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(3.01 - Besimtari që rritet në besim) 

 

Pjesa 1 - Hyrje 
(Shkrimet e Shenjta nga ALBB, nëse nuk thuhet ndryshe) 

Ef. 4:15-16 
11 Dhe ai vetë i dha disa si apostuj, të tjerë si profetë, të tjerë si ungjilltarë dhe të tjerë si barinj e mësues, 12 për 

përsosjen e shenjtorëve, për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit, 13 derisa të arrijmë të 

gjithë te uniteti i besimit dhe të njohjes së Birit të Perëndisë, te një njeri i përsosur, në masën e shtatit të plotësisë 

së Krishtit, 14 që të mos jemi më foshnja, të lëkundur dhe të transportuar nga çdo erë e doktrinës, nga mashtrimi 
i njerëzve, nga dinakëria e tyre nëpërmjet gënjeshtrave të gabimit, 15 por, duke thënë të vërtetën me dashuri, 

të rritemi në çdo gjë drejt atij që është kreu, Krishti. 16 Prej të cilit gjithë trupi, i lidhur mirë dhe i bashkuar, me 

anë të kontributit që jep çdo gjymtyrë dhe sipas forcës së çdo pjese të veçantë, shkakton rritjen e trupit, për 

ndërtimin e vetes së tij në dashuri. 

 

 Gjoni: 17:17 
17 Shenjtëroji në të vërtetën tënde; fjala jote është e vërteta.  

 

• Duke zëvendësuar fjalën “e vërteta" me "Fjala e Zotit” ne shohim që rritemi duke folur Fjalën e 
Perëndisë në pjekuri shpirtërore dhe në asnjë mënyrë tjetër. 

 

1.1. 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 

dhe pastaj e flet atë në fushën e të natyrshmes - "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 i krijuar sipas imazhit të Tij (edhe njeriu vepron me fjalë dhe besim.)     

Zan.1:26-31 
26Pastaj 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" Kështu Perëndia krijoi njeriun sipas shëmbëlltyrës së vet, sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë; Ai 
krijoi mashkullin e femrën. 28 Dhe 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". 29 Dhe Perëndia tha: "Ja unë po ju jap çdo bar që lëshon farë mbi sipërfaqen e mbarë 

tokës dhe çdo pemë që ka fruta që përmbajnë farë; kjo do t'ju shërbejë si ushqim. 30 Dhe çdo kafshe të tokës, 

çdo zogu të qiellit dhe çdo gjëje që lëviz mbi tokë dhe ka në vetvete një frymë jete, unë i jap çdo bar të gjelbër si 

ushqim". Dhe kështu u bë. 31 Atëherë Perëndia shikoi të gjitha ato që kishte bërë, dhe ja, ishte shumë mirë. 

Kështu erdhi mbrëmja dhe pastaj erdhi mëngjesi: dita e gjashtë 

 

1.2. 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; Mark 
1:11; Luke 3:22), gjithashtu, pa besim është e pamundur t'i pëlqesh Perëndisë. (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!  
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Fil.2: 7-8 
7Por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajtë shërbëtori, e u bë i ngjashëm me njerëzit; 

8dhe 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.  

 “….I do nothing from myself _ of My own accord, or on My own authority – but I say [exactly] 

what My Father has taught Me”       
 

• 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: 12-14 

12Në 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. 13 Dhe çfarëdo të kërkoni 

në emrin tim, do ta bëj, që Ati të përlëvdohet në Birin. 14 Në qoftë se do të kërkoni diçka në emrin 

tim, unë do ta bëj. 

 

1.3. 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 
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.  

 

• Perënda i ka dhënë çdokujt besim  

Rom.12:3 
3Sepse, 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 kemi besim të çmuar të ngjashëm (ose të njëjtë). 

2 Pjetrit 1: 1 
1Simon 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 
29Sepse 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 

 

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

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

• Perëndia po pret që ti të veprosh në mënyrë që Ai të realizojë atë që ti the: autoriteti i asaj që ndodh 

është në duart e njeriut. 

LiP.30:19 
19Unë marr sot si dëshmitarë kundër teje qiellin dhe tokën, që unë të kam vënë përpara jetës dhe 

vdekjes, bekimit dhe mallkimit; zgjidh, pra, jetën që të mund të jetoni ti dhe pasardhësit e tu, 
 

1.5  Bota frymërore dhe bota natyrale! 
 

• Perëndia është frymë dhe Ai jeton në botën frymërore! 

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

natyrore ende të kontrolluar dhe të ndikuar nga bota frymërore. 

• Ky është një planet i krijuar dhe i kontrolluar nga fjala dhe ka një sistem të kontrolluar me fjalë, fjalët e 

"besimit" ose fjalët e "frikës" do të kontrollojnë atë që ndodh në këtë planet! 
 

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 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 t'i pëlqejmë Atij! 

• Ti ke një sistem besimi natyror brenda teje, por kur ti u linde "përsëri", sistemi yt i besimit u shndërrua 

në një "sistem besimtar" që mund të besojë atë që nuk mund të shohësh me sytë ose shqisat e tua 

natyrore. Besimtari yt u ngrit për të qenë në gjendje të operonte në të mbinatyrshmen ashtu si 

Perëndia. 
 

1.6. 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. 

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

besim! 

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

premtimet.  
 

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

Rom.10:17 
17So Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë.  

• Nuk vjen nga leximi i fjalës por duke dëgjuar fjalën e Perëndisë! 

• Si funksionon sistemi: duke folur> duke dëgjuar> në veshin natyror> në veshin frymëror> në njeriun 

frymëror> lëshohet besimi> ndërtohet njeriu frymëror> lëshuar me fjalë + me veprime përkatëse për 

problemin të dy punojnë së bashku për të prodhuar premtimin e Perëndisë! 
 

Jakobi 2:17 
17Po kështu është edhe besimi; në qoftë se s'ka vepra, është i vdekur në vetvete.  
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Konkluzioni : 
Nëse e dimë se nga vjen besimi… 
Nëse e dimë se si pranohet besimi… 
Nëse e dimë se si ushqehet besimi… 
Nëse e dimë se si çlirohet besimi… 
 

Atëherë do të jemi në veprim, për të patur sukses në tokë dhe të jemi bashkëpunëtorë me Perëndinë për të 

ndërtuar Mbretërinë e Tij!  

 

Pjesa 2 - Besimtari & Besimi.  
 

 

2.1 Kush ka besim? 
 
Rom.12: 2-3 

2Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, 

që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullnet i Perëndisë. 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. 

 

• Ai i ka dhënë çdo personi "të rilindur" masën e Besimit (ky është besimi i Tij, vetë besimi i Zotit). 

• Besimi që Ai na ka dhënë ne e mund botën. (1 Gjonit 5: 4-5) 

 
1 Gjoni 5: 4-5 

4 Sepse çdo gjë që ka lindur nga Perëndia e mund botën; dhe kjo është fitorja që e mundi botën: besimi ynë. 

5 Cili është ai që e mund botën, veç se ai që beson se Jezusi është Biri i Perëndisë?  

 

2.2 Perëndia të ka dhënë një shërbëtor! 
 

Lluka 17: 5-10 
5Atëherë apostujt i thanë Zotit: ''Na e shto besimin''. 6 Dhe 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. 7 Tani cili nga ju, po të ketë një shërbëtor që i lëron tokën ose i kullot kopenë, do t'i 

thotë kur ai kthehet nga fusha në shtëpi: "Eja menjëherë në tryezë"? 8 A nuk do t'i thotë 

përkundrazi: "Ma bëj gati darkën, përvishu e më shërbe që unë të ha e të pi e pastaj të hash dhe 

të pish edhe ti"? 9 Do ta falënderojë ndoshta atë shërbëtor sepse i zbatoi ato që i ishin urdhëruar? 

Mendoj se jo. 10 Kështu edhe ju, kur të keni bërë të gjitha ato që ju urdhërohen, thoni: "Jemi 

shërbëtorë të padobishëm. Bëmë atë që kishim detyrë të bënim''. 

 

• Besimi është shërbëtori yt - gati që ti ta urdhërosh! 

• Urdhëroje atë (besimin) 24 orë në ditë, mos e ler pushim! 

• Satani nuk pushon, kështu duhet të jetë edhe besimi ynë. 
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2.3 Ti ke një aparaturë besimi brenda teje! 
 

2 Kor.5:17 
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.  

 

• Çdo qenie njerëzore, që nga lindja, ka brenda një sistem natyror besimi bazuar në njohuri që vjen nga 
5 shqisat fizike. 

• E bazuar edhe në logjikën që vjen nga mendja, për shembull, të ulesh në një karrige që mban peshën 

tënde! 

• Pas shndërrimit përmes Krishtit në jetën tënde, Perëndia e vendos besimin e llojit të tij në sistemin tënd 

të besimit natyror, i cili të mundëson t'i besosh Atij dhe të besosh atë që nuk mund ta shohësh (të 

mbinatyrshmen).  

• Vetëm fryma jote e rikrijuar (e lindur përsëri) mund të besojë atë që nuk mund të shohë. 
 

2.4 Ti ke të drejtë ta përdorësh besimin! 
 

Rom.3:21-24 
21Por tani, pavarësisht nga ligji, është manifestuar drejtësia e Perëndisë, për të cilën dëshmojnë 

ligji dhe profetët, 22 madje drejtësia e Perëndisë nëpërmjet besimit në Jezu Krishtin për të gjithë 

e mbi të gjithë ata që besojnë, sepse nuk ka dallim; 23 sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan 

nga lavdia e Perëndisë, 24 por janë shfajësuar falas me anë të hirit të tij, nëpërmjet shpengimit që 

është në Krishtin Jezus 

 

• Kur u linde përsëri ti erdhe në familjen e Perëndisë dhe kjo të dha të drejta - një nga ato të drejta është 
të veprosh me anë të besimit. 

• Ti ke të drejtë të qëndrosh me Perëndinë - Ai ta ka dhënë atë të drejtë përmes birit të Tij Jezus: 

• Ti je drejtësuar nga Jezusi dhe jo nga veprat e tua! 

 

2.5 Ti ke besimin e çmuar përmes drejtësisë së Perëndisë! 
 

2 Pjetrit 1: 1 
1Simon 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: 

 

• Ti ke marrë të njëjtin besim si Apostujt - është i njëjti besim për të gjithë njerëzit përfshirë 

Jezusin! 

 

• Jezusi është Kryeprifti për Rrëfimin Tënd të Besimit 
 
Heb.3: 1-2 

1Prandaj, o vëllezër të shenjtë, pjesëtarë të thirrjes qiellore, vështroni apostullin dhe kryepriftin e 

rrëfimit të besimit tonë, Jezu Krishtin,2 i cili është besnik ndaj atij që e bëri, ashtu si qe edhe Moisiu 

në tërë shtëpinë e tij.  

 

• Jezusi është ulur në të djathtën e Atit duke pritur për rrëfimin tënd të besimit (lutje), në mënyrë që Ai 

t'i sjellë ato në ekzistencë. 

• Jezusi është «Zot» mbi çdo sëmundje dhe lëngatë dhe «prift i shumëlartë» për shërim!  
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2.6 Kush ka të drejtë të presë që besimi të veprojë për ta? 
 

Rom.10:11-17 
11sepse Shkrimi thotë: ''Kushdo që beson në të, nuk do të turpërohet''. 12 Sepse nuk ka dallim në 

mes judeut dhe grekut, sepse një i vetëm është Perëndia i të gjithëve, i pasur ndaj të gjithë atyre 

që e thërrasin. 13 Në fakt: ''Kushdo që do ta thërrasë emrin e Zotit do të shpëtohet''. 14 Si do ta 

thërrasin, pra, atë, të cilit nuk i besuan? Dhe si do të besojnë tek ai për të cilin nuk kanë dëgjuar? 

Dhe si do të dëgjojnë, kur s'ka kush predikon? 15 Dhe si do të predikojnë pa qenë dërguar? Siç është 
shkruar: ''Sa të bukura janë këmbët e atyre që shpallin paqen, që shpallin lajme të mira!''. 16 Por 

jo të gjithë iu bindën ungjillit, sepse Isaia thotë: ''O Perëndi, kush i besoi predikimit tonë?''. 17 

Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. 

 

 

• Të gjitha ata që e kanë dëgjuar predikimin e Ungjillit dhe që i janë bindur Ungjillit. 

• Ata kanë të drejtë të presin që besimi të veprojë dhe të punojë për ta. 

• Bindja ndaj Fjalës së Perëndisë! 
 

2.7 Është e pamundur t'i pëlqesh Perëndisë pa besim! 
 

Heb.11:6 
6Edhe pa besim është e pamundur t'i pëlqesh Atij, sepse ai që i afrohet Perëndisë duhet të besojë 

se Perëndia është, dhe se është shpërblyesi i atyre që e kërkojnë atë 

 

• Bibla thotë se Jezusi i pëlqeu Atit, kështu që Jezusi duhej të ecte me anë të besimit tërë jetën dhe 

shërbesën e tij në tokë. 

• Pa besim nuk mund t'i pëlqesh Perëndisë. 

 

2.8 Perëndia nuk është i kënaqur kur ne dështojmë në jetën tonë? 
 

1 Kor.10:5 
5Por Perëndia nuk pëlqeu shumicën prej tyre; sepse ranë të vdekur në shkretëtirë.   

 

• Kur ne jemi rrahur në jetë nga bota dhe Satanai, Perëndia nuk është i kënaqur. 

• Perëndia na ka krijuar për të qenë fitimtarë dhe pushtues në Krishtin Jezus dhe Perëndia na ka dhënë 
gjithçka që na nevojitet për të pasur fitoren. 

 
1 Gjonit 5: 4-5 

4 Sepse çdo gjë që ka lindur nga Perëndia e mund botën; dhe kjo është fitorja që e mundi botën: 

besimi ynë. 5 Cili është ai që e mund botën, veç se ai që beson se Jezusi është Biri i Perëndisë 

 

2.9 Perëndia gëzohet për mirëqenien e Tij! 
 

Psa. 35: 27-28 
27Këndofshin dhe gëzofshin ata që kanë në zemër çështjen time të drejtë dhe thënçin vazhdimisht: 
"Lëvduar qoftë Zoti, që e do paqen e shërbëtorit të tij". 28 Gjuha ime do të kremtojë drejtësinë 

tënde dhe do të këndojë lëvdimin tënd tërë ditën.  
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• Perëndia ka kënaqësi të madhe kur ti ke mirëqenie këtu në tokë në të gjitha fushat e jetës tënde: shpirt, 

trup, nga ana sociale dhe financiare. 

• Ai të ka bërë kokën dhe jo bishtin, mbi dhe jo poshtë të gjitha situatave 

 
 

Pjesa 3 - Besimi dhe funksionimi i tij. 
 

3.1 Çfarë është besimi? 
 
Heb. 11:1-3 

1Dhe besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregim i gjërave që nuk shihen; 2 sepse me anë 

të saj të moçmit morën dëshmimin. 3 Me 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. 

 

 

• Besimi është substancë frymërore në qiell që lidhet me besimin brenda teje. 

• Është substanca që e bën premtimin e Zotit të bëhet realitet në tokë. 

• Shembull i një shtëpie që po ndërtohet ose betoni (substanca) që derdhet në kllapi (premtimi). 

 

3.2 Besimi është një ligj! 
 

Rom.3:27 
27Ku është, pra, mburrja? Është përjashtuar. Nga cili ligj? Ai i veprave? Jo, por nga ligji i besimit.  

 

• Besimi është një ligj ashtu si energjia elektrike është një ligj - nëse i do ligjet që rregullojnë energjinë 

elektrike, ajo do të funksionojë për ty. 

• Besimi gjithashtu funksionon nga ligje të përcaktuara në fjalën e Zotit, ne duhet t'i njohim këto ligje në 

mënyrë që të veprojmë me efikasitet në besim.  

 

3.3 Si vjen besimi? 
 

Rom.10:17 
17SoBesimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë.   

 

• Besimi vjen vetëm duke dëgjuar (vazhdimisht) dhe jo duke lexuar. 

• Besimi është forca që duhet të ndërtohet në njeriun tënd frymëror për të prodhuar besim në jetën 

tënde. 

 

3.4 Si jetojmë si besimtarë? 
 

Rom.1: 17b 
17Sepse drejtësia e Perëndisë është zbuluar në të nga besimi në besim siç është shkruar: ''I drejti 

do të jetojë me anë të besimit''. 

 

• Si besimtarë ne duhet të kemi një mënyrë jetese besimi! 

• Perëndia do që çdo besimtar të jetojë me anë të besimit ose të mbështesë jetën e tij vazhdimisht në 

besim. 
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3.5 Si ecim në këtë rrugë besimi? 
 

2 Kor. 5: 7 
7sepse ecim nëpërmjet besimit dhe jo nëpërmjet shikimit.   

 

• Ne ecim (ose drejtohemi) jo nga 5 shqisat tona fizike, por nga Fjala dhe të udhëhequr nga Fryma e 

Shenjtë. 
 

 
Pjesa 4 - Të ecësh me anë të besimit dhe jo nga pamja! 

 

 

4.1 Besimi përkundrejt Pëlqimit Mendor (dija)? 
 

• Besimi çlirohet nga zemra jote (njeriu frymëror) kur ti beson Fjalën e Perëndisë përtej asaj që thonë 

shqisat e tua dhe kur rrëfen me gojën tënde atë që thotë Fjala e Perëndisë.  

• Të besosh atë që mund të - shohësh - shijosh - nuhasësh - prekësh - dëgjosh - nuk është të besosh, por 

të dish! 

• "Unë e besoj nëse mund ta shoh" = Vjen vetëm nga njohuria kuptimore.  

Shembull: Një Pastor që lutet për një burrë me tumor në ijë.   

                                                            

Pastori - "A e njeh 1 Pjetrin 2:24? "   
Burri - "Po, nga vurratat e tij ju jeni shëruar!"   

Pastori - "E beson? ”   

Burri - "Po!"   

Pastori - "A je shëruar? "    

Burri - "Jo, e kam akoma këtë gjënë në ijë!"   

Pastori - "A e njeh 1 Pjetrin 2:24? "   
Burri - "Po, nga vurratat e tij ju jeni shëruar!"   

Pastori - "E beson? ”   

Burri - "Po!"   

Pastori  – “A je shëruar?”       
Burri - "Jo, e kam akoma këtë gjënë në ijë!"   

 
SHËNIM: Burri ose Besimtari, ai beson vetëm atë që mund të shohë me shqisat e tij natyrore edhe 

pse thotë se beson Fjalën e Zotit, duke u ngjitur në mendjen e tij se fjala e Zotit është e vërtetë, por 

duke mos e besuar atë në zemrën e tij se është e vërtetë, prandaj ai nuk mund të marrë premtimin!  

 

4.2 Fuqia e jetës dhe e vdekjes janë në fuqinë e gjuhës! 
 
Jakobi 3: 3-6 

3Ja, 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. 
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• Ti do kesh atë që thua, nëse e thua për një kohë të gjatë, sepse do ta besosh atë! 

• Ti mund të kesh atë që thua me frikë ose me besim, vendimi është i yti. 

• Një shembull: Sëmundja që vjen çdo vit ose sëmundja e trashëguar nga familja, duke rrëfyer se do të të 
zerë, do të ndodhë, duke besuar dhe duke e rrëfyer! 

 

4.3 Ligji i rritjes frymërore graduale! 
 

• Çdo gjë në këtë planet rregullohet nga ligji i rritjes graduale frymërore. Asgjë në sferën frymërore nuk 

rritet papritur, përveç nëse Zoti e bën këtë, por kjo është një përjashtim dhe jo rregull. 

• Jezusi tha (Marku 4: 26-29) ...                                                       
26Tha 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. 
 

4.4 Fjalët e tua fillojnë procesin! 
 

• Kur ti vendos një farë natyrore në tokë, ti merr një prodhim nga ajo farë, çfarëdo që të ketë qenë, pra, 

farat e mollës prodhojnë mollë!  

• Kur ti merr "farën e pakorruptueshme të fjalës së Zotit" dhe e vendos në zemrën (njeriun frymëror) e 

një njeriu, ti do të kesh pra një të prodhim (të korra) dhe fara do të prodhojë gjithçka që ke thënë dhe 
besuar! 

 

Marku 4: 13-20  
13Pastaj u tha atyre: ''Nuk e kuptoni këtë shëmbëlltyrë? Po atëherë si do t'i kuptoni të gjitha 
shëmbëlltyrat e tjera? 14 Mbjellësi mbjell fjalën. 15 Ata gjatë rrugës janë ata në të cilët mbillet 

fjala; por pasi e kanë dëgjuar atë, vjen menjëherë Satani dhe ua heq fjalën e mbjellë në zemrat e 

tyre. 16 Po ashtu ata që e marrin farën mbi një gurishte janë ata që, kur e kanë dëgjuar fjalën, e 

pranojnë menjëherë me gëzim; 17 por nuk kanë rrënjë në vetvete, dhe janë të përkohshëm; dhe 

kur vjen mundimi ose përndjekja për shkak të fjalës, skandalizohen menjëherë. 18 Ata 

përkundrazi të cilët e marrin farën midis ferrave, janë ata që e dëgjojnë fjalën, 19 por shqetësimet 

e kësaj bote, mashtrimet e pasurisë dhe lakmitë për gjëra të tjera që hynë, e mbyten fjalën dhe 

ajo bëhet e pafrytshme. 20 Kurse ata që e morën farën në tokë të mirë, janë ata që e dëgjojnë 

fjalën, e pranojnë dhe japin fryt: një tridhjetë, tjetri gjashtëdhjetë dhe tjetri njëqind''. 
 

4.5. Si veprojmë ne sipas besimit 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 
22Atëherë 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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• Jezusi të ka dhënë autoritet për ta bërë këtë! 

 
Mat.28: 16-20 

16Pastaj 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 
15And 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, 

 

1. Gjej premtimin e Perëndisë që mbulon situatën ose problemin tënd (1 Gjonit 05:14-15).  
2. Rrëfe vazhdimisht Fjalën sepse besimi vjen duke dëgjuar e dëgjuar (Rom.10:17). 
3. Vendose shpresën tënde në Fjalën e Perëndisë (Heb.11:3), e cila është “shpresa e vërtetë ose premtimi 

i Perëndisë” dhe nga e cila besimi do të jetë substanca e “shpresës së vërtetë ose premtimit të 

Perëndisë” (Heb.11:1).  
4. Ndërto imazhin e brendshëm në imagjinatën tënde, shikoje veten me premtimin (Jos.1:8). 
5. Ec me besim dhe jo nga ajo që shikon në sferën natyrore (2 Cor.5:17). 
6. Besimi është shërbëtori yt, gati për të të shërbyer - urdhëroje të veprojë!  (Lluka: 17, 5-9). 
7. Ju besoni, pra, se flisni (2 Kor.4,13). 
8. Sipas (Marku 11: 22-26).  

• Thuaji problemit (malit) lëviz duke përdorur fjalën për atë problem (Marku 11:23). 

• Beso në zemrën tënde dhe mos dysho, ose mos ki mosbesim (Marku 11:23). 

• Beso se do marrësh kur lutesh, dhe jo kur ta marrësh (Mark.11: 24). 

• Fal të tjerët - mos mbaj mosfalje (Marku 11: 25-26). 
 

9. Substanca qiellore e besimit tënd në ty (Rom. 12: 3) lidhet me substancën qiellore në parajsë   

10. Premtimi yt merret nga hiri, nëpërmjet besimit (Rom.4: 16a). 
11. Urdhëro engjëjt të sjellin tek ti ose të të shërbejnë premtimin e Perëndisë (Ps.103: 20 / Ps.91: 11-13) 

në emër të Jezusit. 
12. Gjërat që janë të përkohshme janë subjekt i ndryshimeve (2 Kor.4:18). 
13. Thirr ato gjëra që nuk janë sikur të ishin, deri sa të jenë (Rom.4:17). 
14. Thirri Perëndisë që të kujdeset për situatën (1 Pje. 5:6-7).  
15. Hiq cdo imagjinatë që të vjen dhe kundërshton premtimin e Fjalës së Perëndisë (2 Kor.10.3-6). 
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16. Mos thuaj asnjë mendim që është kundër asaj që ti beson (Matt. 6:31). 
17. Pasi ke bërë cdo gjë për të qendruar, qendro në besim dhe mbaj pozicionin tënd të besimit për atë që 

beson (Ef.6.10-13). 
18. Lëvdo Zotin për përgjigjen që manifestohet, ky është besim! (1 Thes.5:16) 
19. Veprimet e tua duhet të përkojnë me besimin tënd, kjo është ajo që ti beson (Jakobi 2:17).  

 

4.6 Shembuj praktikë se si funksionon sistemi. 
 

Shembulli i ndërtimit të një shtëpie (fusha fizike); 

• Përdor një plan ose skicë për shtëpinë që do. 

• Merr një ndërtues dhe materiale ndërtimi. 

• Shtëpia është e ndërtuar gjatë një periudhe kohe sipas planit, ajo nuk bëhet menjëherë. 

• Ti nuk ndalon ndërtimin e asaj shtëpie, deri sa ajo të përfundojë. 
 
Mali në jetën tënde ose shembulli i një problemi (fusha frymërore); 

• 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 Zotit na tregon se Mbretëria është si farë, është një proces që kërkon kohë, gjithçka që të 
nevojitet nga Zoti në jetën tënde duhet ta marrësh nga fara e pakorruptueshme e fjalës së Zotit dhe ta 

mbjellësh atë në zemrën tënde duke e thënë atë, dhe pastaj pasi qëndron në besim, mos ndrysho 

rrëfimin tënd. Do të prodhojë një korrje të asaj FARE! 

• Dyshimi, mosbesimi, hidhërimi dhe lëndimi do ta shkatërrojnë farën! 

 

4.7 Jezusi është shembulli ynë! 
 

Jeta e Jezusit është shembulli ynë - Bibla thotë se ne duhet të konformohemi me imazhin e Tij.  

 

1. Ai kaloi shumë kohë në lutje, por ai kurrë nuk foli problemin; ai luste përgjigjen. Ajo që Zoti tha në Fjalë. 
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. 

 

4.8 Një fjalë e fundit mbi rritjen në besim! 
 
 

FJALA E PERENDISE E MBJELLE NE ZEMER, E FORMUAR NGA GJUHA DHE E FOLUR NGA GOJA KA FUQI KRIJUESE. 

 
 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
 


