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1.16 - Shërimi - Ky është vullneti i Zotit për të gjithë njerëzimin!
(1.16 – Healing – This Is Gods Will for all Mankind.)

(Shkrimet nga ALBB)

Shënim i rëndësishëm (Healing)
Që nga fillimi e deri më tani, gjithmonë ka qenë vullneti i Perëndisë për krijimin e tij të quajtur "njerëzim" për të
përparuar në çdo fushë të jetës përfshirë "Financat", si dhe "Shërimin". Gjatë gjithë shkrimeve të shenjta do të gjesh që
Perëndia siguroi shërim dhe shëndet në "Dhiatën e Vjetër", si dhe në "Dhiatën e Re", pasi Perëndia nuk mban njeri me
hatër, atë që Ai ka bërë për një person Ai gjithashtu do të bëjë për një person tjetër. "Besimtari" si dhe "Kisha" ose
"Trupi i Krishtit" duhet të mësojnë të besojnë dhe të pranojnë se ky është vullneti i Perëndisë, të veprosh në "Ligjet e
shërimit" dhe më pas t'i pranosh premtimet me anë të Besimit.
Të paturit një "qëndrim sëmundjeje" është kundër vullnetit të Perëndisë, kundër shkrimeve të shenjta dhe kundër asaj
për të cilën Jezusi vdiq në "Kryq" dhe i jep Satanit dhe "Mallkimit" qasje ligjore në jetën e një personi. Shërimi (sipas
mënyrës biblike) vjen nën "Bekimin", ndërsa sëmundja dhe vuajtja vijnë nën "mallkimin". Jezusi është Zot i "Bekimit",
ndërsa Satani është nën kontrollin e "mallkimit".
"Feja dhe Tradita" përmes mësimit të rremë, kanë mësuar se është "përulësi, perëndishmëri dhe shenjtëri" të jesh dhe
të qëndrosh i sëmurë dhe të vuash; dhe se kjo është ajo që Perëndia dëshiron, por kjo nuk është e vërtetë dhe është një
mashtrim dhe një gënjeshtër. Perëndia është kundër "sëmundjes dhe vuajtjes" dhe çfarë mund t'i shkaktojë kjo një
personi. Sëmundja i mban njerëzit, familjet, qytetet, shtetet, kombet dhe madje edhe kishën në robëri dhe nën
kontrollin frymëror të Satanit. Të ecësh dhe të veprosh në "Ligjet e shërimit" është përulësia e vërtetë, ndërsa të ecësh
dhe të veprosh në "Ligjet e sëmundjes dhe vuajtjes" është në të vërtetë Krenari; dhe Perëndia është kundër krenarisë.
Zgjedhja përfundimtare i takon secilit person ose kishë që ta pranojë ose refuzojë ofrimin e shërimit të Perëndisë, Ai
nuk do të detyrojë askënd.

1. Vullneti i Perëndisë në Dhiatën e Vjetër.
Psalmi 145:8-9
8 Zoti është i dhembshur dhe mëshirplotë, i ngadalshëm në zemërim dhe i madh në mirësi. 9 Zoti është i mirë me të gjithë
dhe plot dhembshuri për të gjitha veprat e tij.
•

Tani ti e di pse mund të marësh shërimin tënd.

Psalmi 103:1-6
1 Beko, shpirti im, Zotin, dhe të gjitha ato që janë tek unë të bekojnë emrin e tij të shenjtë. 2 Beko, shpirti im, Zotin dhe mos
harro asnjë nga të mirat që ka bërë. 3 Ai fal të gjitha paudhësitë e tua dhe shëron të gjitha sëmundjet e tua, 4 shpengon
jetën tënde nga shkatërrimi dhe të kurorëzon me mirësi dhe dhembshuri; 5 ai ngop me të mira gojën tënde dhe të bën të ri
si shqiponja. 6 Zoti vepron me drejtësi dhe mbron çështjen e të shtypurve.
•
•
•

Ti nuk mund të shkosh tek i njëjti Perëndi për shërim nëse mendon se ai të ka sëmurur.
Shiko fjalët të gjithë dhe çdo.
Ai shëron të gjitha sëmundjet e tua.

Osea 4: 6a
6 Populli im vdes për mungesë njohurish. Duke qenë se ti ke refuzuar njohjen, edhe unë do të të refuzoj si prifti im; duke
qenë se ti ke harruar ligjin e Perëndisë tënd, edhe unë do të harroj bijtë e tu.
•

Sepse njerëzit nuk e dinë se çfarë thotë vërtet fjala e Perëndisë për shërimin.
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1.16 - Shërimi - Ky është vullneti i Zotit për të gjithë njerëzimin!
Psalmet 107:19-20
19 por në fatkeqësinë e tyre i thirrën Zotit, dhe ai i shpëtoi nga ankthet e tyre. 20 Ai dërgoi fjalën e tij dhe i shëroi, i shpëtoi
nga gropa.
•

Edhe kur i shkaktojmë vete problemet, ai dërgon fjalën e tij për të shëruar.

Eksodi 23: 25-26
25 Shërbejini Zotit, Perëndisë tuaj, ai do të bekojë bukën tënde dhe ujin tënd; Dhe unë do të largoj sëmundjen nga ti.
26 Në vendin tënd nuk do të ketë asnjë grua që të dështojë, asnjë grua shterpë. Unë do ta plotësoj numrin e ditëve të tua.
•

Këtu është vullneti i Perëndisë.

Eksodi 15:26
26 dhe tha: "Në qoftë se ti dëgjon me vëmendje zërin e Zotit, Perëndisë tënd, dhe bën atë që është e drejtë në sytë e tij dhe
dëgjon urdhërimet e tij dhe respekton tërë ligjet e tij, unë nuk do të jap asnjë nga ato sëmundje që u kam dhënë egjiptasve,
Sepse unë jam Zoti që të shëron ".
•

Ai është ai që na shëron.

Jeremia 30:17
17 Po, unë do të të jap përsëri shëndet; dhe do të të shëroj plagët e tua, "thotë Zoti, "Sepse të quajnë "e dëbuara", duke
thënë: "Ky është Sioni për të cilin askush nuk kujdeset".
•

Perëndia do të shërojë plagët e tua që ke marrë nga aksidentet, lufta.

2. Traditat janë vënë në kishë për të të mbajtur të lidhur.
Traditat e njeriut kanë bërë që fjala e Perëndisë të mos ketë efekt. (Marku 7:13)
•
•
•
•
•
•

•
•

Fjala e Perëndisë nuk do të funksionojë me traditat e njeriut.
Tradita thotë se Perëndia përdor sëmundjen për të na mësuar.
Fjala e Perëndisë thotë në 2 Timoteut 3:16 që Perëndia përdor shkrimin e shenjtë për të na mësuar, dhe Gjoni
16:13 thotë se Fryma e së vërtetës na drejton në të gjithë të vërtetën.
Tradita thotë se Perëndia merr lavdinë kur njerëzit janë të sëmurë dhe vuajnë, por atëherë pse shkojnë njerëzit
tek mjeku për t'u shëruar sa më shpejt që të jetë e mundur? Për të hequr lavdinë e Perëndisë?
Tradita thotë se shërimi ka kaluar por Jezusi është i njëjtë dje, sot dhe përgjithmonë, si me Perëndinë (që të
kalojë shërimi duhet të kalojë edhe Perëndia)
Tradita thotë se Perëndia i dha apostullit Pal një gjemb në krah për ta mbajtur atë të përulur, Bibla thotë se ky
gjemb ishte një lajmëtar i Satanit i dërguar për t'i dhënë atij një kohë të vështirë, Satani është gjithashtu autor i
krenarisë, Bibla thotë se ne duhet të përulim veten 1 Pjetrit 5: 6-7, Perëndia nuk përdor sëmundje për të na
përulur dhe pse Perëndia do ta përdorte autorin e krenarisë për t'i mësuar një besimtari përulësinë - kjo nuk ka
asnjë kuptim logjik
Tradita thotë se Perëndia merr lavdinë kur ne jemi të sëmurë dhe vuajmë, Bibla thotë se kur ata panë
çalamanët që ecnin dhe të verbërit që shihnin, ata e lavdëruan Perëndinë e Izraelit. (Mat.15: 30-31)
Traditat vetëm do të shkurtojnë jetën tënde.
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1.16 - Shërimi - Ky është vullneti i Zotit për të gjithë njerëzimin!
3. Vullneti i Perëndisë në shërbesën e Jezusit
Ti mund ta shohësh vullnetin e Perëndisë në tre vende,
1. në qiell
2. në shërbesën e Jezusit.
3. në kopshtin e Edenit.
• Adami nuk njihte sëmundje apo lëngatë, ai duhej të mësonte se si të vdiste.
• Adami duhet ta kishte përzënë satanin nga kopshti, kështu duhet të bësh edhe ti në jetë!
• Mos ia jep satanit fjalët e tua, që ai të mos sjellë sëmundje tek ty.
Gjoni 10:10
10 Vjedhësi nuk vjen veçse për të vjedhur, për të vrarë e për të shkatërruar, por unë kam ardhur që të kenë jetë, e ta kenë
me bollëk.
•
•

Bëj dallimin ashtu siç duhet, satani vjedh, vret dhe shkatërron dhe Jezusi jep jetë me bollëk.
Jezusi tha që bëri vetëm vullnetin e Atij që e kishte dërguar - Perëndisë (Gjoni 14)

Mat.20:29-34
29 Kur po dilnin nga Jeriko, një turmë e madhe e ndoqi. 30 Dhe ja, dy të verbër që uleshin gjatë rrugës, kur dëgjuan se po
kalonte Jezusi, filluan të bërtasin duke thënë: ''Ki mëshirë për ne, Zot, Biri i Davidit''. 31 Por turma i qortoi që të heshtnin;
por ata bërtisnin edhe më fort duke thënë: ''Ki mëshirë për ne, Zot, Biri i Davidit!''. 32 Atëherë Jezusi ndaloi, i thirri dhe tha:
''Çfarë doni të bëj për ju?''. 33 Ata i thanë: ''Zot, të na hapen sytë!''. 34 Dhe Jezusi pati mëshirë për ta dhe ua preku sytë e
tyre; dhe në atë çast u erdhi drita e syve dhe ata e ndiqnin.
Marku 8:22-26
22 Pastaj arriti në Betsaida; dhe i prunë një të verbër e iu lutën ta prekte.. 23 Atëherë e mori për dore të verbrin, e nxori
jashtë fshatit dhe, pasi i pështyu në sy dhe vuri duart mbi të, e pyeti nëse shihte gjë. 24 Dhe ai, duke hapur sytë, tha: ''Po
shoh njerëz si pemë që ecin''.25 Atëherë Jezusi i vuri përsëri duart mbi sytë dhe e bëri të shikojë lart; dhe atij iu kthye të
parit dhe shikonte qartë gjithçka. 26 Dhe Jezusi e nisi të shkojë në shtëpinë e tij duke i thënë: ''Mos hyr në fshat dhe mos
ia trego askujt në fshat''.
Gjoni 9:1-7
1 Kur po kalonte, pa një njeri që ishte i verbër që nga lindja. 2 Dhe dishepujt e tij e pyetën duke thënë: ''Mësues, kush ka
mëkatuar, ai apo prindërit e tij, që ai ka lindur i verbër?''. 3 Jezusi u përgjigj: ''As ai, as prindërit e tij s'kanë mëkatuar, por
kjo ndodhi që tek ai të dëftohen veprat e Perëndisë. 4 Unë duhet t'i kryej veprat e atij që më ka dërguar sa është ditë; vjen
nata kur askush nuk mund të veprojë. 5 Derisa jam në botë, unë jam drita e botës''. 6 Pasi kishte thënë këto gjëra, pështyu
përdhe, bëri baltë me pështymë dhe leu sytë e të verbrit me të. 7 Pastaj i tha: ''Shko, lahu në pellgun e Siloamit'' (që do të
thotë: dërguar); dhe ai shkoi atje, u la dhe u kthye duke parë.
Mat.9:27-30
Dy të verbër u shëruan
27 Dhe ndërsa Jezusi po largohej prej andej, dy të verbër e ndiqnin duke bërtitur dhe duke thënë: ''Ki mëshirë për ne, Bir
i Davidit!'' 28 Kur arriti në shtëpi, të verbrit iu afruan dhe Jezusi u tha atyre: ''A besoni ju se unë mund ta bëj këtë gjë?''. Ata
iu përgjigjën: ''Po, o Zot''. 29 Atëherë ai ua preku sytë, duke thënë: ''U bëftë sipas besimit tuaj''. 30 Dhe atyre iu hapën
sytë. Pastaj Jezusi i urdhëroi rreptësisht duke thënë: ''Ruhuni se mos e merr vesh njeri''. 31 Por ata, sapo dolën, e përhapën
famën e tij në mbarë atë vend.
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Mateu 4: 23-24
Jezusi shëron një turmë të madhe
23 Jezusi shkonte kudo nëpër Galile, duke mësuar në sinagogat e tyre, duke predikuar ungjillin e mbretërisë dhe duke
shëruar çdo sëmundje dhe çdo lëngatë në popull. 24 Dhe fama e tij u përhap në gjithë Sirinë; dhe i sillnin të gjithë të
sëmurët që vuanin nga lëngata dhe dhembje të ndryshme, të demonizuar, epileptikë dhe paralitikë; dhe ai i shëronte.
Mateu 8:16-17
Shumë u shëruan gjate sabatit
16 Dhe kur u ngrys, i sollën shumë të pushtuar nga demonë; dhe ai, me fjalë, i dëboi frymërat, dhe i shëroi të gjithë të
sëmurët, 17 që kështu të përmbushej fjala e profetit Isaia kur tha: ''Ai i mori lëngatat tona dhe i mbarti sëmundjet tona''.
Mateu 9:35
Dhembshuria e Jezusit
35 Dhe Jezusi kalonte nëpër të gjitha qytetet dhe fshatrat, duke i mësuar në sinagogat e tyre, duke predikuar ungjillin e
mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje e çdo lëngatë në popull.
Mateu 10:1,7-8
Dymbëdhjetë Apostujt
1 Pastaj Jezusi i thirri të dymbëdhjetë dishepujt e tij rreth vetes dhe u dha autoritet t'i dëbojnë frymërat e ndyra, dhe të
shërojnë çdo sëmundje e çdo lëngatë. 7 Shkoni dhe predikoni duke thënë: "Mbretëria e qiejve u afrua" '8 Shëroni të
sëmurët, pastroni lebrosët, ngjallni të vdekurit, dëboni demonët; falas morët, falas jepni.
Mat.8: 1-3
Jezusi pastron një lebroz
1 Tani kur Jezusi zbriti nga mali, turma të mëdha e ndiqnin. 2 Dhe ja, një lebros erdhi dhe e adhuroi, duke thënë: ''O Zot, po
të duash, ti mund të më shërosh''. 3 Jezusi e shtriu dorën, e preku dhe i tha: ''Po, unë dua, shërohu''. Dhe në atë çast u
shërua nga lebra e tij.
•

Ky është vullneti i Perëndisë - "Unë dua, ji i pastër" - sepse Jezusi tha dhe bëri vetëm atë që i thoshte Ati.

Mateu 12:15-16
Ja shërbëtori im
15 Por kur Jezusi e mori vesh u largua prej andej Dhe turma të mëdha e ndiqnin, dhe ai i shëroi të gjithë.
Lluka 4: 18-19
Jezui refuzohet në Nazaret
16 Pastaj erdhi në Nazaret, ku ishte rritur, dhe si e kishte zakon ditën e shtunë, hyri në sinagogë dhe u ngrit për të lexuar.
17 I dhanë në dorë librin e profetit Isaia; e hapi dhe gjeti vendin ku ishte shkruar: ''Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai
më vajosi për të ungjillëzuar të varfrit; ai më dërgoi për të shëruar ata që e kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin e
të burgosurve dhe kthimin e të parit të verbërve, për të çliruar përsëri të shtypurit,19dhe për të predikuar vitin e pranueshëm
të Zotit''. (Lev.25: 8-12).
Mateu 15: 29-31
Jezusi shëron turma të mëdha
29 Pastaj, mbasi u nis që andej, Jezusi erdhi pranë detit të Galilesë, u ngjit në mal dhe u ul atje. 30 Dhe iu afruan turma të
mëdha që sillnin me vete të çalë, të verbër, memecë, sakatë dhe shumë të tjerë; i ulën përpara këmbëve të Jezusit dhe ai i
shëroi. 31 Turmat mrekulloheshin kur shikonin se memecët flisnin, sakatët shëroheshin, të çalët ecnin dhe të verbrit shihnin;
dhe lëvdonin Perëndinë e Izraelit.

___________________________________________________________________________________________________________________________

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

5|7

1.16 - Shërimi - Ky është vullneti i Zotit për të gjithë njerëzimin!
Marku 6: 53-56
Shumë e prekin dhe shërohen
53 Mbasi kaluan, arritën në krahinën e Gjenesaretit dhe aty e lidhën barkën. 54 Dhe kur dolën nga barka, njerëzit e njohën
menjëherë 55 dhe, duke përshkuar me vrap mbarë krahinën përreth, filluan të sjellin të sëmurë në vigje, kudo që dëgjonin
se gjendej; 56 Dhe kudo ku ai vinte, , në fshatra, në qytete a në lagje, njerëzit i vendosnin të lënguarit në sheshe dhe e
lutnin që të paktën të mund të preknin cepin e rrobës së tij; dhe të gjithë ata që e preknin, shëroheshin.
Luka 9: 1-2, 6
Dërgimi i të Dymbëdhjetëve
1 Pastaj, mbasi i thirri bashkë të dymbëdhjetë dishepujt e vet, u dha atyre pushtet dhe autoritet mbi të gjithë demonët
dhe të shërojnë sëmundjet. 2 Dhe i nisi të predikojnë mbretërinë e Perëndisë dhe të shërojnë të sëmurët.
6 Atëherë ata u nisën dhe përshkuan fshatrat duke përhapur ungjillin dhe duke shëruar kudo.
Luka 10: 1, 8-9
Dërgimi i të shtatëdhjetëve
1 Pastaj Zoti caktoi shtatëdhjetë të tjerë dhe i nisi dy nga dy përpara tij, në çdo qytet dhe vend, ku ai do të shkonte.. 8
Dhe në çdo qytet ku të hyni, nëse ju pranojnë, hani çfarë t'ju vënë përpara. 9 Dhe shërojnë të sëmurët atje dhe u thuaj
atyre: mbretëria e Perëndisë ka ardhur pranë jush. Dhe shëroni të sëmurët që do të jenë në të dhe u thoni atyre:
"Mbretëria e Perëndisë ju është afruar". '

4. Mënyra për të mos u shëruar!
Luka 10:16
16 Kush ju dëgjon, më dëgjon mua; kush ju përbuz, më përbuz mua; dhe kush më përbuz, përbuz atë që më ka dërguar''.
•
•

Pranoje njeriun e Perëndisë që Ai të ka dërguar për t'u lutur për ty për shërimin tënd.
Nëse e refuzon personin që Perëndia ka dërguar për t'u lutur për ty, ti refuzon edhe shërimin tënd.

5. Çfarë ndodhi me kishën pasi Jezusi u largua.
Veprat 10:38
38 se si Perëndia vajosi me Frymën e Shenjtë dhe me fuqi Jezusin prej Nazareti, i cili e përshkoi vendin duke bërë mirë dhe
duke shëruar të gjithë ata që ishin të pushtuar nga djalli, sepse Perëndia ishte me të.

6. Mëso të lutesh për kishën.
Veprat 4: 29-30
29 Dhe tani, Zot, shqyrto kërcënimet e tyre dhe lejo që shërbëtorët e tu të kumtojnë fjalën tënde me plot çiltërsi,30 duke e
shtrirë dorën tënde për të shëruar dhe që të kryhen shenja dhe mrekulli në emër të Birit tënd të shenjtë Jezusit''.
•
•
•
•
•

Fryma e Perëndisë, Fryma e Shenjtë që na vajos për të bërë punën.
Është Fryma e Perëndisë që është këtu tani që do të shërojë trupin tënd,
Besimi yt do të hapë derën, që të mund të shërohesh.
Kur sëmundja ikën....... ky është shërim!
Kur rikrijohen gjymtyrët e dëmtuara...... kjo është një mrekulli!

Kongregacioni duhet të përsërise.......
Vajosja shëruese e Jezusit vepron në mua duke sjellë shërimin edhe tek unë.
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1.16 - Shërimi - Ky është vullneti i Zotit për të gjithë njerëzimin!
Bibla thotë;
Isaia 53: 4-5
4 Megjithatë ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhembjet (sëmundjet, dobësitë dhe shqetësimet) tona;
por ne e konsideronim të goditur, të rrahur nga Perëndia dhe të përulur. 5 Por ai u tejshpua për shkak të shkeljeve tona, u
shtyp për paudhësitë tona; ndëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi të, dhe për shkak të vurratave të tij ne jemi shëruar.
1 Pjetrit 2:24
24 Ai vet i barti mëkatet tona në trupin e tij mbi drurin e kryqit që ne, të vdekur për mëkate, të rrojmë për drejtësi; dhe me
vurratat e tij ju u shëruat. Nga plagët e Tij ti jeni shëruar.

7. Lutja e Besimit.
Vendose dorën në pjesën e trupit dhe lutu dhe në mendje me mua,
Në emër të Zotit Jezu Krisht, unë i flas çdo sëmundjeje dhe lëngate, çdo fryme të keqe që mundon mendjen tënde dhe të
shkakton telashe, çdo varësi, çdo varësi droge, alkooli, çdo lloj mënyre jetese të çoroditur nga e cila do të jesh të lirë, i
lidh këto gjëra dhe i bëj ato të padëmshme dhe joefektive dhe i urdhëroj ato të largohen tani,
Në emër të Zotit Jezu Krisht, urdhëroj të marrësh shërimin dhe çlirimin tënd tani, Në emër të Jezusit shërohu plotësisht
nga maja e kokës deri tek maja e këmbëve - merr shërimin tënd.
•
•

Fillo ta falenderosh Perëndinë dhe ta lavdërosh.
Beso që do marrësh - tani!

Shërbëtoi i Perëndisë thotë në emër të Jezusit;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unë i flas të gjithë sëmundjeve dhe lëngatave - shërohu në emrin e Jezusit.
Unë u flas syve të verbër - hapuni në emër të Jezusit.
Unë u flas të gjithë veshëve të shurdhër - hapuni dhe të shërohuni në emrin e Jezusit.
Unë u flas gjuhë të njerëzve - zgjidhuni në emrin e Jezusit.
Unë u flas të gjithë problemeve të zemrës - shërohuni në emrin e Jezusit.
Unë u flas veshkave - shërohuni në emrin e Jezusit.
Unë flas mëlçive - shërohuni në emrin e Jezusit.
Unë u flas gjymtyrëve të rriten - në emrin e Jezusit.
Unë u flas të gjithë tumoreve që të vdesin dhe të vijë jeta frymërore - në emrin e Jezusit.
Unë u flas sëmundjeve të gjakut - shërohuni në emrin e Jezusit.
Unë lidh dhe kundërshtoj çdo mallkim dhe shtypje frymërore! - Ji i lirë në emrin e Jezusit.

Metoda e dytë për të marrë shërimin - vendosni duart mbi të sëmurët dhe ata do të shërohen - Marku 16:18
•

Radhë për shërimin dhe vendosja e duarve mbi të sëmurët (dhe lutu)
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1.16 - Shërimi - Ky është vullneti i Zotit për të gjithë njerëzimin!
8. Mbaje fort shërimin tënd pasi ta kesh marrë atë.
•
•

Shumë njerëz e humbin shërimin e tyre që para se ta marrin, sepse nuk e kanë parë menjëherë.
Disa njerëz e marrin shërimin e tyre menjëherë, por shumica e marrin shërimin e tyre si një proces (farë, kohë
dhe korrje - parim - Marku 4: 1-9) me kalimin e kohës sepse nuk është gjithmonë në çast, por marrja e premtimit
është me anë të besimit, menjëherë.

Marku 11: 22-26
Atëherë Jezusi, duke u përgjigjur, u tha atyre: ''Kini besimin e Perëndisë! 23 Sepse 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. 24 Prandaj po ju them: Të gjitha ato që ju
kërkoni duke lutur, besoni se do t'i merrni dhe ju do t'i merrni. 25 “Dhe kur nisni të luteni, nëse keni diçka kundër
ndokujt, faleni, që edhe Ati juaj që është në qiejt, t'ju falë mëkatet tuaja. 26 Por në se ju nuk falni, as Ati juaj, që është
në qiejt, nuk do t'jua falë mëkatet tuaja''.
22

•

Disa njerëz e marrin shërimin e tyre vetëm për ta humbur atë gradualisht, teksa armiku fillon t'i bindë ata se nuk
e morën vërtet shërimin e tyre dhe ai e bën këtë duke vënë përsëri presionin e simptomave të vjetra të
sëmundjes në trupat e tyre dhe në të njëjtën kohë i vendos ato mendime në mendjen e personit që personi të
fillojë të dyshojë dhe më pas të thotë dhe të rrëfejë "Unë mendoj se nuk u shërova fare" dhe ky është fillimi i
procesit të humbjes së shërimit ose mrekullisë.

•

Ne duhet t'i rezistojmë këtij sulmi duke rezistuar dhe duke luftuar me simptomat dhe mendimet nëpërmjet
Fjalës së Perëndisë dhe duke e falënderuar Zotin për shërimin - kështu mund ta mbash shërimin tënd, procesin e
shërimit ose mrekullinë, edhe kjo është një luftë frymërore!

•

Personi u shërua me të vërtetë herën e parë, por pasi e humbin shërimin, e bën pothuajse të pamundur herën e
dytë për t'u shëruar - Pse? Sepse personi thotë dhe mendon se ai kurrë nuk u shërua me të vërtetë herën e
parë, kështu dyshimi dhe mosbesimi bllokojnë procesin e besimit dhe marrjes për herë të dytë.

9. Një fjalë përfundimtare për temën e shërimit

Shërimi - Ky është vullneti i Zotit për të gjithë njerëzimin!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JEZUSI ËSHTË ZOT!
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