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Lexoni Biblën  

 

   

 
Pali dhe Filipianët 
Pali i shkroi këtë letër kishës së Filipisë, që ishte një koloni romake 

në Greqinë e sotme veriore, jo në rrethana ideale. Ai u burgos 
(vargu 7) dhe kaloi kohë në arrest shtëpiak në shtëpinë që mori me 

 
Filipianëve 1:3-11 
E falënderoj Perëndinë tim, sa herë që ju kujtoj,  duke u lutur 
gjithmonë me gëzim për ju të gjithë në çdo lutje që bëj,  për 
pjesëmarrjen tuaj në ungjill që nga dita e parë e deri tani,  duke 
qenë i bindur për këtë, se ai që nisi një vepër të mirë në ju, do ta 
përfundojë deri në ditën e Jezu Krishtit.  
Sikurse është e drejtë që unë të mendoj këtë për ju të gjithë, 
sepse ju kam në zemër, sepse ju si në vargonjtë e mi ashtu edhe 
në mbrojtjen dhe në vërtetimin e ungjillit, jeni të gjithë 
bashkëpjesëtarë të hirit me mua. Sepse Perëndia është 
dëshmitari im, se kam shumë mall për ju të gjithë me dashuri të 
thellë në Jezu Krishtin. Dhe për këtë lutem që dashuria juaj të 
teprojë gjithnjë e më shumë në njohuri dhe në çdo perceptim, që 
të shqyrtoni cilat janë gjërat më të mira dhe të mund të jeni të 
pastër dhe të papenguar për ditën e Krishtit,  të mbushur me fryte 
të drejtësisë që janë me anë të Jezu Krishtit, për lavdi e për 
lëvdim të Perëndisë. 

 

Pyetja 1 
 
Lexoni pjesën e Biblës përsëri në heshtje për veten tuaj dhe 
përpiquni të përmblidhni marrëdhëniet midis Palit dhe kishës me 
disa fjalë. 
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qira në Romë. Filipianët me sa duket i kishin dërguar një dhuratë, 
dhe Pali donte t'i falënderonte dhe t'i inkurajonte ata me këtë letër.  
 
Para së gjithash, ai i falënderon ata për pjesën e tyre në përhapjen 
e ungjillit (vargu 5). Ai e përsërit atë lutje falënderimi sa herë që 
mendon për ta (vargu 3). Në ketë mënyre ai përfshihet në lutje për 
njerëz që janë afër zemrës së tij. Dhjetë vjet më parë, ai e kishte 
themeluar kishën në Filipi gjatë misionit të tij të dytë, i cili 
përshkruhet te Veprat 16. Pali e do shumë këtë kishë. Ai flet për 
ndjenjat dhe dashurinë e tij të ngushtë ndaj tyre në vargjet 7 dhe 8. 
Kjo kishë e re vazhdon ta mbështesë financiarisht.  
 
Me gëzim 
Pali lutet me gëzim për kishën (vargu 4). Gëzimi është një fjalë kyçe 
në letër dhe shfaqet gjashtëmbëdhjetë herë. Në këtë letër, gëzimi 
është më shumë se një emocion pozitiv, i ngjallur nga rrethana të 
favorshme. Gëzimi ka të bëjë me një perspektivë në jetën e një të 
krishteri. Gëzimi i qëndrueshëm mund të gjendet vetëm në 
marrëdhëniet me Krishtin. Më vonë në këtë letër, Pali thekson se 
gëzimi mund të gjendet edhe në vuajtje, në shërbim ose në dhënie. 
Vetë Jezusi është shembulli më i mirë i kësaj. Nëse e ndjekim Atë, 
ne mund të gëzohemi tek Ai gjatë gjithë rrethanave.  
 

 

 

Pyetja 2 
 
Nëse lexoni fjalët e Palit, çfarë mendoni:  

• Është bukur që mund të flasim për kishën si kjo.  

• Unë mendoj se kisha jonë është pak a shume e njëjte.  

• Duket pak e tepërt te flasim për një kishë si kjo  

• A nuk ka asgjë të gabuar në kishën e tyre?  

• Kjo nuk është rasti me kishën tone 

• Do të doja një situate te tille  

• Diçka tjetër, domethënë ...  
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Të lidhur në hir  
Në vargun 7 ai përmend 'të qenit pjesëmarrës në hirin'. Përndjekja 
ose burgosja nuk mund ta ndalojnë atë. Nëse e përkthejmë këtë në 
situatën e kishës sot, mund të themi se një rënie e anëtarësisë ose 
ndonjë pengesë tjetër nuk mund të ndryshojë pjesëmarrjen tonë në 
hirin e Zotit. 
Në kishë jemi lehtësisht të përqendruar në atë që mungon. Si 
rezultat, ne ndonjëherë shohim shumë pak çfarë bekimesh jep Zoti. 
Zoti nisi me ne. Kjo mund të na japë paqe, sepse ne e dimë që Ai 
gjithashtu do ta plotësojë atë. Ne duhet të jemi të lumtur me atë që 
jep Zoti. Kjo nuk do të thotë se ka arsye për vetëkënaqësi. Sigurisht 
që mbetet mjaft për të lutur.  

  

Pyetja 3 
 
Çfarë ju jep gëzim në kishën tuaj dhe për çfarë doni të 
falënderoni kur mendoni për kishën tuaj?  
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Mprehtësi 
Pali jo vetëm që përmend faktin që Zoti e ka filluar kishën e tij, por 
ai tregon edhe atë që duhet për të vazhduar. Kjo është mprehtësi. 
Besimtaret në Filipi duhet të kuptojnë çfarë është me rëndësi (vargu 
10). Njohuria dhe dallimi e bëjnë dashurinë të rri tet (vargu 9). A jeni 
në dijeni për atë që po ndodh në kishën tuaj? A i jepni përparësi asaj 
që është me të vërtetë e rëndësishme? A mund të dalloni çështjet 
kryesore dhe dytësore? 
 
Pali lutet që Filipianët të japin frytet e duhura dhe ne mund të bëjmë 
të njëjtën gjë për kishën tonë. Kjo na shenjtëron, por gjithashtu sjell 
'frytet e drejtësisë' (vargu 11). Ka të bëjë me shenjtërimin, është 
korrja e një jete të drejtë. Ketë fryt  që Perëndia jep përmes Frymës 
së tij të Shenjtë drejtohet gjithmonë tek tjetri dhe te nderimi i vetë 
Zotit. Kështu, kisha është vendosur në këtë pozitë nga Zoti për të 
bekuar këtë botë dhe jo vetëm për veten tonë ose për njëri -tjetrin. 
 

 
 

 

 
Ndarja e tregimeve 
Në seksionin "Ndarja e tregimeve" ju jeni të ftuar të ndani përvojat 
tuaja për atë që po kaloni me Perëndinë. Ju keni qenë një kishë për 
disa vjet dhe sigurisht që shumë gjëra do të kenë ndodhur brenda 
dhe jashtë kishës tuaj. Le të fillojmë duke u mrekulluar me atë dhe 
duke reflektuar për gjërat e mira që kanë ndodhur në kishën tonë.  

Pyetja 4 
 
Çfarë mendoni se është me të vërtetë e rëndësishme për kishën 
sot? Çfarë është thelbësore dhe çfarë e largon vëmendjen tonë 
nga gjërat thelbësore? Si mund ta praktikojmë mprehtësinë, 
njohurinë ose dallimin? 
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Lutje 
Nëse i jepni me vetëdije mrekullisë dhe falënderimeve një vend në 
lutjet tuaja, do të filloni të shikoni kishën tuaj në një mënyre tjetër. 
Pasi ta tregoni ngjarjen, mblidhni disa pika për të falënderuar Zotin 
për bekimet e tij.  
 

 
 
 

 

 
Merrni ca kohë për të ndarë dy gjëra të mira që ndodhin në kishën 
tonë. Ndoshta ju jeni të përfshirë në ato gjëra, ose keni dëgjuar 
për to.  

• Si dhe ku e shohim Zotin në punë në kishën tonë? 

• A mund të tregoni momente kur Zoti e ka përdorur kishën 
tonë për të bekuar të tjerët jashtë kishës?  

 

 
Një këshillë e dobishme 
 
Zgjidhni një person që bashkon pikat në një lutje falënderimi 
për kishën në stilin e Palit. Ky person mund ta dërgojë lutjen tek 
pjesa tjetër e grupit me email ose WhatsApp.  
Mundësi të tjera janë të krijoni një kartolinë me këtë lutje dhe 
t'ua dërgoni anëtarëve të kishës suaj. Ose mund ta vendosni 
këtë lutje në faqen e internetit të Facebook-ut të kishës suaj, në 
mënyrë që shumë njerëz ta dinë se si mund ta falënderojmë 
Zotin për kishën tonë. 

 


