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1.04 - Fjala e Perëndisë
(1.04 - The Word Of God)

1. Në fillim – DHE PERËNDIA THA! Zan. 1:3-31
(Shkrimet nga ALBB)
Gjoni 1:1-5, 14
1
Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi. 2 Ai (fjala) ishte në fillim me Perëndinë. 3 Të gjitha
gjërat u bënë me anë të tij (fjala), dhe pa atë nuk u bë asnjë nga ato që u bënë. 4 Në atë ishte jeta, dhe jeta ishte drita e
njerëzve. 5 Dhe drita shkëlqen në errësirë dhe errësira nuk e kuptoi. 14 Dhe Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne; dhe ne soditëm
lavdinë e tij, si lavdia e të vetëmlindurit prej Atit, plot hir e të vërtetë.
Gjoni 17:17
17
Shenjtëroji në të vërtetën tënde; fjala jote është e vërteta.
Fjala e Perëndisë duhet të bëhet e vërteta absolute dhe përfundimtare në jetën e çdo besimtari, përmbi çdo gjë që thonë
njerëzit, përmbi çdo gjë që të thonë emocionet dhe ndjenjat e tua, përmbi atë që kjo botë e quan të vërtetë!
• “Fjala e Perëndisë” është themeli mbi të cilin duhet të qëndrojë kjo botë dhe mbi të cilin të funksionojë kjo jetë, dhe
duhet të bëhet themeli mbi të cilin duhet të jetë e ndërtuar jeta e secilit “të krishterë të rilindur”.
• Shembull – krahasojmë një letër të bardhë të pastër (fjala e Perëndisë) me një copë letër të bardhë në gri (fjala e
botës)!
• Shembull – manuali i prodhuesit për një pajisje të re, që përfshin formën dhe specifikimet origjinale funksionuese.
• “Fjala e Perëndisë” e njohur gjithashtu edhe si “Bibla”, është Fjala e vetme e autorizuar dhënë njerëzimit nga
Perëndia nëpërmjet Frymës së Shenjtë dhe përbëhet vetëm nga 66 libra, nga të cilët 39 libra janë Dhiata e Vjetër
dhe 27 libra Dhiata e Re. Nuk ka libër tjetër apo një zëvendësues, ky është origjinali! Apokrifet: këta libra nuk janë
të përfshirë tek 66 librat dhe nuk konsiderohen të lidhura me Biblën dhe me 66 librat e autorizuar.
• Është e rëndësishme të zgjedhësh një përkthim që është njësoj si përkthimi origjinal i autorizuar, pasi shumë
përkthime moderne janë duke u ndryshuar sipas gjuhëve tona moderne, dhe për këtë arsye disa materiale lihen
jashtë ose hiqen, pasi shihen jo shumë të rëndësishme për shoqërine e sotme. Por “Fjala e Perëndisë është e njëjtë,
dje, sot dhe përjetë” dhe Shkrimi na paralajmëron që të mos shtojmë apo heqim nga “Fjala e Perëndisë”.
• Bota u formua dhe u krijua nga “Fjala e Perëndisë” dhe akoma i nënshtrohet Fjalës së Tij. “Bota frymërore” është
prindi dhe “bota natyrore” është fëmija, dhe akoma janë nën autoritetin e “Fjalës” dhe kur ajo flitet nga “Besimtari
i rilindur sërish” prodhon dhe çliron “Fuqinë krijuese të Perëndisë” në tokë, sot.
2 Tim. 3:16-17
I gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia, dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi, 17
që njeriu i Perëndisë të jetë i përkryer, tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë.
16

•
•
•
•
•
•
•

Jezusi i foli detit, erës, pemës së fikut, të vdekurve, demonëve.
Mat. 17:20; Mar. 11:23
Një ligj frymëror. Perëndia nuk bën asnjëherë gjë pa e thënë më parë. Perëndia është një Perëndi i besimit dhe
Perëndia e çliron besimin e Tij në fjalët.
Ne duhet të jemi imitues të Perëndisë ashtu si fëmijët imitojnë prindërit e tyre. Edhe ne duhet të bëjmë saktësisht
të njëjtën gjë.
Efes. 5:1
Dhe Perëndia tha ............ të paktën 10 herë tek Zan. 1….. Fryma e Shenjtë nga tregon një parim që përdoret
përgjatë Biblës, që Perëndia e përdor dhe që një “Besimtar i rilindur” duhet ta përdorë gjithashtu!
Qiejtë dhe toka “u krijuan dhe u formuan” nga Fjala e Perëndisë.
Zan. 1; Heb. 11:3
Njerëzimi u krijua dhe iu dha sundimi nga fjalët e Perëndisë.
Zan. 1:26, 28; 2:7
Perëndia akoma është duke mbajtur çdo gjë nga fuqia e Fjalës së Tij.
Heb.1:3

2. Krijimi i dy botëve – frymërore dhe natyrore
•
•

Në fillim ekzistonte vetëm bota frymërore.
Perëndia e krijoi botën natyrore nga fjalë të mbushura me besim.

Zan. 1
Heb. 11:3
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•
•
•
•

U krijuan dy botë me fjalët si hallkë lidhëse midis Perëndisë dhe Adamit, Atit dhe Birit, Krijuesit dhe krijesës,
Furnizuesit dhe nevojës.
Mbas rënies së njerëzimit hallka lidhëse u prish.
Zan. 3:17-24
Jezusi (Fjala) u bë hallka lidhëse midis njeriut dhe Perëndisë.
Gjon. 1:14
Fjalët tona të mbushura me besim nga bota natyrore shkojnë tek bota jonë nënë, tek bota frymërore, dhe nevojat
tona plotësohen, nëpërmjet premtimeve të Perëndisë dhe nëpërmjet Jezusit.
Isa. 55:8-11; Fil. 4:19

3. Bibla është Fjala e Perëndisë
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vullneti i ditur i Perëndisë është Fjala e Tij e shkruar, Bibla – Logos.
2 Tim. 3:16-17
Vullneti i paditur i Perëndisë është Fjala e Tij e folur – Rhema.
Perëndia, Fjala e Tij dhe Jezusi janë një dhe të njëjtë.
Gjon. 1: 1-3, 14
Fjala u bë mish. Jezusi është imazhi i shfaqur i manifestimit të Fjalës së Perëndisë.
Gjon. 1:1-5, 14
Fjala e Perëndisë është e vërteta.
Gjon. 17:17
Fjala e Perëndisë është vullneti i Tij – dhënë njerëzimit për të ditur dhe kuptuar rrugët dhe mendimet e Tij.
1 Gjon. 5:14-15
Fjala e Perëndisë është për çdokënd, nuk ka një interpretim privat.
2 Pjet. 1:19-20
Sepse asnjë profeci nuk ka ardhur nga vullneti i njeriut, por njerëzit e shenjtë të Perëndisë kanë folur, të shtyrë
nga Fryma e Shenjtë.
2 Pjet. 1:21
Fjala e Perëndisë është e themeluar përjetë në qiell.
Psa. 119:89
Perëndia vigjëlon mbi Fjalën e Tij që të ketë efekt.
Jer. 1:12; Isa. 55:11

4. Mbas rënies së njerëzimit.
•
•
•
•
•
•
•
•

Perëndia fillon përsëri të shpallë në tokë planin e shpëtimit të Tij me anë të profetëve, për vite me radhë...
…Mesia po vjen! – duke shpallur ato që nuk janë sikur të ishin!
Zan. 3:14-15
Më në fund, Fjala shfaqet mbi tokë në mish – Jezusi
Gjon. 1:14
Jezusi shërbeu si një profet nën Dhiatën e Vjetër, dhe si njeri pa autoritetin hyjnor dhe jo
si Biri i Perëndisë, por si Biri i Njeriut.
Fil. 2:7-8
Jezusi e mundi Satanin në sprovat ne shkretëtirë...Tri herë Jezusi tha: është shkruar.
Mat. 4:4,7,10
Satani dhe djajtë e tij janë të mundur në sferën e tyre.
Kol. 2:15
Jezusit i janë dhënë çelësat (fuqia) e ferrit dhe të vdekjes.
Zbu. 1:17-18
Jezusi mori nga Perëndia të gjithë fuqinë në qiell dhe mbi tokë, dhe na e dha ne këtë fuqi.
Mat. 28:18-19
Edhe ne si besimtarë na është dhënë gjithashtu fuqia dhe autoriteti
Mar. 16:15-20

5. Si besimtarë ne tashmë e kemi fitoren!
•
•
•
•
•

Ne e mundim Satanin në të njëjtën mënyrë që e mundi edhe Jezusi. “Është e shkruar” – me anë të Fjalës që del
nga goja jonë!
Sepse armët e luftës sonë nuk janë prej mishi, por të fuqishme në Perëndinë për të shkatërruar fortesat.
2 Kor. 10:3-6
Ne nuk luftojmë kunër njerëzve, por kundër forcave frymërore.
Efes. 6:12
Bota frymërore dhe bota natyrore kontrollohen nga fjalët, qofshin fjalë BESIMI në Fjalën e Perëndisë apo fjalë
FRIKE nga bota.
Baza për armët tona është shpata e Frymës, Fjala e Perëndisë.
Efes. 6:17

Heb. 4:12
Sepse fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese, më e mprehtë se çdo shpatë me dy tehe dhe depërton deri në
ndarjen e shpirtit dhe të frymës, të nyjeve dhe të palcave, dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e
zemrës.
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6. Të ushtrosh autoritetin tënd me fjalë
•
•
•
•
•
•
•

Satani do të sfidojë autoritetin tënd për të parë në rast se beson në të vërtetë fjalën dhe nëse je i përgatitur për të
qëndruar në këmbë.
Efes. 6:11
Satani do të përpiqet të vjedhë fjalën e Perëndisë nga ty.
Mar. 4:13-20
Që Satani të shmangë Perëndinë, ai duhet të shmangë Fjalën e Perëndisë...është e shkruar!
Pse? Sepse Fjala e Perëndisë është aty ku është fuqia..... Jezusi, emër përmbi çdo emër!
Jezusi foli gjithmonë, çdo situate... erës, detit, fikut, demonëve, të vdekurve dhe ata iu bindën Fjalës së Perëndisë
të folur në besim.
Si Perëndia edhe Satani kërkojnë fjalët e tua, sepse fjalët e tua kontrollojnë botën natyrore....fuqia e jetës dhe e
vdekjes janë tek gjuha.
Fja. 18:21
Fjalët e tua do të të japin ty lirinë ose do të të futin në skllavëri...zgjidh ti!
LiP. 30:19

7. Fjala e Perëndisë në gojën tënde.
•
•
•
•
•

Perëndia pret nga ti të ndjekësh shembullin e Jezusit dhe të flasësh fjalë besimi problemeve apo maleve në jetën
tënde.
Mar. 11:22-24
Fjalët e tua krijojnë ose heqin malet në jetën tënde.
Fjalët janë fara që prodhojnë sipas llojit të tyre, çfarëdo që të mbjellësh me gojën tënde, ajo do të prodhojë farë
dhe ti do ta korrësh atë farë.
Mar. 4:1-30; Gal. 6:7-10
Fjalët e tua janë e ardhmja jote – (Jakobi 3:6): Edhe gjuha është një zjarr, një botë paudhësie; ajo është vendosur
midis gjymtyrëve tona, gjuha e fëlliq gjithë trupin, ndez ecjen e natyrës dhe ndizet nga Gehena.
Fjalët e tua, të dala nga goja jote me besim, do të ndryshojnë jetën tënde, qytetin tënd, vendin tënd.

8. A ka më shumë mbi Fjalën e Perëndisë?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fryma e Shenjtë zbulon gjërat e Perëndisë përmes Fjalës së Perëndisë.
LiP. 29:29; 1 Kor. 2:12
Ne duhet të banojmë ose të jetojmë në Fjalën që Jezusi tha.
Gjon. 8:31-36
Që të jemi të bekuar, ne duhet ta bëjmë Fjalën dhe jo vetëm ta dëgjojmë atë.
Jak. 1:22-25
Ne duhet të meditojmë në Fjalë për të patur zbulesa.
Joz. 1:8
Fjala zbulon premtimet e Perëndisë që na përkasin ne.
2 Pjet. 1:3-4
Studimi i Fjalës na pajis për shërbesën....që të aprovohet.
2 Tim. 2:1-3
Fjala prodhon besim, për të marrë nga Perëndia.
Rom. 10:17
Fjala ripërtërin mendjet tona sipasj mendjes së Perëndisë.
Rom. 12:2
Engjëjt dëgjojnë Fjalën e Perëndisë.
Psa. 103:20; Heb. 1:14
Fjala është frymë, jetë dhe e vërtetë.
Gjon. 6:63; Gjon. 17:17
Shpresa e ungjillit (Fjala e Perëndisë) është një spirancë për shpirtin – Mendjen, vullnetin, emocionet.
Heb. 6:19

9. Mund të kesh atë që thua!
Marku 11:22-26
22
Atëherë Jezusi, duke u përgjigjur, u tha atyre: “Kini besimin e Perëndisë! 23 Sepse ju them në të vërtetë se nëse dikush do
t’i thotë këtij mali: "Luaj vendit dhe hidhu në det", dhe nuk do të ketë dyshime në zemër të vet, por do të besojë se ajo që po
thotë do të ndodhë, çdo gjë që të thotë do t’i bëhet. 24 Prandaj po ju them: Të gjitha ato që ju kërkoni duke lutur, besoni se
do t’i merrni dhe ju do t’i merrni. 25 Dhe kur nisni të luteni, nëse keni diçka kundër ndokujt, faleni, që edhe Ati juaj që është në
qiejt, t’ju falë mëkatet tuaja. 26 Por në se ju nuk falni, as Ati juaj, që është në qiejt, nuk do t’jua falë mëkatet tuaja”.
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Jeta dhe shërbesa e Jezusit (shembulli ynë, që duhet të ndjekim gjithmonë – Bibla thotë që duhet të transformohemi sipas
imazhit të Tij)
•
•
•
•

Ai përdorte gjithmonë Fjalën e shkruar të Perëndisë për të mposhtur Satanin.
Ai fliste me saktësi, kurrë nuk fliste me hile (dyshim dhe mosbesim). Biseda e Tij gjithmonë kishte të bënte me atë
çfarë Perëndia tha.
Ai kalonte kohë në lutje, por kurrë nuk lutej për problemin; gjithmonë shpallte në lutje përgjigjen. Atë që Perëndia
tha në përgjigjen (Fjalën e Perëndisë).
Ai gjithmonë shpallte përfundimin, jo problemin. Kurrë nuk rrëfeu rrethanat e tashme. Ai shpallte përfundimet e
dëshiruara.

FJALA E PERËNDISË E MBJELLË NË ZEMRËN TËNDE, E FORMUAR NGA GJUHA JOTE, DHE E FOLUR NGA GOJA JOTE ÇLIRON
FUQINË KRIJUESE TË PERËNDISË – për të krijuar, rrënjosur ose zhdukur gjëra në jetë!

•
•
•
•

Themeli dhe suksesi i jetës së një besimtari do të varet nga fjalët, ajo që ti beson në zemrën tënde dhe shpall me
gojën tënde.
Bibla thotë që rrugët dhe mendimet e Perëndisë janë më të larta se tonat, prandaj Perëndia na ka dhënë rrugët
dhe mendimet e Tij në formën e fjalëve – Biblën, që të kuptojmë si vepron Ai, dhe trajtën e Birit të Tij, që të mos
kemi dyshim për rrugët dhe mendimet e Tij!
Fjala e Perëndisë thotë se engjëjt e Perëndisë presin që t’i shërbejnë besimtarit dhe bëjnë që Fjala e Perëndisë të
bëhet realitet këtu në tokë!
Mbi cilat fjalë do të themelohesh në jetë, mbi Fjalët e Perëndisë apo fjalët e botës?

JEZUSI ËSHTË ZOT!
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