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(3.08 – The Bible Principle – The Jubilee & Miracles.) 

 

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

 
Shkrimet bazë: 
Lev.25:8-17 - Viti i Jubileut. 
Lluka 4:18-19 - Viti i pranueshëm i Zotit. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

1.0 - Çfarë janë mrekullitë dhe për çfarë janë ato? 
 

3 vende të nevojshme: 
 

• Bindja në Frymë - sille frymën tënde në bindje ndaj Perëndisë 

• Bindja në mendje - Bibla thotë se duhet të sjellim çdo mendim në bindje të Krishtit Jezus. 

• Bindja në mishin tënd. 

• Pse nuk shohim më shumë mrekulli midis Trupit të Krishtit - ato kurrë nuk ishin menduar për të zënë vendin e 

Fjalës së Zotit - pse? I drejti do të jetojnë me anë të besimit! 

• Arsyeja kryesore që nuk po shohim më shumë mrekulli është se ne nuk e dimë se për çfarë janë ato. 

• Mrekullitë i nisin gjërat nga fillimi – që farat e këqija të hiqen ose të shkatërrohen dhe të mbillen fara të reja 

dhe të kenë kohë të rriten –  
 

Marku 4:26-28 - Shëmbëlltyra e farës që rritet 
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." 
 

• Nuk duhet të jetojmë mbi mrekullitë, por mbi Fjalën e Perëndisë, duke mbjellë dhe korrur vazhdimisht. 

• Mrekullitë janë një urë mbi hendekun midis kohës që duhet për të shkatërruar farat e vjetra nga kopshti, dhe 

kohës për të rimbjellë dhe të korrur atë farë 

• G. Stevens - përvojë personale në shtëpi, pasi Zoti lëroi fushën (zemrën) e vjetër të gënjeshtrave dhe 

mashtrimeve të kësaj bote dhe më pas mbolli farën e Tij të së vërtetës absolute. 

• fjalët janë fillestarët e procesit, ose me fjalë të tjera ato janë farëra fillimi! 

• Ligji i rritjes frymërore rregullon të gjitha gjallesat (Marku 4: 26-29). 

• Zoti i ka vendosur këto ligje, dhe edhe jeton me ato. 
 

Ligji i Fjalëve. 

• Një nga gjërat që çdo person duhet të arrijë ta kuptojë, mësojë dhe ta bëjë atë pjesë të jetës dhe natyrës së tij, 

është se ai ose ajo nuk ka të drejtë të zgjedhë nëse duan të jetojnë apo jo nën ligjin e fjalëve, ata kanë të 
drejtë vetëm për të zgjedhur se nën cilat fjalë duan të jetojnë! 

 

2.0 - Fjalët janë fillestarët e procesit. 
 

Marku 4:14-30 (Mbjellësi mbjell fjalën.) 

• Marku 4: 17… pikëllimi ose përndjekja lindin për hir të Fjalëve. 

• Pse? Fjalët janë fillestarët e procesit. 

• Ti e vendos farën në tokë, e ujit atë dhe i jep dritë dhe nuk ka dyshim që fara do të rritet, nuk mund të bëjë gjë 

tjetër veçse të rritet, fillon procesi.  

• Fjalët janë fillestarët e procesit të gjithë jetës. 

• V25… Satanai heq fjalën - sepse ai ka frikë nga fjala dhe frikë nga ty që ke fjalën dhe që fjala të rrënjoset në ty 

dhe atëherë më pas ai do të bëjë veprimtaritë e tij. 
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• V26… Kështu është edhe mbretëria e Perëndisë (Jezusi që flet!). 

• V33… Pse i përdorte ai shëmbëlltyrat për të dhënë mësim? 

• Lënda ---- ishte fjala e Perëndisë 

• Objekti ----- i mësimit ishte se si të qëndrosh në Fjala e Perëndisë, ta vësh atë në jetën tënde dhe të marrësh një 

kthim njëqindfish. 

• Shëmbëlltyrat kishin të bënin me MBRETIN! - si ta krahasojmë atë me farat. 

• Çfarëdo që do të dish, mbille dhe ajo do të rritet! 

• Mbretëria e qiejve krahasohet me farën, bimën, të korrat 

• Cili ishte problemi me dishepujt? Jezusi e përhapi fjalën në ta, por nuk kishte kohë për rritjen e farës dhe Satani 

e vodhi fjalën prej tyre nga stuhitë (e jetës). 

• Gjithçka rregullohet nga "Ligji i rritjes frymërore graduale". 

• Koha e rritjes së farës nuk është e herëpashershme, por është gjithmonë aty. 

• Kur mbjell farën, ajo nuk rritet para syve tuaj, ajo kërkon kohë! 
 
 

3.0 - Historia e Shalqirit. 
 

Mbjellja e farës / del hardhia / shfaqen frutat e vogla / babai tokësor blen një shalqi të madh dhe e vendos atë nën 

hardhi / normalisht kjo nuk ndodh / ne do të hamë shalqirin e madh ndërsa presim që frutat tona të rriten / ne e hamë 

pjeprin tonë dhe duhet të kemi farë për ta rimbjellë përsëri. 
 
 

4.0 - Historia e fermerit dhe fushës së tij. 
 

Ai blen farën / përgatit fushën me para dhe kohë / mbjell farën / del bima, por duket pak e çuditshme / e korra është një 

përzierje e barërave të këqij, vdekjeprurës dhe të mirë / a e vendosi toka se çfarë fare do të rritet - jo! Toka nuk ka të 

drejtë të vendosë, vetëm për të prodhuar atë që është mbjellë në të! 
 

• Atëherë, çfarë do të bëjë ai? E gjithë e korra duhet të shkatërrohet plotësisht sepse çdo farë e keqe që mbetet 

në tokë do të rritet përsëri vitin e ardhshëm. 

• Ai duhet të pastrojë arën për të korra krejt të reja dhe kjo kërkon kohë - farë, bimë, korrje. 

• Ai gjithashtu nuk ka të korra për të jetuar derisa të korrat e tij të reja të rriten vitin e ardhshëm. 

• Cfarë do të bëjë ai? - Ai ka nevojë për një mrekulli! 

• Një mrekulli është t’i japësh atij kohë ta pastrojë atë tokë, të heqë atë bar të keq dhe të ketë kohë për të mbjellë 

farë të re. 

• Herën tjetër ai nuk do të blejë farë të vjetër (jo të çertifikuar - botë ose fe), por ai blen farë të çertifikuar (farë të 

pakorruptueshme – 1 Pjetër 1:23 duke qenë i lindur përsëri, jo nga një farë e korruptueshme, por e 

pakorruptueshme, përmes fjalës së Perëndisë që jeton dhe qëndron përgjithmonë). 

• Fara është e kushtueshme dhe është e garantuar dhe e çertifikuar për të prodhuar atë që thotë se do të rritet 

(dhe perëndia kujdeset për fjalën e Tij, për ta realizuar atë dhe Jezusi është siguria e fjalës që manifestohet!) 

• Ku mund të shkojë? 

• Ai shkon në parimin e tij Jubileut ose Jubileut! 
 

Lluka 4: 18-21 (Isaia 61: 1-2) 
18 "Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi për të ungjillëzuar të varfrit; ai më dërgoi për të shëruar ata që e kanë 

zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin e të burgosurve dhe kthimin e të parit të verbërve, për të çliruar përsëri të shtypurit; 

19 dhe për të predikuar vitin e pranueshëm të Zotit." 20 Pastaj, si e mbylli librin dhe ia dha shërbyesit, u ul; dhe sytë e të 

gjithëve në sinagogë u drejtuan mbi të.  21 Atëherë ai nisi të thotë: ''Sot ky Shkrim u përmbush në veshët tuaja''. 

 

• Jezui predikoi dhe tha që ishte i vajosur dhe për të predikuar "vitin e pranueshëm të Zotit" - që është Jubileu ose 

viti i 50 i Shlyerjes. 

• Jezusi po thoshte Unë jam viti i jubileut - nuk duhet të presësh deri vitin e 50. 

• Ai po thoshte se nuk duhet të jesh më i sëmurë ose i varfër. Kjo është arsyeja pse u zemëruan me të në 

sinagogë. Kush mendon ai se është!  
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• Jubileu është në ditën e shlyerjes ku njerëzit u çliruan nga borxhet dhe jo vetëm; 

 

 

 

Lev.25:8-17 - Viti i Jubileut. 
8 "Gjithashtu do të llogaritësh për vete shtatë të shtuna vitesh: shtatë herë shtatë vjet; këto shtatë javë vitesh do të bëjnë 

për ty një periudhë prej dyzet e nëntë vjetësh. 9 Ditën e dhjetë të muajit të shtatë do t'i biesh burisë; ditën e shlyerjes do të 

bëni që të bjerë buria në të gjithë vendin. 10 Dhe do të shenjtëroni vitin e pesëdhjetë dhe do shpallni në vend lirinë për të 

gjithë banorët e tij. Do të jetë për ju një jubile; secili prej jush do të kthehet në pronën e vet dhe secili prej jush do të 

kthehet në familjen e vet. 11 Viti i pesëdhjetë do të jetë për ju një jubile; nuk do të mbillni dhe nuk do të korrni atë që 

rritet vetiu dhe nuk do të vilni vreshtat e pakrasitur. 12 Sepse është jubileu; ai do të jetë i shenjtë për ju; do të hani 

prodhimet që ju japin arat.13 "Në këtë vit të jubileut secili do të kthehet në pronën e vet. 14 Në rast se i shisni diçka fqinjit 

tuaj, ose blini diçka nga fqinji juaj, nuk do t'i bëni asnjë të padrejtë njëri-tjetrit. 15 Do të blesh nga fqinji yt në bazë të numrit 

të viteve që kanë kaluar mbas jubileut, dhe ai do të të shesë në bazë të numrit të viteve të korrjes. 16 Sa më tepër vite 

mbeten, aq më tepër do ta ngresh çmimin; sa më pak vite mbeten, aq më shumë do ta ulësh çmimin; sepse ai të shet në 

bazë të numrit të korrjeve.17 Asnjë nga ju të mos dëmtojë fqinjin e tij, por të keni frikë nga Perëndia juaj; sepse unë jam 

Zoti, Perëndia juaj.  

 

• Jezusi nuk u tha atyre se Ai ishte Biri i Perëndisë. Ai u tha atyre se erdhi Jubileu. Ai ishte Jubileu! 

• V11 - ti do të korrësh atë që nuk e ke mbjellë, kjo është mrekullia! 

• Mrekullia është një proces ku Perëndia mbjell për ty, sepse fara jote e vjetër është e keqe! 

• Ndërsa ti je duke hequr qafe farën e vjetër, Ai do të të japë farë për të jetuar, për të mbjellë dhe për të ngrënë 

dhe për të prosperuar deri sa të vijë e korra jote e re e besimit. 
 

 

5.0 - Fjalët janë fara që fillojnë proceset e jetës. 
 

• Ki kujdes atë që dëgjon (Marku 4:24). 

• Fillo të dëgjosh fjalët që dalin nga goja jote. 

 
Lluka 9:44 - Jezusi tha; 
"I shtini mirë në vesh këto fjalë, sepse Biri i njeriut do të bjerë në duart e njerëzve."  

 

• Fillo të lejosh Fjalën e Perëndisë dhe dhe atë që ai thotë të futen në shpirtin tënd. 

• Ti duhet të shkulësh farat e vjetra (të heqesh bimët ose të korrat) permes pendimit. 

• Fillo të rimbjellësh Fjalën e Perëndisë (farat) dhe kjo është punë ditë pas dite. 

• Jezusi tha: "Mos mendo duke thënë". 

 
Mat.6:31  

31 Mos u shqetësoni, pra duke thënë: "Çfarë do të hamë ose çfarë do të pimë, ose me çfarë do të vishemi?" 

 

• Ti mund ta qortosh një mendim duke thënë diçka tjetër përveç atij mendimi. Merr Fjalën e Perëndisë dhe 

zëvendësoje atë mendim të gabuar (Fil 4: 8) - mendo për këto gjëra! 

 
Fil.4:8 - Medito për Këto gjëra 
8 Së fundi, vëllezër, të gjitha gjërat që janë të vërteta, të gjitha gjërat që janë të ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, 

të gjitha gjërat që janë të pastra, të gjitha gjërat që janë të dashura, të gjitha gjërat që janë me famë të mirë, nëse ka 

ndonjë virtyt dhe nëse ka ndonjë lëvdim, këto mendoni. 

 

• Kur e more atë mendim që të erdhi në mendje dhe e the, filloi një proces ndricimi. 

• Duke thënë mendimin, dhe doli nga goja jote, u kthye përsëri në veshin tënd fizik dhe pastaj në veshin tënd 
shpirtëror dhe në shpirtin tënd! 

• Besimi vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi (duke dëgjuar e duke dëgjuar) nga Fjala e Perëndisë. Fjala e Perëndisë 

duhet të dalë nga goja jote!  
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• Hidhi poshtë të gjitha imagjinatat (mendimet) dhe zini rob. 

 
2 Kor.10:3-5 

5 që të hedhim poshtë mendimet dhe çdo lartësi që ngrihet kundër njohjes së Perëndisë dhe t'ia nënshtrojmë 
çdo mendim dëgjesës së Krishtit, 6 dhe jemi gati të ndëshkojmë çdo mosbindje, kur të bëhet e përkryer bindja 

juaj. 
 

• Zëvendëso mendimet me mendimet e tjera duke folur! 

• Jezusi është emëruar Kryeprift i rrëfimit tonë, për ta manifestuar atë. 
 
 

6.0 - Cila është metoda që ne përdorim tani? 
 

• Ç'rrënjos farat e vjetra duke u penduar që ke prodhuar barëra të këqija (manifestim). 

• Fillo të rrëfesh se çfarë thotë Fjala për situatën ose rrethanën: "Thirr gjërat që nuk janë sikur të ishin" 
 

Rom.4:17  

17 (siç është shkruar: ''Unë të kam caktuar atin e shumë kombeve''), është ati i të gjithë neve para Perëndisë që ai besoi, i 

cili i jep jetë të vdekurve dhe thërret gjërat që nuk janë sikur të ishin. 
 

Rom.4:17 (AMP) 

17 As it is written, I have made you the father of many nations. [Hewëas appointed our father] in the sight of God in whom 

he believed, Who gives life to the dead and speaks of the non-existent things that [He has foretold and promised] as if 

they [already] existed. 
 

• Hidh poshtë (flak) të gjitha mendimet që janë kundër Fjalës së Perëndisë. 

• Sill çdo mendim në bindjen e Krishtit Jezus. 

• Zëvendësoji ato mendime me mendime hyjnore duke i rrëfyer ato me gojën tënde (merre atë mendim). 

• Falendero Perëndinë për përgjigjen që manifestohet. 

• Falenderoje Atë për mrekullinë tënde jubilare që do të të duhet për kohën e nevojshme për të korrën tënde të 

re, për ta rritur atë dhe për ta korrur. 

• Perëndia do të vijë, do të mbjellë dhe do të sigurojë për ty. 

 

 

7.0 - Perëndia ka një Jubile për ty! 
 

• Për çdo gjë, përfshirë edhe sëmundjen në trupin tënd. 

• Kthehu prapa dhe bëj korrigjime, siç udhëhiqesh nga Fryma e Shenjtë. 

• E gjithë bota natyrore vihet në lëvizje me dhe nga gjuha –  

 
Jakobi 3: 1-6 

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. 

 

• Është Zoti, është edhe Djalli dhe ose njëri, ose tjetri ka në zotërim gjuhën tënde, duke drejtuar anijen tënde, 

duke drejtuar ngjarjet natyrore në jetën tënde dhe ti je dëshmitari vendimtar! 

• Aty ku është gjuha jote, pra, fjalët që ti thua, aty do të jetë drejtuar jeta jote! 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 


