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(1.12 – Led By The Spirit of God – The Holy Spirit.) 

 

Mënyra e parë: dëshmia e brendshme! 

• Perëndia na drejton me anë të dëshmisë së brendshme. 
 

Mënyra e dytë: zëri i brendshëm!  
Romakët 9:1-2 
1. Unë them të vërtetën në Krishtin, nuk gënjej dhe jep dëshmi me mua ndërgjegjja ime me anë të Frymës së Shenjtë. 

 

• Njeriu i brendshëm (zemra ose shpirti yt) ka një zë. Zëri është ndërgjegjja! 

• Këtë e quajmë zëri i qetë i ulët.  
 

Mënyra e tretë është zëri i Frymës së Shenjtë! 
Veprat 10:19-20 
19 Ndërsa Pjetri po mendohej lidhur me vegimin, Fryma i tha: “Ja, po të kërkojnë tre burra. 20 Çohu, pra, zbrit e shko me ta pa 

asnjë ngurrim, sepse unë jam ai që t’i kam dërguar”. 

 

• Zëri akoma më me autoritet. 
 

1. - Si e drejton Perëndia njeriun 
 
1. 14 Sepse të gjithë ata që udhëhiqen nga Fryma e Perëndisë janë bij të Perëndisë. (Rom. 8:14) 
2. 16 Vetë Fryma i dëshmon frymës sonë se ne jemi bij të Perëndisë. (Rom. 8: 16) 
3. 27 Shpirti i njeriut është llamba e Zotit, që vëzhgon tërë skutat më të fshehta të zemrës. (Fja. 20:27) 
4. Fëmijët e Perëndisë mund të kenë pritshmëri për t’u drejtuar nga Fryma e Perëndisë. 

5. Perëndia nuk thotë askund që Ai do të na drejtojë përmes ndjenjave tona fizike. 

6. Në Bibël nuk është shkruar fare që Perëndia do të na drejtojë përmes mendësisë tonë. 

7. Perëndia do të na udhëheqë, Ai do të na ndriçojë përmes frymës tonë. 

8. Njeriu është një Frymë, ai ka një shpirt dhe jeton në një trup. 

 

2. – Krijimi i njeriut 
 

Zan. 1:26-27 
27 Kështu Perëndia krijoi njeriun simbas shëmbëlltyrës së vet, simbas shëmbëlltyrës së Perëndisë; Ai krijoi mashkullin e femrën.  

 

1.    Njeriu është një krijesë frymërore dhe është krijuar sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë. 

2.    Perëndia është një frymë. (Gjon. 4:24) 
3.    Njeriu është një frymë, ai ka një shpirt dhe jeton në një trup fizik. (1 Thes.  5:23) 
4.    Frymërat nuk mund të vdesin kurrë, sepse njeriu është një krijesë frymërore. 

 

Filipianët 1:23-24 
23 sepse unë jam i shtrënguar nga dy anë, sepse kam dëshirë të iki nga kjo çadër dhe të jem bashkë me Krishtin, gjëja më e 

mirë, 24 por të qëndruarit në mish është më i nevojshëm për ju. 

• Pali po flet për njeriun e brendshëm, njeriun frymëror. 

 

2 Korintasve 4:16 
16 Prandaj nuk na lëshon zemra; por, edhe pse njeriu ynë i jashtëm shkon në shkatërrim, ai i brendshëm përtërihet nga dita 

në ditë. 
 

1.    Ka njeri të brendshëm dhe njeri të jashtëm. 

2.  Njeriu i jashtëm është vetëm streha ku ti jeton. 

3.  Njeriu i brendshëm është vetvetja jote e vërtetë. 
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4.  Njeriu i brendshëm nuk plaket kurrë; ai ripërtërihet çdo ditë. 
5.  Njeriu i brendshëm është njeriu frymëror. 

6.  Fryma e njeriut është drita e Perëndisë. 

7.    Perëndia do të na drejtojë përmes frymës tonë. 

8.    Te Gjoni 3:6-7, Jezusi nuk po fliste për një lindje fizike, por për një lindje frymërore.  

9.    Pjesa e njeriut që rilind sërish është fryma e tij. 

10.  Fryma e njeriut merr jetën e përjetshme – jetën e Perëndisë dhe natyrën e Perëndisë. 

11.  Fryma e njeriut bëhet një krijesë e re në Krishtin. 

12.  Pali e quan frymën e njeriut njeriu i brendshëm. Pjetri e quan frymën e njeriut “njeriu i fshehtë i zemrës”. 
13.  Kur Bibla flet për zemrën, nënkupton frymën. 

 

2 Korintasve 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. 

 

1. Kur ti lind sërish dhe bëhesh një krijesë e re, nuk merr një trup të ri. 
2. Njeriu i jashtëm nuk ndryshon. 

3. Ai e bën njeriun e brendshëm një njeri të ri në Krishtin, një krijesë të re, një krijim të ri. 
 

3. – Ndërgjegjësimi frymëror 
 

1 Thesalonikasve 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.  
 

1.    Sa më të ndërgjegjshëm bëhemi frymërisht, aq më reale do të bëhen gjërat frymërore për ne. 

2.    Perëndia na udhëheq përmes frymës tonë. 

3.    Bëhu me tepër i ndërgjegjshëm për frymën, më i ndërgjegjshëm për njeriun e brendshëm. 
4.    Ne jemi krijesa frymërore, të krijuar nga Perëndia në Jezusin. 

5.    Besimi është fryma e zemrës. 
 

 4. – Ndryshimi midis frymës dhe shpirtit 
 

Hebrenjve 4:12 
12 Sepse fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese, më e mprehtë se çdo shpatë me dy tehe dhe depërton deri në ndarjen 

e shpirtit dhe të frymës, të nyjeve dhe të palcave, dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës. 
 

1.    Fryma dhe shpirti nuk janë e njëjta gjë. 

2.    Vetëm fjala e Perëndisë mund të ndajë frymën dhe shpirtin. 

3.    Me anë të frymës time unë kontaktoj me botën frymërore, me anë të shpirtit kontaktoj botën intelektuale, me anë të  
       trupit kontaktoj me botën fizike. 
 

1 Korintasve 14:13-14  
13 Prandaj ai që flet një gjuhë tjetër, le të lutet që të mund ta interpretojë, 14 sepse, në qoftë se unë lutem në një gjuhë tjetër, 

fryma im lutet, por mendja ime është e pafrytshme. 
 

Gjoni 7:37-39  
37 Ditën e fundit, në ditën e madhe të festës, Jezusi u çua në këmbë dhe thirri duke thënë: “Nëse dikush ka etje, le të vijë tek 

unë e të pijë. 38 Ai që beson në mua, siç ka thënë Shkrimi, nga brendësia e tij do të burojnë lumenj uji të gjallë”. 39 Por këtë ai 

e tha për Frymën, që do të merrnin ata që do të besonin në të; sepse Fryma e Shenjtë në fakt nuk ishte dhënë ende, sepse 

Jezusi ende nuk ishte përlëvduar. 
 

1. Fryma e njeriut është pjesa e njeriut që lind sërish. 

2. Është njeriu frymëror që bëhet një krijesë e re në Krishtin Jezus. 

3. Shpirti nuk është krijesa më e brendshme. Është fryma, e cila lind sërish dhe ripërtërihet nga Fjala. 
4. Shpëtimi i shpirtit është një proces.  
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        5.     Fryma e një njeriu, njeriu më i brendshëm, njeriu i vërtetë, merr jetën e përjetshme dhe lind sërish.  
                 Por ai duhet të merret akoma me intelektin dhe emocionet e tij (që përbëjnë shpirtin e tij). Ato nuk janë të  
                 lindura sërish; ato duhet të ripërtërihen. 
 

Romakëve 12:2 
2 Dhe 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. 

1. Shpirtrat tanë duhet të ripërtërihen ose, thënë ndryshe, të ndryshojnë. 

2. Shpirti i njeriut shpëtohet, ose ndryshohet, kur mendja e tij ripërtërihet me anë të fjalës së Perëndisë. 
3. Është Fjala e Perëndisë që shpëton shpirtrat tanë, ripërtërin mendjet tona dhe ndryshon shpirtrat tanë. 

 

5. – Njeriu i brendshëm duhet të kontrollojë njeriun e jashtëm 
 
Romakëve 12:1  
1 O vëllezër, po ju bëj thirrje, nëpërmjet dhembshurisë së Perëndisë, ta paraqisni trupin tuaj si fli të gjallë, të shenjtëruar, të  

   pëlqyer te Perëndia, që është shërbesa juaj e mënçur.  

• Ne nuk duhet të vdesim për veten, ne jemi bërë një person i ri. Duhet të kryqëzojmë mishin. 
 
1 Korintasve 9:27  
27 madje e mundoj trupin tim dhe e nënshtroj, se mos, pasi t’u kem predikuar të tjerëve, të bëhem për t’u përjashtuar. 

1. Pali ia nënshtroi trupin e tij njeriut të brendshëm. 

2. Njeriu i brendshëm duhet të dominojë mbi njeriun e jashtëm. 

3. Me anë të frymës tënde Perëndia do të të udhëheqë ty. 

 

6. – Si e drejton Perëndia besimtarin e rilindur 
 

Romakëve 8:16  
16 Vetë Fryma i dëshmon frymës sonë se ne jemi bij të Perëndisë,  

1. Të qënit i udhëhequr nga njeriu i brendshëm është rruga kryesore, ose rruga e vetme që Perëndia i udhëheq të 

gjithë fëmijët e Tij. 

2. Një i krishterë nën Dhiatën e Re nuk duhet të kërkojë udhëheqje përmes profetëve. 
3. Të kërkosh udhëheqje përmes profetëve nuk vjen nga Shkrimet. 

4. Shërbesa e profetit të Dhiatës së Re është vetëm për të konfirmuar atë që njerëzit kanë tashmë në frymërat e 
tyre. 

5. Në Dhiatën e Vjetër, vetëm prifti, profeti dhe mbreti ishin të vajosur nga Fryma e Shenjtë për të qëndruar në ato 

                pozicione. 

6. Në Dhiatën e Vjetër, njerëzit kërkonin udhëheqje me anë të profetëve, sepse ai kishte Frymën e Perëndisë. 

7. Në Dhiatën e Re, ne nuk kemi thjeshtë vetëm Frymën e Perëndisë mbi ne, por kemi vetë Atë në ne. 
8. Dëshmitari i brendshëm është po aq mbinatyror sa udhëheqja përmes vizioneve. 

9. Shumë njerëz kërkojnë gjëra spektakolare dhe humbasin të mbinatyrshmen. 
 

7. – Fryma e Shenjtë na drejton përmes frymës tonë 
 
1 Gjonit 5:10 
10 Ai që beson në Birin e Perëndisë ka këtë dëshmi në vetvete; ai që nuk beson te Perëndia, e ka bërë atë gënjeshtar, sepse 

nuk i besoi dëshmisë që Perëndia dha për Birin e tij. 
 

Romakëve 8:14  
14 Sepse të gjithë ata që udhëhiqen nga Fryma e Perëndisë janë bij të Perëndisë. 
 

Romakëve 8:16 
16 Vetë Fryma i dëshmon frymës sonë se ne jemi bij të Perëndisë 

1. Fryma e Shenjtë do të na udhëheqë ne.  
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2. Ne e dimë që jemi fëmijë të Perëndisë, sepse “Fryma e Tij i dëshmon frymës tonë”. 

 

8. – Perëndia jeton në ne me anë të Frymës së Tij 
 

Ezekieli 36:26, 27  
26 Do t’ju jap një zemër të re dhe do të shtie brenda jush një shpirt të ri; do të heq nga mishi juaj zemrën prej guri dhe do t’ju 

jap zemër prej mishi. 27 Do të vë brenda jush Shpirtin tim dhe do të bëj që ju të ecni sipas statuteve të mia, dhe ju do të 

respektoni dhe do të zbatoni në praktikë dekretet e mia. 

 

1. Perëndia ka një mënyrë më të mirë për fëmijet e tij, dhe jo thjesht rastësisht. 

2. Perëndia nuk banon në banesa tokësore (godina). Ai banon në ne. 

 

9. – Perëndia na drejton me anë të dëshmisë së brendshme 
 

Psalmi 18:28  
28 ti në fakt je ai që bën të shkëlqejë llambën time; o Zot, Perëndia im, ti ndriçon errësirën time. 

 

1. Perëndia na udhëheq përmes një zëri të brendshëm, si dhe me anë të një dëshmitari të brendshëm. 

2. Shumë herë ne e injorojmë dëshmitarin e brendshëm. 

3. Kur ne kërkojmë spektakolaren, humbasim të mbinatyrshmen.  
4. Perëndia i udhëheq fëmijët e tij në radhë të parë përmes dëshmitarit të brendshëm. 

 

10. – Njeriu yt i brendshëm ka një zë 
 

Romakët 9:1 
1 Unë them të vërtetën në Krishtin, nuk gënjej dhe jep dëshmi me mua ndërgjegjja ime me anë të Frymës së Shenjtë. 

 

1. Rruga e parë me anë të së cilës Fryma na udhëheq është përmes dëshmitarit të brendshëm. 

2. Rruga e dytë është përmes zërit të brendshëm. 

3. Njeriu i brendshëm, i cili është një njeri frymëror, ka një zë. 

4. Ne e quajmë këtë zë të njeriut të brendshëm “ndërgjegjje”, ose zëri i qetë i ulët. 
5. Fryma jote ka një zë, fryma jote do të të flasë ty. 

6. Kur Fryma e Shenjtë flet, është më autoritare. 

7. Zëri i qetë i ulët është zëri i frymës tonë që flet. 

 

11. – Të drejtohesh nga ndërgjegja 
 

1. Këto gjëra ndodhin në frymën e njeriut, tek njeriu i brendshëm. Ai është në radhë të parë një krijesë e re, një 

njeri krejt i ri në Krishtin. Në radhë të dytë, gjërat e vjetra kanë shkuar, natyra e djallit është larguar. Në radhë të 
tretë, të gjitha gjërat janë bërë të reja në frymë, jo në mendje apo trup. 

2. Tani ai ka natyrën e Perëndisë në frymën e tij, por akoma mban personalitetin që Perëndia i ka dhënë. 

3. Një person që nuk ka lindur sërish nuk mund të ndjekë dot zërin e ndërgjegjjes së tij. Pasi Fryma e tij nuk është 
ripërtërirë. 

4. Kur ti ke brenda teje jetën dhe natyrën e Perëndisë, ndërgjegjja nuk do të të lejojë të bësh çfarëdolloj gjëje. 
 

12. – Ndryshimi midis: të lindësh nga Fryma dhe të mbushesh me Frymën 
 

1. Ka ndryshim midis të qënit i rilindur nga Fryma dhe i mbushur me Frymën. 
2. Një i krishterë i rilindur mund të jetë i mbushur me të njëjtën Frymë që tashmë e ka brenda tij. 
3. Lindja e re është një burim uji në ty, që buron në jetë të brendshme. 

4. Mbushja e Frymës së Shenjtë është lumenj, jo thjesht një lumë. 

5. Bëhet fjalë për përvojën që vjen pas rilindjes kur ti je me Frymën. Dhe si rezultat, nga brendësia më e thellë, ose 

nga fryma, rrjedhin lumenj uji të gjallë.  
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13. – Fryma e Shenjtë brenda teje i di gjërat 
2 Korintasve 6:16 
16 Dhe çfarë marrëveshje ka tempulli i Perëndisë me idhujt? Sepse ju jeni tempulli i Perëndisë së gjallë, sikurse tha Perëndia: 

“Unë do të banoj në mes tyre, dhe do të ec ndër ta; do të jem Perëndia i tyre dhe ata do të jenë populli im”. 
 

1. Fryma e Shenjtë jeton brenda teje. Ai komunikon me ty me anë të frymës tënde, jo drejtpërdrejt me mendjen 

tënde. 
2. Është fryma jote që merr gjërat nga Fryma e Shenjtë dhe pastaj ia kalon ato mendjes tënde me anë të një intuite 

dhe dëshmie të brendshme. 
3. Fryma jote i di gjërat që mendja jote nuk i di, sepse Fryma e Shenjtë është në frymën tënde. 

4. Besimi vjen nga fryma. 

5. Mëso të zhvillosh njeriun tënd frymëror. 
 

14. – Fryma e Shenjtë bind, fryma jote dënon 
 

1 Gjonit 3:20, 21  
20 sepse, po të na dënojë zemra jonë, Perëndia është më i madh se zemra jonë dhe njeh çdo gjë. 21 Shumë të dashur, nëse 
zemra jonë nuk na dënon, kemi siguri para Perëndisë. 
 

1. Fryma e Shenjtë nuk të dënon në rast se gabon si i krishterë. 

2. Është fryma jote që të dënon. 
 

Gjoni 16:7-9 
7 Megjithatë unë ju them të vërtetën: është mirë për ju që unë të shkoj, sepse, po nuk shkova, nuk do të vijë te ju Ngushëlluesi; 

por, po shkova, unë do t’jua dërgoj. 8 Dhe kur të ketë ardhur, ai do ta bindë botën për mëkat, për drejtësi dhe për gjykim. 9Për 

mëkat, sepse nuk besojnë në mua; 
 

1. Jezusi tha që mëkati i vetëm për të cilin Fryma e Shenjtë do të bindë botën, është mëkati i refuzimit të Jezusit 
(Gjoni 16:7-9). 

2. Është pikërisht ndërgjegja jote, zëri i frymës tënde që e di se kur ke gabuar. 
3. Fryma e Shenjtë është aty për të më ngushëlluar, për të më ndihmuar dhe për të më treguar rrugën e kthimit. 

 

Gjoni 14:16-17 
16 Dhe unë do t’i lutem Atit dhe ai do t’ju japë një Ngushëllues tjetër, që do të qëndrojë përgjithmonë me ju, 17 Frymën e së 

Vërtetës, që bota nuk mund ta marrë, sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh; por ju e njihni, sepse qëndron me ju dhe do të jetë në 

ju. 

1. Ndërgjegja jote është zëri i frymës 

2. Bibla flet madje edhe për të krishterë që e kanë ndërgjegjen të ngurtësuar. 
 

1 Timoteut 4:2  
2 që flasin gënjeshtra me hipokrizi, të damkosur në ndërgjegjjen e tyre, 
 

1. Ndjenjat janë zëri i trupit. Arsyetimi është zëri i shpirtit dhe i mendjes. Ndërgjegja është zëri i frymës tënde. 
2. Bazoje besimin tënd tek fjala, jo tek ndjenjat e tua. 

3. Shikoje veten si një i krishterë i rilindur, i mbushur me Frymën, ashtu si Fjala thotë për ty. 

4. Është fryma jote, ajo së cilës Fryma e Shenjtë i jep dëshmi. 
 

15. – Fryma e Shenjtë të sjell gjërat në kujtesë 
 

Gjoni 16:13 
13 Por, kur të vijë ai, Fryma e së vërtetës, ai do t’ju prijë në çdo të vërtetë, sepse ai nuk do të flasë nga vetja, por do të thotë 

gjitha ato gjëra që ka dëgjuar dhe do t’ju kumtojë gjërat që do vijnë. 

  

1. Fryma e Shenjtë ia kalon mesazhin e Perëndisë frymës tënde – qoftë me anë të një dëshmie të brendshme, ose 

me anë të një zëri të qetë të ulët (ndërgjegja jote). 
2. Fryma e Shenjtë do të të tregojë gjërat që do të vijnë.  
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3. Fryma e Shenjtë do të të tregojë dhe Ai do të t’i sjellë të gjitha gjërat në kujtesë në rast se ti do të mësosh të  

                bashkëpunosh me Atë. 
4. Të gjitha drejtimet që jep Perëndia, janë të mbinatyrshme. Por, disa nuk janë aq shume spektakolare. 

 

16. – Fryma e Shenjtë dhe Fjala përputhen 

1 Thesalonikasve 5:21 
21 Provoni të gjitha, mbani të mirën.  

1. Fjala e Perëndisë dhe Fryma e Perëndisë përputhen me njëra-tjetrën. 

2. Kur Fryma e Perëndisë të flet, do të jetë gjithmonë sipas Fjalës së Perëndisë. 

3. Ti mund të gjykosh nëse “zbulesat” janë të vërteta apo të gabuara thjesht duke i gjykuar me anë të Fjalës. 

4. Ne nuk duhet të presim për zëra. Ne nuk duhet të ndjekim zërat. Ne duhet të ndjekim Fjalën e Perëndisë. 
5. Ne nuk duhet të pranojmë çdo gjë pa e hetuar më parë në dritën e Fjalës së Perëndisë. 

 

17. – Rëndësia e ripërtëritjes së mendjes 
 

Fjalët e urta 20,27 
27 Shpirti i njeriut është llamba e Zotit, që vëzhgon tërë skutat më të fshehta të zemrës. 

1. Nëse je një i krishterë i mbushur me Frymën, njeriu yt i brendshëm e ka Frymën e Shenjtë në plotësinë e Tij, jo 
me masë. 

2. Nuk është njeriu i brendshëm që do të bëjë gabime, por njeriu i jashtëm (mishi).  
3. Në rast se ti vazhdon të lejosh mishin tënd që të dominojë mbi ty, ti do të vazhdosh të mos kesh sukses. 
4. Në rast se ti nuk e ripërtërin mendjen tënde me fjalën e Perëndisë, ti do të vazhdosh të mos kesh sukses. 

5. Në rast se ti nuk e ripërtërin mendjen tënde me Fjalën e Perëndisë, mendja apo të menduarit yt i papërtërirë do 
të  vazhdojë të dominojë frymën tënde, dhe kjo do të të mbajë ty akoma një bebe apo një të krishterë mishor. 

 

1 Korintasve 3:1-3 
1 Dhe unë, o vëllezër, nuk munda t’ju flas si njerëz frymëror, por ju fola si njerëz të mishit, si foshnja në Krisht. 2 Ju dhashë 

qumësht për të pirë dhe nuk ju dhashë ushqim të fortë, sepse nuk ishit në gjendje ta asimilonit, madje edhe tani jo, sepse jeni 

akoma të mishit; 3në fakt sepse midis jush ka smirë, grindje e përçarje a nuk jeni të mishit dhe a nuk ecni sipas mënyrës së 

njerëzve?  

• Kur mendja jote është e ripërtërirë me Fjalën, atëherë mendja jote do të bjerë në ujdi me frymën tënde dhe jo 
me mishin tënd 

 

2 Pjetrit 1:4 
4 me anë të të cilave na u dhuruan premtimet e çmueshme dhe shumë të mëdha, që nëpërmjet tyre të bëheni pjestarë të 

natyrës hyjnore, duke i shpëtuar prishjes që është në botë për shkak të lakmisë. 

• Në rast se ne kemi natyrën hyjnore brenda nesh, fryma jonë nuk do të na thotë të bëjmë diçka të gabuar. 
 

18. – Të kërkosh drejtim 
 

Veprat e Apostujve 27:10 
9 Kishte kaluar shumë kohë dhe lundrimi ishte bërë i rrezikshëm, sepse kishte kaluar edhe koha e agjërimit të vjeshtës. Atëherë 

Pali i këshilloi 10 e u tha: “Burra, unë mendoj se lundrimi do të jetë i rrezikshëm e do të humbasim jo vetëm për ngarkesën dhe 

anijen, por edhe jetët tona. Pali tha, “Unë mendoj. . .” Ai nuk  tha, unë kam një zbulesë...”, por tha “ unë mendoj"   
 

1. Pali tha: "Unë e perceptoj. . . "Ai nuk tha, unë kam një zbulesë. Ai tha, unë e perceptoj " 

2. Pali mendonte (konceptonte) me anë të dëshmisë së brendshme. 

3. Ndërsa ne bëhemi më shumë të vetëdijshëm në frymë, ne mësojmë se si të bashëpunojmë më mirë me Atë.   

4. Ndonjëherë disa njerëz marrin drejtim me anë të një vizioni, të tjerë me anë të një engjëlli që i është shfaqur dhe 

u ka treguar se çfarë të bëjnë. 

5. Shpeshherë, ndërkohë që Perëndia përpiqet t’i dëshmojë frymës tonë, ne nuk dëgjojmë sepse duam një vizion 
apo një engjëll. 

6. Ne nuk kemi të drejtë të kërkojmë një vizion apo engjëll. 

7. Ne kemi nevojë t’i shërbejmë Zotit dhe më pas, në këtë atmosferë Fryma e Shenjtë mund të na flasë. 

8. Ai nuk flet për Veten e Tij, por çdo gjë që Ai dëgjon, atë thotë (p.sh. nga Ati tek Jezusi).  
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19. – Të marrësh me anë të profecisë 
 

1 Korintasve 14:1 
1 Kërkoni dashurinë dhe lypni me zemër të zjarrtë dhuntitë frymërore, por sidomos që të mund të profetizoni. 
 

1. “A janë të gjithë apostuj? A janë të gjithë profetë? A janë të gjithë mësues? A bëjnë të gjithë mrekulli?” 

2. Tek Veprat 21:8-14, ka dy gjëra të ndryshme që veprojnë: dhuntia e profecisë dhe shërbesa e profetit. 
3. Nëse dikush profetizon, kjo nuk e bën atë profet. 

4. Dhuntia e profecisë është t’u flasësh njerëzve për ndërtim, nxitje dhe ngushëllim. 

5. Profecia është një shprehi mbinatyrore në një gjuhë të njohur. 

6. Që dikush të jetë profet, duhet të qëndrojë në këtë pozicion dhe ta përdorë atë shërbesë. 

7. Në dhuntinë e thjeshtë të profecisë nuk ka parashikim e apo prognoza. 
8. Një profet ka dhuntitë e zbulesës (fjalën e urtësisë, fjalën e njohurisë, dhe/ose dallimin e frymërave), në 

bashkëpunim me profecinë. 

9. Profecitë ti i gjykon më atë të Fjalës së Perëndisë. 

10. Në rast se profecia nuk është sipas Fjalës së Perëndisë, nuk është e vërtetë. 

11. Profecitë personale ti duhet t’i gjykosh me atë që ti ke në frymën tënde. 
12. Mos e ndërto jetën tënde mbi profecitë apo ta drejtosh jetën tënde me anë të profecive. 

13. Ndërtoje jetën tënde mbi Fjalën. 
 

1 Korintasve 14:32 
32 Frymërat e profetëve u nënshtrohen profetëve. 
 

Veprat 13:2 
2 Dhe, ndërsa po kryenin shërbesën e Zotit dhe po agjëronin, Fryma e Shenjtë tha: “M’i ndani veç Barnabën dhe Saulin për 

veprën për të cilën i kam thirrur.” 
 

1. Ata ishin tashmë të thirrur; ky ishte një konfirmim. 

2. Në rast se profecia nuk merr dëshmim apo të konfirmojë diçka që ti e ke tashmë, mos e prano këtë profeci 
personale. 

 

20. – Të drejtohesh nga një vizion 
 

1. Ndonjëherë Perëndia drejton me anë të vizioneve. 

2. Ka tre lloje vizionesh: vizione frymërore, ekstazë dhe vizione të hapura. 
3. Në një vizion frymëror, ti shikon me sytë e frymës tënde, jo me sytë fizikë. 

4. Lloji i dytë i vizionit është kur dikush bie në ekstazë, ku shqisat e tua fizike pezullohen. 

5. Lloji i tretë i vizionit është një vizion i hapur, ku shqisat e tua fizike janë funksionale dhe vazhdojnë të punojnë. 

 
21. – Mos e ndrydh drejtimin e frymës tënde 

 

1. Pali kishte një perceptim të brendshëm, një paralajmërim të brendshëm, një dëshmi të brendshme që udhëtimi 

do të bëhej i rrezikshëm. 

2. Kjo është mënyra kryesore që Perëndia na drejton. 

3. Fryma e Shenjtë që banon në frymën tonë duhet të komunikojë me ne përmes frymës tonë dhe jo përmes 
mendjes tonë. 

4. Çdokush që e mbyll frymën e tij dhe nuk e dëgjon kurrë, (sepse fryma e njeriut është drita e Zotit), jeta e tij 
rrënohet dhe bëhet pre e lehtë e njerëzve egoistë dhe mashtrues. 

5. Ti nuk duhet të kërkosh drejtim, kur Bibla të ka thënë tashmë se çfarë duhet të bësh. 
6. Bibla të tregon se si të veprosh në çdo rrethanë në jetë. 

 

22. – Trajno, zhvillo dhe eduko frymën tënde 
 

Fjalët e Urta 20:27 
27 Shpirti i njeriut është llamba e Zotit, që vëzhgon tërë skutat më të fshehta të zemrës.  



                                                                                                                                              8 | 8 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 

 

 

 

1. Zoti na ndriçon dhe na drejton nëpërmjet frymës tonë. 

2. Ne jemi qënie frymërore, jo vetëm qënie mendore dhe fizike.  

3. Ne duhet të zhvillojmë frymën tonë, në mënyrë që ajo të bëhet udhëzues më i sigurtë. 

4. Ne kemi zhvilluar trupin dhe shpirtin (mendjen), por e kemi lënë të paprekur shpirtin e njeriut. 

5. Ne e trajnojmë dhe e zhvillojmë frymën tonë njerëzore me anë të: 

                 - Meditimit të Fjalës 

                 - Praktikimit të Fjalës, duke i dhënë Fjalës vendin e parë. 

                 - Duke iu bindur menjëherë zërit të frymës tënde. 

 

Jozueu 1:8 
8 Ky libër i ligjit mos u ndaftë kurrë nga goja jote, por mendohu për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh simbas të gjitha 

atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua, atëherë do të përparosh.. 

 

1. Fjala ne hebraisht “meditoj” ka edhe këtë kuptim: pëshpëris. 

2. Ji një bërës i Fjalës, duke e bërë në çdo rrethanë atë që Fjala të thotë të bësh. 

3. Një lutje plot me shqetësim dhe merak, nuk funksionon. 

 
Filipianëve 4:7 
7 Dhe paqja e Perëndisë, që ia tejkalon çdo zgjuarësie, do të ruajë zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. 

 

1. Ti nuk mund ta kesh këtë paqe tek Filipianët 4:7 pa qenë një bërës i Fjalës.  
2. Ti nuk mund të jesh një bërës i Fjalës dhe të flasësh në mosbesim.  
3. 3.Trajnimi, zhvillimi, edukimi i frymës tonë vjen duke i dhënë Fjalës së Perëndisë vendin e parë në jetët tona. 

4. Fryma jote e re ka jetën dhe natyrën e Perëndisë. 

 

1 Korintasve 14:2  
2 sepse ai që flet një gjuhë tjetër nuk u flet njerëzve, por Perëndisë; sepse askush nuk e kupton, por ai në frymë flet mistere. 

 

1. Është fryma jote që lutet kur ti lutesh në gjuhë. Fryma e Shenjtë ta jep të shprehesh.  

2. Besimi është nga fryma. 

 

 

 

 

 

 

 

Mënyra e parë: dëshmia e brendshme! 
 

Mënyra e dytë: zëri i brendshëm! 
 

Mënyra e tretë është zëri i Frymës së Shenjtë! 
 

 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
 


