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(1.05 - The Authority Of The Believer) 

 

1.  Perëndia krijon qiejt dhe tokën 
(Shkrimet nga ALBB) 

 
Zan. 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. 4 Dhe Perëndia pa që drita ishte e mirë; dhe Perëndia e ndau dritën 

nga errësira. 5 Dhe Perëndia e quajti dritën "ditë" dhe errësirën "natë". Kështu erdhi mbrëmja e pastaj erdhi mëngjesi: dita e 

parë. 

 

• Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën. 

• Dhe Perëndia tha: U bëftë drita! Dhe drita u bë. 

 

Heb. 11: 1-3 (Me anë të besimit ne kuptojmë) 
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 

 

• Me anë të fjalëve të Tij dhe besimit të Tij. 

• Autoriteti transferohet dhe mbartet përmes fjalëve. 

• Kjo do të thotë se fjala krijoi, fjala veproi, fjala kontrolloi planetin.                                  

 

2.  Perëndia krijon njeriun 
 

Zan. 1:26-31 
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 simbas shëmbëlltyrës së vet, simbas 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". 
29 Dhe Perëndia tha: "Ja unë po ju jap çdo bar që lëshon farë mbi sipërfaqen e mbarë tokës dhe çdo pemë të ketë fruta që 

përmbajnë farë; kjo do t`ju shërbejë si ushqim. 30 Dhe çdo kafshe të tokës, çdo zogu të qiellit dhe çdo gjëje që lëviz mbi tokë 

dhe ka në vetvete një frymë jete, unë i jap çdo bar të gjelbër si ushqim". Dhe kështu u bë. 31 Atëherë Perëndia shikoi të gjitha 

ato që kishte bërë, dhe ja, ishte shumë mirë. Kështu erdhi mbrëmja dhe pastaj erdhi mëngjesi: dita e gjashtë. 

 

 

• Njerëzimi sipas shëmbëlltyrës së Tij dhe në ngjasim me Të (edhe njeriu duhet të veprojë me fjalë dhe besim). 

• Perëndia ia delegon autoritetin e Tij njeriut (burrë/grua). 

• Njeriut i është dhënë zotërim dhe sundim mbi të gjithë tokën. 

• Njeriu duhet të ketë sundim edhe me anë të fjalëve dhe besimit 

• Njeriu ka sundim mbi 3 botë – shpirtin, frymën, trupin. 

 

3.  Rënia e njeriut 
 

Zan. 2:8, 15-17 (Jeta në kopshtin e Perëndisë) 
8 Pastaj Zoti Perëndi mbolli një kopsht në Eden, në lindje, dhe vendosi në të njeriun që kishte formuar. 
15 Zoti Perëndi e mori pra njeriun dhe e futi në kopshtin e Edenit, me qëllim që ta punonte dhe ta ruante. 16 Dhe Zoti Perëndi 

e urdhëroi njeriun duke i thënë: "Ha bile lirisht nga çdo pemë e kopshtit; 17 por mos ha nga pema e njohjes të së mirës dhe 
të së keqes, sepse ditën që do të hash prej saj ke për të vdekur me siguri". 
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Zan. 3:6  
6 Dhe gruaja pa që pema ishte e mirë për t`u ngrënë, që ishte e këndshme për sytë dhe që pema ishte i dëshirueshme për ta 

bërë të zgjuar dikë; dhe ajo mori nga fruti i saj, e hëngri dhe i dha edhe burrit të saj që ishte me të, dhe hëngri edhe ai. 

 

Zan. 3:9-11  
9 Atëherë Zoti Perëndi thirri njeriun dhe i tha: "Ku je?" 10 Ai u përgjigj: "Dëgjova zërin tënd në kopsht, dhe pata frikë sepse 

isha lakuriq dhe u fsheha". 11 Dhe Perëndia i tha: "Kush të tregoi se ishe lakuriq? Mos vallë ke ngrënë nga pema që unë të 

kisha urdhëruar të mos haje?" 

 
1 Tim. 2:14 
14 Dhe nuk u gënjye Adami, por gruaja u gënjye dhe ra në shkelje.  

 

• Njeriu ra në mëkat përmes mosbindjes. 

• Njeriu humbi zotërimin dhe sundimin mbi tokën. 

• Frika dhe Vdekja hynë në kopësht (Zan. 3:9-11) dhe Ligji i Frymës së Krishtit Jezus zëvendësohet me ligjin e 
mëkatit dhe vdekjes.                                                                                                                             Rom. 5:12, 17-21; 8:1-2 

• Njeriu bie nga jeta në vdekje si nga ana frymërore edhe atë fizike. 

• Adami bëhet njeriu i parë që rilind sërish nga jeta në vdekje. 

• Adami jeton deri në 930 vjetë, sepse iu desh të mësonte si të vdiste fizikisht – (Zan. 5:5-32), Sethi jetoi 912 vjet; 

Enoshi jetoi 905 vjet; Kenani – 910 vjet; Mahalaleeli – 895 vjet; Jaredi – 962 vjet; Enoku – 365 vjet (dhe Perëndia e 

mori me vete); Metuselahu – 969 vjet; Lameku – 777 vjet; Noeu – 950 vjet (Zan. 9:28)    

• Përpara rënies në mëkat, njeriu ishte krijuar të jetonte përjetësisht fizikisht.  

 
 

4.   Satani sundon mbi Krijimin 
 

Luka 4:6-8 
6 Dhe djalli i tha: “Unë do të të jap gjithë pushtetin e këtyre mbretërive dhe lavdinë e tyre, sepse m`u dha mua në dorë dhe 

unë ia jap kujt të dua. 7 Në qoftë se ti, pra, duke rënë përmbys, më adhuron, do të jetë krejt jotja”. 8 Por Jezusi, duke u 

përgjigjur, i tha: “Largohu prej meje, Satana. Është shkruar: "Adhuro Zotin, Perëndinë tënd dhe shërbeji vetëm atij””. 

 

• Autoriteti i dhënë njeriut u transferua te Satani, i cili u bë njerk për njerëzimin. 

• Jezusi u tundua nga Satani – i ofroi të gjithë pushtetin ose autoritetin – Satani kishte fuqi t’ia jepte! 

• Jezusi iu përgjigj Satanit me fjalën, në vend që të vepronte mbi atë që tha Satani – Jezusi e kaloi testin, ku Adami 
dështoi 

• Satani, i quajtur gjithashtu edhe perëndia i kësaj bote, është një engjëll i rënë.                                                 2 Kor. 4:4 

• Përmes mëkatit, mallkimi, i cili përfshin sëmundjet, dobësitë, varfërinë, mungesat, borxhet, sharjet, etj, hynë në 

krijimin e Perëndisë.                                                                                                                                                  LiP. 28:15-68 

 

 

5.  Plani i Perëndisë për shpengimin 
 

Plani i Tij i shpengimit për njeriun përmes Birit të Tij Jezusit (FARA)      
 

Zan. 3:15  (Perëndia flet me Satanin!) 
15 Dhe unë do të shtie armiqësi midis teje dhe gruas, midis farës sate dhe farës së saj; fara e saj do të shtypë kokën tënde, 

dhe ti do të plagosësh thembrën e farës së saj". 

 

   Farës sate = Familja e Satanit                                                                                                   Gjoni 8:44; Veprat 13:10; 1 Gjonit 3:8 

   Farës së saj = Familja e Perëndisë                                                                                                             Isaia 7:14; Luka 1:31, 34-35 

   Fara e saj = Jezusi (FARA)                                                                                                                         Romakët 16:20; Zbulesa 12:7 
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• Perëndia foli me anë të profetëve të Tij për më shumë se 4000 vjet, se do të vinte dikush, një Mesia – Ai foli fjalën 
e Tij në tokë, Fjala, Jezusi, bëhet njeri.                                                                                                              Gjon. 1:1-5, 14 

• Njeriu ishte personazhi kryesor për rënien; njeriu duhet të bëhej personazhi kryesor për Shpengimin. 

• Jezusi quhet edhe Adami i fundit.                                                                                                                      1 Kor. 15:45-47 

• Jezusi e dinte se duhet të shkonte në kryq për të fituar ligjërisht shpengimin e njeriut dhe autoritetin që njeriu 

kishte humbur me anë të rënies. 

• Njeriut i ishte dhënë kaq shumë autoritet përpara rënies saqë mëkati kishte ndikuar në 3 botët ekzistuese:  
qielli, toka, dhe nëntoka – çdo gjë ishte prishur dhe duhet të pastrohej. 

 

 

6.  Sakrifica për njerëzimin 
 

• Jezusi u bë sakrifica në kryq për njeriun.                                                                                                                          Fil. 2:8 

• Përmes veprës në kryq, Jezusi shkatërroi atë që kishte fuqinë e vdekjes.                                                            Heb. 2:14 

• Jezusi, që nuk njihte mëkat, u bë mëkat dhe u mor padrejtësisht në ferr nga Satani dhe atje ai pagoi për mëkatet 

tona.                                                                                                                                                                                 2 Kor. 5:21 

• Jezusi, me anë të sakrificës dhe gjakut të Tij, pastroi mëkatet e njerëzimit, bëri një besëlidhje të re dhe pastroi 

gjithçka që ishte prishur, deri edhe te mjetet e adhurimit. 

• Jezusi quhet i parëlinduri nga të vdekurit.                                                                                                  Kol. 1:18; Zbul. 1:5 

• Jezusi, i parëlinduri i një lloji të ri njeriu.                                                                                                                   2 Kor. 5:17 

• Jezusi bëhet i parëlinduri mes shumë vëllezërish.                                                                                                    Rom. 8:29 

• Jezusi u përlëvdua nga Perëndia dhe iu dha një emër përmbi çdo emër.                                                           Fil. 2:9-12 

• I gjithë pushteti në qiell dhe në tokë iu dha Jezusit.                                                                                               Mat. 28:18 

• Autoriteti iu dha përsëri njeriut.                                                                                                           Mar. 16:15; Mat. 28:19 

 

 

7.  Kush jemi ne në Krishtin Jezus 
 

2 Kor. 5:17 
17 Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re; gjërat e vjetra kanë shkuar; ja, të gjitha gjërat u bënë të 

reja. 

 

• Me anë të Jezusit ti ke një trashëgimi.    
 

Kol. 1:12-14 
12 duke e falënderuar Perëndinë At, që na bëri të denjë të kemi pjesë trashëgimin e shenjtorëve në dritë. 13 Ai na nxori nga 

pushteti i errësirës dhe na çoi në mbretërinë e Birit të tij të dashur, 14 në të cilën ne kemi shpengimin me anë të gjakut të tij 

dhe faljen e mëkateve. 

 

• Me anë të Jezusit ti ke trashëguar pushtetin e Tij.  
                                 

Kol. 2:9-10 
9 sepse tek ai banon trupërisht gjithë plotësia e Hyjnisë. 10 Dhe ju keni marrë plotësinë në të, sepse ai është krye e çdo 

principate e pushteti. 
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Efes. 2:6 

edhe na ringjalli me të, dhe me të na vuri të rrimë në vendet qiellore në Krishtin Jezus. 

 

• Me anë të Jezusit ne ulemi në vendet qiellore                                                                                                   Efes. 1:20-23 

• Me anë të Jezusit ne bëhemi trupi i Tij.                                                                                                               Efes. 1:20-23 

• Ju jeni fitimtarë.                                                                                                                                                         1 Gjon. 5:4-5 

• Ju jeni drejtësia e Perëndisë.                                                                                                                2 Kor. 5:21; 1 Pjet. 2:24 

• Ju jeni bërë mbretër dhe priftër.                                                                                                                                 Zbul. 1:5-6 

• Nëse jeni të rilindur, ju keni autoritet me anë të Jezusit në 3 botë: frymëroren, mendoren dhe natyroren. 

• Ju keni autoritet mbi Satanin dhe demonët e tij.                                                                  Mar. 16:15-18, Mat. 28:16-20 

• Ju keni autoritet mbi sëmundjet dhe dobësitë.                                                                     Mar. 16:15-18, Mat. 28:16-20 

• Ju keni autoritet mbi erën, pemët, detin, vdekjen, ashtu si Jezusi pati.                                                           Gjon. 14:12 

• Jezusi ju ka dhënë juve pushtetin dhe autoritetin e Tij.                                                                                        Mat. 28:18 

• Jezusi ju ka dhënë juve pushtetin dhe autoritetin e Tij për të shkuar në botë.                                           Mar. 16:15-18 

 
 
 
Gjoni 14:7-14 (Ati i zbuluar) 

7 “Po të më kishit njohur, do të kishit njohur edhe Atin tim; qysh tani e njihni dhe e keni pare”. 

8 Filipi i tha: “Zot, na e trego Atin, dhe na mjafton”. 

9 Jezusi i tha: “Ka kaq kohë që unë jam me ju dhe ti nuk më ke njohur akoma, o Filip? Kush më ka parë mua, ka parë Atin; Si 

vallë po thua: "Na e trego Atin?"  

10 A nuk beson se unë jam në Atin dhe se Ati është në mua? Fjalët që po ju them, nuk i them nga vetja. Ati që qëndron në 

mua, është ai që i bën veprat. 

11 Më besoni se unë jam në Atin dhe se Ati është në mua; në mos, më besoni për shkak të vet veprave. 

12 Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: kush beson në mua do të bëjë edhe ai veprat që bëj unë; madje do të bëjë edhe 
më të mëdha se këto, sepse unë po shkoj tek Ati.  
13 Dhe çfarëdo të kërkoni në emrin tim, do ta bëj, që Ati të përlëvdohet në Birin.  

14 Në qoftë se do të kërkoni diçka në emrin tim, unë do ta bëj”. 

Si një “besimtar” në Krishtin Jezus, i “rilindur” nga Fryma e Perëndisë, ti je një “krijesë e re”, ti ke 
autoritet me anë të dhe në Krishtin Jezus – ushtroje atë tani! 

 
Çfarë SHPALL ashtu do të BËHESH përfundimisht! 
Çfarë SHPALL atë do të ZOTËROSH përfundimisht! 

 
 
 
 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                               5 | 5 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 I Shkrimet e Shenjta nga ALBB (Domain publik 2018), nëse nuk thuhet ndryshe I Jo për përdorim përfitimi I Shërbesë trajnimi & pajimi I  

LION OF JUDAH ON LINE. © 2018.  I   www.lowevonjudah.org 

   

 

 

Atë që rrëfej e zotëroj 
 (Material reference – Don Gossett) 

 

Një sfidë e hapur për të “folur vetëm Fjalën” Mat. 8:8 
 

01. UNË SHPALL, “Jezusin si Zotin tim” – UNË MARR shpëtimin!  ..........................................................................Rom. 10:9-10 

02. UNË SHPALL, “Me anë të vurratave të tij jam i shëruar” – UNË MARR shërim! .......................................................Isa. 53:5 

03. UNË SHPALL, “Biri më ka bërë të lirë” – UNË MARR liri absolute!  .......................................................................Gjon. 8:36 

04. UNË SHPALL, “Dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrën time me anë të Frymës së Shenjtë” – UNË ZOTËROJ aftësinë 

për të dashur të gjithë njerëzit!   ....................................................................................................................................Rom. 5:5 

05. UNË SHPALL, “I drejti është i sigurtë si një luan” – UNË ZOTËROJ guxim zemërluani në luftën frymërore! ............Fja. 28:1                             

06. UNË SHPALL, “Ai nuk do të më lërë dhe nuk do të më braktisë” – UNË ZOTËROJ praninë e Perëndisë në çdo hap që hedh!     

......................................................................................................................................................................Heb. 13:5-6                                                                                                                  

07. UNË SHPALL, “Unë jam i shpenguar nga Zoti” – UNË ZOTËROJ përfitimet e shpengimit çdo ditë! .........................Ps. 107:2 

08. UNË SHPALL, “Vajosja e Të Shenjtit banon në mua” – UNË ZOTËROJ arritjet barrë-shkatërruese me anë të kësaj vajosjeje. 

..................................................................................................................................................................1 Gjon. 2:27; Isa. 10:27 

09. UNË SHPALL, “Në emrin e Jezusit mund të dëboj demonët” – UNË ZOTËROJ çlirime dinamike si padron i djallit. ............. 

.............Mar. 16:17 

10. UNË SHPALL, “Vendos duart e mia mbi të sëmurët dhe ata do të shërohen” – UNË ZOTËROJ shërime pozitive për të 

shtypurit.  ....................................................................................................................................................................Mar. 16:18 

11. UNË SHPALL, “Jam shermend i hardhisë së gjallë” – UNË ZOTËROJ jetë nga hardhia kudo që shkoj! ...................Gjon. 15:5 

12. UNË SHPALL, “Jam drejtësia e Perëndisë në Krishtin Jezus” – UNË ZOTËROJ aftësinë për të qënë i lirë në praninë e shenjtë 

të Perëndisë, dhe fitimar në praninë e satanit!  ..........................................................................................................2 Kor. 5:21 

13. UNË SHPALL, “Jam një tempull i Perëndisë së gjallë” – UNË KAM Perëndinë që banon në mua dhe ecën me mua!  

.............2 Kor. 6:16 

14. UNË SHPALL, “Perëndia im do të sigurojë për të gjitha nevojat e mia” – UNË ZOTËROJ gjithçka që kam nevojë! ...Fil. 4:19 
 

Lista e gjërave që nuk do të bëj më kurrë 
 (Material reference – Don Gossett) 

 

Një sfidë e hapur për të “folur vetëm Fjalën” Mat. 8:8 
 

01. Nuk do të shpall më kurrë “Nuk mundem”, sepse “Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon.”     Fil. 4:13  

02. Nuk do të shpall më kurrë mungesa, sepse “Dhe Perëndia im do të plotësojë të gjitha nevojat tuaja sipas pasurisë së tij 

në lavdi në Jezu Krisht”.   .................................................................................................................................................Fil. 4:19 

03. Nuk do të shpall më kurrë frikën, sepse “Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por force, dashurie dhe urtësie.”  

                                                                                                                                                                  ......................................2 Tim. 1:7 

04. Nuk do të shpall më kurrë dyshime dhe mungesë besimi, sepse “Perëndia i ka dhënë secilit sipas masës së besimit.” 

                                                                                                                                                                 ......................................Rom. 12:3 

05. Nuk do të shpall më kurrë dobësi, sepse “Zoti është forca e jetës time.” dhe “Populli i atyre që njohin Perëndinë e tyre 

do të tregojë qëndresë dhe do të veprojë.”   ................................................................................................Ps. 27:1; Dan. 11:32 

06. Nuk do të shpall më kurrë supremacinë e satanit mbi jetën time, sepse “Sepse ai që është në ju është më i madh se ai që 

është në botë.”  ...........................................................................................................................................................1 Gjon. 4:4 

07. Nuk do të shpall më kurrë humbje, sepse “Perëndia na bën të ngadhënjejmë gjithnjë në Krishtin Jezus.” ......  2 Kor. 2:14 

08. Nuk do të shpall më kurrë mungesë njohurie, sepse “Krishti Jezus u bë për ne dituri nga Perëndia.” ............... 1 Kor. 1:30 

09. Nuk do të shpall më kurrë sëmundje, sepse “Me anë të vurratave të Tij unë jam i shëruar.” dhe “Jezusi vetë i mori lëngatat 

tona dhe i mbarti sëmundjet tona.” ..............................................................................................................Isa. 53:5; Mat. 8:17 

10. Nuk do të shpall më kurrë shqetësime dhe vështirësi, sepse “Unë do të hedh gjithë merakun tim mbi, sepse ai merakoset 

për mua.” Në Krishtin jam i lirë nga “meraku”! .............................................................................................................1 Pjet. 5:7 

11. Nuk do të shpall më kurrë skllavëri, sepse “atje ku është Fryma e Zotit, atje është liria.” Trupi im është tempulli i Frymës 

së Shenjtë!  ..................................................................................................................................................................2 Kor. 3:17 

12. Nuk do të shpall më kurrë dënim, sepse “Tani, pra, nuk ka më asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezu”. Unë jam në 

Krishtin; prandaj jam i lirë nga dënimi. ...........................................................................................................................Rom. 8:1 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT!  


