
           Libri 3, Mësimi 1 
 
Marku 4:19 
Por shqetësimet e kësaj bote, mashtrimet e 
pasurisë dhe lakmitë për gjëra të tjera që hynë, 
e mbyten fjalën dhe ajo bëhet e pafrytshme. 
 
Marku 4:19 

 
Libri 3, Mësimi 2 
 
Fjalët e Urta 22:7 
 
I pasuri sundon mbi të varfërit, dhe huamarrësi 
është skllav i huadhënësit. 
 
Fjalët e Urta 22:7 

Libri 3, Mësimi 3 
 
Predikuesi 11:2 
 
Jepu pjesë shtatë, madje edhe tetë vetave, 
sepse ti nuk e di se çfarë fatkeqësie mund të të 
ndodhë mbi tokë. 
 
Predikuesi 11:2 

Libri 3, Mësimi 4 dhe 5 
 
1 Timoteut 6:18-19 
“të bëjnë të mira, të bëhen të pasur në vepra të 
mira, të jenë bujarë dhe të gatshëm për të 
dhënë, duke mbledhur si thesar një themel të 
mirë për të ardhmen, për të arritur jetën e 
përjetshme.” 
 
1 Timoteut 6:18-19 

Libri 3, Mësimi 10 
 
Kolosianëve 3:23-24 
Dhe çdo gjë që të bëni, ta bëni me dëshirë të mirë, 
si për Zotin dhe jo për njerëzit, duke ditur se nga 
Zoti do të merrni shpërblimin e trashëgimisë, sepse 
ju i shërbeni Krishtit, Zotit. 
 
Kolosianëve 3:23-24 “ 

Libri 3, Mësimi 7 
 
Mateu 11:28-30 
Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të 
rënduar, dhe unë do t’ju jap çlodhje. Merrni mbi 
vete zgjedhën time dhe mësoni nga unë, sepse 
unë jam zemërbutë dhe i përulur nga zemra; dhe 
ju do të gjeni prehje për shpirtrat tuaj.  Sepse 
zgjedha ime është e ëmbël dhe barra ime është e 
lehtë!.”                 Mateu 11:28-30 

Libri 3, Mësimi 8 
 
Mateu 28:18-20 
Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke 
thënë: “Mua më është dhënë çdo pushtet në 
qiell e në tokë. Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj 
nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër 
të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë,  dhe 
duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që 
unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju 
gjithë ditët, deri në mbarim të botës. Amen. 
 
Mateu 28:18-20 

Libri 3, Mësimi 9 
 
1 Korintasve 6:20 
 
Sepse u bletë me një çmim! Përlëvdoni Perëndinë, 
pra, në trupin tuaj dhe në frymën tuaj, që i përkasin 
Perëndisë. 
 
1 Korintasve 6:20 

Libri 3, Mësimi 6 
 
Jakobit 1: 2-4 
Ta konsideroni një gëzim të madh, o vëllezër të mi, kur 
ndodheni përballë sprovash nga më të ndryshmet, duke 
e ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri. 
Dhe qëndrueshmëria të kryejë në ju një vepër të 
përsosur, që ju të jeni të përsosur dhe të plotë, pa asnjë 
të metë.                     
Jakobit 1: 2-4 
 
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 


