UNE SHPRESOJ
Duke planifikuar per 2018

Dr. Anthony Scioli shpjegon qe shpresa eshte pjese e
karakterit apo personalitetit te nje individi.
Ti nuk je lindur me shprese.
Shpresa duhet te zhvillohet, si muskujt.

Ka kater lloj forme te shpreses: ngjitese, kontrolluese,
mbijetese, and shpirterore.
Cdo lloj ashtu sic llojet e muskujve kane nje qellim te
vecante.

perdoret

per te ndertuar dhe
mirembajtur marredhenie mirebesimi,

ka

nje lidhje ndaj te tjereve dhe ka aftesi
te forta mbijetese.

SHPRESA NGJITESE

Perdoret

per t’u bere i (e) forte dhe i
suksesshem, mbeshtetur ne perpjekjet e
tua dhe frymezuar nga shembuj positive
njerezore.

SHPRESA KONTROLLUESE

Perdoret

per te qendruar te qete dhe
per te gjetur rrugedalje jashte
problemeve apo situatave te veshtira.

Te

ndihmon ty qe te manaxhosh frikerat
e tua.

SHPRESA E MBIJETESES

Perdoret

per te qene prane krijeses dhe

Perdoret

per te marre fuqi dhe mbrojtje

Krijuesit
shtese

SHPRESA SHPIRTERORE

Shpresa

eshte ndjenja qe ti ke kur
ke nje qellim, je i apasionuar per te
arritur kete qellim dhe kur gjen
menyren sesi te arrish qellimin.

DR. SHANE LOPEZ, (EKSPERTE SHPRESE)

Shpresa

eshte ndjenja kur
deshiron dicka te ndodhe dhe
mediton qe mund te ndodhe.
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A je dakort ti me keto pershkrime te shpreses?
A ke ti nje pershkrim personal kur mendon shpresen?

Ndersa ne formojme kendveshtrimet per shpresen nga
burime te ndryshme na duhet te pranojme qe disa
kendveshtime jane:
 Pozitive
 Disfatiste
 Na

bejne aktive

 Na

bejne pasive

CFARE THOTE BIBLA PER SHPRESEN?

14 Por unë po të rrëfej këtë: sipas Udhës që ata e quajnë sekt, unë i shërbej
kështu Perëndisë së etërve, duke u besuar të gjitha gjërave që janë shkruar
në ligjin dhe në profetët,
15 duke pasur shpresë në Perëndinë, të cilën edhe këta e kanë, se do të
ketë një ringjallje të të vdekurve, qoftë të të drejtëve, qoftë të të
padrejtëve.
16 Prandaj unë përpiqem të kem vazhdimisht një ndërgjegje të
paqortueshme përpara Perëndisë dhe përpara njerëzve.

VEPRAT E APOSTUJVE 24

Mos u shqeteso nese nje grup i caktuar ju identifikon ju
sikur jeni pjese e nje sekti – fetaret gjithmone perdorin
akuzimin
Si i sherben Pali Perendise?
Te besosh ne Perendine, pa i besuar fjales se Tij, eshte te
besosh ne ekzistencen e dickaje abstrakte.
Progresi i zbulesave ne Bibel te jep drite per te ardhmen.
POR UNË PO TË RRËFEJ KËTË: SIPAS UDHËS QË ATA E QUAJNË SEKT,
UNË I SHËRBEJ KËSHTU PERËNDISË SË ETËRVE, DUKE U BESUAR TË
GJITHA GJËRAVE QË JANË SHKRUAR NË LIGJIN DHE NË PROFETËT,

 Pali

kishte marre zbulesen qe Perendia ishte misheruar, te
tjeret ende ishin me zbulesen qe Perendia ekziston.

 Pali

konfirmon qe do te kete nje ringjallje te atyre qe
kane vdekur (fjetur)

 Pali

thekson qe te vdekurit ishin te ndare ne dy grupe:
drejte & padrejte

DUKE PASUR SHPRESË NË PERËNDINË, TË CILËN EDHE KËTA E KANË,
SE DO TË KETË NJË RINGJALLJE TË TË VDEKURVE, QOFTË TË TË
DREJTËVE, QOFTË TË TË PADREJTËVE.

 Ketu

shohim nje besimtar aktiv – reflektim besues i Shkrimeve

 Vazhdimisht

# nje dite te javes apo nje ore te dites.

 Ndergjegja

e sinqerte nuk te genjen

 Ndergjegja

eshte nje produkt i moralitetit te njohur

 Jakobi

thote: Besimi te justifikon perpara Perendise, ndersa
veprat te justifikojne perpara njerezve.

PRANDAJ UNË PËRPIQEM TË KEM VAZHDIMISHT
NJË NDËRGJEGJE TË PAQORTUESHME PËRPARA
PERËNDISË DHE PËRPARA NJERËZVE.

Te behem person me i mire (burre, grua, prind, komshi, koleg,
prefesionist, sportist, etj)
Te kem me shume (para, prona, kohe, aftesi, qejf, miq te vertete, etj
Te shijoj me shume (familjen, ushqime, verera, vende te bukura,
hotele, pishina, pushime all-inclusive etj)
Te mesoj (gjuhe te re, zanat, vegel muzikore, te kercej
Te gjej nje pune me te mire (punoj me pak, lodhem me pak, fitoj
me shume)

RESOLUTIONS PER 2018 ???

Resolutions me Perendine ne qender
Vs
Resolutions me vetveten ne qender

ZANAFILLA 11
Por tërë toka fliste të njëjtën gjuhë dhe përdorte të
njëjtat fjalë.
3 Dhe

i thanë njëri tjetrit: "O burra, të bëjmë tulla dhe t’i
pjekim me zjarr!". Dhe përdorën tulla në vend të
gurëve dhe bitum në vend të llaçit.
4 Dhe

thanë: "O burra, të ndërtojmë për vete një qytet
dhe një kullë maja e së cilës të arrijë deri në qiell, dhe
t’i bëjmë një emër vetes që të mos shpërndahemi mbi
faqen e tërë dheut".
5 Por

Zoti zbriti për të parë qytetin dhe kullën që bijtë e
njerëzve ishin duke ndërtuar.
6 Dhe

Zoti tha: "Ja, ata janë një popull i vetëm dhe
kanë të gjithë të njëjtën gjuhë; dhe kjo është ajo që
ata filluan të bëjnë; tani asgjë nuk ka për t’i penguar
ata të përfundojnë atë që kanë ndërmend të bëjnë.
7O

burra, të zbresim pra atje poshtë dhe të
ngatërrojmë gjuhën e tyre, në mënyrë që njëri të mos
kuptojë të folurën e tjetrit".
8 Kështu

Zoti i shpërndau mbi faqen e tërë dheut dhe
ata pushuan së ndërtuari qytetin.
THE CONFUSION OF TONGUES BY GUSTAVE DORÉ (1865)

9 Prandaj

këtij vendi iu dha emri i Babelit, sepse Zoti aty
ngatërroi gjuhën e tërë dheut dhe i shpërndau mbi
tërë faqen e dheut.

Keqperdorimi i asaj qe na edhe dhene sjell nivele te
ndryshme te gjykimit te Perendise :
1)

i menjehershem,

2)

gradualisht,

3)

brezave pas teje,

4)

perjetesisht



ai që i dëgjon këto fjalë të mia dhe i vë
në praktikë, mund të krahasohet prej
meje me një njeri të zgjuar, që e ka
ndërtuar shtëpinë e tij mbi shkëmb.



Ra shiu, erdhi përmbytja, frynë erërat dhe
u përplasën mbi atë shtëpi; por ajo nuk u
shemb, sepse ishte themeluar mbi
shkëmb.

MATEU 7:24-25

Përkundrazi ai që i dëgjon këto
fjalë dhe nuk i vë në praktikë, do
të krahasohet me një njeri
budalla, që e ka ndërtuar
shtëpinë e tij mbi rërë.
Më pas ra shiu, erdhi përmbytja,
frynë erërat dhe u përplasën mbi
atë shtëpi; ajo u shemb dhe
rrënimi i saj qe i madh.

MATEU 7:26-27

Sepse të gjitha gjërat që u shkruan në të kaluarën u shkruan
për mësimin tonë, që me anë të këmbënguljes dhe të
ngushëllimit të Shkrimeve, të kemi shpresë (Romakëve 15:4)

Vërtetë për ne janë shkruar, sepse kush lëron duhet të lërojë
me shpresë, dhe kush shin, duhet të shijë me shpresë që të
marrë atë që shpreson. (1 e Korintasve 9:10)
Dhe Perëndia i shpresës le t’ju mbushë me çfarëdo gëzimi
dhe paqe me anë të besimit, që të keni mbushulli në shpresë,
me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë! (Romakëve 15:13)

LE TE MEDITOJME NE KETO VARGJE

