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J - Shpallje për fuqinë krijuese të Perëndisë
(J - God´s Creative Power Confessions)
(Nga Charles Capps)

Fuqia krijuese e Perëndisë
Trajnoje veten për të folur Fjalën e Perëndisë
Le të stërvitemi për të folur Fjalën e Perëndisë.
Efesianëve 5: 1 na thote të jemi ndjekes të Perëndisë, si
fëmijë të dashur. Fjala,"ndjekës" në greqisht do të thotë
të imitojmë. Ne duhet ta imitojmë Zotin ashtu si njw
femije ben me babain e tij. Nëse një fëmijë imiton
babanë e tij, ai do të ecë si ai, do të flasë si ai; dhe do te
imitoje çdo lëvizje te tij.
Edhe ne duhet të bëjmë të njejten gje me Atin tonë,
Perëndinë.
Kur studion jetën e Jezusit, gjen disa fakte të
rëndësishme që e bënë Atë të fitojw mbi botën, mishin
dhe djallin. Unë do të listoj disa.

Shumica e njerëzve kanë përdorur fjalët e gojës së tyre
për t'u mbajtur në skllavëri. Por, nese ti fillon të flasesh
Fjalen e Perëndisë nga zemra, ajo do të prodhojë liri.Ajo
do të prodhojë shëndet dhe shërim, ashtu sic e thote
edhe Fjala.
Shumica e njerëzve kanë folur në kundërshtim me Fjalën.
Ata kanë folur gjëra që djalli ka thënë. Ata kanë cituar atë
që armiku ka thënë për ta. Prandaj, ata kanë vendosur në
tokë fjalët që armiku ka thënë.
Nëse do të fillojmë të vendosim gjërat që Perëndia ka
thënë dhe të vendosim Fjalën e Tij në këtë tokë,
atëherë, falë Perëndisë, ne do të ngrihemi në një nivel
te ri besimi.
Ne do të ecim në nivelin e jetës, ku clirojmë aftësinë e
Perëndisë me ane te fjalëve te gojës sonë. Ne mund ta
clirojmë aftësinë e Perëndisë brenda vetes me fjalët e
gojës sonë dhe të shkaktojmë qe Fjala dhe fuqia e tij të
jetë në dispozicion për ne.
Le të mësojmë të marrim çdo ditë mjekimin e Perëndisë.

1. Ai kaloi shumë kohë në lutje, por ai kurrë nuk u lut per
problemin; ai luti përgjigjen, Ajo që Perëndia tha është
përgjigja.

Për të mposhtur shqetësimin dhe frikën,
shpalli këto tri herë në ditë

2. Ai foli me saktësi, kurrë nuk e shtrembëroi fjalën. E
folura e Tij gjithmonë kishte të bënte me ato që kishte
thënë Perëndia.

[Këto nuk jane citate të drejtpërdrejta biblike nga Bibla,
por jane shpallje te parafrazuara te bazuara në
Shkrime.]

3. Ai gjithmonë foli për rezultatet përfundimtare, jo per
problemin. Ai kurrë nuk shpalli rrethanat aktuale. Ai
shpalli rezultatet e dëshiruara.

1. "Unë jam trupi i Krishtit dhe Satani nuk ka pushtet mbi
mua. Sepse unë e mund të keqen me të mirën "
(1 Kor.12:27, Rom.12:21)
-----2. "Unë jam nga Perëndia dhe e kam mundur atë
(Satanin). Sepse ai që është në mua eshte me i madh sesa
ai që është në botë” (1 Gjonit 4: 4)
-----3. "Unë nuk do të kem frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je
me mua Zot, fjalët e tua dhe Fryma jote më ngushëllojnë"
(Ps.23: 4)
-----4. "Unë jam larg nga shtypja dhe frika nuk më afrohet"
(Isa.54:14)
-----5. "Asnjë armë e krijuar kundër meje nuk do të ketë
sukses, sepse drejtësia ime është e Zotit. Por gjithçka që
bëj, do të ketë sukses, sepse unë jam si një pemë e
mbjellë pranë lumenjve të ujit "(Isa. 54:17, Ps.1:3)
-----6. "Unë jam çliruar nga të këqijat e kësaj bote të
tanishme, sepse ky është vullneti i Perëndisë.
(Gal.1:4)

4. Ai gjithmonë përdori Fjalën e shkruar të Perëndisë për
të mposhtur Satanin.
FJALA E PERENDISE E MBJELLE NE ZEMER, E FORMUAR
NGA GJUHA DHE E FOLUR NGA GOJA KA FUQI KRIJUESE.

Fjala e Perëndisë është mjekim
Fjalët e Urta 4: 20-22, 20 Biri im, trego kujdes për

fjalët e mia, dëgjo thëniet e mia; 21 mos u
largofshin kurrë nga sytë e tu, ruaji në qendër të
zemrës sate; 22 sepse janë jetë për ata që i gjejnë,
shërim për të gjithë trupin e tyre.
Fjala e Perëndisë i shërben njeriut ne teresi. Fjala e Tij
(Jezusi) është mençuria, drejtësia, shenjtërimi dhe
shpengimi ynë.
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7. "Asnjë e keqe nuk do të bjerë mbi mua dhe asnjë
fatkeqësi nuk do të afrohet pranë banesës sime. Sepse ti
keni urdhëruar engjëjt e tu të me mborjne dhe ata më
ruajnë në të gjitha rrugët e mia, dhe në shtegun tim ka
jetë dhe nuk ka vdekje " (Psa.91: 10-11; Fja.12:28)
-----8. "Unë jam bërës i Fjalës së Perëndisë dhe jam i bekuar
në veprat e mia. Jam i lumtur në ato gjëra që bëj, sepse
unë jam bërës i fjalës së Perëndisë "(Jakobi 1:22)
-----9. "Unë marr mburojën e besimit dhe unë shuaj çdo
shigjetë të zjarrtë që i pabesi sjell kundër meje"
(Efes.6:16)
-----10. "Krishti më ka çliruar nga mallkimi i ligjit. Prandaj,
ndaloj çdo sëmundje ose vuajtje që të mos vijë mbi këtë
trup. Çdo mikrob sëmundje dhe çdo virus që prek këtë
trup vdes menjëherë në emër të Jezusit. Çdo organ dhe
çdo ind i këtij trupi funksionon me përsosjen në të cilën
Perëndia e krijoi atë për të funksionuar dhe unë ndaloj
mosfunksionimin në këtë trup, në emër të Jezusit
"(Gal.3:13, Rom.8:11, Zan.1:31, Mat.16:19)
-----11. "Unë jam një mëkatar dhe unë jam fitimitar me ane
te gjakut te qengjit dhe fjalës se dëshmisë sime"
(Zbul.12:11)
-----12. "Unë jam dorëzuar te Perëndia dhe djalli largohet
prej meje, sepse unë i rezistoj në emër të Jezusit"
(Jakobi 4: 7)
-----13. "Fjala e Perëndisë është vendosur përgjithmonë në
qiell. Prandaj, unë vendos Fjalën e Tij mbi këtë tokë "
(Psa.119: 89)
-----14. "I madh është paqja e fëmijëve të mi, sepse ata
mësohen nga Zoti" (Isa.54:13)

Nëse ke mbipeshë, shpalle para ushqimit tre
herë në ditë
15. "Unë nuk dua të ha aq shumë sa te bëhem me
mbipeshë. Unë e paraqes trupin tim te Perëndia, trupi im
është tempulli i Frymës së Shenjtë, që jeton në mua. Unë
nuk jam i imi, unë jam blerë me një çmim prandaj, në
emër të Jezusit refuzoj të ha shumë. Trup, ul peshën, në
emër të Jezusit dhe në përputhje me Fjalën e Perëndisë.
Unë i ndrydh dëshirat e këtij trupi dhe e urdhëroj atë të
vijë në përputhje me Fjalën e Perëndisë "
(Rom.12: 1; 8:13; 1 Kor.6: 19-20)

Për nevoja materiale
16. "Krishti më ka çliruar nga mallkimi i Ligjit, Krishti më
ka çliruar nga varfëria, Krishti më ka çliruar nga
sëmundja, Krishti më ka çliruar nga vdekja frymërore"
(Gal.3:13, LiP.28)
-----17. "Në vend te varfërisë më ka dhënë pasuri, në vend te
sëmundjes më ka dhënë shëndet, në vend te vdekjes më
ka dhënë jetën e përjetshme" (2 Kor.8: 9, Isa.53: 5-6,
Gjoni 10:10, Gjoni 5:24) "Është e vërtetë për mua sipas
Fjalës së Perëndisë" (Psa.119: 25, 138: 2)
-----18. "Unë kënaqem në Zotin dhe ai më jep dëshirat e
zemrës sime" (Ps.37: 4)
-----19. "Unë kam dhënë dhe më është dhënë një masë e
mirë, e ngjeshur, e tundur, gufuese, njerëzit do të më
japin në kraharorin tim" (Luka 6:38)
-----20. "Me masën që unë mat, me ate me masin. Mbjell me
bujari, prandaj korr me bujari. Unë jap me gëzim, dhe
Perëndia im më ka dhene gjithfarë bolleku dhe unë kam
mjaftueshëm nga të gjitha gjërat për të gjitha veprat e
mira "(Luka 6:38, 2 Kor.9: 6-8)
-----21. "Nuk kam mungesë, sepse Perëndia im me ploteson
të gjitha nevojat e mia sipas pasurisë së Tij në lavdi nga
Krishti Jezu" (Filip.4:19)
-----22. "Zoti është bariu im dhe mua nuk me mungon gje,
sepse Jezusi (i cili ishte i pasur në qiell) u bë i varfër në
tokë, që unë me varfërinë e Tij të kem bollëk. Sepse ai
erdhi që të mund të kisha jetë dhe ta kisha me bollëk
"(Ps.23: 1, 2 Kor.8: 7-9, Gjoni 10:10)
-----23. "Dhe unë, duke marrë dhuratën e drejtësisë,
mbretëroj si mbret në jetë me anë të Jezu Krishtit"
(Rom.5:17)
-----24. "Zoti ka kënaqësi në begatinë e shërbëtorit të Tij dhe
bekimet e Abrahamit janë të miat"
(Psa.35:27, Gal.3:14, LiP.28: 1-14)

Për urtësi dhe drejtim
25. "Fryma e së vërtetës jeton në mua dhe më mëson të
gjitha gjërat, dhe Ai më udhëzon në të gjitha të vërtetat.
Prandaj rrëfej se kam njohuri të përsosur për çdo situatë
dhe çdo rrethanë që has. Sepse unë kam diturinë e
Perëndisë "(Gjoni 16:13, Jakobi 1: 5)
------
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26. "Unë kam besim te Zoti me gjithë zemër dhe nuk
mbështetem në vetëkuptimin tim" (Fja.3:5)
-----27. "Në të gjitha rrugët e mia e pranoj dhe Ai drejton
rrugën time" (Fja.3:6)
-----28. "Zoti do të përsosë gjerat e mira" (Psa.138: 8)
-----29. "Unë e lë Fjalën e Krishtit të banoj në mua me gjithë
mençuri" (Kol.3:16) "Fjala e Perëndisë është një llambë
në këmbët e mia dhe një dritë në shtegun tim"
(Ps.119: 105)
-----30. "Unë e ndjek bariun e mirë dhe e njoh zërin e tij dhe
nuk do te ndjek zërin e një të huaji" (Gjoni 10: 4, 5)
-----31. "Jezusi u per mua dituri, drejtësi, shenjtërim dhe
shpengim. Prandaj unë pranoj që unë kam diturinë e
Perëndisë dhe unë jam drejtësia e Perëndisë në Krishtin
Jezus "(1 Kor.1:30; 2 Kor.5:21)
-----32. "Unë jam i mbushur me njohurinë e vullnetit të Zotit
me gjithë mençurinë dhe kuptueshmërinë frymërore"
(Kolos.1:9)
-----33. "Unë jam një krijese e re në Krishtin, unë jam vepra e
Tij e krijuar në Krishtin Jezus. Prandaj unë kam mendjen
e Krishtit dhe urtësia e Perëndisë është formuar brenda
meje " (2 Kor.5:17; Ef.2:10; 1 Kor.2:16)
-----34. "Unë e kam zhveshur njeriun e vjetër dhe kam veshur
njeriun e ri, i cili ripërtërihet në njohuri sipas imazhit të
Atij që më krijoi" (Kolos.3: 9-10)
-----35. "Unë marr frymen e diturisë dhe të zbulesës në
njohurinë e Tij, duke ndriçuar syte e te kuptuarit tim. Dhe
unë nuk jam i konformuar me këtë botë, por jam
transformuar nga ripërtëritja e mendjes sime. Mendja
ime përtëritet nga Fjala e Perëndisë dhe nga larja e ujit
nga Fjala "(Efes.1: 17-18; Rom.12: 2; Ef.6:26)

Për Ngushëllim dhe Forcë
36. "Po rritem në njohurinë e Perëndisë. Jam forcuar me
gjithë fuqinë sipas fuqisë së Tij të lavdishme
"(Kolos.1:10.11)
-----37. "Unë jam cliruar nga fuqia e errësirës dhe unë jam
zhvendosur në mbretërinë e Birit të Tij të dashur"
(Kolos.1.13)
------

38. "Unë jam i lindur nga Perëndia dhe kam mbrenda
mehe besimin qe e mund botën. Sepse ai që është në
mua është më i madh se ai që është në botë "
(1 Gjonit 5: 4-5; 1 Gjonit 4: 4)
-----39. "Unë do të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më
forcon" (Filip.4:13)
-----40. "Gëzimi i Zotit është forca ime. Zoti është forca e
jetës sime "(Neh.8:10; Psa.27: 1; 1 Thes.5:16)
-----41. "Paqja e Perëndisë që shkon përtej çdo të kuptuari,
ruan mendjen dhe zemrën time nëpërmjet Krishtit Jezus.
Sepse une hedh poshtë të gjitha imagjinatat dhe çdo gjë
te lartë që lartëson veten kundër njohjes së Perëndisë,
dhe sjell çdo mendim në robëri për bindjen e Krishtit. Dhe
të gjitha gjërat që janë te vërtetë dhe i ndershme, te
drejta dhe te pastra, te bukura dhe te mira, këto gjëra
mendoj "(Filip.4: 7-8; 2 Kor.10: 5-6)
-----42. "Unë nuk e lejoj (frikën dhe mosbesimin)
komunikimin e keq qe te dale nga goja ime, por vetem
ate që është e mirë për ndërtim, që të mund t'u shërbejë
hirshem dëgjuesve. Unë nuk e brengos Frymën e Shenjtë
të Perëndisë, me anë të të cilit jam vulosur deri në ditën
e shpengimit "(Efes.4: 29-30)
-----43. "Unë flas të vërtetën e Fjalës së Perëndisë në dashuri
dhe unë rritem në Zotin Jezu Krisht në të gjitha gjërat"
(Ef.4:15)
-----44. "Askush nuk do të më heqë nga duart e Tij, sepse kam
jetë të përjetshme" (Gjoni 10:29)
-----45. "Unë e lejoj paqen e Perëndisë të sundojë në zemrën
time dhe unë nuk pranoj të shqetësohem për asgjë"
(Kolos.3:15)
-----46. "Unë nuk do ta lë Fjalën e Perëndisë të largohet nga
sytë e mi, sepse ajo është jeta për mua, sepse e ka gjetur
dhe është shëndet dhe shërim per të gjithë mishin tim"
(Fja.4: 21-22)
-----47. "Zoti është në anën time. Perëndia është në mua tani,
kush mund të jetë kundër meje? Ai më ka dhënë gjithçka
që i përket jetës dhe perëndishmërisë. Prandaj unë jam
pjesëmarrës i natyrës së Tij hyjnore "
(2 Kor.6:16; Gjoni 10:10; 2 Pjetrit 1: 3-4; Rom 8:31)
-----48. "Unë jam një besimtar dhe këto shenja më ndjekin.
Në emër të Jezusit i dëboj demonët, flas me gjuhë të reja,
i vë duart mbi të sëmurët dhe ata shërohen "
(Marku 16: 17-18)
------
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49. "Jezusi më dha autoritetin për të përdorur emrin e
Tij. Dhe ajo që unë lidh në tokë është e lidhur në qiell.
Dhe ajo që unë e zgjidh në tokë është e zgjidhur në qiell.
Prandaj, në emër të Zotit Jezu Krisht, unë i lidh
principatat, fuqitë, sundimtarët e errësirës së kësaj bote.
Unë lidh dhe hedh poshtë ligësinë shpirtërore në vendet
e larta dhe
i bëj ato të padëmshme dhe të paefektshme kundër meje
në emër të Jezusit "(Mat.16:19; Gjoni 16: 23-24; Ef.6:12)
-----50. "Unë jam i plotë në Atë, që është kreu i gjithë
principatës dhe pushtetit. Sepse unë jam vepra e tij, e
krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia i
ka paracaktuar që unë të ecë në të" (Kol.2:10; Ef.2: 109)
------

Perëndia krijoi universin me metodat që ti sapo vure në
lëvizje, me fjalët e gojës tende. Perëndia e cliroir besimin
e Tij në fjalë. Njeriu eshte krijuar sipas shëmbëlltyrës së
Perëndisë, prandaj njeriu e cliron besimin e tij në fjalë.
Fjalët janë gjërat më të fuqishme në univers sot.
Më lejo ta them përsëri, "Fjala e Perëndisë e konceptuar
në frymen njerëzore, e formuar nga gjuha dhe e nxjerrë
nga goja, bëhet fuqi krijuese që do të veproje për ty".
Nëse trupi i Krishtit do të kuptojë të vërtetat dhe parimet
që mësohen në këtë libër dhe i vendos ato në veprim, ata
mund ta ndryshojnë botën.

Jezusi tha, "U KAM THËNË NJERËZVE TË MI QË ATA
MUND TË KENË ÇFARË THONË", por "NJERËZIT E MI
THONË ÇFARË KANË"

JEZUSI ËSHTË ZOT!
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