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(2.14 - A Bible Principle -The Inner Image & Imagination) 

 (Shkrimet nga ALBB) 

 

1. Që nga Fillimi 
 

Zanafilla 1: 1-3 
1 Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën. 2 Toka ishte pa trajtë, e zbrazët dhe errësira mbulonte sipërfaqen e humnerës; 

dhe Fryma e Perëndisë fluturonte mbi sipërfaqen e ujërave.3 Pastaj Perëndia tha: "U bëftë drita!". Dhe drita u bë.  

 

• Në këto shkrime të shenjta ne e shohim Perëndinë duke demonstruar dhe duke përdorur një Parim të 

rëndësishëm të Biblës dhe ky është "Parimi i Imazhit të Brendshëm" për Imagjinatën. 

• Në këto vargje shohim Perëndinë duke parë errësirën, por duke folur ose thirrur atë që Ai do - dritën. 

• Ai së pari kishte një imazh të brendshëm të asaj që Ai donte dhe kur u krijua imazhi, Ai e foli atë nga vetja në 

dhe me besimin e Tij dhe ai u bë realitet në të natyrshmen. 

• fryma e Shenjtë ishte atje duke pritur për fjalët e Tij të mbushura me besim, për t'i fuqizuar ato dhe për t'i bërë 

ato të ndodhin. 

• Adami u krijua gjithashtu sipas një "imazhi" - Zan. 1: 26-27 

 

Hebrenjve 11: 1-3 
1 Dhe 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 forca frymërore, ligji dhe substanca  e "imazhit të brendshëm" dhe ai do të marrë substancë fizike 

në sferën natyrore nëse ne ndjekim fjalën e Perëndisë, se si ta zhvillojmë dhe ta flasim atë në besim. 

 

Zanafilla 1:26-28 
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 (ose imazhit) 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".  

 
Ef. 5:1 
1 Bëhuni pra imitues të Perëndisë, si bij shumë të dashur 

 

• Si besimtarë të rilindur ne gjithashtu duhet të veprojmë dhe të imitojmë mënyrën se si vepron Perëndia duke 

përdorur të njëjtin parim të "Imazhit të brendshëm", Kështu shërbeu Jezui në tokë me dhe në Fjalën e 

Perëndisë. 

 

2. Çfarë përdorim për të krijuar imazhin e brendshëm?  
 

Imazhi i brendshëm është krijuar dhe formuar tek një person kur ai shpall, dëgjon dhe mediton mbi Fjalën e Perëndisë - 

Fjala e Perëndisë duhet të jetë baza e atij imazhi. 

• Bibla thotë se besimi vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi nga fjala e Perëndisë.   (Rom.10:17) 

•  Imazhi nuk është i vendosur me anë të "mendimit pozitiv", sepse nuk ka substancë në të menduarit pozitiv. 

• Bibla gjithashtu thotë se fuqia e jetës dhe e vdekjes janë në gjuhë.   (Fjalët e urta 18:21) 

 

3. Çfarë bëjmë ne nëse imazhi i brendshëm është i gabuar?  
 

Një person mund të ketë një imazh të brendshëm sikur është një dështim, ndërsa përpiqet të jetë i suksesshëm ose të 

ketë një imazh të brendshëm të mbipeshës duke u përpjekur të humbasë peshën dhe të jetë i dobët. 

• Këto imazhe negative ndryshohen vetëm duke përdorur Fjalën e Perëndisë.  
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• Fjala jo vetëm që ka dhe prodhon besimin, por gjithashtu prodhon imazhe në brendësi të një personi në zonën 
e "imagjinimit"; mbas frymës tënde, kjo është pjesa tjetër më e fuqishme e një qenie njerëzore. 

• Për shembull, nëse një prind i thotë fjalë negative një fëmije: "Ti je një dështim dhe gjithmonë do të jesh një 

dështim" për një fëmijë kur është i ri , fjalët do të krijojnë një imazh të brendshëm të dështimit në imagjinatë 

dhe ai do të rritet duke përmbushur fjalët për shkak të imazhit të brendshëm të krijuar nga fjalët negative - "Një 
profeci vetë-përmbushëse". 

• Fjalët formojnë piktura brenda një personi, piktura dështimi ose suksesi, të humbjes ose fitores në të njëjtën 

mënyrë që një piktor përdor bojën për të pikturuar një foto ose imazh në një letër, po ashtu bëjne edhe fjalët - 

formojnë një imazh! 

• Për shembull imagjinoni një qen, pastaj një qen të madh, pastaj një qen të zi me pika të bardha, pastaj me një 

bisht të shkurtër, pastaj me qime kaçurrela. Çdo herë që shtohet diçka e re, pamja në imagjinatë ndryshon. Ti 
nuk i sheh fjalët, por pamjet, kështu e ka krijuar Perëndia njerëzimin. 

• Perëndia donte që njerëzit të merrnin Fjalën e Perëndisë dhe të krijonin imazhe të brendshme të bazuara në "Të 

Vërtetën dhe Besimin". 

 

Jozueu 1: 8 (Perëndia i flet Jozueut) 
8 Ky libër i ligjit mos u ndaftë kurrë nga goja jote, por mendohu për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh sipas të gjitha 

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

 

• Ky shkrim tregon se si Jozueu u bë i suksesshëm, ai meditoi për fjalën e Perëndisë dhe kjo krijoi një imazh të 

brendshëm që ai mund të shihte në imagjinatën e tij - një imazh i suksesit të asaj se si Perëndia e pa atë! 

• Ai thotë "që të mund të vëzhgoshi" ose me fjalë të tjera "Shiko". 

• Perëndia e dinte se kur Jozueu të meditonte, një imazh i brendshëm do të ishte formuar në brendësi të atij, i cili 
do të ndryshonte atë që po ndodhte jashtë. 

 

Isaia 55:11 
11 Kështu do të jetë fjala ime e dalë nga goja ime; ajo nuk do të më kthehet bosh mua, pa kryer atë që dëshiroj dhe pa 

realizuar plotësisht atë për të cilën e dërgova.  

 

• Fjala e Perëndisë nuk i kthehet Atij bosh, por manifestohet ose bëhet realitet. 

• Fjala e Perëndisë ka brenda vetes fuqinë për ta bërë atë të ndodhë. 

 

Gjoni 1: 1-4 
1 Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi. 2 Ai (fjala) ishte në fillim me Perëndinë. 3 Të 

gjitha gjërat u bënë me anë të tij (fjala), dhe pa atë nuk u bë asnjë nga ato që u bënë.. 4 Në atë ishte jeta, dhe jeta ishte 

drita e njerëzve. 5 Dhe drita shkëlqen në errësirë dhe errësira nuk e kuptoi.  

 

• Mund të themi se gjithçka u bë nga Fjala e Perëndisë. 

 

4. Satani e njeh fuqinë e imazhit të brendshëm.  
 

• Satani e di se sa i rëndësishem është imazhi i brendshëm në jetën e një besimtari dhe potencialin që ka në 

sjelljen e premtimeve të Perëndisë në realitet. 

 

Marku 4: 14-20 
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''.  
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• Satani përdor pesë gjëra për të vjedhur dhe ndalur formimin e imazhit në frymën e një besimtari dhe ato janë: 

1- Përndjekja, 2-Vuajtjet, 3-Shqetësimet e kësaj Bote, 4-Mashtrimi i Pasurisë, 5-Dëshira për gjërat e tjera që 
vijnë. 

• Qëllimi i tij është të ndalojë imazhin që të mos rrënjoset dhe të mos themelohet, duke u mbajtur një person të 

fokusuar në gjërat natyrore. 

• Pasi imazhi është i rrënjosur dhe i bazuar tek një besimtar dhe përputhet me imazhin e Perëndisë në fjalën e Tij, 

atëherë është vetëm një kohë e shkurtër para se ai të kalojë nga sfera frymërore në sferën natyrore për të 

hequr, ndryshuar ose shtuar situata në jetë. 

•  Imazhi i brendshëm duhet të bëhet më real dhe më i madh në brendësi të një personi sesa në rrethanat e 

jashtme 

• Kjo është ajo ku një besimtar ecën nga besimi dhe jo nga shikimi dhe i thërret ato gjëra që nuk ekzistojnë sikur 
ato tashmë ekzistonin nga Besimi dhe imazhi i brendshëm. 

• Rrethanat natyrore i nënshtrohen sferës frymërore ose super -natyrore dhe do të ndryshojnë nëpërmjet 

procesit të farës, kohës dhe korrjes. 

 

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 e frymës ka autoritet mbi sferën natyrore dhe mund ta ndryshojë atë. 

 

5. Shembuj të Shkrimeve të imazheve të gabuara dhe rezultateve të tyre.  
 
Numrat 13: 30-33 (Dymbëdhjetë spiunë dërgohen në Tokën e Premtuar). 
30 Atëherë Kalebi e qetësoi popullin që murmuriste kundër Moisiut dhe tha: "Le të ngjitemi menjëherë dhe ta pushtojmë 

vendin, sepse këtë mund ta bëjmë me siguri".” 31Por njerëzit që kishin shkuar me të thanë: "Nuk mund të sulemi kundër 

këtij populli, sepse është më i fortë se ne". 32 Kështu i paraqitën një informacion të keq për vendin që kishin vëzhguar duke 

thënë: "Vendi që kemi përshkuar për ta vëzhguar është një vend që i ha banorët e tij; dhe të gjithë njerëzit që kemi parë në 

të janë njerëz me shtat të lartë. 33 ”Përveç kësaj aty pamë gjigantë (pasardhësit e Anakut rrjedhin nga gjigantët), përballë 

të cilëve na dukej se ishim karkaleca, dhe kështu duhet t'u dukeshim atyre".  

 

• Fëmijët e Izraelit e panë vetveten si karkaleca në sytë e tyre - një imazh i brendshëm i humbjes. 

• Jozueu dhe Kalebi pa një pamje të ndryshme "Ne jemi në gjendje të fitojmë" - një imazh i brendshëm i fitores. 
 
Zan.6: 5-8  
5Dhe tani Zoti pa që ligësia e njerëzve ishte e madhe mbi tokë dhe që tërë synimet e mendimeve të zemrës së tyre nuk ishin 

gjë tjetër veçse e keqja në çdo kohë. 6 Dhe Zoti u pendua që kishte krijuar njeriun mbi tokë dhe u brengos për këtë në zemër 

të vet. 7 Kështu Zoti tha: "Unë do të shfaros nga faqja e dheut njeriun që kam krijuar, duke filluar nga njeriu deri te kafshët, 

te rrëshqanorët, te zogjtë e qiellit, sepse pendohem që i kam krijuar". 8 Por Noeu gjeti hir në sytë e Zotit.  

 

• Perëndia e gjykoi njeriun për shkak të ligësisë së çdo imagjinate të mendimeve të zemrës së tij që  ishte vetëm 

e keqja vazhdimisht. 
 
Zan 11: 5 (Kulla e Babelit.) 
5 Por Zoti zbriti për të parë qytetin dhe kullën që bijtë e njerëzve ishin duke ndërtuar. 6 Dhe Zoti tha: "Ja, ata janë një popull 

i vetëm dhe kanë të gjithë të njëjtën gjuhë; dhe kjo është ajo që ata filluan të bëjnë; tani asgjë nuk ka për t'i penguar ata 

të përfundojnë atë që kanë ndërmend të bëjnë. 7 O burra, të zbresim pra atje poshtë dhe të ngatërrojmë gjuhën e tyre, në 

mënyrë që njëri të mos kuptojë të folurën e tjetrit". 8 Kështu Zoti i shpërndau mbi faqen e tërë dheut dhe ata pushuan së 

ndërtuari qytetin. 9 Prandaj këtij vendi iu dha emri i Babelit, sepse Zoti aty ngatërroi gjuhën e tërë dheut dhe i shpërndau 

mbi tërë faqen e dheut.  

 

• Perëndia e pa që ata tani mund të imagjinonin gjëra dhe që asgjë dhe askush nuk mund t'i ndalte.  
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6. Si të heqësh imazhet dhe mendimet e gabuara.  
 

Satani do të përpiqet të vendosë mendime dhe imazhe negative në mendjen e një personi, duke shpresuar që personi do 

të meditojë dhe do të prodhojë imazhin e gabuar. 

• Përgjigja e Perëndisë është për të hedhur poshtë dhe jashtë mendjeve tona këto mendime dhe imazhe duke 

përdorur armët e luftës sonë të fuqishme nëpërmjet Perëndisë.   (2 Kor. 10: 3-6) 

• dhe pastaj për t'i zëvendësuar ato mendime dhe imazhe.   (Fil.4: 8) 

 
2 Kor. 10: 3-6 
3 Sepse, edhe pse ecim në mish, nuk luftojmë sipas mishit,4sepse armët e luftës sonë nuk janë prej mishi, por të fuqishme 

në Perëndinë për të shkatërruar fortesat, 5 që të hedhim poshtë mendimet dhe çdo lartësi që ngrihet kundër njohjes së 

Perëndisë dhe t'ia nënshtrojmë çdo mendim dëgjesës së Krishtit,6dhe jemi gati të ndëshkojmë çdo mosbindje, kur të bëhet 

e përkryer bindja juaj.  

 
Fil. 4: 8 
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.  

 
Jezusi tha se ai vetëm tha dhe bëri atë që Ati i tij bëri dhe tha.   (Gjoni 14: 9-11) 
Gjoni 8:38 
38 I tell the things ëhich I have seen and learned at My Father’s side, and your actions also reflect ëhat you have heard and 

learned from your father.Unë flas për ç'kam parë tek Ati im, dhe ju bëni gjërat që keni parë tek ati juaj''. (AMPC) 

 
38 Unë flas për ç'kam parë tek Ati im, dhe ju bëni gjërat që keni parë tek ati juaj''. (ALBB) 

 

• Jezusi tha dhe bëri vetëm atë që pa që bëri dhe tha Ati i tij - Jezui përdori imazhin e brendshëm në shërbesën 
e Tij. 

 
Shpresa është të shikosh diçka me zemrën tënde që nuk mund ta shohësh me sytë e tu. 

• Imagjinata përdor "shpresën" që ende nuk mund të shihet, si një pamje apo figurë. 

• Imagjinata jote është thjesht aftësia për të parë diçka (pamje) me mendjen tënde, që nuk mund ta shohësh 
me sytë e tu fizikë. 

• Arkitektët përdorin imagjinatën kur dizajnojnë një shtëpi apo ndërtesë për të hartuar planet.  

• Një inxhinier duhet të përdorë imagjinatën për të projektuar makina, për riparimin ose për të gjetur defektet 
duke parë brenda makinës fizike, me të gjitha proceset e ndryshme që punojnë së bashku. 

• Njerëzit në botë përdorin imagjinatën për të pasur synime që ata duan të arrijnë, ata "e shohin veten" të 
suksesshëm para se të bëhet realitet. 

 
Rom. 8: 24-25 
24 Sepse me shpresë ne shpëtuam; por shpresa që duket nuk është shpresë, sepse atë që dikush e sheh si mundet edhe ta 

shpresojë? 25 Por në qoftë se ne shpresojmë atë që s'e shohim, atë gjë e presim me durim. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Zhvillo imazhin e brendshëm duke përdorur "Fjalën e Perëndisë" si bazë për të krijuar imazhin e vërtetë që Perëndia do 
ta përdorë për ta bërë atë të ndodhë. Pastaj shto "llojin e besimit të Zotit" brenda vetes, për të dhënë atë substancë të 
imazhit, të cilën Perëndia të ka dhënë kur u shpëtove. Pastaj "fole atë imazh" në besim përmes fjalëve nga goja jote 
"duke i quajtur ato gjëra që nuk ekzistojnë ende sikur të kenë ekzistuar tashmë". Pastaj bëhesh bashkëpunëtor me 
Perëndinë dhe planet e Tij në tokë për të ndërtuar Mbretërinë e Tij. 

 

Ti nuk do ta shohësh atë nga "jashtë" nëse nuk e sheh fillimisht "brenda"! 
 

JEZUSI ËSHTË ZOT!  


