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3.02 – Përmes besimit dhe durimit ne trashëgojmë premtimet e
Perëndisë.
(3.02 – Through Faith & Patience We Inherit God`s Promises.)

1.0 - Parathënie - Besimi dhe Durimi punojnë së bashku.
(Shkrimet e Shenjta nga ALBB, nëse nuk thuhet ndryshe)
Burimi i referencës: KCM

Shkrimet bazë:
Jakobi 1: 2-4
2
Ta konsideroni një gëzim të madh, o vëllezër të mi, kur ndodheni përballë sprovash nga më të ndryshmet,
3 duke e ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri. 4 Dhe qëndrueshmëria të kryejë në ju një vepër të
përsosur, që ju të jeni të përsosur dhe të plotë, pa asnjë të metë.
Heb. 6:12
12
që të mos bëheni përtacë, por t'u përngjani atyre që nëpërmjet besim dhe durim trashëgojnë premtimet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nga këto shkrime ne mund të shohim se kur sprova dhe shtrëngime të ndryshme vijnë në jetën tonë
dhe testojnë besimin tonë zhvillohet forca e durimit ndërsa qëndrojmë në Fjalën e Perëndisë.
Ne gjithashtu mund ta shohim këtë për të trashëguar ose për të marrë premtimet e Perëndisë, besimi
dhe durimi duhen të punojnë së bashku. Besimi dhe durimi janë forca frymërore në Mbretërinë e
Perëndisë dhe i janë dhënë besimtarit kur ai "lind sërish”.
Besimi mund të lëkundet dhe nuk ka aftësi të durojë kohën por forca e durimit ka aftësinë e
mbinatyrshme të shkojë larg për të mbështetur Besimin.
Fuqia e durimit është e nevojshme për të mbartur (forcuar dhe bartur) besimin, dhe i jep
qëndrueshmëri besimit për të ruajtur ose për të vazhduar derisa premtimi të shfaqet ose të bëhet
realitet.
Besimi është thelbi i asaj që shpresohet (premtimi), por shpesh nuk qëndron vetëm në provat e Fjalës
së Zotit, durimi e mbështet besimin për kohën e nevojshme që të vijë premtimi nga sfera frymërore në
fushën natyrore.
Besimi & Durimi veprojnë së bashkë ashtu si dhe besimi dhe dashuri veprojnë së bashku.
Besimi, shpresa dhe dashuria janë të gjitha forca frymërore të vendosura në frymën e besimtarit gjatë
shpëtimit dhe ato veprojnë të gjitha së bashku.
Besimi është i fuqishëm dhe gjithmonë funksionon por durimi është i domosdoshëm për të ndaluar
besimtarin të thotë fjalë negative ose rrëfime që janë në kundërshtim me atë që ata besojnë.
Durimi që Zoti i jep besimtarit është një forcë shpirtërore e mbinatyrshme dhe nuk është njësoj si durimi
normal në çdo qenie njerëzore i cili është thjesht të durosh situatën.
Durimi është një fryt i Frymës dhe duhet të zhvillohet.

Titit 2: 2
pleqtë të jenë të përmbajtur, dinjitozë, të urtë, të shëndoshë në besim, në dashuri, në durim.

2

•

Zakonisht sprovat dhe mundimet zhvillojnë besimin, Fjala na tregon se durimi zhvillohet në këto situata
ndërsa besimi vjen duke dëgjuar Fjalën e Perëndisë dhe Besimi zhvillohet ndërsa veprojmë sipas Fjalës
së Zotit me veprimet përkatëse.

Heb. 12: 2
2
Duke i drejtuar sytë te Jezusi, kreu dhe plotësonjësi i besimit, i cili, për gëzimin që ishte përpara tij, duroi kryqin
duke e përçmuar fyerjen dhe u ul në të djathtën e fronit të Perëndisë.
•

Jezusi është autori dhe mbaruesi (ose zhvilluesi i) i Besimit tonë dhe jo Satanai.
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3.02 – Përmes besimit dhe durimit ne trashëgojmë premtimet e
Perëndisë.
2.0 - Zhvillo besimin para se të vijnë sprovat.
Luke 6:47-49
47
Çdo njëri që vjen tek unë dhe dëgjon fjalët e mia dhe t'i vë në praktikë, unë do t'ju tregoj kujt i ngjan. 48Ai i
ngjan njeriut që, kur ndërtoi shtëpinë e vet, gërmoi shumë thellë dhe e vendosi themelin mbi shkëmb. Erdhi një
vërshim, përroi u sul mbi atë shtëpi, por s'e tundi dot, sepse e kishte themelin mbi shkëmb. 49Përkundrazi, ai që
e dëgjoi dhe nuk i vuri në praktikë, i ngjan njeriut që e ndërtoi shtëpinë mbi tokë, por pa themel; kur iu sul përroi,
ajo u shemb menjëherë dhe rrënimi i saj qe i madh''. (ALBB)
•
•
•

Njeriu që dëgjon Fjalën dhe vepron mbi të, krahasohet me një njeri që ndërton shtëpinë e tij mbi një
shkëmb, kur të vijnë stuhitë shtëpia e tij do të qëndrojë dhe nuk do të bjerë ose kur një njeri dëgjon
Fjalën e Zotit dhe vepron mbi të besimi i tij do të zhvillohen para se të vijnë problemet e jetës.
Zhvillimi i durimit në sprova dhe mundime e mban hapur derën e besimit tonë për të kapërcyer ato që
ne hasim.
Përkufizimi i durimit - të qenit i qëndrueshëm ose të qenit në të njëjtën mënyrë në çdo kohë.

Jakobi 1: 6-8
6
Por le ta kërkojë me besim, pa dyshuar, sepse ai që dyshon i ngjan valës së detit, të cilën e ngre dhe e përplas
era. Dhe ky njeri të mos pandehë se do të marrë diçka nga Zoti, 8sepse është një njeri me dy mendje, i
paqëndrueshëm në gjithë rrugët e veta.
•
•

Libri i Jakobit na thotë të veprojmë ose të jemi njësoj çdo herë, sepse kur dikush dyshon nuk merr asgjë.
Ne duhet të veprojmë gjithmonë në të njëjtën mënyrë sipas asaj që thotë Fjala dhe jo me njohuri të
arsyes, cfarë na thonë shqisat tona.

3.0 - Tundimet / Sprovat.
Jakobi 1: 12-21
12
Lum njeriu që ngulmon në provë, sepse kur del i aprovuar, do të marrë kurorën e jetës, të cilën Zoti ua premtoi
atyre që e duan. 13Askush kur tundohet të mos thotë: ''Jam tunduar nga Perëndinë'', sepse Perëndia nuk mund
të tundohet nga e keqja, dhe ai vet nuk tundon asnjeri. 14Por secili tundohet i udhëhequr dhe i mashtruar nga
lakminë e vet.15Pastaj lakmia, pasi mbarset, pjell mëkatin dhe mëkati, si të kryhet, ngjiz vdekjen. 16Mos u
mashtroni, vëllezërit e mi shumë të dashur; 17çdo gjë e mirë që na jepet dhe çdo dhuratë e përsosur vjen prej së
larti dhe zbret nga Ati i dritave, pranë së cilit nuk ka ndërrim dhe as hije ndryshimi. 18Ai na ngjizi me vullnetin e
tij me anë të fjalës të së vërtetës, që ne të jemi në një farë mënyre fryti i parë i krijesave të tij. 19Prandaj, vëllezërit
e mi shumë të dashur, çdo njeri të jetë i shpejtë në të dëgjuar, i ngadalshëm në të folur dhe i ngadalshëm në
zemërim, 20sepse zemërimi i njeriut nuk kryen drejtësinë e Perëndisë. 21Prandaj, hiqni çdo ndyrësi dhe
mbeturinë ligësie, pranoni me butësi fjalën e mbjellë në ju, e cila mund të shpëtojë shpirtrat tuaj
•
•
•
•
•

Fjala Greke e përkthyer "tundim" këtu në këto shkrime është e njëjta fjalë për mundimet dhe sprovat'.
V13 - Thotë se Perëndia nuk sprovohet (tundohet) nga e keqja dhe as nuk e teston njeriun me të keqen
- ne jemi paralajmëruar të mos e themi këtë për ATË.
V14 - Shpjegon se cilat janë "Sprovat & mundimet";
- Çdo gjë që ushtron presion ndaj epsheve ose dëshirave të mishit.
- Çdo presion që të largon nga Fjala e Perëndisë - fillimi i një sprove.
Ne kemi një mënyrë për të shpëtuar përmes avokatit tonë - Jezusi Kryeprifti ynë!
Fryma e Shenjtë të ndihmon vazhdimisht, duke të mësuar, duke ndërhyrë për ty dhe duke mbështetur
besimin tënd.
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3.02 – Përmes besimit dhe durimit ne trashëgojmë premtimet e
Perëndisë.
•
•

Për sa kohë që Besimi yt është në veprim, po kështu është edhe Fryma e Shenjtë.
Durimi të mbron nga pranimi i një dyshimi ose rrëfimi frike në ndërgjegjen tënde.

1 Kor.10: 13
13
Asnjë tundim nuk ju ka gjetur juve, përveçse tundimi njerëzor; por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejojë
që t'ju tundojnë përtej fuqive tuaja, por me tundimin do t'ju japë dhe rrugë dalje, që ju të mund ta përballoni.
•

•
•

Shkrimi na tregon 3 gjëra;
- Sprovat dhe mundimet janë të zakonshme për njerëzimin - Satanai nuk mund ta thërrasë përvojën
e tij qiellore si një qenie qiellore.
- Zoti është besnik dhe nuk do të lejojë të përballesh me diçka që nuk mund ta mposhtësh.
- Perëndia siguron gjithmonë rrugëdaljen.
Armët e luftës sonë nuk janë të mishit, por të fuqishme përmes Zotit për rrëzimin e fortesave të
Satanait.
Satanai është i kufizuar në luftë për gjëra që janë të zakonshme për njerëzimin, por besimtarët nuk janë
të kufizuar.

4.0 - Besimtarët zhvillohen përmes Fjalës së Perëndisë, Besimit dhe Durimit.
Ef. 4:11-12
11
Dhe ai vetë i dha disa si apostuj, të tjerë si profetë, të tjerë si ungjilltarë dhe të tjerë si barinj e mësues,
12 për përsosjen e shenjtorëve, për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit,
•

Na tregon se shenjtorët nuk janë përsosur përmes mundimeve apo sprovave, ata përsosen nga Fjala e
Perëndisë përmes shërbesës.

Gjoni 16:33
33
Jua kam thënë këto gjëra, që ta keni paqen në mua; në botë do të keni mundime, por merrni zemër, unë e
munda botën!''.
•

Jezusi tha që Ai e ka kapërcyer botën për të na dhënë paqe - qoftë edhe përmes sprovave dhe
Mundimeve.

1

Të shfajësuar, pra, me anë të besimit, kemi paqe me Perëndinë nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit tonë,
2me anë të të cilit edhe patëm, nëpërmjet besimit, hyrjen në këtë hir në të cilin qëndrojmë të patundur dhe
mburremi në shpresën e lavdisë së Perëndisë. 3Dhe jo vetëm kaq, por mburremi edhe në shtrëngimet, duke
ditur që shtrëngimi prodhon këmbënguljen, 4këmbëngulja përvojën dhe përvoja shpresën. 5Por shpresa nuk
turpëron, sepse dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrat tona me anë të Frymës së Shenjtë që na është
dhënë.
•

Pali tha që ai nuk e la paqen e tij me Perëndinë për shkak të Mundimit sepse veprat e shtrëngimit sjellin
durim, dhe durimi solli përvojën, përvoja sjell Shpresën, e plotësuar me fitoren!

Heb. 10:35-38
35
Mos e hidhni tej guximin tuaj, që do të ketë një shpërblim të madh. 36 Sepse ju keni nevojë për ngulm që
mbasi, të bëni vullnetin e Perëndisë, të merrni gjërat e premtuara. 37''Edhe fort pak kohë, edhe ai që duhet të
vijë do të vijë dhe nuk do të vonojë. 38Dhe i drejti do të jetojë prej besimit; por në qoftë se ndokush tërhiqet
prapa, shpirti im nuk do të gjejë pëlqim në të''
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3.02 – Përmes besimit dhe durimit ne trashëgojmë premtimet e
Perëndisë.
•

Ti ke nevojë për durim që pasi të kesh bërë vullnetin e Perëndisë të mund të marrësh premtimin, i drejti
do të jetojë me anë të Besimit

Heb. 6:12
që të mos bëheni përtacë, por t'u përngjani atyre që nëpërmjet besim dhe durim trashëgojnë premtimet..

12

•
•
•
•
•
•

Përmes BESIMIT DHE DURIMIT ne trashëgojmë premtimet e Perëndisë.
Besimi vepron në Fjalën e Perëndisë.
Duke vepruar në Fjalën e Perëndisë ushtron forcën e Besimit.
Durimi hyn në veprim për të prodhuar përvojën e fitores ose që premtimi të bëhet realitet.
Ti nuk mund të marrësh rezultatet e Besimit pa ushtruar forcën e Besimit.
Besimi është të besosh se do marrësh gjithçka që kërkon përpara se të mund të shihet me shqisat e
shikimit ose të ndihet me shqisën e prekjes.

5.0 - Shembull besimi dhe durimi.
•
•
•
•

Trupi yt ka simptoma të sëmundjes.
Shko tek Fjala e Perëndisë dhe gjej premtimin që mbulon situatën tënde - Mateu 8:17 & 1 Pjetrit 2:24.
Këto shkrime thonë se "ti je shëruar", kështu që përmes syrit të Besimit ti beson dhe rrëfen se je shëruar
sipas Fjalës së Perëndisë.
Foli trupin tënd dhe rrëfe "që nga vurratat e Tij ti je shëruar", beso se ke marrë përpara se ta shohësh
në të vërtetë, bazuar në provën e Fjalës së Perëndisë.

Marku 11:22-26
Atëherë Jezusi, duke u përgjigjur, u tha atyre: ''Kini besimin e Perëndisë! 23Sepse ju them në të vërtetë se nëse
dikush do t'i thotë këtij mali: "Luaj vendit dhe hidhu në det", dhe nuk do të ketë dyshime në zemër të vet, por
do të besojë se ajo që po thotë do të ndodhë, çdo gjë që të thotë do t'i bëhet. 24Prandaj po ju them: Të gjitha
ato që ju kërkoni duke lutur, besoni se do t'i merrni dhe ju do t'i merrni. 25Dhe kur nisni të luteni, nëse keni diçka
kundër ndokujt, faleni, që edhe Ati juaj që është në qiejt, t'ju falë mëkatet tuaja. 26Por në se ju nuk falni, as Ati
juaj, që është në qiejt, nuk do t'jua falë mëkatet tuaja''.
22

•
•

Ndërsa je duke pritur që premtimi të bëhet realitet në të natyrshmen, ushtro forcën e Durimit për t'i
dhënë Besimit periudhën kohore për ta bërë atë të ndodhë - vazhdo të rrëfesh se je shëruar pa marrë
parasysh sa zgjat, kjo është në duart dhe kohën e Perëndisë.
Ndërsa pret, e di se durimi do të prodhojë fitoren dhe ky është ndryshimi midis suksesit dhe dështimit
në ecjen e besimit të një besimtari.

6.0 - Një fjalë përfundimtare mbi besimin dhe durimin.
Heb. 6:12
12
që të mos bëheni përtacë, por t'u përngjani atyre që nëpërmjet besim dhe durim trashëgojnë premtimet.
Jakobi 2:26
26
Sepse, sikurse trupi pa frymën është i vdekur, ashtu edhe besimi, pa vepra, është i vdekur. (ALBB)
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3.02 – Përmes besimit dhe durimit ne trashëgojmë premtimet e
Perëndisë.
Heb. 11:1
1
Dhe besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregim i gjërave që nuk shihen.
Gal. 5: 6b
6
….. por besimi që vepron me anë dashurie.
Premtimet e Zotit përftohen nga çdo "besimtar i rilindur" përmes këtyre forcave shpirtërore të cilat depozitohen
në momentin e shpëtimit. "Besimi" është substanca për gjërat "e shpresuara" për (premtimet e Zotit) dhe
"durimi" funksionon së bashku me "besimin" për të ndihmuar "besimin" të sjellë në realitet premtimin e Zotit,
por "besimi" duhet të ketë një shpresë ose premtim për ta përmbushur.
Pa një "Shpresë" "besimi nuk mund të funksionojë dhe pa "besim " shpresa "nuk mund ta bëjë veten” sepse
"bsimi "është thelbi i asaj "shprese ". "Besimi" gjithashtu funksionon nga "dashuria", në mënyrë që një premtim
i Zotit të bëhet realitet, Besimtari duhet të ecë në "dashuri" përndryshe "besimi" do të ndalojë së punuari.
1st - ne duhet të kemi një “shpresë” ose premtim nga Perëndia.
2nd - ne kemi nevojë për "besim" në mënyrë që t'i japim substancë "shpresës" për t'u bërë realitet.
3rd - ne kemi nevojë për "durim" për të ndihmuar "besimin" të shkojë larg në shfaqjen e plotë të premtimit.
4th - ne duhet të bëjmë veprime për besimin tonë që besimi të funksionojë.

Heb. 11:1
1
Dhe besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregim i gjërave që nuk shihen.

JEZUSI ËSHTË ZOT!
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