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(2.11 - The Bible Principle - Seed, Time & Harvest) 

 (Shkrimet nga ALBB) 

1. Ligji i Zanafillës 
 

Zanafilla 1: 11-12 
11 Pastaj Perëndia tha: "Të mbijë toka gjelbërimin, barërat të nxjerrin farë dhe drurët frutorë të japin në tokë një 

frutë që të përmbajë farën e tij, secili sipas llojit të tij". Dhe kështu u bë. 12 Dhe toka prodhoi gjelbërim, barëra 

që e bënin farën sipas llojit të tyre dhe drurë që mbanin fruta me farën e tyre brenda, secili sipas llojit të vet. Dhe 
Perëndia e pa se kjo ishte mirë.  
 

• Një kuptim i duhur i këtij parimi do të të ndihmojë të kuptosh mënyrat e Perëndisë. Ligji i mbjelljes 

dhe korrjes është metoda parësore e Perëndisë në të gjithë Fjalën e Perëndisë dhe zbatohet në çdo 
fushë të jetës. 

 

Besëlidhja e Perëndisë me krijimin 
Zanafilla 8: 20-22 
20 Atëherë Noeu ndërtoi një altar për Zotin, mori nga çdo lloj kafshësh dhe zogjsh të pastër dhe ofroi fli mbi 

altarin. 21 Dhe Zoti ndjeu një erë të këndshme dhe ai tha në zemër të vet: "Unë nuk do ta mallkoj më tokën për 

shkak të njeriut, sepse synimet e zemrës së njeriut janë të këqija qysh në fëmijërinë e tij; dhe nuk do të godas më 

çdo gjallesë, siç kam bërë. 22 “Derisa të jetë toka, nuk do të pushojnë kurrë së ekzistuari mbjellja dhe korrja, të 
ftohtit dhe të nxehtit, vera dhe dimri, dita dhe nata.”  
 

• Koha e farës dhe korrja është metoda e Perëndisë. Ligji i Zanafillës është një nga ligjet e caktuara të 

Perëndisë.  

• çdo gjë prodhon sipas llojit të vet dhe fara është në vetvete. Ajo funksionon kështu në gjithçka. 

• Kjo është arsyeja pse Ai dërgoi Fjalën e Tij. 
 

Marku 4: 26-29 (Jezusi duke folur) 
Shëmbëlltyra e farës në rritje 
26 Tha akoma: ''Mbretëria e Perëndisë është si një njeri që hedh farën në dhe, 27 Dhe natën dhe ditën, ndërsa 

ai fle dhe çohet, fara mbin dhe rritet, pa e ditur ai se si. 28 Sepse dheu prodhon vetvetiu më parë kërcellin, pastaj 
kallirin, dhe më në fund kallirin plot me kokrra. 29 Dhe kur fryti piqet, menjëherë korrësi i vë draprin, sepse erdhi 
koha e korrjes.  
 

• Jezusi tha se ti je ai që mbjell farën. Ti e flet atë nga goja jote.  

• Kur ti e flet atë, ajo është si një farë, ajo shkon në zemër - në frymën njerëzorë - dhe atje ajo fillon të 

rritet dhe të prodhojë.  

• Mbretëria e Perëndisë është sikur një njeri që hedh farën (ose mbjell) në tokë. Marku 4: 15-20 tregon 

që zemra e njeriut është toka ose ara. 

• Nganjëherë njerëzit heqin dorë para se të vijnë të korrat, ata heqin dorë gjatë procesit të rritjes dhe 

prandaj humbin të korrat e tyre. 
 

Marku 11:23 
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. 
 

• Ky është lloj i besimit të Perëndisë - kjo është mënyra se si Perëndia e bëri atë të funksionojë. 

• Mali për të cilin po flet Jezusi është çdo problem apo situatë në jetën tënde që duhet të ndryshohet, 
të hiqet ose të krijohet. 
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2. Të folurit e farës është pjesë e procesit! 
 

Ta thuash atë është e pjesë e mbjelljes, por ajo nuk do të ndodhë vetëm sepse e thua. 

 

Shpallja e Fjalës së Perëndisë mund të duket thjesht mekanike, por është proces i domosdoshëm i mbjelljes. 

• Por ne po flasim për mbjelljen e farave për të patur një korrje. Kur flet për fuqinë e fjalëve, po flet për 

fuqinë e farave.  

• Është jeta në atë farë që mbjell bujku, e cila shkakton manifestimin e gjërave që ai ka mbjellë.  

• Ka jetë në Fjalën e Perëndisë - në vetë premtimin. Është jeta që Perëndia ka hukatur në të. 

• Fjala e Perëndisë është farë e pakorruptueshme. Pra, çfarë do të përdorësh si farë, nëse nuk përdor 

Fjalën e Perëndisë? Premtimet e Perëndisë janë farat për një korrje. 
 

Vepro si do të vepronte Perëndia në një situatë të ngjashme.   

• Perëndia foli dhe e quajti dritë në vend të errësirës. 

• Ai foli gjërat që dëshironte, kështu që ne duhet të ndjekim shembullin e Tij siç bëri Jezusi. 

 

Zanafilla 1:26 
26 Pastaj Perëndia tha, “Ta bëjmë njeriun sipas shëmbëlltyrës sonë dhe në ngjasim me ne,; dhe të ushtrojë 

sundimin e tij mbi peshqit e detit, mbi zogjtë e qiellit, mbi kafshët e mbi gjithë tokën, mbi rrëshqanorët që 

zvarriten mbi dhe".  

 
Si mund të sundojë njeriu?  

• Ashtu si Perëndia, me fuqinë e fjalëve të mbushura me besim.  

 

Marku 11:24 – Jezusi tha. 
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. 

 

Me fjalë të tjera, lut dëshirën; mos lut gjërat që nuk dëshiron. Fol gjënë e dëshiruar, madje edhe kur lutesh. 

 

3. Mbjellja nevojitet për të marrë të korrat. 
 
Ne na është mësuar që duhet t'i "themi gjërat ashtu siç janë." Kjo nuk është një metodë biblike.  

• Nëse dëshirat e tua janë në përputhje me Fjalën e Perëndisë, atëherë thuaje në atë mënyrë që e do. 

Thuaje në atë mënyrë që e tha Perëndia. Kur sheh mungesa dhe probleme në jetën tënde, shpall 

bollëk dhe paqe. Kjo është fara që po mbjell.  

• Shko te Fjala e Perëndisë, gjej premtimin dhe mbill farën që dëshiron për një korrje. 

 

Problemi është që njerëzit thonë disa gjëra, mbjellin disa farëra, pastaj ikin dhe i lënë ato. Ti nuk ke 

domosdoshmërisht të korra vetëm sepse mbjell farën. Ti duhet të kujdesesh për atë farë. Duhet kohë që këto 
gjëra të shfaqen (të rriten). 

 

• Fermeri nuk do të ketë domosdoshmërisht të korra vetëm sepse ai mbjell. Por mbjellja është pjesë 
për marrjen e të korrave. Nuk do të ketë të korra pa mbjellje. 

• Por gjëja që Perëndia ka krijuar për të na bërë të fitojmë në jetë mund të veprojë edhe në të kundërt 
për ne, nëse nuk ndjekim librin e udhëzimeve - Fjalën e Perëndisë. 
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• Njerëzit thonë, "Kjo puna e të shpallurit vetëm më vendos në skllavëri. Nuk guxoj të them gjë, sepse 

duhet të kem shumë kujdes për atë që them." 

• Njerëzit janë vazhdimisht duke rrëfyer gjëra negative dhe jo ato që thotë Perëndia. 

 

4. Dhe do të të bindet! 
 
Luka 17: 5-6 
5 Atëherë apostujt i thanë Zotit: ''Na e shto besimin''. 6Dhe Zoti tha: ''Po të kishit besim sa një kokërr sinapi, do 
të mund t'i thoshit këtij mani: "Shkulu me gjithë rrënjë dhe mbillu në det", dhe ai do t'ju bindej. (ALBB) 

 

• Jezusi po flet për "forcën e besimit " ("shërbëtori i besimtarit " - Luka 17: 7-10) duke iu bindur atyre 

që pastaj do të përdoreshin për të hequr pemën. 

 

Jezusi, Ai tha se do të bindej. 

• Jezusi u tha apostujve, ju nuk keni nevojë për më shumë besim, ju duhet të kuptoni se besimi 
funksionon si një farë dhe nëse nuk e mbillni atë, ajo nuk do të prodhojë të korra. 

• Besimi nuk vjen duke e kërkuar atë, besimi vjen duke dëgjuar fjalën e folur të Perëndisë. (Rom. 10:17) 

• Një farë nuk prodhon gjë, nëse nuk e mbjell. Kur e mbjell, ajo do të prodhojë një korrje të vetes. 

• Dishepujt duhej të ishin të gatshëm të mbillnin besimin e tyre në mënyrë që ai të rritej. 

• Njerëzit që ngrihen vetëm mendërisht në Fjalën e Perëndisë nuk mbjellin besimin e tyre. 
 

Fjala e Perëndisë është vullneti i Perëndisë, por ajo nuk do të ndodhë në jetën tonë thjesht sepse është 

vullneti i Perëndisë.  

•  Fjala duhet të jetë brenda teje dhe nëse Fjala është brenda, ajo do të shfaqet. Fjala prodhon kur ajo 
mbillet në zemrën ose frymën e njeriut. 

 

Jezusi u tha apostujve: "Po të kishit besim sa një farë, do t'i thonit ... ose" do t'u bindej fjalëve tuaja të 
mbushura me besim, po të kishit besim sa një farë ". 

• Ai flet për zonat problematike në jetën tënde, për situatat me të cilat ballafaqohesh dhe për rrethanat 

që nuk di si t'i përballosh. 

 

Dy të vërteta themelore mbi besimin:  

• 1. Besimi është si një farë dhe funksionon si një farë. 

• 2. Ti e mbjell atë duke e folur atë nga zemra jote. 
 

Kjo është mënyra se si Adami do të kishte sundimin në fillim.  

• Adami duhej ta bënte atë me besimin e tij dhe me fuqinë e fjalëve për të vepruar në sundim.  

• Adami duhej të vepronte në mënyrën që veproi Perëndia me anë të besimit dhe fjalëve, sepse ai ishte 

në ngjashmëri me Perëndinë 

 

5. Ligjet frymërore të vendosura në lëvizje nga gjuha. 
 
Jakobi 1:26  
26 Nëse ndonjëri prej jush mendon se është fetar, dhe nuk e ngre gjuhën e tij por e mashtron zemrën e vet, kjo 

fe është e padobishme.Në qoftë se ndokush nga ju mendon se është fetar, edhe nuk i vë fre gjuhës së vet, 

sigurisht ai e mashtron zemrën e vet, feja e këtij është e kotë.  
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Njerëzit flasin të gjitha llojet e gjërave që shkatërrojnë besimin e tyre dhe e mashtrojnë zemrën e tyre. 

• Ata fillojnë në jetën e tyre të krishterë duke pasur besim të madh, por mund të përfundojnë duke 

besuar dhe duke folur gjithçka që thotë bota. 

• Ajo që ata besonin në fillim do të zhduket, sepse "besimi" vjen duke dëgjuar dhe "frika" gjithashtu 
vjen në të njëjtën mënyrë. 

• Nëse lutesh për një gjë (fjalën e Perëndisë) dhe thua një gjë tjetër (fjalë nga bota), thëniet e tua do 
të neutralizojnë lutjen tënde. 

 

Mëso të veprosh me fuqinë e Fjalës së Perëndisë dhe ligjin e besimit. Ne të gjithë mund ta kuptojmë ligjin 

natyror.  

• Ekziston ligji natyror i gravitetit që e dimë se funksionon gjatë gjithë kohës.  

• Fjala e Perëndisë është ligji frymëror dhe funksionon kur e zbaton siç duhet në situatën tënde. 
 

Ne duhet të kuptojmë se duhet të shkojmë sipas rregullave të Perëndisë dhe mënyrës së Tij të veprimit në 

besim. 

• Perëndia ka disa rregulla dhe rregullore në lidhje me ligjet e Tij dhe kur veprojmë në ligjin frymëror, 

duhet të veprojmë sipas rregullave dhe rregulloreve të Perëndisë që Ai ka vendosur. 

 

Ne kemi mësuar se si të veprojmë në ligjet e energjisë elektrike dhe për sa kohë që nuk i shkelim ato ligje, ne 
mund ta përdorim energjinë elektrike në mënyrë të sigurtë. 

• Energjia elektrike është shërbëtori yt - i gatshëm për të të shërbyer në çdo moment ashtu siç është 

edhe "besimi". 

• E njëjta forcë mund të jetë shkatërruese nëse një person shkel ligjet. 

 

Fjalët e Urta 18:21 thotë, vdekja dhe jeta janë në fuqinë e gjuhës. Besimi do të ndërtojë dhe frika do të 
shkatërrojë - të dyja duke përdorur të njëjtin sistem por duke rrjedhur në drejtime të kundërta frymërore. 

 

6. Bota frymërore dhe bota natyrore kontrollohen nga Fjala e Perëndisë. 
 

Bota frymërore mund të kontrollohet nga Fjala e Perëndisë.  

 

Mateu 16:19 
19 Dhe unë do të të jap çelësat e mbretërisë së qiejve; gjithçka që të kesh lidhur mbi tokë, do të jetë lidhur në qiej, 

dhe gjithçka që të kesh zgjidhur mbi tokë, do të jetë zgjidhur në qiej''.  

 

• Me fjalë ti mund të lidhësh gjëra ose mund të çlirosh gjëra të tjera.    

• Armiku dëshiron të veprojë tek autoriteti i fjalëve të tua. 
 

A e kupton se çfarë mund t'i bëjnë frymës tënde fjalët negative? Ato nuk mund të ndikojnë shumë tek të 

tjerët, por do të ndikojnë tek ti.  

• Fjalët e folura janë të fuqishme sepse ti i përdor ato në frymën tënde. 

 

Fjala e Perëndisë në gojën tënde prodhon një forcë frymërore të quajtur "besim" në frymën njerëzore. 

 
Hebrenjve 11: 1 thotë se besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregim i gjërave që nuk shihen; Pra, 

besimi është dëshmi e atyre gjërave për të cilat shpreson.  

•  Ky besim vjen nga Fjala e Perëndisë. Besimi është të dyja, edhe siguria dhe tregimi i gjërave të 

dëshiruara. 
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Një fermer ka farën për një korrje dhe aftësia për të riprodhuar është në atë farë. Do të prodhojë të njëjtën 

farë shumë herë më shumë se ajo që mbjell. 

• Fjala e Perëndisë - premtimet e Tij - janë po aq të fuqishme. 

 

Asnjë grimë e fuqisë nuk është larguar nga Fjala Ime. Në Fjalën Time ka po aq fuqi tani sa ç'kishte ditën kur 
e fola. Fjala ime nuk është e zbrazur nga fuqia - por populli im është pa fjalë. Ata nuk flasin atë që kam 
thënë Unë. Por ata flasin atë që thotë bota. Ata flasin atë që thotë armiku. 
 

Ashtu siç ka fuqi krijuese në Fjalën Time kur ti e flet, ashtu ka edhe fuqi të keqe në fjalët e armikut për të 
prekur dhe shtypur të gjithë ata që i flasin ato. 
 

7. Besimi dhe frika vjen nga dëgjimi 
 

Edhe kjo e vërtetë është reciproke. Meqenëse ka fuqi frymërore në Fjalën e Perëndisë për të çliruar besimin, 

ka edhe fuqi frymërore në fjalët e armikut për të çliruar frikën. 

• Besimi tek Zoti vjen duke dëgjuar fjalën e Perëndisë dhe besimi në djallin vjen duke dëgjuar fjalët e 
djallit. Besimi në djallin quhet frikë. 

• Unë dëgjoj premtimin e Perëndisë dhe dëshiroj premtimin e Perëndisë. Unë flas premtimin e 
Perëndisë që çliron forcën frymërore në mua, të quajtur besim, që është thelbi i gjërave të 
dëshiruara. Besimi në Perëndinë dhe në Fjalën e Tij vjen duke dëgjuar Fjalën e Perëndisë. 

 

Frika vjen duke dëgjuar fjalët e djallit. Pra, nëse dëgjimi i fjalëve të Perëndisë prodhon besim, dëgjimi i fjalëve 

të djallit prodhon frikë. 

• Ashtu si besimi është thelbi i gjërave të dëshiruara, frika është thelbi i gjërave që nuk janë të 
dëshiruara. 

 

Kjo është arsyeja pse duhet t'i rezistosh frikës, ashtu siç i reziston djallit.  

• 25 për gjëja që kisha shumë frikë, më erdhi, Dhe ajo që unë kam frikë ka ndodhur me mua. Sepse ajo 

që më tremb më shumë më bie mbi krye, dhe ajo që më tmerron më ndodh. (Jobi 3:25) 

 

Si e kapërcen frikën? Duke folur Fjalën e Perëndisë.  

• Është shkruar: "Njeriu nuk do të jetojë vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë". 
(Mat 4: 4) 

• Kur flet jo sipas Fjalës së Perëndisë, je duke prodhuar frikë. 

 

8. Mos fol atë që thotë armiku, fjalët e botës. 
 

Psalmi 45: 1 
1 Më burojnë nga zemra fjalë shumë të ëmbla; unë i këndoj mbretit poemën time. Gjuha ime do të jetë si pena 

e një shkruesi të shpejtë.  

 
Nëse flet fjalët e armikut, ti po shkruan fjalët e armikut në tryezën e zemrës tënde.  

• Arsyeja pse disa njerëz janë aq të mbushur me frikë është se ata besojnë gjithçka që shohin dhe 

dëgjojnë në televizion.  

 

Luka 21:26 (Jezusi flet për ditët e fundit) 
26 njerëzit do të mpaken nga frika dhe nga pritja se çfarë do ta pllakosë botën, sepse fuqitë qiellore do të 

lëkunden.  
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• Jezusi po flet për pjesën frymërore të njeriut: frymën njerëzore. Ai po flet për "tokën" që Ai ka 

vendosur në ty - ku mbretëria është realitet i gjallë. 

• Jezusi është duke thënë se mbretëria në zemrën e njeriut nuk do të funksionojë siç duhet për shkak 
të frikës. 

 

9. Fol Fjalën e Jetës - Fjalën e Perëndisë. 
 

Gjoni 6:63 
63 Është Fryma që jep jetë; mishi nuk vlen asgjë; fjalët që po ju them janë frymë dhe jetë.  

 

Ka jetë në çdo Fjalë të Perëndisë. Në fakt, Jezusi e tha në këtë mënyrë: «Fjalët që po ju them, janë frymë dhe 

jetë.»   

• Ka jetë frymërore në çdo Fjalë të Perëndisë. 

• Fjalët e tua prekin frymën tënde dhe ti mund të flasësh fjalë jete në frymën tënde duke rënë dakord 
me Perëndinë.  

• Ti mund të flasësh fjalë të vdekjes për frymën tënde duke rënë dakord me djallin. 

 

Fjalët e urta 18:14 
14 Fryma e njeriut i jep krahë në sëmundjen e tij, por kush mund ta ngrejë një frymë të demoralizuar?  

 

• Fryma e njeriut, fryma njerëzore, do të mbështesë dobësinë e tij. Një përkthim thotë se fryma 
njerëzore do të mbajë dobësinë ose lëngatën. Sido që të jetë, do të ndodhë. Fryma e njeriut, zemra e 

njeriut, do të mbajë dobësinë, në varësi të asaj që do të flasësh në  frymën tënde. 

• Kjo është ajo që thotë Fjala e Perëndisë në lidhje me të. Zemra do ta përzërë ose ruajë dobësinë. 

 

10. Ki kujdes çfarë mbjell. 
 

Ki kujdes çfarë mbjell. Njerëzit ndonjëherë luten për gjëra të gabuara. 

• Nëse lut problemin në lutje, atëherë do të kesh më shumë besim tek problemi, sepse besimi vjen nga 

dëgjimi. 

• Ti mund të shkatërrosh besimin tënd nëse lut problemin dhe ajo lutje hap derën e djallit. 

• Zgjidhja e kësaj situate? Është e thjeshtë - gjej përgjigjen në Fjalën e Perëndisë, pastaj lut përgjigjen. 

 

Do të ngrihesh nga ajo lutje duke pasur besim në premtimet e Perëndisë për të përmbushur nevojën tënde.  

• Jo sepse kërkove besim, por sepse citove premtimin e Perëndisë në lutjen tënde. Besimi në Zotin 
vjen duke dëgjuar Fjalën e Perëndisë.  

 

Perëndia e lartëson Fjalën dhe Emrin e Tij (Psalmet 138: 2). Prandaj, Fjala e Perëndisë është e rëndësishme në 

jetën tonë. 

• Ne duhet të kujdesemi për gojën tonë dhe të vendosim të flasim vetëm gjërat që bien dakord me 
Fjalën e Perëndisë. Fol gjëra që janë në përputhje me Fjalën e Tij. 

 

Jezui tha se Ai foli vetëm për atë që dëgjoi nga Ati i Tij. (Gjoni 8:26.) 

• Ti do të shohësh që gjërat do të ndryshojnë në situatën tënde kur të fillosh të rrëfesh me besim atë 
që dëshiron. 

• Vazhdo ta bësh, sepse Fjala e Perëndisë vepron për të sjellë manifestimin e asaj që premtoi 
Perëndia. Mos harro se fara është në vetë premtimin. 
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Mos i thuaj Perëndisë atë që thotë djalli, ndrysho shpalljen për situatën sipas premtimit të Fjalës së Perëndisë. 

• Shpall të vërtetën mbi faktin, - kjo nuk është gënjeshtër sepse Fjala e Perëndisë është e Vërteta 

(Gjoni 17:17). 

• Nuk do ndodhë brenda ditës, është një proces i rinovimit të mendjes që kërkon pak kohë. 
 

Ti dëgjon kaq shumë njerëz që thonë, "nuk dëgjoj kurrë nga Perëndia". 

• Ata janë të shpejtë për të të thënë se çfarë u thotë djalli dhe kanë më shumë besim në të se tek zëri i 

Perëndisë.  

• Filloni të shpallësh se e dëgjon zërin e bariut të mirë dhe nuk e dëgjon zërin e një të huaji. 

 

11. Veprimet e tua duhet të përputhen me besimin tënd. 
 

Por duhet ta bësh. Nuk është një çështje e të thënit, besimi dhe veprimet e tua duhet të ndjekin besimin tënd. 
 

Mbretëria e Perëndisë është si një bujk që hodhi farën në tokë.  

• Ti duhet të mbjellësh farën dhe të besosh sipas Markut 11: 22-26, atëherë do të vijë korrja.  

• Të korrat do të vijnë. Duhet të vijnë. Është premtimi i Perëndisë.  

• Nëse mbjell farën, përfundimisht do marrësh të korra, sepse ligji i mbjelljes dhe i korrjes është ende 

në fuqi. 

• Nuk do të pushojë (ndalet) derisa të jetë toka. Kjo është metoda e Perëndisë dhe do të funksionojë 
për ty. 

 

Zgjedhja është e jotja. Por duhet të marrësh një vendim për ta bërë këtë. Nëse nuk je i kënaqur me të 
korrat e tua, kontrollo farën që po mbjell. Nëse mbjell farën e pakorruptueshme të Fjalës së Perëndisë, të 
korrjat e tua janë në rrugë të mbarë. 

 

 

 
 

 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


