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2.09 - Ungjillëzimi botëror – Si është i mundur?
(2.09 - World Evangelism - How is it Possible?)
(Shkrimet nga ALBB)

1. Ungjillizimi Botëror - si është i mundur?
Mat.28: 18-20 (Jezusi u tha dishepujve)
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''.
•
•
•
•

Ose v.19 - Shkoni pra, dhe bëni dishepuj të gjitha kombet.
Perëndia na ka dhënë një urdhër për të shkuar - të gjithë ne jo vetëm dishepujt!
Si është e mundur të ungjillizosh gjithë botën atëherë?
Jezusi e kishte sekretin!

Lluka 4: 18-19
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''.
•
•

Është nga dhe nëpërmjet Frymës së Shenjtë - Ai është ai që e bën punën.
Ajo është bërë nga vajosja - Perëndia në mish duke bërë vetëm atë që Perëndia mund të bëjë!

DEFINICION - vajosja - derdhje, prekje dhe lyerje!
• Për ta kuptuar këtë, shkojmë tek Ezekieli, një hebre rob në Babiloni më shumë se 500 vjet para Krishtit Perëndia i foli atij shpesh në vizione.
Ezekieli 40: 1-4
Në vitin e njëzet e pesë të robërisë sonë, në fillim të vitit, ditën e dhjetë të muajit, në vitin e katërmbëdhjetë që nga pushtimi
i qytetit, po atë ditë dora e Zotit qe mbi mua dhe më çoi atje. 2 Në vegime të Perëndisë më çoi në vendin e Izraelit dhe më
la në një mal shumë të lartë, në anën jugore të të cilit ishte një ndërtim që i ngjante një qyteti. 3 Ai më çoi atje, dhe ja një
burrë, që dukej si prej bronzi, me në dorë një kordon prej liri dhe një kallam për të matur; ai rrinte më këmbë te porta. 4 Ky
burrë më tha: "Bir njeriu, shiko me sytë e tu, dëgjo me veshët e tu dhe kushtoji kujdes të gjitha gjërave që do të të tregoj,
sepse ty të kanë sjellë këtu që unë të t'i tregoj. Njoftoi shtëpisë së Izraelit të gjitha ato që ke për të parë". (ALBB)
1

Ezekieli e pa këtë njeri duke matur një tempull të ri që do të ishte në mal në Jerusalem, ku hebrenjtë do të adhuronin
një ditë Perëndinë.
• Ai u udhëzua mbi objektet, ligjet dhe sakrificat / adhurimet aktuale.
• Burri e çoi Ezekielin nga porta veriore dhe rreth e qark jashtë portës së jashtme, përballë lindjes drejt lumit Jordan.
• Atje Ezekieli mund të shihte ujin duke rrjedhur në anën e djathtë të Tempullit.
Ezekieli 47: 1-7
Ai më çoi përsëri në hyrje të tempullit, dhe ja disa ujëra dilnin nga poshtë pragut të tempullit në drejtim të lindjes, sepse
fasada e tempullit shikonte nga lindja; ujërat zbrisnin poshtë anës së djathtë të tempullit, në jug të altarit. 2 Pastaj më çoi
jashtë nëpërmjet portës veriore dhe më bëri të sillem jashtë deri në portën e jashtme, që shikon nga lindja; dhe ja, ujërat
buronin nga ana e djathtë. 3 Burri eci deri drejt lindjes me një litar të hollë në dorë dhe mati njëmijë kubitë, pastaj më bëri
të kapërcej ujërat, të cilat më arrinin deri; te kyçet e këmbëve. 4 Mati katërmijë kubitë të tjerë, pastaj më bëri të kapërcej
ujërat; më arrinin te kyçet e këmbëve. Mati katërmijë kubitë të tjerë, pastaj më bëri të kaloj ujërat; më arrinin deri te ijët.
5
Mati njëmijë kubitë të tjerë, ishte një lumë që nuk mund ta kapërceja, sepse ujërat e tij ishin shtuar; ishin ujëra në të
cilat duhet të notoja; një lumë që nuk mund të kapërcehej. 6 Ai me tha: "E pe, bir njeriu?". Pastaj më ktheu përsëri në
bregun e lumit. 7 Pas kthimit tim, ja mbi bregun e lumit shumë drurë nga një anë dhe nga ana tjetër.
1
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Vini re se Ezekieli u mor nga toka e thatë në ujërat e këtij lumi të lavdishëm - një pamje e përmbytjes jetësore të
Frymës së Shenjtë.
• Nga thatësia dhe vdekshmëria e fesë së ftohtë në realitetin e Frymës së Shenjtë.
• Që nga "përpara shpëtimit" tek i "rilindur".

2. Thellësia deri tek kyçi i këmbëve është minimumi i Zotit
4 herë engjëlli mati me kujdes 1.000 kubitë, duke e çuar njeriun e Perëndisë në shkallë (progresion).
Faza e parë: Ezekielin e çuan tek ujërat që ishin të thella deri tek kyçi i këmbës.
• Kontakti i drejtpërdrejtë me Frymën e Shenjtë është i mrekullueshëm, por nuk mbaron këtu.
• Mos u mjafto me minimumin e Perëndisë kur ka më shumë.
• Është një këshillë e mirë të mos ndjekësh një makinë të parkuar, pra, dikë që nuk shkon gjëkundi.
• Mos ndiq njerëzit, një kishë ose një pastor që janë të parkuar aty.
• Mos e krahaso veten me njerëz të tjerë që nuk janë në ujë të thellë as deri tek kyçi i këmbës - krahasoje veten
me një thellësi ku mund të shkosh!
Shumë njerëz kanë një potencial të madh në Zotin, por nuk dalin kurrë nga pishina e bebeve: duhet të jetë e vështirë të
notosh në 10 cm ujë.
• Charles Haddon Spurgeon shkroi: «Disa të krishterë e lundrojnë barkën e tyre në ujëra frymërore aq të cekëta
saqë anija zvarritet gjatë gjithë rrugës për në qiell, në vend që të lejojnë baticën t’i marrë tej».
• Shumë njerëz "i bëjnë gjërat vetë" dhe më pas i spërkasin veprat e tyre me ndonjë lutje.
• Jezusi urdhëroi të dalin në thellësi. Luka 5: 4.
• Jezusi premtoi se do të bënim vepra më të mëdha se Ai, sepse Ai do të dërgonte Frymën e Shenjtë - Gjoni 14: 1217.
• Kjo do të thotë se Ai do ta bënte punën, me fuqinë e Tij, vajosjen e Tij.
Jeta normale e të krishterëve është kjo: Ai do të jetë si një pemë e mbjellë gjatë brigjeve të ujit,
"Ai do të jetë si një pemë e mbjellë nga lumenj e ujit "Psalmi 1: 3.
• Suksesi i të krishterëve është në plotësinë e Frymës së Shenjtë!
• Kur të jesh në rrjedhën e ujit, do të ndryshosh!

3. Perëndia ka një qasje personale.
Pse burri maste vetëm 1,000 kubitë çdo herë?
• Ndonjëherë duam të kapërcejmë dhe të shkojmë në pozicionin prej 4.000 kubitësh.
• Perëndia e di se secili prej nesh është në pozita të ndryshme të rritjes frymërore dhe Ai kurrë nuk do të na hedhë
në një fund të thellë në mënyrë që të mbytemi. Ai e di se rritja jonë frymërore kërkon kohë.
• Engjëlli u udhëzua që së pari të "masë", pastaj të lëvizë. Perëndia mat aftësinë tonë individuale dhe pastaj na
udhëheq.
• Zoti na sjell me butësi dhe nuk na nxiton në mënyrë brutale. Në këtë mënyrë ne nuk dekurajohemi dhe as nuk na
rritet mendja.

4. Mëso të notosh.
A e di se çfarë do të thotë të notosh?
• Kur je duke notuar, ti je në një element tjetër, dhe vepron njëligj i ri.
• Ti duhet të relaksohesh dhe të pushon plotësisht mbi ujërat (e lumit). Sepse ujërat të mbajnë dhe të përkrahin.
• Notimi në të natyrshmen e nxjerr stresin jashtë teje, sepse uji të mbart, uji bën punën. Po në të njëjtën mënyrë,
kur unë notoj në Frymën e Shenjtë, Ai më ngre, më mbart - Ai e bën punën.
• Ti je i penguar në qoftë se mbështetesh vetëm te vetja jote, energjia jote, aftësia jote. Mëso të jesh në lumin e
lavdishëm të Perëndisë, duke u mbartur vetëm nga Fryma e Shenjtë - këto janë ujërat në të cilat Perëndia ka
ndërmend që të notosh.
___________________________________________________________________________________________________________________________

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

3|4

2.09 - Ungjillëzimi botëror – Si është i mundur?
Mos ec pranë lumit, kur mund të notosh në Të!
• Ne nuk duhet thjesht të mbijetojmë, por të gëzojmë jetën tonë të krishterë.
• Kujto Ezekielin - Perëndia do të të udhëheqë nga minimumi në maksimum.

5. Një lumë jete.
Zbu.22: 1
1
Dhe më tregoi lumin e pastër të ujit të jetës, te kthjellët si kristali, që dilte nga froni i Perëndisë dhe i Qengjit.
•

Lumenjtë rrjedhin, ata kanë një freski të vazhdueshme, sepse kurrë nuk kanë të njëjtin ujë.

6. Një lumë fuqie.
A ke parë ndonjëherë një lumë që rrjedh me fuqi të plotë? Ka shumë energji në ujërat, aq sa për të lëvizur objekte të
mëdha. Lumenjtë nuk njohin kufij dhe as nuk kufizohen nga përpjekjet e njeriut.
• Në këtë vizion, Ezekieli notoi në ujërat më të thella dhe të gjithë ata që zbulojnë këtë sekret do të kenë ndryshim
në jetën dhe shërbesën e tyre.
• Sigurohu që je i pagëzuar në Frymën e Shenjtë, atëherë ti mund të hysh në lumë dhe të notosh në Të.
• Apostulli Pal tha se ai po shkonte nga "besimi në besim" dhe "nga lavdia në lavdi" (Rom.1:17; 2 Kor.3:18).

7. Surpriza që erdhi më pas.
Pasi të kemi qenë në lumë, lumi do të jetë në ne - ato "lumenj uji të gjallë" do të lindin brenda në zemrat tona.
• Përvoja e kishte transformuar profetin e Perëndisë.
• Në fund të përvojës së lumit, kishte një surprizë duke pritur për të.
Ezekieli 47: 7
Pas kthimit tim, ja mbi bregun e lumit shumë drurë nga një anë dhe nga ana tjetër.

7

Ezekieli pa diçka që nuk ishte aty kur ai hyri në lumë, ai pa PEMË!
• Kjo është e vërteta e madhe e kapitullit: ndërsa Perëndia e ndryshoi Ezekielin në lumin e Tij, Ai po ndryshonte
gjithë peizazhin rreth Ezekielit në të njëjtën kohë. Kushtet ndryshojnë me njerëzit dhe kishat e vajosura.
• Perëndia i tregoi Ezekielit se Ai mund të bëjë brenda pak sekondave, atë që njerëzit nuk kanë qenë në gjendje ta
bëjnë në shumë vite.
• Ky është besimi ynë për sot!
Zak.4:6
Atëherë ai, duke u përgjigjur, më tha: "Kjo është fjala e Zotit drejtuar Zorobabelit: Jo për fuqinë dhe as për forcën, por
për Frymën time", thotë Zoti i ushtrive.
6

•

Kur të mësosh të notosh në dhe me Frymën e Shenjtë, do të habitesh se çfarë do të bësh.

8. Energjia hyjnore.
Ndërsa Ezekieli po zbulonte thellësinë e lumit të frymës sëë Shenjtë, Perëndia kishte mbjellë dhe rritur pemët shumë
shpejt. Ai është krijuesi i kohës dhe Ai mund ta tkurrë atë sa herë të dojë.
Ezekieli 47:12
Gjatë lumit, mbi të dyja brigjet e tij, do të rritet çdo lloj druri që jep fryte, fletët e tyre nuk do të fishken dhe frytet e tij nuk
do të mungojnë kurrë. Do të mbajnë fryte çdo muaj, sepse ujërat e tyre dalin nga shenjtërorja, fryti i tyre do të shërbejë për
ushqim dhe fletët e tyre për mjekim". Gjatë lumit, mbi të dyja brigjet e tij, do të rritet çdo lloj druri që jep fryte, fletët e tyre
nuk do të fishken dhe frytet e tij nuk do të mungojnë kurrë.

12
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•
•
•

Papritur njeriu i Perëndisë ishte në partneritet me Frymën e Shenjtë, duke mos bërë gjënë e vet, por duke qenë
bashkëpunëtor me Perëndinë.
Kështu bota jonë do të fitohet për Zotin nëpërmjet ungjillizimit të Frymës së Shenjtë.
Kjo fillon kur ne jemi të bindur ndaj nxitjeve të Frymës së Shenjtë dhe e ndjekim Atë në thellësitë, ku ka ujëra
për të notuar.

9. Në Elementin tonë.
I krishteri që nuk është në lumin e Frymës së Shenjtë është jashtë elementit të tij.
• Ne nuk jemi thirrur të jemi banorë të shkretëtirës.
• Ne lëvizim në Të dhe jetojmë në Të
Veprat 17:28.
Sepse në të ne jetojmë, lëvizim dhe jemi, sikurse kanë thënë edhe disa nga poetët tuaj: "Sepse jemi edhe ne pasardhës të
tij".
28

Ti nuk mund të presësh që të jetosh një jetë të krishterë të suksesshme nëse nuk je në Frymë, sepse kjo është ajo që do
Perëndia.
Psa.91:1
1
Kush banon në strehën e Shumë të Lartit, pushon në hijen e të Plotfuqishmit.
Kur jemi në Frymë, ne jemi të pamposhtur, të paprekshëm, duke shkuar nga fitorja në fitore, jeta jonë është e fshehur
me Krishtin në Perëndinë.

Ungjillëzimi botëror – Si është i mundur
Besimtarët nuk bëjnë gjënë e tyre, por duke qenë bashkëpunëtorë me Perëndinë, në partneritet
me Frymën e Shenjtë!

JEZUSI ËSHTË ZOT!
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