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(2.12 - The Bible Principle - The Tongue and its Power) 

 (Shkrimet nga ALBB) 

 

1. Ka fuqi krijuese tek gjuha 
(Shkrimet nga ALBB) 

Fjalët e Urta 18:21 
21 Vdekja dhe jeta janë nën pushtetin e gjuhës; ata që e duan do të hanë frytet e saj. 

 

Një sekret biblik-  

• Fjalët janë frymërore dhe mbartin fuqi krijuese.  

• Fjalët që flasim mund të mbajnë fuqinë e jetës krijuese të Perëndisë.  

• Fjalët që flasim mund të mbajnë fuqinë krijuese të armikut - vdekjen 

Perëndia krijoi racën njerëzore - 

• Njerëzimi ka aftësi të veçantë për të zgjedhur fjalët e tij.  

• Kjo aftësi e bën njeriun të ndryshëm nga të gjitha krijesat e tjera, madje edhe nga engjëjt.  

• Engjëjt flasin vetëm fjalët që Perëndia u thotë atyre të flasin. (Psalmet 103: 20) 

 

2. Perëndia i ka bërë fjalët për të qenë krijuese 
 

Perëndia përdori fjalë kur Ai krijoi qiellin dhe tokën. "Me anë të besimit ne kuptojmë se bota është ndërtuar me fjalën e 

Perëndisë, " (Hebrenjve 11: 3).  

• Perëndia foli dhe bota u krijua, Zanafilla 1 "Dhe Perëndia tha: " Le të ketë dritë dhe drita u bë" (vargu 3).  

"Dhe Perëndia tha", shfaqet dhjetë herë në kapitullin e parë të Zanafillës. -  

• Fryma e Shenjtë e shkroi në atë mënyrë për të theksuar se sa pjesë jetësore kanë luajtur fjalët në Krijim. 

• Çdo herë që Perëndia foli, Ai çliroi besimin e Tij-fuqia krijuese për të realizuar fjalët e Tij.  

• Ai krijoi të gjitha gjërat me fuqinë e Fjalës së Tij dhe është duke mbajtur gjithçka me fuqinë e madhe e Fjalës së 

Tij. (Heb.1:3) 

Zanafilla 1: 26-27 
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". 27 Kështu 

Perëndia krijoi njeriun sipas shëmbëlltyrës së vet, sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë; Ai krijoi mashkullin e femrën.  

 

• Njeriu u krijua nga fjalët plot besim të Perëndisë - nga fjalët e fuqisë, sundimit dhe jetës.  

• E gjithë fuqia që duhej për të patur sundimin mbi tokën ishte pjesë e njeriut që nga fillimi. 

• Adami ishte krijuar në ngjashmërinë e Perëndisë (por jo Perëndi) dhe, rrjedhimisht kishte një vullnet të lirë. Ne 

jemi nga prindërit tanë, por nuk jemi prindërit tanë! 

Zanafilla 1:28  
28Dhe Perëndia i bekoi; dhe Perëndia u tha atyre: "Të jeni të frytshëm dhe shumëzohuni, mbushni tokën e nënshtrojeni, e 

sundoni mbi peshqit e detit, mbi zogjtë e qiellit dhe mbi çdo qenie që lëviz mbi tokë".  

 

• Ai bëri një besëlidhje (marrëveshje, kontratë) me njeriun. Njeriu u krijua me fuqi nëpërmjet fjalëve. 

• Pastaj Perëndia i dha autoritetin njeriut për përdorimin e asaj fuqie duke i garantuar atij sundim mbi këtë tokë. 

• Njeriu kishte autoritet total për të sunduar dhe ai duhej të sundonte duke folur fjalë që do të mbanin fuqinë 

dhe vajosjen. 
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3. Prishja e sistemit dhe fuqisë origjinale të Perëndisë 
 

Përmes hyrjes së Satanit - fuqia e fjalëve u prish për të sjellë vdekjen dhe shkatërrimin. 

 

Satani nuk është një perëndi, ai është një engjëll i rënë, pra nuk ka fuqi krijuese në të. 

• Si një engjëll i Perëndisë në të kaluarën, Satani (ose Luciferi) i ishte ndaluar të vepronte me vullnetin e vet, por ai 

zgjodhi të lartësonte veten mbi Perëndinë.  

Ai u përpoq të përdorte fuqinë e fjalëve kundër Perëndisë kur tha:  

 

Isaia 14: 13-14 (Satani duke folur) 
13 Ti thoshe në zemrën tënde: "Unë do të ngjitem në qiell, do të ngre fronin tim përmbi yjet e Perëndisë; do të ulem mbi 

malin e asamblesë në pjesën skajore të veriut; 14 do të ngjitem mbi pjesët më të larta të reve, do të jem i ngjashëm me 

Shumë të Lartin".  

• Duke zgjedhur fjalët e tij, Satanai zgjodhi të qëndronte kundër Perëndisë.  

Isaia 14:15 (Perëndia përgjigjet)  
15 Po përkundrazi do të hidhesh në Sheol, në thellësitë e gropës.  

• Menjëherë, Satani u dëbua nga qielli. 

Satani i afrohet Adamit dhe Evës në Kopshtin e Edenit për të sfiduar bindjen e tyre ndaj Perëndisë. 
 

Zanafilla 2: 16-17 

 16 Dhe Zoti Perëndi e urdhëroi njeriun duke i thënë: "Ha bile lirisht nga çdo pemë e kopshtit; 17 por mos ha nga pema e 

njohjes të së mirës dhe të së keqes, sepse ditën që do të hash prej saj ke për të vdekur me siguri.” 

• Por Satanai erdhi në formën e një gjarpri dhe u tha atyre (Zanafilla 3: 1): 1Por gjarpri ishte më dinaku ndër të gjitha 

bishat e fushave që Zoti Perëndi kishte krijuar, dhe i tha gruas: "A ka thënë me të vërtetë Perëndia: "Mos hani nga 

të gjitha pemët e kopshtit?" 

• 1 Timoteut 2:14 thotë gruaja u mashtrua, dhe jo burri. 

Adami e kuptoi dhe e dinte se çfarë po bënte kur nuk iu bind urdhrit të Perëndisë dhe mori frutin e ndaluar. - 

• Përmes asaj mosbindje, Satani ishte në gjendje të merrte autoritet në tokë.  

• Ai u bë zot i njeriut - 2 Korintasve 4: 4 e quan "perëndia i kësaj bote". 

 

4. Fjala e Perëndisë u bë mish 
 

Perëndia kurrë nuk ka bërë asgjë pa e thënë atë së pari - kjo është mënyra e Tij e veprimit. 

• Njeriu nuk i bindet Perëndisë, autoriteti i transferohet Satanait. 

• Perëndia detyrohet të kthehet tek Fjala e Tij: 

• Perëndia kërkoi një njeri i cili do t'i mësonte fëmijët e tij dhe do t'i besonte Atij - Ai gjeti Abramin. 

• Ai bëri një besëlidhje me Abramin. Një besëlidhje që do të zgjaste përgjithmonë. (Zanafilla 17: 4, 6-7) 

• Perëndia filloi të flasë Fjalën e Tij përsëri në tokë nëpërmjet Profetëve përgjatë mijëra vjetëve. 

• Së fundi Fjala u bë Mish - Jezusi. (Gjoni 1:14) 

Fjala, e cila ekzistonte para themelimit të tokës, jetoi për tridhjetë e tre vjet si njeri.  

• Jezusi shërbeu për tre vjet si një profet nën Besëlidhjen Abrahamike.  

• Pastaj Ai e dha veten për të qenë sakrifica e fundit e Besëlidhjes së Vjetër.  

• Ai u bë qengji i flijimit, u ofrua në altarin e Kryqit për një arsye: për të mposhtur Satanain.  
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• Jezusi ishte Adami i fundit (1 Korintasve 15:45) dhe Ai e kaloi testin ku Adami i parë dështoi. Ai pagoi çmimin për 

shkeljen e Adamit. 

• Jezusi mundi Satanin duke shkuar në kryq, duke vdekur një vdekje të tmerrshme, dhe duke kaluar tri ditë e netë 

në zemër të tokës, vetë ferri (Mateu 12:40). Veprat 2 thotë se Jezusi u ngrit, u çlirua nga dhimbjet e vdekjes 

(vargu 24). Jezusi quhet i parëlinduri nga të vdekurit (Kolosianëve 1:18). Ai ishte njeriu i parë që u lind përsëri 

nga vdekja në jetë. Kur Ai iu shfaq Gjonit në Ishullin e Patmosit, Ai tha:17 Dhe kur e pashë, rashë para këmbëve të 

tij si i vdekur. Dhe ai vuri dorën e tij të djathtë mbi mua, duke më thënë: ''Mos u tremb! Unë jam i pari dhe i 

fundit, 18 dhe i gjalli; isha i vdekur, por ja, jam i gjallë në shekuj të shekujve, Amen. dhe unë i kam çelësat e 

vdekjes e të Hadesit. " (Zbulesa 1: 17-18). 

• Jezusi fitoi dhe i mori satanit çelësat e ferrit. Ai mori përsëri autoritetin që Satani ia kishte vjedhur Adamit në 

Kopshtin e Edenit. Dhe mbasi i zhveshi pushtetet dhe principatat, ua tregoi sheshit njerëzve, duke ngadhënjyer 

mbi ata në të. (Kolosianëve 2:15). 

5. Autoriteti ynë si besimtarë 
 
Satani është ende "perëndia i kësaj bote" (2 Korintasve 4: 4) dhe ai ka autoritet në tokë mbi njerëzit natyrorë.  

• Ne nuk jemi nga kjo botë, kështu që Satani nuk është perëndia ynë! Te Mateu 28: 18-19, Jezusi tha: "''Mua më 

është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. Shkoni, pra ,... ..  

• Marku 16: 15-18 i jep çdo besimtari autoritetin që të kundërshtojë Satanain.  

• Nëpërmjet Jezusit, ne jemi çliruar nga fuqia e errësirës dhe jemi çuar në mbretërinë e Perëndisë (Kolosianëve 

1:13) 

2 Korintasve 10: 4 
4 sepse armët e luftës sonë nuk janë prej mishi, por të fuqishme në Perëndinë për të shkatërruar fortesat, 

• Perëndia na ka dhënë armë shpirtërore për të luftuar me të - ato janë armët e tij! 

Ef.6: 17 
17 Merrni edhe përkrenaren e shpëtimit dhe shpatën e Frymës, që është fjala e Perëndisë. 

• Baza e të gjitha armëve tona është "shpata e Frymës, që është fjala e Perëndisë - Ungjilli ". 

• Jezusi ka një shpatë të mprehtë me dy tehe, shpatë që del nga goja e tij. (Zbulesa 1:16) 

• Ne duhet të njohim armët tona dhe të dimë se si funksionojnë. 

• Satani do të sfidojë, por si një "besimtar", ti ke autoritet mbi të në emër të Jezusit. 

• Që satani të anashkalojë "Perëndinë ose një besimtar", ai duhet të shmangë Fjalën e Perëndisë, sepse tek Fjala e 

Perëndisë qëndron fuqia. 

6. Gjuha është një gjymtyrë e vogël 
 

Jakobi 3: 1-18 
1 Vëllezër të mi, mos u bëni shumë mësues, duke ditur se do të kemi një gjykim më të ashpër, 2 sepse të gjithë gabojmë në 

shumë gjëra Në qoftë se dikush nuk gabon në të folur, është njeri i përsosur, dhe është gjithashtu i aftë t'i vërë fre gjithë 

trupit..  
3 Ja, u vëmë fre në gojë kuajve, që të na binden, dhe ta drejtojmë kështu gjithë trupin e tyre. 4 Ja, edhe anijet, edhe pse 
janë shumë të mëdha dhe shtyhen nga erëra të forta, drejtohen nga një timon shumë i vogël, atje ku do timonieri. 5 

Kështu edhe gjuha është një gjymtyrë e vogël, por mbahet me të madh. Ja, një zjarr i vogël ç'pyll të madh djeg! 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. 7 Sepse çdo lloj bishash, shpendësh, zvarranikësh e kafshësh të detit mund të 

zbuten dhe janë zbutur nga natyra njerëzore, 8 kurse gjuhën asnjë nga njerëzit s'mund ta zbusë; është një e keqe e 

papërmbajtshme, plot me helm vdekjeprurës. 9 Me atë ne bekojmë Perëndinë dhe Atin, dhe me të ne mallkojmë njerëzit që 

janë bërë sipas shëmbëllimit të Perëndisë. 10 Nga e njëjta gojë del bekimi dhe mallkimi. Vëllezër të mi, nuk duhet të ishte 

kështu. 11 Mos vallë burimi nxjerr nga e njëjta vrimë ujë të ëmbël e të hidhur? 12 A mundet të prodhojë fiku ullinj, ose hardhia  
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fiq? Kështu asnjë burim nuk mund të japë ujë të kripur dhe të ëmbël. 13 Kush është ndër ju i urtë dhe i ditur? Le të tregojë 

me sjellje të bukur veprat e tij me zemërbutësi të urtësisë. 14 Por në qoftë se ne zemrën tuaj keni smirë të hidhur dhe grindje, 

mos u mbani me të madh dhe mos gënjeni kundër së vërtetës. 15 Kjo nuk është dituri që zbret nga lart, por është tokësore, 

shtazore, djallëzore. 16 Sepse atje ku ka smirë dhe grindje, atje ka trazirë dhe gjithfarë veprash të këqija. 17 Kurse dituria që 

vjen nga lart, më së pari është e pastër, pastaj pajtuese, e butë, e bindur, plot mëshirë dhe fryte të mira, e paanshme dhe 

jo hipokrite. 18 Dhe fryti i drejtësisë mbillet në paqe për ata që bëjnë paqen.  
  

Dy pika për të kuptuar: 
 

1. Nuk ka asgjë në këtë tokë aq të madhe apo aq të fuqishme, duke përfshirë trupin fizik, që nuk mund të kontrollohet 

nga gjuha.  

2. E gjithë natyra dhe rrethanat që rrethojnë çdo qenie njerëzore janë të kontrolluara nga gjuha e atyre personave. 
 

Në vargjet 3-5, Jakobi përdor disa shembuj si ilustrim: 
 

• Këtu Bibla bën një krahasim dhe lidhje midis timonit të anijes, frerin në gojën e një kali dhe gjuhën njerëzore, 

megjithëse ato duken shumë të vogla, të gjitha kanë fuqi për të kontrolluar. 

• Perëndia na ka krijuar në ngjashmërinë e Tij që të përdorim edhe gjuhën dhe fjalët tona për të kontrolluar 

rrethanat e jetës; dhe gjuha dhe fjalët e tua janë faktori vendimtar në jetën tënde për fitore ose humbje. 
 

7. Gjuha është një zjarr 
 

Tek Jakobi 3: 5-7 (bëhet një krahasim midis gjuhës dhe ndezjes së një zjarri.)  
5 Kështu edhe gjuha është një gjymtyrë e vogël, por mbahet me të madh. Ja, një zjarr i vogël ç'pyll të madh djeg! 6 Ja, 
një zjarr i vogël ç'pyll të madh djeg! ajo është vendosur midis gjymtyrëve tona, gjuha e fëlliq gjithë trupin, ndez ecjen e 
natyrës dhe ndizet nga Gehena. 
 

• Satanai do të përpiqet të kontrollojë jetën e një personi ose një zonë të jetës së një personi, duke kapur së pari 

gjuhën e atij personi, për të marrë fjalët (krijuese) të tij, dhe këtu është zjarri i parë - shkëndijat. 

• Duke qenë se satanai nuk ka fuqi krijuese ai duhet të përdorë fjalët e një personi kundër po të njëjtit person për 

të patur autoritet në jetën e atij personi; ai fillon me gjuhën - ky është vendi ku fillon zjarri. 

• Fjala e Perëndisë gjithashtu thotë se gjuha ndizet nga ferri dhe se ajo kontrollon rrjedhën e natyrës, jetën e një 

personi! 

• Një zjarr i madh fillon me shkëndijë, me dru të vegjël, para se pjesët më të mëdha të drurit të marrin zjarr; 

kështu është edhe me jetën e një personi.  

• Satani vë mendime në mendjen e një personi ose krijon rrethana në mënyrë që personi të fillojë të flasë gjëra 

negative, këtu fillon zjarri ose problemet. Ndërsa personi vazhdon të shpallë situatën ose mendimet, ato 

përfundimisht do të bëhen realitet në të natyrshmen dhe personi do të ndërtojë një mal (një problem). 

 

8. Fjalët janë përgjigje! 
 

Mateu 6:31 (Jezusi duke folur) 
31 Mos u shqetësoni, pra duke thënë, "Çfarë do të hamë ose çfarë do të pimë, ose me çfarë do të vishemi?".  

 

• Satanai i vë mendimet negativen në mendje dhe nëse një person banon në mendimin e tij shumë kohë, 

përfundimisht ai do të dalë nga goja dhe do të shkojë tek veshi fizik dhe poshtë në zemrën ose frymën e atij 

personi. 

• Kur ai është në zemër ose në frymë, në fund do të dalë në fjalët e mbushura me "frikë" dhe do të fillojë të 

prodhojë të korrat e asaj "fare fjale"! Personi po "thërret atë që nuk ka për momentin" edhe pse ai nuk e di që 

po e bën këtë; ai është në procesin e ndërtimit të malit të tij me fjalët e tij. 
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Mateu 15:11, 18 
11 Njeriun nuk e ndot çfarë i hyn në gojë, por ajo që del nga goja e tij e ndot njeriun''.18 Por gjërat që  dalin nga goja, dalin 
nga zemra, dhe ato ndotin njeriun.  

 

• Nuk është ushqimi që ha një njeri që e ndot atë, por ajo që del nga goja ose zemra me fjalë që e ndotin. 

 

Jakobi 3: 10-12 
10 Nga e njëjta gojë del bekimi dhe mallkimi. Vëllezër të mi, nuk duhet të ishte kështu. 11 Mos vallë burimi nxjerr nga e njëjta 

vrimë ujë të ëmbël e të hidhur? 12 A mundet të prodhojë fiku ullinj, ose hardhia fiq?  Kështu asnjë burim nuk mund të japë 
ujë të kripur dhe të ëmbël.  
 

• Duke qenë se asnjë burim nuk jep ujë të kripët dhe jo të kripur, kështu as besimi dhe frika nuk dalin nga goja e 

të njëtit person. 

 

Mateu 12:34 (Jezusi duke folur) 
34 O pjellë nepërkash! Si mund të flisni mirë, kur jeni të këqij? Sepse ç'ka zemra qet goja.  
 

9. Duke folur Fjalën në besim 

 
Ashtu si një zjarr natyror fiket nga uji, kështu edhe rrethanat natyrore mund të hiqen, ndryshohen ose shtohen duke 

përdorur Fjalën e Perëndisë - larja "në Fjalën e Perëndisë" (Efesianëve 5:26). 

 

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''.  

 

• Ashtu si fuqia e Satanait u çlirua nga «fjalët e frikës», ashtu edhe fuqia e Perëndisë çlirohet nga «fjalët e 

besimit». 

 
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''.  

 

• Të gjitha rrethanat dhe problemet negative mund të ndryshohen duke "lidhur" veprimet e Satanit dhe pastaj 

"duke çliruar" Perëndinë nëpërmjet Fjalës së Tij në atë situatë. 

 

10. Si vepron satani 
 

Satani do të përpiqet të kontrollojë jetën e një personi, i "rilindur" ose jo, përmes fuqisë së gjuhës së atij personi. Ai 

krijon rrethana negative dhe / ose vë mendime të këqija në mendjen e personit, në mënyrë që personi të fillojë të flasë 

atë që ai beson se dëgjon, ndien, sheh ose mendon. 

 

Duke qenë se ai nuk ka fuqi krijuese brenda vetvetes, Satani mbështetet në mashtrimin për të krijuar probleme në jetën 

e një personi, duke përdorur fuqinë e fjalëve dhe gjuhës së tij. Ashtu sikurse ka fuqi krijuese në Fjalën e Perëndisë kur ajo 

flitet në BESIM, kështu që ka fuqi krijuese në fjalët e satanait kur flitet në FRIKË; të dyja, edhe besimi dhe frika do ta 

bëjnë atë të bëhet realitet në të natyrshmen; BESIMI është sistemi origjinal dhe frika është sistemi i falsifikuar ose i 

çoroditur, sistemi origjinal i Perëndisë i përdorur mbrapsht!  
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2.12 - Parimi biblik - gjuha dhe fuqia e saj. 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
 I Shkrimet e Shenjta nga ALBB (Domain publik 2018), nëse nuk thuhet ndryshe I Jo për përdorim përfitimi I Shërbesë trajnimi & pajimi 

I  LION OF JUDAH ON LINE. © 2018.  I   www.lowevonjudah.org 
   

 

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

 

• Satani do të të thotë se gjykimet, problemet, presionet dhe stuhitë e jetës janë aty për të të mësuar diçka, por 

Perëndia përdor Fjalën e Tij (2 Tim 3:16) dhe frymën e së vërtetës, Frymën e Shenjtë, (Gjoni 16:13) për të të 

mësuar dhe për të të sjellë në çdo të vërtetë. 

• Satanai do të përpiqet të të bëjë të besosh "traditat dhe fenë" për të mbajtur vëmendjen tënde larg nga Fjala e 

Perëndisë dhe për të të mbajtur në skllavëri. 

• Gjuha mund të zbutet, por vetëm nga Fjala e Perëndisë!  

• Zemra e një personi do të mbushet shumë shpejt nga fjalët e FRIKËS ose fjalët e BESIMIT; dhe ato fjalë do të 

përcaktojnë rrjedhën natyrore të jetës së atij personi këtu në tokë dhe në përjetësi. 

• Një përkufizim i frikës(en. F.E.A.R. -------- False _ Evidence _ Appearing _ Real.) Fakte të rreme 

që duken të vërteta. 
 

 

11. Si të ndalësh satanin: është shkruar! 
 

Jeta dhe shërbesa e Jezusit  
(Shembulli ynë që duhet të ndjekim gjithmonë. Bibla thotë që ne duhet të bëhemi të ngjashëm me imazhin e Tij) 

 

• Ai gjithmonë përdori Fjalën e shkruar të Perëndisë për të mposhtur satanin. 

• 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. 

• Ai kaloi shumë kohë në lutje, por ai kurrë nuk foli për problemin; ai luste përgjigjen. Atë që Perëndia tha në 
përgjigjen (Fjala e Perëndisë). 

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

shpalli rezultatet 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, vendosur ose hequr gjëra në jetë! 

 

 

 

12. Një fjalë e fundit 
 

Zemra e një personi do të mbushet shumë shpejt nga fjalët e FRIKËS ose fjalët e BESIMIT; dhe ato 
fjalë do të përcaktojnë rrjedhën natyrore të jetës së atij personi këtu në tokë dhe në përjetësi. 
 
 
 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT!  


