materi-
alin një javë përpara se të fillojë sesioni i
kualifikimit dhe udhëzoi që të lexojnë
pjesën e parë, “Vënia e Themeleve—Sipas
Planit.”

Mësuesit zëvendësues
— Lexo pamjen e përgjithshme të mësimit

që do të shpjegosh, si dhe të mësimeve
që i paraprijnë dhe që vijnë pas atij
mësimi. Kjo do t’ju ndihmojë që të kup-
toni se ku synon ky mësim.

— Qëndro brenda mësimit dhe temës së tij.

— Vini re udhëzimet për mësuesin në
kolonën anësore si dhe kutinë e madhe
që i paraprin mësimit.

— Lexoje mësimin që paraprin si dhe pyet-
jet që vijojnë, në mënyrë që të bësh

përsëritjen në fillim të mësimit.

— Qëndro brenda temës; mos harro se ky
është një kurs themelor, me qëllim që të
mësojë ata që nuk besojnë. Mos hyr në
çështje që lidhen me sjelljen dhe veprat
e besimtarëve. Theksi duhet të vihet në
shpëtimin me anë të besimit nëpërmjet
hirit të Perëndisë.

— Mos harro se të gjitha materialet
brenda kolonave anësore janë për
mësuesit vetëm, dhe jo për studentët.
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Të jesh i përgatitur
Lutu. Më parë lutu. Lutu gjatë studimit.

Lutu vazhdimisht. Perëndia ka kënaqësi kur
u përgjigjet lutjeve të besimtarëve.

Lexoje dhe bluaje mirë Pjesën 1,
“Themele të Forta—Ndërtimi Sipas Planit”.
Pastaj lexo gjithë Pjesën 2, “Si të Përdorësh
këtë Libër Studimi të Biblës.”

Kaloji shpejt pjesët e “Pamjes së Për-
gjithshme” të të gjitha mësimeve. Nuk
kërkon më shumë se disa minuta, dhe do të
shikoni se kjo gjë do t’ju japë një vështrim të

gjërë të të gjithë kursit. Familiarizohu plotë-
sisht me disa nga mësimet e para, që ta dish
se për ku po synon kur të fillosh shpjegimin
e mësimit.

Gjatë kursit, vazhdo t’u hedhësh nga një
sy edhe mësimeve që vijnë më vonë që të
dish se çfarë po vjen përpara.

Përsërit vazhdimisht Pjesët 1 dhe 2. Këto
pjesë ju ndihmojnë që t’i përmbaheni kursit;
gjithashtu këto prekin shumë çështje praktike
që mund të dalin gjatë shpjegimit të mësimit.

Mësimdhënia në ekip
Nëse punon me një partner, sigurohuni

që ju të dy jeni të familiarizuar me të gjithë
materialin e mësimit. Partneri mësues
mund të ndihmojë në lidhje me vëmendjen e
studentëve dhe ju mund të zëvendësoheni
kur nuk keni mundësi të ndiqni ndonjë
seancë të kursit.

Ndihmësit
Studentët tuaj mund të mos kërkojnë

ndihmë, por shumica mund ta vlerësojnë,
sidomos nëse nuk janë të familiarizuar me
Biblat e tyre.

Ndihmësi mund të jetë shumë i
dobishëm për studimin. Shpjegojua që në
fillim që ky person është në klasë për t’i
ndihmuar studentët për të gjetur pasazhet e

tyre në Bibël. Thuaju që ata nuk janë të
detyruar t’i gjejnë vetë Shkrimet e Shenjta;
për këtë arsye është edhe ndihmësi. Në këtë
mënyrë, studentët nuk do të jenë në siklet.
Po të kesh një klasë të madhe, ti mund të
regjistrosh disa ndihmësa dhe t’i ulësh gjatë
gjithë klasës.

Luftëtarët e lutjes
A keni miq të krishterë që mund të duan

të luten për ju dhe për studentët tuaj? U
thuaj atyre të luten, dhe njoftoji ata për pro-
gresin e klasës tuaj.

Vërini në dijeni luftëtarët tuaj të lutjes
për ato që ti do të shpjegosh në mënyrë që
ata të luten në mënyrë më inteligjente.

Formati i klasës
Madhësia e klasës suaj dhe person-

aliteti tuaj do të ndikohen  nga mënyra se si
do t’i trajtosh sesionet e mësimdhënies.
Mësimet janë përpiluar për t’iu përshtatur
situatave të ndryshme. Ti, mësuesi, do të

vendosësh se çfarë përshtatjesh nevojiten.
Disa nga temat që vijojnë mund t’ju ndihmo-
jnë që t’i përshtatësh mësimet nevojave të
klasës tënde si dhe stilit tënd të mësimd-
hënies.
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Evangjelizmi autoritativ
Ky është një studim Bible i drejtëpër-

drejtë, me mësuesin që ka rolin kryesor
drejtues duke punuar me
materialin e skicuar dhe duke
i kontrolluar çdo bisedë dhe
diskutim brenda temës së
mësimit. Megjithëse ka shumë
vend për komentet e studen-
tëve, ky nuk është format
diskutimi.

(Një formë e zakonshme e
studimit të Biblës është kur
çdo njeri  jep idetë e tij në lid-
hje me atë pjesë të Shkrimeve
të Shenjta. Kur janë dëgjuar të
gjitha mendimet, atëherë drejtuesi i përm-
bledh të gjitha idetë dhe interpretimet e
ndryshme. Ky nuk është menduar të jetë një
lloj i tillë studimi.)

Ky studim është përpiluar që të drejto-
het nëpër temat që jepen në mësime, bazuar

në Shkrimet e Shenjta që lexo-
hen. Në çdo rast, Bibla është
autoriteti përfundimtar.

Sigurisht që ju nuk doni t’i
detyroni studentët. Juve ju
duhet të gjeni se çfarë besojnë
në të vërtetë ata, dhe
komentet e tyre do ta zbulojnë
atë që mendojnë ata. Por në
shoqërinë tonë, “ligjërata e
lirë” mund të bëhet shumë
shpejt një monopol.

Sigurohu që vazhdimisht po i drejton
studentët tuaj tek Bibla si i vetmi autoritet.

Sido
që të jetë,

Bibla
është

autoriteti
përfundimtar.

Mësoji studentët vetëm nga Bibla si i vetmi autoritet
Gjithmonë jep mësim nga Bibla juaj e

hapur. Mund të jetë më joshëse që t’i shkru-
ash referimet nga Shkrimet e Shenjta në
mësim në një letër në mënyrë që të mos
kesh pse ta shfletosh Biblën vazhdimisht.
Mos e bëj këtë gjë. Studentët duhen ta
shohin që ju vërtet po shpjegoni nga Fjala e
Perëndisë.

Një mënyrë për ta bërë punën tuaj më të
lehtë në mësimin që përmban Shkrimet e

Shenjta është t’i shënosh pasazhet nga
Bibla me një fletë libri. Ju mund të doni të
përdorni edhe ndonj laps me ngjyra që t’i
shënoni përpara se të filloj mësimi vargjet
që doni të citoni.

Shpjegimi drejtpërdrejt nga Bibla mund
të kushtojë më shumë kohë në klasë, por ia
vlen. Ky është një studim Bible; sigurohu
që studentët tuaj e dinë që të gjitha ato që
po shpjegoni vijnë nga Fjala e Perëndisë.

Ka shumë rëndësi se si e thua
Shumë njerëz nuk kanë dëshirë që t’u

predikosh por kanë dëshirë që të bisedosh
me ta.

Një qëndrim modest i shoqëruar me një
mësim të përgatitur mirë mund ta bëjë të
vëmendshëm edhe një dëgjues të keq.

Shmangiu terminologjisë fetare
Ju i dini fjalët—ne i dëgjojmë ato gjith-

monë në kishë: të shpëtuarit, i rilindur,

miqësi, dëshmi, shpëtim, shenjtërim, shfa-
jësim. Të gjitha këto janë fjalë të mrekul-
lueshme në veshët e besimtarit. Por për atë
që nuk beson, ato nuk kanë kuptim.

Mendo për ato që po thua. Nëse ka
ndonjë mënyrë tjetër për të thënë pa për-
dorur terminologjinë fetare, përdor rrugën
tjetër. Studentët tuaj do ta vlerësojnë, dhe
do të shohësh që mësimdhënia juaj do të jetë
më e qartë dhe më e saktë.
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T’i njohësh studentët tuaj
Jezusi i njihte dhe kujdesej për njerëzit.

Kur ai jepte mësim, Ai ishte në gjendje të
komunikonte në nivelin personal. Ilustrimet
e Tij të zgjedhura me kujdes lidhen në
mënyrë të qartë me dëgjuesit e Tij. Jezusi,
mjeshtri mësues, është modeli ynë. Ashtu si
i njihte Ai ata që i mësonte, edhe ne duhet t’i
njohim studentët tanë.

Të kesh kujdes për mësimet e rrema që
janë bërë pjesë e mënyrës së menduarit të
studentëve tuaj. Mos i sulmo studentët dhe
mos ua thuaj menjëherë doktrinën e rreme të
gabuar. Mbaj mend ato që mëson në lidhje me
keqkuptimet që kanë studentët që të jesh gati
t’u mësosh të vërtetën qartë dhe të zbulosh
gënjeshtrën sa herë që të jetë e përshtatshme
në tekstin e mësimit. Çfarëdo që të bësh
shmangiu atakimit të drejtpërdrejtë të bes-
imeve të studentit ose të ndonjë pikëpamje të
veçantë specifike që mund të ketë ai.

Disa nga besimet fetare të përhapura, siç
janë humanizmi dhe Epoka e Re janë shumë
të stërholluara. Të jesh vigjilent për idetë
jobiblike. Nëse ti nuk ke njohuritë e
mjaftueshme me këto pikëpamje fetare të

rreme, studioji nga ana tënde. Nëse ke ndonjë
student që ka qenë indoktrinuar nga ndonjë
kult, juve mund t’ju duhet të studioni ato që
beson ai kult në mënyrë që të kuptoni atë që
studenti juaj e quan si të vërtetë.

Mos dil jashtë temës; mos e sulmo kultin
në mënyrë të drejtpërdrejtë. Përqendrohu në
shpjegimin e Fjalës së Perëndisë, duke qenë
vigjilent për ato gjëra që studenti juaj i ka
keqkuptuar për shkak të atyre që beson ai.

Mbi të gjitha, lejo që Zoti t’i dojë studen-
tët tuaj nëpërmjet jush. Të jesh i shqetësuar
për çdo student në mënyrë individuale. Lutu
për ta. Kur mundesh, dhe kur ta shohësh të
përshtatshme, ndërvepro me jetën e tyre
jashtë mësimit. Ndihmoji ata me çfarëdo
ndihme që t’ju sigurojë Zoti.

Në klasë duhet të ekzistojë në atmosferë
pranimi. Ju po u shpjegoni studentëve tuaj
shpëtimin me anë të hirit nëpërmjet besimit
tek Perëndia. Mos u përpiq t’i reformosh
ata; bëji që ta kuptojnë rrugën e shpëtimit
të Perëndisë dhe ripërtëritjen nëpërmjet
lindjes së re tek Jezus Krishti.

Pranoji studentët e pashpëtuar—ashtu siç janë
Vetëm Fryma e Shenjtë e përdor të

vërtetën. Vepra dhe fuqia e
Perëndisë nuk varen nga
klima fetare dhe shpirtërore
e përgatitur nga njeriu.
Jezusi dhe apostujt folën të
vërtetën e Perëndisë në sit-
uata normale të përdit-
shme. Të jesh i përgatitur që
të durosh teket e sjelljes së
atij që nuk është i shpëtuar.
A vijnë studentët tuaj duke
pasur erën e tymit të
duhanit? Mos e përmend
këtë gjë. A bëjnë be ngan-
donjëherë? Mos e bëj
çështje. Pranoji ata ashtu
siç janë.

Zoti ua ka dhënë ata
juve për t’u mësuar atyre Fjalën e Tij. Fjala
e Perëndisë do të veprojë brenda tyre. Kur
transformohet ana e tyre e brendshme, edhe
ana e tyre e jashtme do të ndryshojë.

Një çift i krishterë me një shtëpi të
bukur përmendi që një
herë kishin argëtuar një
shokun e tyre që pinte
duhan. Ata i vunë tavulla
duhani që ai ta ndjente se
ishte i mirëpritur. Ata nuk
e qortuan atë kurrë për
duhanin që pinte. Ata i
shpjeguan pak e nga pak
për Zotin. Në të vërtetë ata
e çuan shokun e tyre drejt
Krishtit.

‘Por unë nuk do ta lejoja
atë gjë kurrë,” mund të
thoni ju! Ndoshta Zoti nuk
jua kërkon juve një gjë të
tillë. Ky çift besonte se
Perëndia u kishte kërkuar—

dhe ata ishin gati të duronin edhe tymin e
duhanit për t’i dhënë mikut të tyre mundësi
që të bashkohej me ta në Parajsë për të
gjithë përjetësinë.

Ata ishin
gati të duronin

tymin
e duhanit për t’i

dhënë shokut
të tyre mundësinë
që ai të bashkohej

me ta në
Parajsë për jetë të

jetëve.
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Duke i dhënë mësim grupeve të përziera—
besimtarëve dhe jobesimtarëve.

Këto mësime kanë si qëllim të ndërtojnë
themele të forta për t’u paraqitur Ungjillin
atyre që nuk besojnë. Mos e ngatërro dhe
kompliko mesazhin.

Ka shumë të ngjarë që ju do të keni jo
vetëm besimtarë por edhe jobesimtarë në
klasën tuaj. Në fillim ju nuk do t’i dalloni se
kush janë ata që besojnë dhe që nuk beso-
jnë. Lëre Fjalën e Perëndisë të veprojë me
studentët. Përmbaju temave të paraqi-
tura në mësime. Mos hyr në tema që
lidhen me besimtarët siç janë veprat,
bindja, adhurimi, etj.

Nëse në klasën tuaj ka disa studentë që
janë besimtarë, bëjua të qartë që në fillim se
ju thjesht keni ndër mend të trajtoni temën
e shpëtimit. Ju mund të bisedoni me ta

jashtë klasës. Kërko ndihmën e tyre për të
kufizuar diskutimin, në mënyrë që jobesim-
tarët ta kuptojnë mirë konceptin e shpë-
timit dhe të hirit.

Në një situatë kishe, mënyra se si ti e
reklamon këtë kurs mund t’ju ndihmojë që
të evitoni keqkuptime. Shiko seksionin me
titull, “Si mund ta përdor këtë kurs në
kishë?”

Inkurajoji besimtarët që të mësojnë
materialin e kursit në mënyrë që ata t’ia
mësojnë edhe të tjerëve. Në qoftë se e kup-
toni se keni një besimtar të zgjuar, i thoni që
të blejë kompletin nga ana e tij dhe ta stu-
diojë vetë duke mos e ndërprerë ardhjen në
klasë. Mbaji sytë hapur për dikë që ti men-
don ta përgatitësh për të mësuar të tjerët.

Dinamika e grupeve të mëdha dhe të vogla
Toni i përgjithshëm i këtyre grupeve

drejtohet për një grup të madh. Por sa
shumë ju duhet ta përshtasni këtë ton, kjo
varet nga madhësia e grupit tuaj dhe nga
mënyra e mësimdhënies që ju po praktikoni.

Nëse grupi juaj është shumë i vogël, juve
ju duhet të keni shumë kujdes që të mos i vini
në siklet studentët tuaj me zbatime personale
të temave të mësimit. Ju duhet të keni kujdes
dhe të bëni vetëm pyetje për të cilat studentët
mund të japin përgjigje. (Nëse grupi është
shumë i vogël, njerëzit do ta ndjejnë veten në
siklet t’u përgjigjen pyetjeve që mund të
bësh). Shmangiu pyetjeve që krijojnë disku-
time; ka shumë mundësi që të dilni jashtë
teme në preferenca personale dhe argumente
të panevojshme.

Por sa më të mëdha që të jenë grupet, aq
më personale mund t’i bëni zbatimet e
temave të mësimit pa i vënë në siklet stu-
dentët. Ju mund të bëni edhe pyetje retorike

(pa pritur ndonjë përgjigje). Dhe ju mund të
jeni në gjendje të kaloni tek një student
tjetër nëse ndonjë student futet në një
diskutim të thellë.

Si mësues, ju duhet të jeni shumë i
ndjeshëm ndaj nevojave të studentëve. Në
qoftë se po jepni mësim një-me-një, ju mund
të mos i trajtoni disa çështje. Nga ana tjetër,
ju do të jeni në gjendje të mësoni më shumë
për një student dhe të dini se cilat janë
mangësitë e tij që më vonë të përqendroheni
në shpjegimin tuaj.

Lutju Zotit për mençuri. Studentëve
tuaj duhet t’u jepet respekti dhe dashuria që
meritojnë dhe të mos vihen në siklet sa më
shumë të jetë e mundur. Siç u përmend më
parë, në klasë duhet të mbizotërojë atmos-
fera ku studenti serioz ta kuptojë që ai është
i mirëpritur dhe pranohet prej jush,
mësuesi, dhe sa më shumë të jetë e mundur
edhe nga grupi.
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Temat doktrinore
Temat doktrinore që përshkojnë këtë

kurs janë ato që 1) u tregojnë njerëzve se ata
janë mëkatarë, të dënuar, dhe të pashpresë
përpara Perëndisë, Krijuesi dhe Gjykatësi i
tyre i shenjtë dhe i drejtë, dhe 2)
të krijojë besim dhe varësi të
plotë tek Zoti Jezus Krisht si
Shpëtimtari i pakursyer.

Këtu po rendisim disa tema
doktrinore që mund të theksohen:

Personi dhe karakteri i
Perëndisë

1. Perëndia është suprem
dhe sovran.

Kjo e vërtetë është themelore për
të gjitha doktrinat e tjera në lid-
hje me Perëndinë dhe me të
gjitha çështjet e tjera shpirtërore.

Pozita sovrane e Perëndisë
del e qartë gjatë gjithë Biblës. Ai
është autoriteti kryesor në gjithë krijimin,
mbi njeriun, engjëjt dhe Satanin. Askush nuk
mund ta vërë në dyshim atë që bën Ai. Ai
është iniciatori më i madh, Alfa dhe Omega,
duke i bërë të gjitha gjërat sipas këshillës së
vullnetit të Tij.

Për një shoqëri që lartëson njeriun duke e
vënë në fron, koncepti i Perëndisë sovran
duhet të shpjegohet si një mendim i freskët—
pa dyshim jo si mendim i ri, por si një mendim
që ka qenë errësuar nga humanizmi. Njeriu,
duke u përpjekur ta verë veten e tij në qendër
të gjithçkaje, ai i ka dhënë vetes së tij të tillë
autoritet, të cilin ai nuk mund ta kontrollojë
dhe e ka ngarkuar veten me një barrë që ai
nuk mund ta mbajë. Mesazhi i Perëndisë
sovran është lajmi i mirë për ata që kërkojnë
të vërtetën, megjithëse mund të jetë në
kundërshtim me shumë gjëra që njerëzit sot i
mësojnë nga shoqëria. Në fillim mesazhi
mund të duket i huaj, i çuditshëm, dhe
ndoshta edhe irritues. Por me fuqinë e
Frymës së Shenjtë, mesazhi i sovranitetit të
Perëndisë të jep pamjen e qartë dhe të saktë
për jetët e rrënuara dhe e përqendron
vëmendjen e njeriut tek Krijuesi i tij i madh.

Ne duhet të shpjegojmë shumë qartë
sovranitetin e Perëndisë. Kur kjo e vërtetë
është e qartë, atëherë edhe të vërtetat e
tjera do të fillojnë të kenë kuptim.

Këto mësime paraqesin Perëndinë duke
vepruar gjatë gjithë historisë—gjithmonë
fitimtarë, gjithmonë duke i mposhtur ata që e
kundërshtojnë Atë. Ai është Krijuesi 

i të gjithëve dhe autoriteti i për-
jetshëm mbi të gjithë. Ai qëndron
suprem dhe sovran plot lavdi si
Perëndia e Gjithëfuqishëm.

2. Perëndia komunikon me 
njeriun.

Bibla nuk është thjesht një
dokument i atyre që Perëndia u
ka thënë njewrëzve për të kalu-
arën. Është zëri i Perëndisë
duke na folur në të tashmen.

Për fat të keq, ky mesazh ka
qenë injoruar nga miliona që e
kanë pasur Biblën nëpër duar.
Jo veëtm që e kanë injoruar
Fjalën e Tij, njerëzit kanë
refuzuar ta pranojnë Atë si
Krijuesin e tyre, kështu që ata

janë të shurdhët ndaj mesazhit e përditshëm
të krijimit të Tij të cilin Ai me kaq dashuri ia
tregon çdo njeriu që ta kuptojë. Perëndia, me
hirin e Tij, vazhdimisht i fton njerëzit që të
vijnë tek Ai. Ai përsëri po na jep mundësi që
ne ta çojmë Fjalën e Tij tek një brez prindërit
e të cilit, në pjesën më të madhe, e refuzuan të
vërtetën që Perëndia u ofroi.

Këto mësime theksojnë se Fjala e
Perëndisë është e vërtetë—një histori e
vërtetë dhe një mesazh i gjallë i Perëndisë së
gjallë dhe sovran. Sistemet arsimore human-
istike janë përpjekur të hedhin baltë dhe gën-
jeshtra mbi Fjalën e Perëndisë. Por Fjala e Tij
përsëri qëndron lart—e qartë, e drejtë, dhe e
vërtetë, ashtu si do të mbetet në përjetësi.

Në këto mësime ne kemi rastin të
paraqesim të vërtetën. Studentët tanë
duhet ta dinë se Bibla është mesazhi i
Perëndisë i dërguar për ta përsonalisht. Çdo
njeri është i pafalshëm (Romakët 1:20).

3. Perëndia është kudo dhe në çdo
kohë; Ai di gjithçka.

Ne e kemi përdorur këtë shprehje në vend të
fjalëve “i gjithëpranishëm” dhe “i gjithëditur”
në mënyrë që kuptimi të dalë i qartë.

Ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm
kur u shpjegojmë studentëve këto cilësi të

Kur
sovraniteti i
Perëndisë
shpjegohet

qartë, të
vërtetat

e tjera do të
fillojnë të

kenë
kuptim.
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Perëndisë. Siç vihet re edhe në mësimet,
Epoka e Re dhe pikëpamje të tjera fetare
panteiste thonë që Perëndia është kudo dhe
çdo gjë. Ki kujdes ta bësh të qartë dallimin
midis Krijuesit Perëndi dhe krijimit të Tij.
Ai është kudo, por Ai nuk është çdogjë;
çdogjë nuk është Perëndi.

4. Perëndia është i gjithëfuqishëm.
Ne po përdorim këtë terminologji në vend të
termit “omnipotent”.

Kjo cilësi e Perëndisë është veçanërisht
e vështirë për t’u pranuar nga njerëzit që e
kanë zakon të “provojnë shkencërisht” çdo
gjë. Mrekullitë e Perëndisë u duken si mar-
rëzira atyre që thjesht i interpretojnë këto
fenomene me shpjegime të fabrikuara që
ata mendojnë se janë më të besueshme.

Megjithatë, siç del në këto mësime,
mrekullitë e Perëndisë janë vërtet i vetmi
shpjegim që përputhet me dëshminë që ne
shohim në krijim dhe në shumë ngjarje të
tjera historike të regjistruara kaq qartë në
Fjalën e Tij. Perëndia paraqitet në mënyrë
dinamike si sovran, kontrolluesi i gjithë-
fuqishëm i të gjitha gjërave.

5. Perëndia është i shenjtë dhe i
drejtë. Ai kërkon vdekjen si
shpagim për mëkatin.

Perëndia është i vetmi standard për mirësi.
Çdo gjë tjetër veç drejtësisë së përsosur të
Perëndisë është i papranueshëm për Të.
Gjithçka që nuk pajtohet ose është kundër
Perëndisë quhet mëkat.

Nga të gjitha të vërtetat për Perëndinë,
kjo është ajo që është injoruar më shumë
nga mendimi “fetar” i sotëm. Në shumicën e
predikimeve të sotme mungojnë mesazhet
mbi shenjtërinë e Perëndisë, mëkatin e
njeriut, vdekjen si shpagim për mëkatin,
dhe gjakun e Jezus Krishtit, i derdhur për
mëkatarët.

Mesazhi i Biblës nuk është “Buzëqesh,
Perëndia të do”;, por është, “...shpirti që
mëkaton, do të vdesë” (Ezekiel 18:4). Kur ky
mesazh është i qartë, atëherë mesazhi tek
Gjoni 3:16 ka vërtet kuptim.

Shumë njerëz në shoqëritë e industrial-
izuara nuk e kanë idenë se çfarë është fli-
jimi me gjak, megjithëse në shumë pjesë të
botës është përhapur një version i shtrem-
bëruar i flijimit me kafshë. Bibla e trajton

qartë këtë parim të flijimit zëvendësues, që
arrin kulmin në një flijim që do të ndikonte
shlyerjen e mëkatit.

Për shumë njerëz, ideja e dënimit me
vdekje për mëkatin dhe e vërteta për një
Ferr fizik nuk konsiderohen më se kanë lid-
hje me njëri tjetrin. Por Perëndia nuk ka
ndryshuar standardin e Tij të drejtësisë. Ai
kurrë nuk do të lejojë ndonjë njeri që t’i afro-
het Atij në rast nuk është shlyer kërkesa e
plotë dhe e drejtë e Ligjit të Tij.

Edhe pse kërkesat e drejta të Ligjit të
Perëndisë mund të shlyehen vetëm nëpërmjet
gjakut të Jezus Krishtit, Perëndia megjithatë
i pranoi mëkatarët që vinin tek Ai me besim
gjatë periudhës përpara Kryqit, sepse vdekja
e Krishtit edhe në atë kohë ishte një realitet
aktual për Perëndinë (Zbulesa 13:8).
Megjithatë gjatë Testamentit të Vjetër, adhu-
ruesve duhej t’u kujtohej se pranimi i tyre
nga Perëndia nuk bëhej duke abuzuar në
drejtësi. Perëndia kërkonte vdekjen e
mëkatarit. Gjaku i kafshëve vepronte vetëm
si një shlyerje e përkohshme e mëkatit.
Përpara Kryqit nuk kishte shlyerje të plotë të
mëkatit. Gjithmonë ekzistonte ndërgjegjia e
mëkatit. Vdekja, shpagimi për mëkatin,
paraqitej vazhdimisht me anë të vdekjes së
kafshës së pafajshme që duhej të ishte pa cen
si një aspekt i dëshirës së Perëndisë për të
mos pranuar gjë tjetër veç shlyerjes së përso-
sur për mëkatin.

Shembulli i parë i regjistruar i flijimit të
kafshës është ai që solli Abeli. Flijimi i
Abelit duhet të kishte qenë mbi bazën e
zbulesës hyjnore. Hera e parë që Perëndia i
dha leje njeriut të vriste dhe të hante kaf-
shët ishte mbas përmbytjes. Abeli nuk do ta
kishte marrë përsipër vetë t’i merrte jetën
njërës nga krijesat e Perëndisë dhe t’ia jepte
si flijim Perëndisë po të mos ishte i porositur
nga Perëndia. Abeli erdhi tek Perëndia me
anë të besimit. Besimi ka në bazën e tij
zbulesën e Perëndisë, Ajo është vepron
jashtë zbulesës, duke shpresuar se do ta
kënaqë Perëndinë, është thjesht një para-
mendim njerëzor dhe jo besim. Kështu u
përpoq të vinte tek Perëndia Kaini.

Prandaj, gjatë gjithë këtyre mësimeve
vazhdimisht i referohemi kërkesës nga ana
e Perëndisë për flijime me kafshë sepse këto
theksojnë shenjtërinë e Perëndisë dhe
kërkesat e drejta të Tij për vdekjen e
mëkatarëve si shlyerje për mëkatin. Gjaku i
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kafshëve nuk do të ishte zëvendësim për
vdekjen e mëkatarit, por ishte diçka që do t’i
kujtonte ata vazhdimisht se asgjë tjetër veç
vdekjes nuk mund të përmbushte kërkesat
e shenjta dhe të drejta të Perëndisë
(Hebrejtë 10:1-12).

6. Perëndia është i dashur, i mëshir-
shëm, dhe plot hir.

Dashuria e Perëndisë është e pan-
dryshueshme, e pastër dhe nuk varet nga
merita ose vlera e objekteve të asaj dashurie.
Perëndia është dashuri (I Gjoni 4:8).

Këto mësime paraqesin dashurinë e
Perëndisë në atë kontekst; jo në kontekstin
e vetë-shërbimit të drejtuar nga njeriu që
paraqitet shpeshherë sot.

Mëshira e Perëndisë përshkruhet në
këto mësime si një mënyrë për t’i ndihmuar
mëkatarët që t’i shpëtojnë dënimit që ata
meritojnë. Hiri i Tij përshkruhet si mirësia e
Tij kundrejt mëkatarëve që nuk e meritojnë.

7. Perëndia është besnik; Ai nuk
ndryshon kurrë.

Fjala teologjike “i pandryshueshëm” shpje-
gohet me fjalë të thjeshta “që nuk ndryshon
kurrë”.

Ky një tjetër koncept ky për shoqërinë
tonë. Disa studiues “fetarë” merren me
rishkrimin e Biblës për t’ia përshtatur atyre
që ata mendojnë se janë të përshtatshme
për kohën e sotme. Ne duhet të mësojmë në
mënyrë të qartë se Perëndia nuk ndryshon
kurrë; as Fjala e Tij nuk ndryshon kurrë.

Këto mësime gjithashtu theksojnë
besnikërinë e Perëndisë—një mesazh
eksitues në një botë të mbushur me trishtim
të vazhdueshëm. Perëndia i mban premtimet
e Tij. Ky fakt duhet të përsëritet vazhdimisht
sepse ndryshon nga ato që di njerëzit dinë për
veten e tyre dhe për njëri tjetrin.

Njeriu

1. Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia dhe nuk ka mundësi ta
shpëtojë veten e tij.

Njeriu nuk mund ta kënaqë Perëndinë me
anë të përpjekjeve të tij. Vetëm hiri i
Perëndisë mund ta shpëtojë atë.

Çdo gjë që ka njeriu—jeta e tij dhe
gjithçka në jetën e tij—sigurohet nga

Perëndia. Gjendja e pashpresë e njeriut në
mbretësinë e natyrës përdoret në Shkrimet e
Shenjta për të ilustruar mjerimin shpirtëror
të njeriut dhe nevojën që ka njeriu për hirin e
Perëndisë për t’u çliruar dhe për tëshpëtuar.

2. Njeriu mund të vijë tek Perëndia
vetëm sipas planit dhe vullnetit të
Perëndisë.

Ngaqë Perëndia është i shenjtë dhe suprem,
vetëm Ai përcakton rrugën me anë të cilës
njeriu mund t’i afrohet Atij dhe të shpëto-
het. Duhet të bëhet sipas mënyrës së
Perëndisë.

3. Njeriu duhet të ketë besim në
mënyrë që ta kënaqë Perëndinë dhe
të shpëtohet.

Satani

1. Satani lufton kundër Perëndisë dhe
vullnetit të Tij. Satani është gënj-
eshtar dhe mashtrues. Ai e urren
njeriun.

Satani (që në fillim quhej Lusifer) dhe engjëjt
e tij u krijuan nga Perëndia dhe, prandaj
varen dhe i nënshtrohen autoritetit të Tij. Ata
janë armiqtë e papajtueshëm të Perëndisë dhe
të njeriut. Satani përdor engjëjt e tij dhe
njeriun e mëkatshëm në përpjekjet e tij për të
vendosur mbretërinë e tij dhe për të shkatër-
ruar mbretërinë e Perëndisë.

Edhe pse Satani dhe demonët e tij nuk
përmenden në tekstin e Testamentit të
Vjetër, ne duhet t’ia kujtojmë studentëve se
ata kanë qenë të pranishëm dhe kanë
ndikuar në historinë e botës. Ne e dimë nga
Testamenti i Ri se Satani është “perëndia e
kësaj bote” (II Korintasit 4:4) kështu që ne e
dimë që ai është gjithmonë i pranishëm dhe
përpiqet t’i joshë dhe të ngrejë njerëzit
kundër Perëndisë dhe vullnetit të Tij.

Megjithatë, Perëndia është gjithmonë tri-
umfator mbi çdo përpjekje të Satanit për të
shkatërruar planet e Perëndisë për të bekuar
njerëzit dhe për të shpëtuar njerëzimin.

Jezus Krishti (vetëm Testamenti i Ri)

1. Jezus Krishti është Perëndi.
2. Jezus Krishti është njeri.
3. Jezus Krishti është i shenjtë dhe i

drejtë.
4. Jezus Krishti është i vetmi

Shpëtimtar.
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