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(3.11 - Kontrollimi i Dëshirave Njerëzore dhe Oreksit të Mishit) 

(Shkrimet nga ALBB nëse nuk shënohet ndryshe) 
 

Shkrimi i Shenjtë bazë: 

 

Gal 5: 16-17 
16 Dhe unë them: Ecni sipas Frymës dhe nuk do ta përmbushni dëshirat e mishit, 17sepse 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. (ALBB) 

 

Fjala e Perëndisë thotë se kur jemi “të rilindur” ne jemi më shumë se fitimtarë, por shpesh ne nuk e 

përjetojmë këtë, ne shpesh dështojmë në jetën tonë të krishterë. Pse? 

 

 

 

1. Fushëbeteja e mendjes 

  

Ti duhet të mësosh se si vepron djalli, armiku yt. 

Nëse do që ta fitosh betejën, ti duhet të zbulosh saktësisht se ku do të sulmojë ai. 

 

Hebrenjtë 12: 1-3  
1 Prandaj edhe ne, duke qenë të rrethuar nga një re kaq e madhe dëshmitarësh, duke hedhur tej çdo barrë dhe 

mëkatin që na qarkon vazhdimisht duke na joshur, le të rendim me durim në udhën që është përpara nesh, 2duke 

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. 3Kujtoni, pra, atë që duroi një kundërshtim të 

tillë nga ana e mëkatarëve kundër tij, që të mos lodheni dhe të ligështoheni në shpirtin tuaj. (ALBB) 

 

• Shpirti është mendja, vullneti dhe emocionet. 

• Për sa kohë që ne jetojmë në një trup të vdekshëm, mendja është vendi ku lufta me satanin do të 

fitohet ose humbitet - mendja jote është fushëbeteja. 

• Njerëzit kanë bërë gabim duke menduar që sulmet e satanit vijnë në mbretërinë e frymës. 

• Jezusi e mundi atë njëherë e përgjithmonë, për sa i përket mbretërisë frymërore. Beteja është në 

mendje (sfera e shpirtit) - fusha e marrjes së vendimeve. 

• Fryma është "rilindur", por "mendja" duhet të rinovohet për një periudhë kohe. 

 

Si një besimtar, kur je duke vepruar në sferën e frymës, mendja jote, e cila është në sferën e shpirtit, nuk e ka 

drejtimin në dorë. 

 

• Satani e ka humbur autoritetin e tij në fushën frymërore - ai nuk mund të të luftojë atje, por ai të 

lufton në sferën natyrore, të shpirtit. 

 

2. Humbja nga mashtrimi 

 

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. 

(ALBB) 
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• Edhe në këtë sferë ai nuk ka asnjë autoritet, por ai përdor një armë të quajtur "mashtrimi" për të të 

detyruar të përdorësh autoritetin tënd të dhënë nga Zoti për të mposhtur veten. 

• Ai do të përpiqet ta bëjë këtë duke fituar kontrollin e mendjes tënde duke të bombarduar me 

mendime shkatërruese dhe duke të të ushtruar presion tek emocionet e tua! 

• Ai fillon nga mbjellja e një fare të vogël në mendjen tënde sepse ai e di që nëse fara qëndron ajo do 

të rritet dhe do të kthehet në veprim. 

• Satani do të përpiqet ta kontrollojë besimtarin përmes "MISHIT" - orekset dhe dëshirat tona 

natyrore, njerëzore. 
 

3. Shthurja: Pika e parë e sulmit 
 

Për të të ndihmuar të fillosh të kuptosh se si funksionon kjo strategji, unë dua të tërheq vëmendjen tënde tek 

një fjalë e veçantë që gjendet në Dhjatën e Re.  
 

Fjala është "shthurje". Pra, nga pikëpamja e Shkrimeve të shenjta, kjo gjë është e keqe.  
 

Marku 7: 20-23 
20 Tha akoma: ''Ajo që del nga njeriu, e bën atë të ndotur. 21 Sepse nga brenda, domethënë nga zemra e njeriut, 

dalin mendimet e mbrapshta, shkeljet e kurorës, kurvërimi, vrasjet, 22 vjedhjet, lakmitë, ligësitë, mashtrimet, 

pafytyrësia, smira, blasfemia, kryelartësia, budallallëku. 23Të gjitha këto të mbrapshta dalin nga brenda dhe e 

ndotin njeriut''. 
 

Gal 5: 16-21 
16 Dhe unë them: Ecni sipas Frymës dhe nuk do ta përmbushni dëshirat e mishit, 17sepse 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. 18Por në qoftë se udhëhiqeni nga Fryma, ju nuk jeni nën ligj. 19 Dhe veprat e mishit 

janë të zbuluar dhe janë: kurorëshkelja, kurvëria, ndyrësia, shthurja, 20idhujtaria, magjia, armiqësimi, 

grindjet, xhelozitë, mëritë, zënkat, përçarjet, tarafet, 21smira, vrasjet, të dehurit, grykësia dhe gjëra të 

ngjashme me këto, për të cilat po ju paralajmëroj, si kurse ju thashë edhe më parë, se ata që i bëjnë këto gjëra 

nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. (ALBB) 
 

Kuptimi i vërtetë i shthurjes është "i papërmbajtur ose pa vetëkontroll"  
 

• Pika e parë e djallit  dhe më e rëndësishme e sulmit në jetën e një besimtari (si dhe tek njerëzit që nuk 

janë besimtarë).  

• Ai e di që nëse do të bësh një mënyrë jetese të perëndishme, ti duhet te kontrollosh dëshirat e mishit 

duke e ia nënshtruar mishin frymës tënde. 

• Përmes "shthurjes" ai fillon të ushtrojë presion në mishin tënd, duke shkaktuar orekset e tij që të 

përforcohen, në mënyrë që ti të heqësh dorë nga përmbajtja. 

• Ai gjen dobësitë e mishit tënd dhe ushtron presion pak nga pak derisa ai të ketë kontroll. 

• Shenjat e "shthurjes" janë gjithmonë të njëjtat, pak nga pak, ti e gjen veten duke e humbur kontrollin. 
 

Ashtu si të gjitha mëkatet kanë një fillim të përbashkët, ato gjithashtu kanë një fund të përbashkët. 
 

 

17 Këtë, pra, po dëshmoj në Zotin: të mos ecni më si po ecin ende johebrenjtë e tjerë, në kotësinë e mendjes së 

tyre, 18të errësuar në mendje, të shkëputur nga jeta e Perëndisë, për shkak të padijes që është në ta dhe 

ngurtësimit të zemrës së tyre. 19Ata, duke u bërë të pandjeshëm, e dhanë veten në shthurje, duke kryer çdo 

papastërti me lakmi të pangopur. 
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•  qëllimi përfundimtar i Satanait është të përdorë "shthurjen" për të të sjellë përsëri në skllavëri të 

plotë të mëkatit. 

• Plani është që të të bëjë presion që t'u nënshtrohesh dobësive të mishit derisa ato dobësi të fillojnë 

të dominojnë mbi ty. 

 

4. Fillon me një mendim 

 

Strategjia e Satanit fillon duke mbjellë një mendim në mendjen tënde aty ku ai ka qasje, mund të duket e 

thjeshtë dhe e padëmshme por është një farë që do të rritet dhe do të prodhojë të korra. 

 

• Satani dëshiron që ne të argëtohemi me të - të meditojmë mbi të. 

• Ne duhet ta frenojmë këtë mendim duke e krahasuar me Fjalën e Zotit. 

 

Libri i Jakobit na thotë troç se nëse dikush mund të kontrollojë gjuhën e tij, ai mund të kontrollojë tërë trupin 

e tij. Gjuha jote është timoni i jetës tënde. Ajo përcakton jetën tënde; dhe pavarësisht se sa përpiqesh ta 

ndalosh, ato mendime do të fillojnë të përsëriten , pra, ato mendime që ke patur në mendjen tënde. 

 

• Një nga rezultatet më vdekjeprurëse e të menduarit të papërmbajtur është dyshimi. Dyshimi është 

një rezultat i drejtpërdrejtë i shthurjes.  

• Dyshimi vjen kur e lejon veten të kënaqesh në mendime që janë në kundërshtim me Fjalën e Zotit. 

 

Shembull:  

• Bibla thotë: 'Nga vurratat e Tij unë jam shëruar'. 

• E di çfarë, unë nuk ndihem fare i shëruar. Mua më dhemb shpina dhe më dhemb koka dhe jam thjesht 

i sigurt se po më zë gripi. Si mund të shërohem kur ndihem kaq keq? " 

• Ti nuk arrin të frenosh mendimet që janë në kundërshtim me të. Ti thjesht i lejon ato të rrjedhin nëpër 

mendjen tënde, dhe para se ta marrësh vesh, ato ta kanë dëmtuar besimin dhe ta kanë dobësuar. 

• Pikërisht këtu satani vjen me sëmundje dhe lëngatë, pasi ti ia ke vjedhur besimin vetes për shkak se 

nuk i ke frenuar ato mendime. 

 

Ashtë diçka vdekjeprurëse dhe funksionon njësoj çdo herë. Satani mbjell mendimet—të cilat lindin fjalët —të 

cilat lindin veprimet dhe ngjarjet rreth e rrotull teje.  

 

• Mendimet e shfrenuara çojnë në mënyrë të pashmangshme në fjalë të shfrenuara të cilat çojnë në 

mënyrë të pashmangshme në një jetë të shfrenuar - dhe një jetë e shfrenuar është e dënuar me 

shkatërrim. 

 

5. Kundërsulmi 

 

Kundërsulmin kundër planit të satanit për "shturje" ne e gjejmë tek 

 

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. (ALBB) 
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• Ti mund ta prishësh të gjithë strategjinë e djallit duke marrë kontroll mbi mendimet e tua dhe duke i 

sjellë ato në përputhje me Fjalën e Zotit. 

 

• Merr autoritetin dhe lidhi ato mendime dhe flaki tutje me anë të fjalëve të gojës tënde.  

 

Mat 6:31  
31 Mos u shqetësoni, pra duke thënë: "Çfarë do të hamë ose çfarë do të pimë, ose me çfarë do të vishemi?"(ALBB) 

 

• Mos u shqetësor “duke thënë” – kur e thua, kalon në frymën tënde! 

 

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. (ALBB) 

 

• Zëvendëso mendimet e gabuara me atë që thotë Zoti në fjalën e Tij. 

 

Gjëja e parë që duhet të bësh për të kundërshtuar sulmin e djallit është të marrësh një vendim cilësor se ti do 

t'i besosh Fjalës së Zotit me zemër dhe jo vetëm me kokë. 

 

• Nëse do të jesh kampion në fushën e betejës së mendjes tënde, ti duhet ta riprogramosh atë.  

• Nuk mund të jesh dembel, duhet të jetë një proces i vazhdueshëm ditor. 

• Kur ti u linde përsëri, fryma jote u bë një krijesë e re, por jo mendja, prandaj ajo duhet të ripërtërihet 

nga Fjala e Zotit dhe kjo është detyra jote! 

 

 

Gal 5: 16-17 
16 Dhe unë them: Ecni sipas Frymës dhe nuk do ta përmbushni dëshirat e mishit, 17sepse 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. (ALBB) 

 

• Në fillim, kur kthehemi në besim, ka një betejë, pasi fryma jonë përtërihet dhe dëshiron gjërat e Zotit, 

ndërsa mendja është akoma siç ishte, në mish. 

 

 

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. (ALBB) 

 

• Fjala e Zotit ka fuqi në të dhe kur e vendos atë në mendje, ajo ka fuqi të ndryshojë modelet dhe 

mendimet e vjetra. 

• Shthurja vepron në dy mënyra, ajo bën që mishi të jetë i papërmbajtur dhe në të njëjtën kohë të bën 

që të frenosh nxitjet e perëndishme të frymës. 

• Shthurja lejon që mishi yt të shfrenohet ndërsa në të njëjtën kohë e vë frymën tënde në skllavëri. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                5 | 5 

3.11 - Kontrollimi i Dëshirave Njerëzore dhe Oreksit të Mishit 

___________________________________________________________________________________________________________________________   

Të gjitha citatet e shkrimeve të shenjta, përveç rasteve kur shënohen ndryshe, janë marrë nga versioni ALBB.  I   Scripture taken from the Amplified Bible, Copyright © 1954, 

1958, 1962, 1964, 1965, 1987 by The Lockman Foundation Used by permission (AMPC).     Shkrimet e marra nga New King James Version. Të drejtat e autorit © 1982 nga 

    Thomas Nelson, Inc. Perdorur me leje. All rights reserved (NKJV). For private and not resale use.I    LION OF JUDAH ON LINE. © 2018.   I   www.lowevonjudah.org.                                                                                                                     

 

 

 

6. Shiko tek Jezusi 

 
Tani që ke filluar të shikosh se sa jetike është Fjala për fitoren tënde, le të shohim përsëri udhëzimet që pamë 

më parë:  

 

Hebreës 12:1-2 
1 Prandaj edhe ne, duke qenë të rrethuar nga një re kaq e madhe dëshmitarësh, duke hedhur tej çdo barrë dhe 

mëkatin që na qarkon vazhdimisht duke na joshur, le të rendim me durim në udhën që është përpara nesh, 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. (ALBB) 

 

 

• Hiqe qafe mëkatin duke parë Jezusin! 

• Ne e shohim Jezusin përmes Fjalës së Zotit. 

• Nëse do të kemi fitore në jetën tonë, ne duhet ta bëjmë atë me Fjalën e Zotit – ajo duhet të jetë në 

vendin e parë në jetën tonë. 

 

 

Për të patur fitore në "fushëbetejën" e mendjes, ti duhet të vendosësh me Frymën e 

Shenjtë t'i vendosësh të gjitha mendimet e tua nën bindjen ndaj Jezusit dhe Fjalës së 

Zotit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jezusi është Zot! 

 

 

 

 


