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(2.01 - The Forming of Godly Character) 

 

Zoti  qiejt dhe tokën. 
(Shkrimet nga ALBB) 

 

Pse karakteri ose formimi i karakterit është i rëndësishëm?  

• Ai formon të ardhmen tënde dhe mundësitë. 

• Ai do të të kufizojë në jetë. 

• Ai do të kufizojë nivelin në të cilin mund të ngrihesh. 

• Ai do të përcaktojë nivelin që mund të të besojnë ty. 

• Ai do të përcaktojë nivelin e përgjegjësisë tënde. 

• Ti je shuma totale e vendimeve që ke marrë ose nuk ke marrë në jetën tënde. 

 

Perëndia është shumë i interesuar për karakterin e njerëzve: ti keni 2 zgjedhje  

1. Ti mund të lejosh veten dhe familjen që të formohen nga bota - dhe kjo mund të të sjellë në situata 

kundër ligjit. 

2. Ti mund të lejosh veten dhe familjen që të formohet nga Fjala e Perëndisë dhe Fryma e Shenjtë. 

 
Formimi i karakterit tënd është hapi i parë që do të të çojë në destinacionin tënd në jetë (ose larg nga 

destinacioni yt) 

 

Shembuj të njerëzve me karakter në Bibël - arritja e destinacionit të tyre; 

1. Moisiu - 40 vjet në shkretëtirë përpara se të fillonte shërbesën. 

2. Jozefi - 13 vjet në burgun egjiptian duke u përgatitur për udhëheqje në Egjipt. 

3. Danieli - u bë sundues mbi gjithë krahinën e Babilonisë. Dan. 2:48 

4. Shadrak, Meshak dhe Abed-Nego - të caktuar në krye të punëve të krahinës së Babilonisë. 

Dan.2:49 

 
Njerëzit të cilët nuk e kompromentuan të vërtetën, ose që bënë atë që është e drejtë sipas standardeve të 

Perëndisë dhe jo atyre të botës. 

ËSHTË KOHA TË SHOHIM PËRSËRI KARAKTERN E PERËNDISË NË TRUPIN E KRISHTIT! 
 

 

8 hapat në procesin e zhvillimit të karakterit 

 

1.   Fjala e Perëndisë - çfarëdo që të fillosh, bëje me Fjalën e Perëndisë. 
2.   Fjala e Perëndisë prodhon të menduarit tënd! 
3.   Të menduarit tënd prodhon ndjenja ose emocione. 
4.   Emocionet e tua prodhojnë vendimet e tua. 
5.   Vendimet e tua formojnë veprimet e tua. 
6.   Veprimet e tua do të përcaktojnë zakonet e tua. 
7.   Llojet e zakoneve që ke do të përcaktojnë llojin e karakterit që do të kesh.   
8.   Lloji i karakterit që ke do të përcaktojë destinacionin ku do të përfundosh.  
 
 

Hapi 1. Fjala e Perëndisë - çfarëdo që të fillosh, filloje me Fjalën e Perëndisë. 
 
1 Pjetrit 1:23 Heb. 11: 3 
Fjala e Perëndisë është farë për jetën - gjithçka duhet të fillojë nga Fjala, origjina.  
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• Çfarëdo që të fillosh, duhet të fillojë me Fjalën. 

• Fjala është farë e pakorruptueshme - që do të prodhojë çdo herë, nuk do të dështojë. 

• Fara duhet të mbillet në ne, ne jemi toka. 

• Çfarëdo që të duash - mbill farën për të korrat. 

• Përzgjidh ata që të predikojnë ty - ata mbjellin farë në ty! 

• Fjala e Perëndisë është origjina për të gjitha begatitë në jetën tënde. 

• Është fara e Fjalës dhe jo fara e parave ajo që përcakton shtimin. 

• Fjala e Perëndisë është platforma jonë e besëlidhjes për mirëqenien. 
 

Hapi 2. Fjala e Perëndisë prodhon të menduarit tënd! 
 

3 Gjonit 1: 2 
Ti përparon ndërkohë që shpirti yt (mendja, vullneti dhe emocionet) përparojnë. 

• Mjedisi në të cilin jeton mund të prodhojë të menduarit tënd. 

• Fjalët e folura mbi ty në jetën tënde mund të prodhojnë të menduarit tënd. 

• Fjalët e tua do të përcaktojnë destinacionin tënd. 

 

Fjalët e urta 23: 7 
sepse, ashtu si mendon në zemër të tij, ashtu është ai... 

• Mënyra se si mendon do të të sjellë dështim ose sukses. 

• Fjalët do t'i japin formë të menduarit tënd. 

• Pyete veten pse po mendoj në këtë mënyrë - a përputhet me Perëndinë dhe Fjalën e Tij! 

 

 

Hapi 3: Të menduarit tënd prodhon ndjenja ose emocione. 
 
 (Emocionet janë ndjenja në brendësi, të shkaktuara nga dhimbja ose kënaqësia, të projektuara për të të 

lëvizur në një drejtim për tek ose nga destinacioni yt - nga Perëndia ose satani!) 

• Mënyra si vepron me emocionet e tua do të përcaktojë nëse do të përjetosh bekim apo mallkim në 
jetën tënde. 

• Merr përgjegjësi mbi emocionet e tua para se ato të marrin përgjegjësi për ty dhe të të futin në 

telashe. 

• Mos u sundo nga emocionet e tua! – shembull: depresioni etj. 

 

Heb.4:15 

• Jezusi nuk i lejoi emocionet dhe ndjenjat e tij ta sundonin, ai i sundonte ato. 

 

Marku 14: 32-34 

• Jezusi shkoi përpara dhe bëri atë që tha Perëndia për të bërë, dhe vazhdoi të lutej. 

 
Depresioni për shembull: 
Është rezultat i presionit të jashtëm që futet brenda zemrës tonë duke e rënduar atë, ndjenjat e depresionit 

vijnë nga mendimet që të rëndojnë! Ti duhet të ndryshosh mënyrën se si mendon për të ndryshuar mënyrën 
se si ndihesh.  Rom.8: 5-8  & Kol.3: 2 
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Si të dalësh! 

1. Ruaje zemrën tënde, mos u shqetëso, beso atë që thotë Perëndia!                           Fjalët e urta 4: 20-23 

2. Foli problemin tënd (malit) dhe jo Perëndisë për problemin tënd.                                     Marku 11: 22-26 

3. Nëse diçka mungon në jetën tënde, lutu për të.                                                                     Marku 11: 22-26 

4. Merr atë që kërkove me anë të besimit dhe gëzimi do të vijë!                                            Marku 11: 22-26 

 

Hapi 4: Emocionet e tua prodhojnë vendimet e tua. 
 

• Jeta jote është shuma totale e vendimeve të tua. 

• Një vendim është dera e hapur për realitetin. 

Marku 5: 1-28 

• Shërbesa e Jezusit kontrollohet nga njerëz që marrin një vendim cilësor. 

• Vajza e Jairit – v.21. 

• Gruaja që kishte një fluks gjaku – v. 25. 

Isaia 45:11 

• Marrja e vendimeve cilësore bën që Jezusi të jetë në jetën tonë - Jezusi merr situatën në dorë. 
 

Hapi 5. Vendimet e tua formojnë veprimet e tua. 
 

• Veprimet e tua bëjnë që të ketë rritje (ose ulje). 

Jakobi 1: 22-25 

• Bindju Fjalës - bëje këtë! 
1 Sam.2:3 

• Veprimet peshohen (ose nderohen) me Perëndinë - një veprim dashurie! 
Luka 6: 27-31 

• Veprimet e tua janë fara, çfarë u bën të tjerëve do të kthehet përsëri tek ti. 

Rom.12: 18-19 

• Veprimi yt i dashurisë është ajo që garanton veprimin e Perëndisë. 
Ef.3: 14-20 

• Rrënja e çështjes është dashuria - fuqia e Perëndisë është duke punuar në mua! 
 

Hapi 6: Veprimet e tua do të përcaktojnë zakonet e tua. 
 
Ne fillimisht bëjmë zakonet tona dhe pastaj zakonet tona na bëjnë ne. 

Rom.7: 19-22 

• Çfarë praktikoj në jetën time (në shpirtin tim, duke menduar), vepra të mira apo vepra të këqija, kjo 

do të formojë një zakon. 

Rom.8: 1-2 

• Pali ka përgjigjen për këtë problem - ec në ligjet e Frymës dhe kjo do të kontrollojë ligjet që veprojnë 
në mish. 

Rom.12: 1-2 

• Për të ndryshuar zakonet e tua ti duhet të ndryshosh mendimet e tua ose mënyrën se si mendon - 
qëndrimi i mendjes tënde duhet ndryshuar. 

Rom. 8:5-8 & Kol. 3: 2 

• Mendo për gjërat që janë sipër dhe jo poshtë - vendose mendjen tënde tek Fjala e Perëndisë. 

2 Kor.10: 3-6, Filip.4: 8 
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Hapi 7. Llojet e zakoneve që ke do të përcaktojnë llojin e karakterit që do të kesh 

 

Përkufizimi i karakterit: 

Karakteri është të bësh atë që është e drejtë, sepse është e drejtë, dhe pastaj ta bësh atë drejt. 

• Bërja e asaj që është e drejtë vjen nga Fjala e Perëndisë dhe pastaj duke bërë atë që thotë Fjala, dhe 

jo fjala e botës! 

• Të bësh atë që është e drejtë do të përparojë njerëzit e tjerë. 

• Ti kurrë nuk do të ngrihesh mbi kufizimet (çështjet) e karakterit tënd. 

• Perëndia do të të japë vetëm vajosjen që përputhet me karakterin tënd. 

• Niveli i karakterit tënd do të përcaktojë nivelin tënd të vajosjes, nivelin e begatisë, nivelin 

mbinatyror. Karakteri yt të kufizon në jetë. 
 

Karakteri i Jezusit duhet të formohet në ne.  Rom.8:29 

• Kudo që ka një mangësi të karakterit në ne, ajo bëhet një derë e hapur për satanin që të hyjë në jetën 

tonë. 

• Ne e krijojmë karakterin me çdo zgjedhje që bëjmë në jetë. 

Dan.2:48 

1. Ai bëri vetëm atë që ishte e drejtë për trupin e tij (si mund ta pushtojmë jetën apo armiqtë 
tanë nëse nuk mund të fitojmë një ushqim apo një copë sheqeri). 

2. Ai i dha Perëndisë lavdinë sepse Perëndia bëri atë që ndodhi në jetën e tij. 

3. Ai tregoi karakter në ndershmërinë e tij - ai foli të vërtetën tek autoritetet pavarësisht nga 

papëlqyeshmëria. 

4. Ai tregoi karakter në disiplinën e tij - ai vazhdoi të lutej çdo ditë edhe pse mund t'i kushtonte 

jetën atij. 

5. Ai tregoi karakter në integritetin e tij 
 

Hapi 8: Lloji i karakterit që ke do të përcaktojë destinacionin ku do të përfundosh. 
 

Për të zbuluar destinacionin, duhet të ripërtëritësh mendjen tënde në këto 4 fusha: 
1. Ne duhet të besojmë se Perëndia ka një plan dhe një destinacion për jetën tonë.                                                       

Jer.29:11 

2. Ne duhet të besojmë se ajo që është brenda nesh na kontrollon, jo rrethanat tona jashtë - sepse 

gjithçka që ne lejojmë të hyjë brenda nesh do të kontrollojë jetën tonë! 

3. Ne duhet të besojmë që kur japim më të mirën ne do të marrim më të mirën - do të korrësh atë që 

mbjell. Gal.6:7 

4. Ne duhet ta sistemojmë jetën tonë në mënyrë të ekuilibruar dhe duhet t'i mbajmë prioritetet tona në 

përputhje me vullnetin apo fjalën e Perëndisë. 
Jer.1:5 

• Perëndia na njihte para se të formoheshim në barkun e nënës dhe vendosi një destinacion në jetën 
tonë (ose një plan). 

Heb.12: 1 

• Ne kemi një garë të caktuar që ai e ka vendosur për ne. 

• Është përgjegjësia jonë për ta gjetur atë garë të caktuar ose destinacion. 
Predikuesi 3:1 

• Çdo gjë ka stinën e vet, çdo situatë ka një kohë nën qiell; 

• Ne duhet të kërkojmë Perëndinë për sezonin e duhur për të bërë atë që Ai na ka thirrur dhe vajosur 

për të bërë - të kemi parasysh gjithashtu se vajosja jonë nuk është për ne, por për të tjerët. 

JEZUSI ËSHTË ZOT!  


