
Seminare Themelore: Si na drejton Perëndia 
  
Mësimi 1: Në ankth apo të qetë? 
 
Ndarja e studimit: 

1. Në ankth apo të qetë? 
2. Providenca e Perëndisë 
3. Vullneti i Perëndisë 
4. Besnikëri 
5. Mjetet  pjesa 1: Fjala e Perëndisë, Lutja, Këshillimi 
6. Mjetet  pjesa 2: Rrethanat dhe ndjenjat 
7. Pyetje dhe përgjigje 

 
I.  Hyrje 

Pse Perëndia nuk do të ishte i kënaqur me një vendim-marrje që na shkakton shqetësime? 
 

II. Si na drejton neve Perëndia? 
Tre mënyra se të krishterët në përgjithësi përpiqen të marrin vendime: 

A. Drejtim = Të dallojmë Planin e Perëndisë 
Me fjalë të tjera, Perëndia ka një plan të fshehtë të detajuar për secilin prej nesh dhe detyra 
jonë është ta zbulojmë atë plan. Ne e zbulojmë këtë plan duke “parë me kujdes kombinimin 
e rrethanave të ndryshme, shtytje shpirtërore, zëra të brendshëm, paqe personale të mendjes 
dhe këshilla të të tjerëve (30).” Kjo mund të duket në rregull në pamje të parë, por kjo teori 
ka disa probleme. Kjo duket si diçka mizore nga ana e Perëndisë apo jo—sepse na mban të 
varur në këtë lojën e pafundme të hamendsimit për vendime të tilla të rëndësishme? A është 
ky Perëndia i Biblës? Si e dimë ndonjëherë që çfarë kemi gjetur është plani i tij? Çfarë ndodh 
nëse nuk zgjedhim planin e tij? A do të thotë kjo që në njëfarë mënyre jemi jashtë vullnetit të 
tij sovran? Pse Ai thjesht na shfaqet dhe të na tregojë se çfarë ai dëshiron? 

B. Drejtim = Të dëgjojmë Perëndinë 

Sipas kësaj teorie Perëndia komunikon në mënyrë të drejtpërdrejtë me ne dhe ne thjeshtë 
duhet të dëgjojmë atë. Ai mund të flasë nëpërmjet një zëri të vogël të heshtur në mendjen 
tonë ose përmes ëndrrave ose mbase ndonjëherë dëgjojmë edhe një zë. Problemi është që 
për sa prej nesh ky është një përjetim i përditshëm? Ne sigurisht që shohim këtë që ndodh 
në Bibël, por jo shumë shpesh, pra nuk është e zakonshme. A duhet të presim që kjo të jetë 
normale për të Krishterët? Ndërkohë që Perëndia mund të flasë ose të na drejtojë përmes 
një përshtypjeje ose përmes një ëndrre, por kjo nuk është mënyra sesi Perëndia vepron 
zakonisht. Më e rëndësishmja është që Shkrimi asnjëherë nuk na udhëzon që të kërkojmë 
ndjekjen e Perëndisë në këtë mënyrë. 
 
Pra ne e shikojmë në Bibël që Perëndia iu flet njerëzve të Tij në këtë mënyrë, por asnjëherë 
ne nuk është thënë nga Perëndia që ne të kërkojmë prej Tij të na drejtojë në këtë mënyrë.  
 

C. Drejtim = Urtësi (mënyra normale) 

Udhëheqje do të thotë Urtësi. Me fjalë të tjera, mënyra e rregullt sesi Perëndia na drejton 
është duke na bërë të urtë. Ai na jep mprehtësi përmes fjalës së Tij, përmes lutjes, përmes 
këshillës të të tjerëve, që na pajis ne për të marrë vendime të urta. 
 
Vendim-marrja qetësuese (që nuk na lë në ankth) është vendim-marrja e urtësisë. Kjo nuk 
është vendim-marrja që varet nga diçka që Perëndia nuk e bën zakonisht (teoria 2). Dhe nuk 
është vendim-marrja në ndjekje të Perëndisë të pakapshëm (teoria 1).   
 



Çfarë dua që ju të shikoni përgjatë këtij studimi thelbësor është që Perëndia zakonisht na 
drejton përmes Fjalës së Tij. Ai e bën këtë duke na pajisur me urtësi dhe njohuri sesi ne 
duhet ta jetojmë jetën tonë të përditshme. Disa pasazhe kryesore që e nxjerrin këtë në pah 
janë Hebrenjve 1:1, Hebrenjve 4:12, dhe Fjalët e Urta 2:1-6.  Hebrenjve na tregon sesi 
Perëndia na flet sot, përmes Birit të Tij dhe përmes Fjalës së Tij. Fjalët e Urta na mësojnë që 
duhet të kërkojmë urtësinë.   
 

III. Armiku ynë: Mëkati brenda nesh 

Mëkati na verbon dhe na pengon të marrim vendime të urta.  
Mendoni për tre kategori bazë të vendimeve1, dhe sesi mëkati sfidon aftësinë tonë për të marrë 

vendimet e duhura. 

 

A. Vendimet e drejta: Me vendime “të drejta” e kam fjalën  që ne bëjmë çfarë Perëndia na ka 

thënë të bëjmë dhe të mos bëjmë çfarë Ai na ka ndaluar. Nuk ka vend për debat në këto raste 

sepse është e qartë se çfarë Perëndia pret prej nesh. Por, sigurisht, ne të gjithë e dimë nga 

përvoja që edhe këtu, ku drejtimi i Perëndisë është i qartë, ne nuk bindemi. Në mëkatin tonë, 

ne e kthejmë atë që është bardhë-e-zi në gri. Ose ne thjesht rebelojmë sepse i besojmë 

mëkatit në vend të Perëndisë. 

 

B. Vendimet e gjykimit: Sigurisht që shumë vendime në jetë nuk janë bardhë-e-zi. Këtu është 

pjesa ku ne kemi lirinë e krishterë dhe duhet të ushtrojmë gjykimin e duhur të mirë. Pra…ku 

do të jetojmë, në cilën shkollë do të shkojmë, çfarë pune duhet të bëjmë, çfarë. Por edhe atje 

ku kemi liri si të Krishterë, motivet dhe perceptimet tona mund të shtrembërohen nga mëkati. 

Edhe këshilla që ne marrim nga miqtë mund të jetë e shtrembëruar nga mëkati.  

 

C. Vendimet e parëndësishme: Me fjalë të tjera, vendime që janë më pak të rëndësishme. Por 

madje edhe këtu, mëkati që banon në ne është armiku ynë për shkak të tendencës tonë për të 

ngatërruar çështjet e parëndësishme me vendimet e mëdha dhe anasjelltas. 

 

Pra nëse është e vërtetë që Perëndia në mënyrë normale na drejton përmes urtësisë, ne jemi në 

telash të madh! Si mund të marrim vendimet e duhura si të Krishterë nëse të kuptuarit tonë i 

“urtësisë” është i ndikuar aq shumë nga mëkati? 

 
IV. Perëndia na drejton! 

Lajmi i mrekullueshëm i Biblës është që megjithëse ne jemi mëkatarë, Perëndia me të vërtetë na 

drejton.   

A. Fjalët e Urta 16:33 thotë “Shorti hidhet që në  barkun e nënës, por çdo veprim varet 

 nga Zoti.”   

B. Filipianëve 4:19 thotë “Dhe Perëndia im do të  plotësojë të gjitha nevojat tuaja sipas 

 pasurisë së tij në lavdi, në Jezu Krisht.” 

C. Mateu 10:30 thotë “Sa për ju, madje edhe të gjitha  fijet e flokëve të kokës suaj janë të 

 numëruara.”  

 

Perëndia është në kontroll, Perëndia ka një plan për ne, dhe Perëndia kujdeset madje edhe për 

detajet e minutave të jetës tonë. Sa e mrekullueshme që është kjo! Dhe është madje akoma më e 

mrekullueshme kur marrim parasysh kush ne jemi në krijimin e madh të Perëndisë. 

 
1 From Guidance and the Voice of God by Jensen and Payne 



 

V. Një strukturë për vendimmarrjen 

A. Shenjtërim/ Përkushtim 

Çfarë do të thotë me të vërtetë që të shenjtërojmë vendimin tonë? Do të thotë që ne duhet të 
kuptojmë veten dhe Zotin, dhe se si përgjegjësia jonë lidhet me providencën e tij, mënyrën si 
vepron Perëndia në jetën e përditshme. 
 
Romakëve 12:1-2 
 
Kjo është çfarë ne duam si të Krishterë duam: Të paraqesim jetët tona si flijime të gjalla, të 
paraqesim punët tona, talentet/dhuntitë tona, paratë tona, martesat tona, të prindërimin tonë 
Perëndisë. Ne nuk e bëjmë këtë për të fituar favorin e tij, por si një përgjigje ndaj dashurisë së 
Tij të mëshirshme. Ne duam të transformohemi dhe të bëhemi sipas shëmbëlltyrës së Tij dhe 
të mos bëhemi sipas shëmbëlltyrës së kësaj bote.   
 
Mateu 6:33 

B. Informacion 

Pjesa më e rëndësishme e informacionit për tu mbledhur është që t’i japim përgjigje një pyetje 
të thjeshtë. “Në këtë vendim-marrje a ka diçka që më ndalon Perëndia?” 
 
Fjalët e Urta 18:17 

 
Mblidh informacion rreth: 
 
1. Vetes 

 
2. Situatës tënde 
 
Romakëve 12:3 

C. Lutje 

 Lutja – Pavarësisht faktit që e dimë që Perëndia është  sovran, në fakt në mënyrë precize 
 sepse ne e dimë që Ai është në kontroll, ne duhet t’i kërkojmë  Perëndisë të na  drejtojmë 
 në rrugën që duhet të shkojmë.  
 

• Ps. 25:5, Luka 11:13 
 Jini ngulmues në lutje 

• Luka 18:1-5 
 

Nga ana PRAKTIKIKE: Për çfarë duhet të lutemi? Si duhet të lutemi? 
• Lutuni për urtësi 
• Të zbulojmë mëkatin në zemrën tonë 
• Shenjtërim të dëshirave tona 
 

D. Këshillim  

 Kërko duke besuar, të krishterë më të rritur të cilët të  njohin dhe të duan.   

• Fjalët e Urta 12:15, 13:10, 15:22 



Kë duhet të pyesim?   
Le të pyesim të Krishterë të rritur të cilët na njohin dhe na duan. Le të zhvillojmë 
marrëdhënie rreth vetes që do të luajnë një rol të rëndësishëm kur të kemi nevojë për 
drejtim.. Pyet pleqtë e kishës, pastorët, mësuesit dhe miqtë. Dhe merreni si të mirëqenë që 
cilësia e këshillave që ju do të merrni është ndoshta disi në përputhje me cilësinë e 
marrëdhënies që keni ndërtuar para se të keni nevojë për këshillë. 
 
A duhet të marrim këshilla nga jo-të krishterë? Perëndia i krijoi jo-besimtarët në 
shëmbëlltyrën e tij dhe shpesh këshilla e tyre mund të jetë e urtë. Duhet apo jo të marrësh 
këshillë prej tyre varet nga lloji i këshillës që je duke kërkuar. Por shqyrtoje këshillën që ata 
të japin, nga çfarë këndvështrimi i shikojnë ata gjërat  dhe më pas filtroi këshillat e tyre 
sipas vullnetit të Perëndisë të zbuluar në Fjalën e Tij. Kjo është një nga arsyet pse ne duhet 
të njohim mirë Fjalën e Zotit. 
 

E. Meditimi 

 Meditimi biblik do të thotë që ne marrim kohë të mendojmë çfarë kemi mësuar nga 
 Fjala e Perëndisë si ta zbatojmë Fjalën e Zotit në jetën tonë të përditshme.  
   

Jozueu 1:8-9 

Meditim do të thotë që rrotullojmë diçka në mendjen tonë. Do të thotë shqyrtojmë me kujdes 

Fjalën e Perëndisë, ta shikojmë me vëmendje çfarë thotë, të mendojmë dhe të lutemi mbi 

atë pjesë dhe si ta zbatojmë atë në jetën tonë. Meditimi është ajo çfarë ndodh çdo të dielë 

në kishë, ndërsa mendojmë së bashku rreth një pasazhi nga Shkrimi dhe si gjen zbatim në 

jetën tonë. 

 

Grackat 

 

• Meditimi nuk do të thotë të kërkojmë një gjendje euforike ose “njohuri të fshehta”.”  

• Meditimi nuk do të thotë të shqetësohesh - përkundrazi është të luftosh ankthin me 

  fjalën e Zotit! 

• Meditimi nuk do të thotë  të fantazosh - të dëshirosh një jetë ose rrethana më të  

  mirë. 

 

Shmangia e meditimit mund të çojë vendimmarrje të nxituar. Ne duam të   

 ndjekim instinktin tonë. Përshtypjet tona të menjëhershme janë të rëndësishme, por  

 ato nuk janë e gjithë historia. Me fjalë të tjera, të mos kapërcejmë shumë shpejt   

 fazën e meditimit. 

 

Ne mund të ngecim në meditim. Ne mund t’i hedhim fajin për mosveprimin tonë sepse po 

marrim kohë për të medituar, kur problemi i vërtetë është frika e marrjes së një 

vendimi.  

 

F. Vendimi 

 Ka një kohë për të vendosur. (Predikuesi 3:1) 

 “Thjesht bëj diçka” 



• Luka 19:11-27 

• Guxim dhe marrje parasysh e rrezikut në vendimmarrje për shkak Zoti është sovran 
 

 Guximi dhe siguria duhet të jetë shenja dalluese një vendimmarrje të perëndishme.   

 

PRAKTIKISHT: si marrim një vendim? Një sugjerim:  

• Ne mund shkruaj ato që kemi mësuar përmes hapave të këtij procesi.   

• A ka ndonjë mëkat në jetën tonë që mund të jetë duke më verbuar? Çfarë 

informacioni kam mbledhur? Si më kanë këshilluar pleqtë dhe miqtë? A ka ndonjë 

pasazh nga Shkrimet që gjen zbatim të veçantë për situatën në fjalë?   

• Ne mund të bëjmë një listë me gjërat pro dhe kundra .   

• Nëse jemi të martuar, gjithmonë është mirë të diskutojmë me bashkëshorte për 

vendime të mëdha para se të marrim një vendim përfundimtar.   

G. Pritshmëria 

Vendimmarrja biblike është e lidhur me përgjegjësinë tonë për të qenë administratorë 
besnikë dhe është e sigurt se Zoti nuk mund të pengohet në punën e tij për të bërë 
gjithmonë atë që është më e mira.  
 
Kjo na kthen te hapi i parë i shenjtërimit/përkushtimi. Çfarë duhet të presim nga vendimet 
tona?  Që nëse marrim vendimet "e duhura", gjithçka do të funksionojë ashtu siç duam ne? 
Jo. Duhet të kemi besim se Zoti po vepron për të mirën tonë edhe kur vendimet tona duket 
se po dështojnë.  Vendimmarrja në botë është e fiksuar nëse do të arrijmë apo jo rezultatin 
për të cilin shpresojmë. A do të më bëjë të lumtur puna ime e re? A do të sigurojë ky 
investim pensionin tim? Është e fiksuar me perspektivën e dështimit ose të suksesit.  
 
Por vendim-marrja biblike është e dhënë pas besnikërinë. Në dritën e përjetësisë, vendimi 
im a do të provojë që kam qenë shërbëtor besnik i kohës, parave dhe marrëdhënieve që Zoti 
më ka dhënë? Kjo kërkon besim te Zoti, se asgjë nuk mund të na pengojë ne të bëjmë më të 
mirë. Ky është besimi që e bën vendimmarrjen tonë të jetë pa shqetësime. 
 
Vendimmarrja që nuk sjell shqetësime duhet të bazohet në premtimin e Romakëve 8:28: 
“Dhe ne e dimë se të gjitha gjëra bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan 
Perëndinë, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij.” 
 
Mos i ngatërroni këto fjalë. Bibla nuk thotë se çdo vendim që marrim do të funksionojë ashtu 
siç shpresojmë, pa marrë parasysh sa besim kemi. Ky varg thotë se Zoti i bashkëvepron 
gjitha gjërat së bashku për të mirën tonë, për shenjtërimin tonë dhe lavdinë e Tij.    
 

 
Pyetje: gcesula@gracechurch.org.al ose +355682061203. 
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