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(1.14 – The God Kind of Faith.) 

 
(Shkrimet nga ALBB) 

 

1. Perëndia flet dhe sjell në ekzistencë krijimin - nëpërmjet besimit! 
 

Perëndia flet dhe përdor besimin e Tij për të krijuar imazhin e brendshëm që ishte në brendësi të Tij - le të bëhet dritë 

dhe drita u bë (Zanafilla 1: 1-3) 

• Fjala e Perëndisë na tregon tek Hebrenjtë se botët u krijuan nga një substancë e quajtur besim.  (Heb.11: 1-3)                

 
Heb. 11: 3 
3Me anë të besimit ne kuptojmë se bota është ndërtuar me fjalën e Perëndisë, sa që ato që shihen nuk u bënë prej gjërave 

që shihen. 

 

• Njerëzimi është krijuar në imazhin e tyre - Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë  - kështu që edhe njeriu vepron me Fjalë 

& Besim.  (Zan.1: 26-31)  

2. Jezusi e përdori besimin e tij në shërbesën e tij! 
 

• Ai veproi me besim përgjatë gjithë shërbesës së tij dhe fjala thotë se ai i pëlqeu Atit (Mat.3:17; Marku 1:11; Luka 

3:22), gjithashtu, pa besim është e pamundur t'i pëlqesh Perëndisë. Pse? -Për shkak se është e pamundur që 

Perëndia të të pëlqejë ty pa besim.  (Heb.11:6) 

• Ai shërbeu si një njeri nën Besëlidhjen e Vjetër, jo si bir i Perëndisë, ai na tregoi se çfarë mund të bëjmë edhe ne 

duke përdorur besimin tonë! 

 

Fil.2:7, 8 
7por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajtë shërbëtori, e u bë i ngjashëm me njerëzit; 8 dhe duke u gjetur nga pamja e 

jashtme posi njeri, e përuli vetveten duke u bërë i bindur deri në vdekje, deri në vdekje të kryqit. 

 

• Nëse do të shikosh vullnetin e Perëndisë Atë, shiko shërbesën e Jezusit - Nëse ke parë Jezusin, ke parë Atin - 

(Gjoni 14: 8-10, Gjoni 6:38, Gjoni 8:28) 

 
Gjoni 8:28   Amplified Bible. 
 “….Atëherë Jezusi u tha atyre: ''Kur ta keni lartuar Birin e njeriut, atëherë do të njihni se unë jam, dhe se nuk bëj asgjë prej 

vetvetes, por i them këto gjëra ashtu si Ati më ka mësuar.”      

 

• Jezusi tha se nëse beson në të, edhe ti do të bësh veprat që ai bëri dhe madje edhe më të mëdha. 

• Jezusi u mësonte dishepujve të tij të vepronin në të njëjtën mënyrë si ai - me besim! 

 

Gjoni 14:12 
12" Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: kush beson në mua do të bëjë edhe ai veprat që bëj unë; madje do të bëjë edhe 

më të mëdha se këto, sepse unë po shkoj tek Ati. 

 

3. Në Krishtin -ti je një krijesë e re! 
 

• Nëse e ke pranuar Jezusin në jetën tënde si Zot dhe Shpëtimtar, atëherë ti je një "krijesë e re" e aftë për të bërë 

atë që bëri Jezusi! 

 
2 Kor.5:17 
17 Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re; gjërat e vjetra kanë shkuar; ja, të gjitha gjërat u bënë 

të reja. 

• Perëndia i ka dhënë secilit "besimtar të rilindur" një besim jo të çfarëdo llojshëm, por "LLOJIN E BESIMIT TË TIJ"!  
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Rom. 12:3 

3 Sepse, për hirin që më është dhënë, unë i them secilit prej jush të mos e vlerësojë veten më shumë se sa duhet ta 

çmojë, por të ketë një vlerësim të përkorë, sipas masës së besimit që Perëndia i ndau secilit. 
 

• Bibla thotë se ne kemi të njëjtin besim të çmuar si besimi i Jezusit ose i Perëndisë. 
 

2 Pjetrit 1:1 
1 Simon Pjetri, shërbëtor dhe apostull i Jezu Krishtit, atyre që kanë marrë për pjesë një besim të çmueshëm sikurse edhe ne, 

me anë të drejtësisë së Perëndisë tonë dhe të Shpëtimtarit Jezu Krisht: 
 

• Bibla thotë se ne duhet të përshtatemi me imazhin e Birit të Perëndisë. 
 

Rom.8:29 

29 Sepse ata që ai i ka njohur që më parë, edhe i ka paracaktuar që të jenë të ngjashëm me shëmbëlltyrën e Birit të tij, 

kështu që ai të jetë i parëlinduri në mes të shumë vëllezërve. 

 

4. Mos prit për Perëndinë - Ai po pret për ty! 
 

• Nëse je i lindur përsëri, ti je i drejtë në Krishtin - puna është e përfunduar. 
 

Heb.10:38 
38Dhe i drejti do të jetojë prej besimit: por në qoftë se ndokush tërhiqet prapa, shpirti im nuk do të gjejë pëlqim në të''. 
 

5. Bota frymërore dhe bota natyrore! 
 

• Perëndia është frymë dhe Ai jeton në botën frymërore! 

• Edhe njeriu është frymë, por ai është gjithashtu edhe krijesë prej 3 pjesësh që jeton në një botë natyrore ende 

të kontrolluar dhe të ndikuar nga bota frymërore. 
 

1 Thes.5:23 
23 Dhe Perëndia i paqes ju shenjtëroftë ai vetë tërësisht; dhe gjithë fryma juaj, shpirt e trup, të ruhet pa të metë për 

ardhjen e Zotit tonë Jezu Krisht. 

 

• Ne duhet të mësojmë të veprojmë nga njeriu ynë frymëror me anë të besimit duke përdorur fjalën e Perëndisë 

dhe autoritetin që Perëndia na ka dhënë në emër të Jezusit!  

• Ne jemi fëmijët e Tij dhe Ai pret që ne të jemi si Ai! 

• Ti ke një sistem besimi natyror brenda teje, por kur ti rilind, sistemi yt i besimit u shndërrua në një "besimtar" që 

tani mund të besojë atë që ti nuk mund të shikosh me sytë ose me shqisat e tua. Besimi yt u shtua për të qenë 

në gjendje për të vepruar dhe për të besuar për gjërat mbinatyrore si Perëndia. 

 

6. Premtimet merren me anë të besimit! 
 

• Pse besimi është kaq i rëndësishëm për besimtarin - premtimet e Perëndisë janë të trashëguara nga besimi - ti 

duhet të kuptosh se si funksionon sistemi i përdorimit të besimit tënd. 

 
Heb.6:12 
12 që të mos bëheni përtacë, por t'u përngjani atyre që nëpërmjet besim dhe durim trashëgojnë premtimet. 

 

• Premtimet e Perëndisë merren në sferën natyrore kur ne mësojmë të shpallim fjalën e Perëndisë në besim! 

• Ku e marrim ne besimin tonë? Ai vjen nga fjala e Perëndisë! 

 
Rom.10:17 
17 Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. 
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• Nuk vjen nga leximi i Fjalës, por nga dëgjimi i Fjalës! 

• Si funksionon sistemi - duke folur> dëgjuar> veshi natyror> veshi frymëror> tek njeriu frymëror> besimi është 

çliruar> ndërton njeriun frymëror> pastaj çlirohet me fjalë me veprime korresponduese tek problemi ose mali! 
 

Jakobi 2:17 
17 Po kështu është edhe besimi; në qoftë se s'ka vepra, është i vdekur në vetvete. 
 

7. Si veprojmë ne në besimin sipas llojit të Perëndisë. 
 

• Pasi kemi ndërtuar besimin tonë në njeriun tonë frymëror, ne e çlirojmë këtë besim nëpërmjet fjalëve të gojës 

sonë në premtimin e Perëndisë. 

• Jezusi tha te Marku 11: 22-26, se ne duhet t'i flasim malit tonë (ose problemit) në jetën tonë, Perëndia nuk do ta 

bëjë këtë për ne, ne duhet ta bëjmë vetë! 
 

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. 

Falja dhe lutja 

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''. 
 

• Jezusi të ka dhënë autoritet për ta bërë këtë! 
 

Mat.28: 16-20 
16 Pastaj të njëmbëdhjetë dishepujt shkuan në Galile, në atë mal që u kishte caktuar Jezusi. 17 dhe, kur e panë, e adhuruan; 

por disa dyshuan. 18 Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë: ''Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. 

19 Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë,20 

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. 
 

Marku 16:15-18 
15 Pastaj u tha atyre: ''Dilni në mbarë botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese; 16 ai që beson dhe është pagëzuar, do të 

jetë i shpëtuar; por ai që nuk ka besuar, do të jetë i dënuar. 17 Dhe këto janë shenjat që do t'i përcjellin ata që do të besojnë: 

në emrin tim ata do t'i dëbojnë demonët, do të flasin gjuhë të reja; 18 do t'i kapin me dorë gjarpërinjtë, edhe nëse do të 

pijnë diçka që shkakton vdekjen, nuk do t'u bëjë asnjë të keqe; do t'i vënë duart mbi të sëmurët dhe këta do të shërohen''. 

 

• Fryma e Shenjtë është duke pritur për të bërë që të ndodhin fjalët që ti ke folur, pjesa jote është të flasësh dhe 

të mos dyshosh! 

• Gjithashtu, Jezusi është duke i dëgjuar fjalët e tua, për t'u siguruar që ato të pranohen nga Ati! Ai është 

ndërmjetësi midis nesh dhe Perëndisë Atit. 
 

1 Tim.2:5 
5Në fakt një është Perëndia, dhe një i vetëm është ndërmjetësi midis Perëndisë dhe njerëzve: Krishti Jezus njeri.  
 

8. Si funksionon sistemi. 
 

Ndërtimi i një shtëpie si një shembull; 

• Përdor një plan ose skicë për shtëpinë që do. 

• Merr një ndërtues dhe materiale ndërtimi. 

• Shtëpia ndërtohet për një periudhë kohore sipas planit. 

• Ti nuk e ndalon ndërtimin e asaj shtëpie deri sa ajo të përfundojë. 
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Mali ose problemi në jetën tënde si shembull; 

• Plani ose skica është fjala e Perëndisë ose premtimi i Perëndisë, kjo është korniza që ndërton besimi yt 

nëpërmjet Frymës së Shenjtë. 

• Ndërtuesi është Fryma e Shenjtë dhe materiali ndërtimor është substanca e besimit! 

• Fjala e Perëndisë na tregon se Mbretëria është si koha e mbjelljes së farës dhe korrjes së saj, ka një proces që 

kërkon kohë, çdo gjë që të nevojitet nga Perëndia në jetën tënde, atë duhet ta marrësh nga fjala e 

pakorruptueshme e Fjalës së Perëndisë mbille atë në zemrën tënde dhe pasi ke qëndruar në besim, ajo do të 

prodhojë të korrat e asaj fare! 

• Dyshimi dhe mosbesimi do të shkatërrojnë farën, si dhe do bëjë që të mos kesh më dashuri dhe do të 

lëndohesh! 

 

9. Jezusi, shembulli ynë! 
 

Jeta e Jezusit, shembulli ynë - Bibla thotë se ne duhet të jemi të përshtatur me imazhin e Tij. 

 

1. Ai kaloi shumë kohë në lutje, por ai kurrë nuk foli për problemin; ai luste përgjigjen. Atë që Perëndia tha në 
përgjigje. 

2. Ai foli me kujdes, nuk e shtrembëroi të folurën (pa dyshime dhe pa mosbesim). E folura e Tij gjithmonë kishte të 

bënte me ato që kishte thënë Perëndia. 

3. Ai gjithmonë foli për rezultatet përfundimtare, jo për problemet. Ai kurrë nuk shpalli rrethanat aktuale . Ai 

shpalli rezultatet e dëshiruara. 
4. Ai gjithmonë përdori Fjalën e shkruar të Perëndisë për të mposhtur Satanin. 

 
 
 

FJALA E PERËNDISË E MBJELLË NË ZEMËR, E FORMUAR NGA GJUHA DHE E FOLUR NGA GOJA KA FUQI KRIJUESE. 
 
 
 
 
 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
 
 


