
DUA që të arrish në qiell 

Shpirti juaj është për përjetësinë !!! 

Zoti është super mbinatyror, i shenjtë dhe JU MADE IN 
Imazhi i tij: Ai është Ati, Biri dhe 
Fryma e Shenjtë. Ai dëshiron që ju të jeni të shenjtë si ai. 
Ne jemi 3 pjesë si Perëndia. 
Trup - fizik - Tempulli yt i Shenjtë 1 Thesalonikasve 5:23 
Shpirti --- emocionet, mendja (mendimet) zemra dhe vullneti 
Shpirti - nga Perëndia Shpirti i tij në ju - ku banon Fryma e Shenjtë 
pasi të pranoni mëkatet tuaja për Jezusin. Zanafilla 2: 7 dhe 7:22 Mateu 4:17 
 
Perëndia i vërtetë që jeton është në Shpirt dhe ne kemi nevojë për besim për të besuar në të. Fryma e 
Shenjtë që Perëndia ofron lirisht në këtë Epokë të Mëshirës, kur ne i rrëfejmë mëkatet tona Birit të tij 
Jezusit. Perëndia Ati e shfaqi Jezusin, Birin e Tij, që të mund të kishim bashkësi me Perëndinë dhe të 
jetonim në përjetësi me të. Jezusi vdiq për mëkatet tona dhe është përlëvduar nga Perëndia. Në librin e 

John Ramirez-it "Zhbllokimi i djallit", 
"Mund të lihet i lirë duke rrëfyer dhe 
duke u penduar për mëkatet personale 
e gjeneruese, duke falur të tjerët". 
Romakëve 10: 9-10 1 Gjoni 3: 24Luka 13: 3 
REPENTANCE PRAYER  
"O Atë Perëndi, emri i Jezu Krishtit që po vij te 
ti sot dhe unë rrëfej se jam mëkatar. Kam 
gënjyer, vjedhur, etj. Rrëfej me gojën time se 
Jezu Krishti është Zot dhe unë besoj në zemrën 
time se Jezu Krishti vdiq në Kryq për mëkatet e 
mia në Mt. Kalvari, dhe se Ai u ringjall të 
tretën ditë dhe është ulur në të djathtë të 
Perëndisë Atit. Unë tani rrëfej të gjitha 
mëkatet e mia të njohura dhe të panjohura, 
dhe pendohem për to çdo ditë. Zot Jezu Krisht, 
të lutem që të më falësh dhe të më pastrosh 
nga çdo mëkat. Zot Jezu Krisht, të lutem që të 
hysh në zemrën time, unë të bëj ty Zot dhe 
Shpëtimtar çdo ditë. Ju lutemi plotësoni me 
Shpirtin tuaj të Shenjtë. Faleminderit, Zot 
Jezus. " 

 

Vendosni armaturën e All-llahut, 
kështu që engjëlli juaj mbrojtës 
bën të njëjtën gjë në 
mbinatyroren. Engjëjt luftojnë për 
lutjet tona që të dorëzohen në 
qiellin e tretë. Ata luftojnë në 
Qiellin e parë dhe të dytë. Shih 
Efesianëve 6: 10-19 Romakëve 13: 
12 
Faleminderit Jezus për mbrojtjen 

      SHPIRTI I SHENJTË ËSHTË SUPERNATUROR 
Kur jeni të mbyllur me shpirtin e shenjtë, JENI NË "LIBRIN E 
JETËS SË LAMBIT" Zbulesa 21:27 Gjoni 5:24 "Në të vërtetë, 
unë ju them juve, ai që e dëgjon fjalën time dhe beson në atë 
që më ka dërguar ka të përhershme dhe nuk do të vijë në 
gjykim, por ka kaluar nga vdekja në jetë. "Premtimet e 
Perëndisë janë të caktuara Efesianëve 4:30 
 
      Pasi të jeni vulosur me Shpirtin e Shenjtë, ju keni dispozita 
për të hedhur demonët nga shpirti juaj, duke shëruar nga 
varësitë. Në youtube.com vizitoni Supernaturalin e Sid Roth. 
të gjejnë lutje për të hequr dorë nga mallkimet me Pastor 
Mark Chase, Pionier i çlirimit në këtë shekullin e kaluar Pastor 
Derek Prince, Pastor Win Worley, Shumica e paracaktuar për 
planetin Profeti TB Joshua. Vizitoni Apostullin Donald Ssalsi; 
faqja e internetit është powerevangelism.net. Ai kryen 
Mrekullitë e Kryqëzatave "për të shëruar njerëzit nëpërmjet 
Frymës së Shenjtë. "Fryma e Shenjtë më shëroi menjëherë 
nga dhembja ime në krahët e mi, duke më bërë të mundur t'i 
ngrinim lart pa dhimbje në" Kryqëzatën e Mrekullueshme 
"Veprat e Apostujve 2:43 
 
 
UserPendimi është një dhuratë www.suzae.com për më 
shumë fletushka Heaven Go to menu bar butonin "Heaven 
Flyers" Mateu 13: 36-43 Jeremia 33: 3 Kini një marrëdhënie 
personale me Jezu Krishtin çdo ditë. 
www.suzaechevalier.com për video, lutje po ashtu. 
Perëndia ka zemër Zanafilla 6: 6 Mos e pikëllo shpirtin e 
shenjtë. 

Trupi për Tempullin e Shenjtë 
Droga, alkooli veçon Mendjen nga trupi juaj. 
Luspa të Trupit e ndotin atë. 
Shpirti i shpirtit Galatsi2: 20 
Mind-mendon frymën e Perëndisë në ju. 
Zemra, Do Pasi të rrëfeni 
dhe Emocionet. mëkatet tuaja për Jezusin - 
Engjëjt në Supernatural fshijni zemrën tuaj të 
zezë në të kuqe. Përkulja e mëkatit është thyer. 
Ju jeni fëmijë i Perëndisë! 1Peter1: 9 Perëndia 
ka një zemër 
Mos e brengosni Frymën e Shenjtë.  
Zanafilla 6: 6 



tuaj të dashur dhe të mëshirshëm! 
JOHN 8:58 Jezusi u tha atyre: '' Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: para se të bëhej 
Abrahami, unë jam ''. Corinthians 6: 2 Jezusi po ju thërret të jeni dishepulli i tij për të marrë 
kryqin tuaj dhe për të ecur bashkë me të sot, kjo është Shpëtimi juaj i përjetshëm! Jepini lavdi 
Perëndisë! 


