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1.18 - Të jetosh në të mbinatyrshmen natyrshëm.
(1.18 - Living In The Supernatural - Naturally)

(Shkrimet nga ALBB)
Shkrimet bazë:
Gal. 5: 16-18
(Ecja në Frymë)
16. Dhe unë them: Ecni sipas Frymës dhe nuk do ta përmbushni dëshirat e mishit, 17 sepse mishi ka dëshira kundër Frymës,
dhe Fryma ka dëshira kundër mishit; dhe këto janë të kundërta me njëra-tjetrën, që ju të mos bëni ato që dëshironi. 18 Por
në qoftë se udhëhiqeni nga Fryma, ju nuk jeni nën ligj.
2 Kor. 4:18
18. Ndërsa ne nuk i drejtojmë sytë ndaj gjërave që duken, por ndaj gjërave që nuk shihen, sepse gjërat që duken janë për
një kohë, kurse ato që nuk shihen janë të përjetshme.
•

Sfera frymërore është sfera e përjetshme, ajo është e përhershme dhe nuk mund të ndryshojë, por gjithçka në
sferën natyrore është e përkohshme dhe mund të ndryshojë.

•

Si? Duke e ditur kush dhe çfarë ne jemi dhe duke vepruar në frymën dhe në Fjalën e Perëndisë!

1. Ç'është saktësisht njeriu?
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.
•
•

Thote se Perëndia na bëri në imazhin e tij dhe që të ketë autoritet mbi të gjithë tokën.
Njeriu është krijuar në tre pjesë, Ai është një frymë, ai ka një shpirt (mendje, vullnet dhe emocione) dhe ai jeton
në një trup (1 Thes.5:23)

1 Kor. 15:44-49
44. Mbillet trup natyror dhe ringjallet trup frymëror. Ka trup natyror, ka edhe trup frymëror. Ekziston një trup natyror, dhe
një trup frymor. 45 Kështu edhe është shkruar: ''Njeriu i parë, Adami, u bë shpirt i gjallë; por Adami i fundit është Frymë që
jep jetë. Adami i fundit u bë një frymë jetëdhënëse. 46 Por frymërori nuk është më parë, por përpara është natyrori, pastaj
frymërori. 47 Njeriu i parë i bërë prej dheu, është tokësor; njeriu i dytë është Zoti nga qielli. 48 Siç është tokësori ashtu
janë dhe tokësorët; dhe siç është qiellori, të tillë do të jenë edhe qiellorët. 49 Dhe sikurse mbartëm shëmbëllimin e tokësorit,
do të mbartim edhe shëmbëllimin e qiellorit.
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.
•
•
•

Rendi hyjnor është 1. fryma, 2. shpirti dhe 3. trupi juaj, fryma jote duhet të jetë në fronin e jetës tënde dhe jo të
tjerat.
Njeriu është krijuar të veprojë natyrshëm në frymë.
Njerëzit vendas që nga aborigjenët në Australi, Azi dhe Afrikë, deri tek indianët e kuq amerikanë kanë mësuar të
jetojnë në botën mbinatyrore të frymës, duke jetuar në të njëjtën kohë në botën natyrore.

Të krishterët e sotëm në vendet perëndimore zotërohen nga mendja e tyre dhe ata kanë humbur shikimin mbi frymën e
tyre. Njeriu u krijua nga një krijues hyjnor, për të vepruar si në botën mbinatyrore ashtu edhe në atë natyrore.
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1.18 - Të jetosh në të mbinatyrshmen natyrshëm.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fryma ime kontakton Perëndinë në sferën e frymës.
Shpirti im kontakton pjesën time të vetes (vetë-vetëdijes)
Trupi im dhe shqisat (shikimi, dëgjimi, nuhatja, shija dhe prekja) kontaktojnë sferën natyrore (në të cilën jetoj).
Nga fryma ime vjen me "fuqi frymërore që quhet besim" dhe ushqehet me fjalën e Perëndisë.
nga shpirti im (mendja) vjen "fuqia e vullnetit " dhe ushqehet me lexim.
Nga trupi fizik vjen "fuqia e forcës" për të vazhduar dhe ushqehet me ushqim natyral.
Faktori vendimtar midis sfera frymërore dhe asaj natyrore është mendja, mendja jote duhet të ripërtërihet sipas
Fjalës së Perëndisë.

2. - Si të ecim në Frymë?
Gal. 5:16
Thotë se kur ecën në Frymë, nuk do të përmbushësh dëshirat e mishit, ose me fjalë të tjera kur ecën në rrugët e Perëndisë
nuk do të përmbushësh dëshirat e mishit dhe të shpirtit.
•
•

Duke dëgjuar zërin e shpirtit tonë njerëzor (ndërgjegjja jonë) dhe duke iu bindur asaj.
Fryma e Shenjtë i flet frymës tonë njerëzore dhe pastaj fryma jonë na flet ne.

Jeta e krishterë është e thjeshtë, është e lehtë të dëgjosh zërin e Perëndisë, të veprosh në të mbinatyrshmen,
Fjala e Perëndisë thotë se të gjithë ata që udhëhiqen nga Fryma e Perëndisë, këta janë bijtë e Perëndisë.
•
•

Mëso të ndash veten tënde nga shqisat e tua kur bëhet fjalë për gjërat e Perëndisë.
Drejtimi frymëror në përgjithësi vjen me anë të zërit të brendshëm, drejtimit ose dëshmisë së qetë të brendshme.

ËSHTË SHUMË E NATYRSHME PËR NE TË JEMI FRYMËRORË DHE ËSHTË SHUMË FRYMËRORE QË NE
TË JEMI TË NATYRSHËM.
Pika për udhëzime:
1.
2.
3.
4.

Perëndia kontakton, komunikon direkt nëpërmjet frymës tonë dhe jo nëpërmjet mendjes, shqisave apo
emocioneve tona.
Fryma e Shenjtë kurrë, kurrë nuk kundërshton Fjalën e shkruar të Perëndisë - krahaso atë që dëgjon me Fjalën.
Fryma e Shenjtë nuk detyron kurrë, Ai është një zotëri, dhe gjithmonë kur ka presion kjo nuk është nga Perëndia.
Fryma e Shenjtë dëshiron të komunikojë me ty, të të udhëheqë dhe të të udhëzojë - mos harro se udhëheqja do
të vijë si një dëshmi e qetë e brendshme, një ide dhe një intuitë.

3. Le të jetë ndërgjegja jote udhëzuesi yt.
•

Në "ditët e fundit" njerëzit do të largohen nga Perëndia, zemrat e tyre do të ftohen.

1 Tim.4: 1-2
1
Dhe Fryma e thotë shkoqur se në kohët e fundit disa do ta mohojnë besimin, duke u vënë veshin frymëve gënjeshtare dhe
doktrinave të demonëve, 2 që flasin gënjeshtra me hipokrizi, të damkosur në ndërgjegjen e tyre, (ALBB)
•

Injorimi i zërit të frymës tënde (ndërgjegjjes tënde) do të të ngurtësojë dhe do të të bëjë të pandjeshëm ndaj
Frymës së Shenjtë.
• Shembull i një tregtari dhe i duarve të tij - me kallo.
• shënim: Nëse mendja nuk rinovohet vazhdimisht dhe fryma nuk ushqehet me Fjalën e Perëndisë, atëherë
ndërgjegjja humbet shumë nga besueshmëria dhe fuqia e saj.
• Ndërsa ndërgjegjja injorohet, ajo ngurtësohet dhe ne bëhemi të pandjeshëm frymërisht dhe më pas sundohemi
nga shpirti ynë. Kur ndodh kjo ne bëhemi të hapur për çdo erë doktrine, duke përfshirë edhe doktrinat e
demonëve.
(Fjalët e urta 20:27).
27. Shpirti i njeriut është llamba e Zotit, që vëzhgon tërë skutat më të fshehta të zemrës.
•

Çdo dritë, çdo zbulesë që ti merr nga Perëndia do të vijë nëpërmjet shpirtit tënd dhe mendjes.
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1.18 - Të jetosh në të mbinatyrshmen natyrshëm.
Rom.9: 1 Pali thotë;
1 Unë them të vërtetën në Krishtin, nuk gënjej dhe jep dëshmi me mua ndërgjegjja ime me anë të Frymës së Shenjtë; 2 kam
një trishtim të madh dhe një dhembje të vazhdueshme në zemrën time.

4. Aplikimi praktik në jetë
•

Çdo gjë që merr nga Perëndia vjen nëpërmjet besimit dhe besimi është thelbi i gjërave të dëshiruara.

1 Gjonit 3: 21-22 thotë;
21
Shumë të dashur, nëse zemra jonë nuk na dënon, kemi siguri para Perëndisë; 22 dhe ç'të kërkojmë, e marrim nga ai, sepse
zbatojmë urdhërimet e tij dhe bëjmë gjërat që janë të pëlqyera prej tij. (ALBB)
•
•
•

Ndërgjegjja është zëri i frymës njerëzore dhe ai flet me zë të lartë dhe qartasi sa herë që shkelet Fjala e Perëndisë
(nëse ndërgjegjja jonë nuk është ngurtësuar).
Ndërgjegjja i bën roje besimit tonë.
Kur ndërgjegjja ime më dënon duke thënë që ajo për të cilën jam lutur është kundër Fjalës së Perëndisë, ose nëse
ndërgjegja ime thotë se unë e nuk besoj atë për të cilën jam lutur, zemra ime nuk arrin të prodhojë besimin e
duhur.

5. Si të zhvillojmë frymën njerëzore.
Zakaria 4: 6
6.'Jo për fuqinë dhe as për forcën, por për Frymën time", thotë Zoti i ushtrive.
Ti je një qenie frymërore që jeton përgjithmonë dhe ti duhet të fillosh të mendosh si një qenie frymërore, jo si një qenie
mendore apo fizike. Ti duhet të fillosh të stërvitesh për t'u lidhur me sferën e frymës.
•
•
•
•

Fillo të disiplinosh vetveten, ripërtëri mendjen me Fjalën e Perëndisë për të menduar dhe për të vepruar
frymërisht.
Unë jam ajo që Bibla thotë që jam - besoje!
Unë kam atë që ajo thotë se kam dhe unë mund të bëj çfarëdo që ajo thotë që unë mund të bëj.
Mos u sundo nga shpirti yt (mendja, vullneti ose emocionet), kjo bllokon lëvizjen e Frymës së Shenjtë.

Ne duhet t’i kujtojmë vetes se jemi shërbëtorë të frymës, jo vetëm të Fjalës. Shërbesa ideale është ajo
që mund të mësojë Fjalën dhe të veprojë në dhuntitë e Frymës.
•
•

Jezusi është shembulli ynë kur ai mësoi Fjalën e Perëndisë pothuajse gjithmonë para se Ai të vepronte në
shërbesën e shërimit ose në atë të mbinatyrshme.
Së pari Fjala, pastaj shërbesa - kjo përfaqëson një jetë të balancuar frymërore.

6. Dy vajosjet nga Perëndia
1. Vajosja që vjen nga Fjala e Perëndisë - kjo vjen kur studion dhe kalon kohë në Fjalën, kjo nuk vjen me lutje dhe me
agjërim!
•

Ky vajosje të lejon të mësosh dhe të predikosh.

2. Vajosja që vjen nga lutja dhe agjërimi - kjo vjen kur kalon kohë duke u lutur në Frymë dhe duke agjëruar, nuk ka asnjë
mënyrë tjetër për ta marrë atë.
•
•
•

Ky vajosje të lejon të rrjedhësh në frymë.
Të dy vajosjet janë të ndara dhe nuk mund të zëvendësohen njëra me tjetrën.
Shumë njerëz po përpiqen të veprojnë në frymë duke përdorur ligjet e besimit, ose anasjelltas - por nuk
funksionon.

___________________________________________________________________________________________________________________________

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

4|4

1.18 - Të jetosh në të mbinatyrshmen natyrshëm.
Shembull: Shqiponja
Ajo ka dy krahë për të qëndruar në ajër, të dy krahët janë të rëndësishme.
Edhe ne si shqiponja duhet t'i kemi të dyja vajosjet të balancuara për lëvizjen e ardhshme të Frymës. Asnjëra nuk mund të
marrë vendin e tjetrës dhe as nuk është më e rëndësishme se tjetra. Të dyja janë thelbësore dhe plotësojnë
njëra-tjetrën.
•
•
•

Fjala pa Frymën - do të thahesh.
Fryma pa Fjalën - do të fryhesh.
Fjala dhe Fryma së bashku - ti do të rritesh dhe do të ngjitesh!

Fryma do të sigurojë vajosjen që shkatërron zgjedhën - ndërkohë që Fjala do të na mbajë në rrugë të drejtë
frymërisht.

7. Hapat për t'u bërë person i Frymës
1. Medito Fjalën e Perëndisë - për të ripërtërirë mendjet tona.
2. Lutja në Frymë - shumë kohë duke u lutur në Frymë, agjërimi dhe qetësia përpara Perëndisë na bëjnë të ndjeshëm ndaj
Tij!
3. Praktika Dëgjimi i zërit të Frymës - në gjëra praktike të përditshme (të vogla).
4. Jepi Fjalës vendin e parë në jetën tënde.
•

Ne duhet të stërvitemi për të qenë burra / gra të Frymës. Ne duhet të stërvitemi për të jetuar dhe për të ecur në
vetëdijen e njeriut tonë frymëror, Frymës së Shenjtë dhe sferës së frymës.

•

Megjithatë, përmes praktikës së rregullt ditore, duke filluar me gjëra të vogla, mund të mësojmë të dëgjojmë,
besimi bëhet i ndjeshëm dhe ndjekim udhëheqjen e ndërgjegjes sonë, zërin e frymës tonë të rikrijuar!

ËSHTË MËSE NATYRORE TË JESH FRYMËROR
DHE
PLOTËSISHT FRYMËRORE TË JESH NATYROR!

JEZUSI ËSHTË ZOT!
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