
Këshilla për leximin e Biblës

Kur të fillosh të lexosh Biblën, fillo 
me librat e mëposhtëm:
1. Zanafilla
2. Ungjilli sipas Mateut
3. Veprat e Apostujve

Gjithmonë kur të lexosh fillo me lutje.
Kërkoji Perëndisë të të ndihmojë të 
kuptosh atë që do të lexosh.

Përgjigju katër pyetjeve (shiko faqen 
tjetër) që të mësosh nga teksti.

Bisedo me të tjerët ose mbaj shënim 
mendimet, pyetjet dhe atë që të thotë 
Perëndia.

Studimi Zbulimi i Biblës
në grup

Pikat kryesore të takimit: 

1. Si je?
2. Llogaridhënia: Çfarë vendose në 
praktikë që nga hera e fundit?
3. Falenderim: Çfarë gjërash të mira 
përjetove javën e kaluar? Lavdëro 
Perëndinë!

4. Lexoni pasazhin së bashku. 
Kërkojini ndihmë Perëndisë për ta 
kuptuar atë.
5. Ritregojeni pasazhin së bashku (pa
e parë).
6. Përgjigjuni pyetjeve më poshtë në 
lidhje me pasazhin:
· Çfarë mësojmë për Perëndinë?
· Çfarë mësojmë për njerëzit?
· Çfarë duhet të bëjmë?
· Me kë mund ta ndajmë këtë?

7. Objektivat: vendos objektiva 
personale deri në takimin tjetër.
8. Lutu: merrni kohë për t’u lutur për 
njëri-tjetrin.

Rregullat:
· Përmbaju pasazhit të Biblës
· Lejo që të gjithë të marrin pjesë 
· Inkurajoni njëri-tjetrin
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