
 
Libri 2, Mësimi 1 
 

Zanafilla 2:18 
 
Pastaj Zoti Perëndi tha: "Nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm; unë do t’i bëj një 
ndihmë që i leverdis". 
 

Zanafilla 2:18 
 

Libri 2, Mësimi 2 
 

Efesianëve 5:25 
 
Ju, burra, t’i doni gratë tuaja, sikurse edhe Krishti ka dashur kishën dhe e ka dhënë 
veten e vet për të. 
 

Efesianëve 5:25 
 
 
Libri 2, Mësimi 3 
 

1 Pjetrit 4:19 

Prandaj edhe ata që vuajnë sipas vullnetit të Perëndisë, le t’i besojnë shpirtrat e 
vet atij, si te Krijuesi besnik, duke bërë të mirën.  

1 Pjetrit 4:19 

 
Libri 2, Mësimi 4 
 

1 Pjetrit 3:7 

Ju burra, gjithashtu, jetoni me gratë tuaja me urtësi, duke e çmuar gruan si një enë 
më delikate dhe e nderoni sepse janë bashkëtrashëgimtare me ju të hirit të jetës, 
që të mos pengohen lutjet tuaja.  



1 Pjetrit 3:7 

 
Libri 2, Mësimi 5 
 

Tre parime nga Shkrimi për rritjen e fëmijëve 
 
Dhe ju, etër, mos provokoni për zemërim fëmijtë tuaj, por i edukoni në disiplinë 
dhe në këshillë të Zotit. (Efesianëve 6:4) 
  
Bijtë e bijve janë kurora e pleqve, dhe lavdia e bijve janë etërit e tyre. (Fjalët e 
Urta 17:6) 
 
Vdekja dhe jeta janë nën pushtetin e gjuhës; ata që e duan do të hanë frytet e saj. 
(Fjalët e Urta 18:21) 
 

Tre parime nga Shkrimi për rritjen e fëmijëve 
 
 
Libri 2, Mësimi 6 
 

Fjalët e Urta 18:21 
 
Vdekja dhe jeta janë nën pushtetin e gjuhës; ata që e duan do të hanë frytet e saj.  
 

Fjalët e Urta 18:21 
 
 
Libri 2, Mësimi 7 
 

Fjalët e Urta 18:13 
 
Kush jep përgjigje për një çështje para se ta ketë dëgjuar, tregon marrëzinë e tij 
për turp të vet. 
 

Fjalët e Urta 18:13 
 



 
Libri 2, Mësimi 8 
 

1 Pjetrit 3:8-9 
 
Dhe më në fund jini të gjithë të një mendjeje, të dhembshur, plot dashuri 
vëllazërore, të mëshirshëm dhe dashamirës, pa e kthyer të keqen me të keqe ose 
fyerjen me fyerje, po, përkundrazi, bekoni, duke e ditur se për këtë u thirrët, që të 
trashëgoni bekimin. 
 

1 Pjetrit 3:8-9  
 
Libri 2, Mësimi 9 
 

Romakëve 6:23 

“Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndisë është jeta e 
përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin tonë.” 

Gjoni 1:12 

“por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndisë, 
atyre që besojnë në emrin e tij.” 

Gjoni 3:16  

“Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo 
që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme.”  

Efesianëve  2:8-9   

“Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen 
nga ju, po është dhurata e Perëndisë, jo nga vepra, që të mos mburret askush.” 

 

 

 

 

 


