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1.17 - Shembuj nga jeta reale për shërbesën shëruese.
(1.17 – Real Life Examples of The Healing Ministry.) (Shkrimet nga ALBB)

Hyrje
Në shërbimin e tij tokësor, Jezusi mësoi të vërtetën nga "Fjala e Perëndisë" dhe më pas e tregoi atë në mënyrë
praktike gjatë shërbesës së tij. Jezusi foli dhe bëri vetëm atë që tha Ati i tij, Jezusi bëri vullnetin e përsosur të
Atit të Tij, Perëndisë (Gjoni 14)! Fjala e Perëndisë është e vërteta absolute (Gjoni 17:17) dhe autoriteti
përfundimtar mbi çdo situatë dhe fushë të jetës së çdo personi, përfshirë frymën, shpirtin, trupin, financat,
shoqërinë, martesën, familjen dhe sidomos fushën e shërimit. Çdo lajm negativ që vjen nga sistemi botëror, pa
marrë parasysh se sa i kualifikuar mund të jetë personi në dhënien natyrore të këtij raporti, mund të jetë një
fakt në vetvete, por nuk është e vërteta absolute dhe autoriteti përfundimtar i situatës - Fjala e Perëndisë është!
Kur Jezusi veproi në shërbesën «e shërimit», ai u tregonte njerëzve atë që ishte e mundur edhe për ta, në qoftë
se ata do të besonin në Të dhe do të vepronin nga besimi ashtu si ai. Edhe pse ai ishte Perëndia në formë mishi
(Gjoni 1:14), ai veproi dhe shërbeu si profet i Dhiatës së Vjetër, pa privilegjet e Tij hyjnore dhe shërbeu si njeri
(Filipianëve 2: 7-8) duke përdorur Fjalën e Shkruar të Perëndisë.
Kur Jezusi u largua nga toka për t'u kthyer në qiell pas ringjalljes së tij, ai e transferoi autoritetin e tij (mbi
mallkimin, sëmundjen, vdekjen dhe lëngatën) tek "Kisha" e tij, tek "Trupi i Krishtit" në mbarë botën dhe
gjithashtu për të gjithë ata që do të "lindnin përsëri" dhe do të mbusheshin me fuqi nga lart, me Frymën e
Shenjtë (Marku 16: 15-18, Mateu 28: 18-20, Veprat 1: 4-8, Veprat 10:38).
Pse është e rëndësishme shërbesa e shërimit? Sepse dëshmon se Perëndia është i gjallë dhe ende ekziston sot
dhe se Ai ende shpëton dhe shëron njerëzit sot. Shërbesa shëruese nuk është vetëm për njerëzit në pozitat e
"pesëfishtë të shërbesës", por për çdo njeri të zakonshëm, besimtar të lindur sërish që është i gatshëm të besojë
se emri i Jezusit është përmbi çdo mallkim, sëmundje, vdekje dhe lëngatë dhe Ai i shëron njerëzit. Shërimi dhe
mrekullitë nuk u mbaruan me dishepujt, janë akoma për sot! Që shërbesa shëruese të mos jetë më, atëherë
Perëndia do të duhet të mos jetë më, sepse Jezusi është i njëjtë dje, sot dhe përgjithmonë (Heb. 13: 8) dhe
kështu është Perëndia!
Shërbesa shëruese do të rritet në jetën e një besimtari kur ai të dalë dhe të veprojë në BESIM me vepra që
përkojnë me besimin. Zakonisht procesi fillon me eksperienca të vogla shërimi dhe me kalimin e kohës rritet
për të besuar për gjëra më të mëdha, për shembull për ngjalljen e të vdekurve. Ti nuk duhet të jesh një shërbëtor
i Ungjillit për të vepruar në fushën e shërimit - autoriteti i është dhënë njerëzimit përmes dhe vetëm në emër
të Jezusit (Marku 16: 15-18; Mateu 28: 18-20; Veprat 1: 4 -8, Veprat 10:38).
Shembujt e mëposhtëm të shërbesës shëruese janë nga përvoja ime personale si një besimtar "i lindur përsëri"
përpara se të caktohesha si shërbëtor i Ungjillit në vitin 2000. Ata do të të ndihmojnë të kuptosh se si mund të
punojë Perëndia nëpërmjet teje ndërsa ti lutesh për shërim dhe çlirim.
Mos u dekurajo dhe mos hiq dorë, nëse nuk sheh rezultate të menjëhershme pasi je lutur, besimi ynë duhet të
rritet derisa ta përdorim pa pushim dhe përfundimisht do të shohim fuqinë e Perëndisë të shfaqur. Shërbëtorët
dhe shërbesat e mëdha shëruese nuk u bënë të mëdha brenda ditës, u desh kohë për të mësuar rreth
shërbesave të shërimit dhe shpëtimit dhe si të veprosh në BESIM dhe një gjë është shumë e qartë, që ata nuk
u dorëzuan!
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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1.17 - Shembuj nga jeta reale për shërbesën shëruese.
Shkrimet bazë:
Fil. 2: 7-8 (Duke folur për Jezusin)
7
por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajtë shërbëtori, e u bë i ngjashëm me njerëzit; 8 dhe duke u gjetur nga
pamja e jashtme posi njeri, e përuli vetveten duke u bërë i bindur deri në vdekje, deri në vdekje të kryqit.
Gjoni 14: 10-14 (Jezusi duke folur)
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''.
Mateu 10: 1, 7-8 (Jezusi duke folur)
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.
1

Luka 10: 1, 8-9 (Jezusi duke folur)
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 shëroni të sëmurët
që do të jenë në të dhe u thoni atyre: "Mbretëria e Perëndisë ju është afruar".
Marku 16:15-18 (Jezusi duke folur)
Pastaj u tha atyre: ''Dilni në mbarë botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese; 16 ai që beson dhe është pagëzuar,
do të jetë i shpëtuar; por ai që nuk ka besuar, do të jetë i dënuar. 17 Dhe këto janë shenjat që do t'i përcjellin
ata që do të besojnë: në emrin tim ata do t'i dëbojnë demonët, do të flasin gjuhë të reja; 18 do t'i kapin me dorë
gjarpërinjtë, edhe nëse do të pijnë diçka që shkakton vdekjen, nuk do t'u bëjë asnjë të keqe; do t'i vënë duart
mbi të sëmurët dhe këta do të shërohen''.
15

Mateu 28:19 (Jezusi flet)
18
Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë, “Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. 19
Veprat 1:8 (Jezusi duke folur)
8
Ju do të merrni fuqi kur Fryma e Shenjtë do të vijë mbi ju dhe do të bëheni dëshmitarët e mi në Jeruzalem dhe
në gjithë Judenë, në Samari dhe deri në skajin e dheut''.
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.
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1. Një këmbë e shkurtër rritet dhe kockat e prapme bëhen të drejta.
Ndërsa isha në shërbesën e një kishe, pastori bëri thirrje në kongregacion për këdo që kishte nevojë për shërim
dhe një numër njerëzish vinin përpara. Një burrë kishte njërën këmbë më të shkurtër se tjetra afërsisht 2.5 cm.
Pastori i kërkoi këtij burrri që të ulet në një karrige aty përpara, në skenë, në pamje të plotë të njerëzve. Pastori
pastaj ngriti të dyja këmbët e tij paralelisht mbi dysheme për të parë ndryshimin në gjatësi. Isha duke asistuar
pastorin në atë kohë, prandaj isha dëshmitar i asaj që ndodhi më pas. Pastori shpalli shërim në emër të Jezusit
dhe që këmba më e shkurtër të rritej. Ndërsa shikoja, këmbët më të shkurtra u rritën në gjatësi të plotë për
rreth 10 minuta.
Shumë njerëz të tjerë që kishin dalë para kishin probleme të tilla, pasi kockat e tyre të pasme nuk ishin të drejta,
por të shtrembëruara; kjo mund të shihej pasi njerëzit ngrinin të dy krahët mbi kokat e tyre dhe bashkonin
duart. Mund të shihej lehtësisht se në të gjitha rastet duart e majta dhe të djathta të secilit person nuk ishin të
barabartë në pozicion. Pasi pastori u lut për secilin person, unë mund t'i shihja krahët duke u zgjatur ngadalëngadalë derisa duart u bënë të barabartë në pozicion. Perëndia po korrigjonte problemin në shtyllat e tyre
kurrizore dhe në të njëjtën kohë u drejtonte shpinat, procesi zgjati rreth 10-15 minuta.
•

Ji i duruar dhe mos hiq dorë nëse nuk i sheh rezultatet e menjëhershme të lutjes tënde për shërim.

2. Djaloshi në plazh lutet për veten e tij.
Më kujtohet një herë kur mora dy djemtë e mi në plazh. Më i vogli ishte rreth 9 vjeç dhe kishte dhembje të
stomakut. I thashë atij të shtrihej në një peshqir plazhi dhe pastaj unë do të lutesha për të. I vura duart mbi të
dhe u luta në emër të Jezusit, por asgjë nuk ndodhi, ai ende kishte dhimbje. I thashë të priste një moment,
ndërsa unë shkova larg, në një distancë të shkurtër për t'u lutur mbi situatën. E pyeta Zotin se çfarë ndodhi,
sepse unë u luta në besim në emër të Jezusit që ai të shërohet, por asgjë nuk ndodhi. Ndërsa isha duke pritur
përgjigjen, dëgjova një zë pas meje duke thënë: "Babi, unë jam mirë tani", ishte djali im dhe ai nuk kishte më
dhimbje. E pyeta se çfarë ndodhi dhe ai tha: "Unë u luta për veten time" dhe vetëm atëherë Zoti më tha se ai
ishte mjaft i madh tani sa të lutej për veten e tij.
•
•

Mësoji njerëzit të luten për veten dhe për të tjerët.
Mos prit që pastori ose pleqtë të luten për ty.

3. I riu me kyçin e thyer.
Gjatë kohës kur mësova shërbesën në rrugë ose ungjillizimin, më kujtohet një i ri që erdhi tek unë për të folur;
ai kishte një kyç të thyer dhe ai ishte në paterica për ta ndihmuar të ecte. E pyeta se çfarë ndodhi me kyçin e
këmbës dhe ai më tha se e kishte thyer atë vetëm një ditë para se të takoheshim. E pyeta nëse ishte i krishterë,
dhe ai tha po. Unë pastaj pyeta a besonte se Perëndia shëron, ai tha po. Pastaj i kërkova që të ulej në një karrige.
I hodha të dyja duart rreth kyçit të këmbës së tij të thyer dhe fola në emër të Jezusit që të shëroheshin kockat
dhe kyçi i këmbës. Ai më tha: "Çfarë po bën, sepse po nxehet?" I thashë atij se ishte vajosja shëruese, fuqia e
Perëndisë që e shëronte. Pasi mbaruam, ai u largua ende në paterica. Javën tjetër në të njëjtin vend ku po bëja
ungjillizim në rrugë, një djalë erdhi tek unë dhe më tha: "Të kujtohem?" Thashë se fytyra e tij ishte e njohur,
por nuk e mbaja mend. Ai më tha se ishte personi për të cilin u luta javën e kaluar për kyçin e thyer. Shikova
poshtë në kyçin e këmbës dhe nuk kishte i thyer, ishte shëruar. Më pas më tha se ai shkoi tek mjeku një ditë
pas lutjes dhe i kërkoi atij ta vizitonte përsëri. Mjeku tha se nuk ishte më i thyer, zakonisht procesi i shërimit do
të zgjaste 6-8 javë, por Perëndisë iu deshën vetëm disa minuta.
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•
•
•

Vendosi duart mbi të sëmurët dhe ata do të shërohen.
Perëndia është ende duke shëruar!
Detyra jote është të vendosim duart dhe të lutemi, Perëndia sjell shërimin nëpërmjet Frymës së
Shenjtë dhe engjëjve të Tij.

4. Kameriere me kyçin e këmbës të përdredhur.
Një tjetër përvojë që kisha kur isha duke punuar në një hotel si një inxhinier me turne, para se t'i shërbeja
Perëndisë me kohë të plotë. Një kameriere e re ishte duke përgatitur tavolinat në një nga restorantet në hotel
dhe ndërsa ajo po ecte, befas përdrodhi kyçin e këmbës dhe ishte në dhimbje të tmerrshme dhe nuk mund të
ecte. Mbaja mend se nëse lutesh shpejt në zonën e dëmtuar, shpeshherë shërimi ndodh menjëherë. E pyeta
nëse mund të lutesha për të dhe ajo tha po për shkak të nivelit të lartë të dhimbjes. I vura duart mbi kyçin e
këmbës dhe u luta për shërim në emër të Jezusit. Dhimbja dhe dëmtimi i kyçit të këmbës u largua menjëherë
dhe ajo mund të ecte përsëri. Ajo ishte disi e tronditur nga ajo që ndodhi, që Perëndia e shëroi atë dhe aq shpejt.
•
•

Ji i shpejtë për të vënë duart në zonat e dëmtuara dhe lutu sepse shpesh shërimi ndodh në çast.
Ji i shpejtë të përdorësh çdo shans për t'u lutur dhe beso që njerëzit të shërohen.

5. Xhoi me tumor në mushkërinë e djathtë.
Përsëri, ndërsa po punoja në një hotel si një inxhinier me turne, unë pashë një person i cili ishte një i krishterë
dhe që kishte një mik që kishte një problem me kancerin. E pyeta për të më dhënë më shumë detaje sepse të
dy ne besonim në fuqinë shëruese të Perëdisë. Ai tha se emri i tij ishte Xhoi dhe se ishte 59 vjeç dhe ishte
diagnostikuar me një tumor me madhësinë e një topi golfi në hyrje të mushkërisë së tij të djathtë dhe kjo kishte
prekur mushkëritë e tij, ku kapaciteti ishte reduktuar nga 100 % në vetëm 20% volum. Mjekët thanë se nuk
mund të bënin asgjë më shumë për ta ndihmuar, kështu që ai duhet të tërhiqej dhe të shijonte pjesën tjetër të
jetës që i kishte mbetur para se të vdiste. I kërkova këtij personi të fliste me Xhoin, nëse mund ta takoja atë
lidhur me gjendjen e kancerit. Leja m'u dha, e takova Xhoin dhe ai shpjegoi gjendjen e tij të plotë. Unë thashë
se besoja se Perëndia shëron dhe unë do të doja të lutesha për të dhe ai tha se kjo do të ishte në rregull. E pyeta
nëse ishte i krishterë, dhe ai tha po. E pyeta nëse do ta lejonte që Perëndia ta shëronte, ai tha po. E pyeta nëse
kishte ndonjë mosfalje ndaj dikujt, ai tha jo. Unë pastaj shpenzova javët e ardhshme duke u lutur për të në emër
të Jezusit dhe pastaj i telefonova atij një ditë për ta pyetur se si po përparonte. Ai më tha se vëllimi i mushkërive
të tij të djathtë ishte rritur nga 20% në 80%. I thashë të vazhdonte ta lejonte Perëndinë ta shërojë. Takimi i tij i
ardhshëm me mjekun ishte të premten e asaj jave. Të premten e telefonova edhe një herë Xhoin dhe ai tha se
mjeku e mori atë në zyrën e tij bashkë me radioskopinë që të diskutonte gjendjen e Xhoit. Mjeku vendosi
radioskopinë në dritë dhe vuri në dukje se ku duhet të ishte tumori dhe tha, "Xhoi, nuk e di ku ka shkuar tumori
juaj, por nuk është më." Xhoi tha se ai ishte zhdukur, dhe se ai ndjeu një ngrohtësi mbi atë zonë të gjoksit të tij
dhe i thashë se ishte vajosja shëruese ende duke e shëruar atë; kur ngrohja ishte zhdukur, procesi kishte
përfunduar.
•
•
•

Besoji Perëndisë për të pamundurën dhe lëviz në Fjalën e besimit të Perëndisë në Emrin e Jezusit.
Vajosja (fuqia e Perëndisë) ka aftësinë për të shpërndarë dhe shkatërruar qelizat e kancerit në trupin
e një personi pa shkatërruar qelizat e tjera normale - nganjëherë në çast, por normalisht gjatë një
periudhe kohore.
Është e rëndësishme që personi që merr lutjen të mos ketë mosfalje në zemrën e tij, që të mos ketë
pengesa për ata që të marrin shërimin e tyre.
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6. Gratë e moshuara të goditura nga makina.
Shembulli tjetër i shërbesës shëruese është ai i nënës sime që ishte në kohën e aksidentit të saj 65 vjeçe.
Aksidenti ndodhi në vitin 1993 kur ajo dhe shoqja e saj sapo ishin kthyer nga një udhëtim me autobus në
pasditen e vonë. Ato të dyja sapo kishin zbritur nga autobusi dhe po kalonin një rrugë të ngarkuar që kishte
korsi të dyfishtë në të dyja anët, e ndarë nga një ishull bari. Të dyja gratë kaluan grupin e parë të korsirave të
dyfishta pa probleme nga ndonjë trafik. Ato pastaj kontrolluan për të parë për trafikun që po afrohej ndërsa
kalonin mbi ishullin e barit (rripin e mesëm) në grupin e ardhshëm të korsive të dyfishta, por nuk mund të shihej
asnjë trafik, kështu që gjithçka mendohej të ishte e sigurt. Ndërsa kaluan pjesën përfundimtare të rrugës drejt
trotuarit në anën tjetër, një makinë erdhi me shpejtësi duke dalë nga qendra tregtare për të hyrë në rrugën e
ngarkuar dhe nuk i pa dy gratë; makina goditi nënën time fillimisht pastaj mikeshën e saj.
Mikesha përfundoi me një këmbë të thyer, por ende ishte në gjendje e mirë, ndërsa nëna ime përfundoi mbi
kofanon e makinës për shkak të shpejtësisë së përplasjes; pastaj mbi xhamin e përparmë që e theu me kokë
dhe më pas, nga përplasja makina e vërtiti në rrugë për afërsisht 5-6 metra, normalisht kjo do ta kishte vrarë në
vend një person në moshën 65 vjeçare.
Unë mora një telefonatë nga spitali, shkova atje menjëherë, në departamentin e urgjencës, ku edhe takova
mjekun përgjegjës. Ndërsa shkova në spital, thashë: "Zot, unë lutem për mbrojtjen e saj çdo ditë, pse, pra, ajo
pësoi këtë aksident. Ai më tha vetëm një fjali të thjeshtë: "Ajo është në duart e mia". Mjeku më tregoi për
gjendjen e saj që ishte si më poshtë; ajo kishte dy eshtra të thyera në këmbën e majtë nën gjunjë, të gjitha
brinjët e thyera në dy vende në anën e majtë, legenin e thyer, të dyja duart e thyera, kyçin e këmbëve të thyer
në anën e majtë, shpatullën e thyer në anën e majtë si dhe kafkën e plasaritur nga përplasja në xhamin e
përparmë. Ai nuk e dinte ende se çfarë dëmtimi të brendshëm mund të kishte. Ai tha se i jepnin asaj 24-48 orë
për të jetuar. Kur unë thashë, "Perëndia im është më i madh", ai më la vetëm, sepse ai tha se kishte parë mrekulli
më parë, dhe e kuptoi çfarë dëshiroja të bëja.
Ndërsa prisja në dhomën e pritjes, u luta dhe pyeta Zotin se çfarë të bëja dhe ai i foli frymës sime që të lutja
Fjalën e Perëndisë (përgjigjen) mbi raportin e mjekut. Ditën tjetër u ktheva në spital ku ajo kaloi në reanimacion
ku qëndroi për njëmbëdhjetë ditë dhe nuk vdiq. Dëmtimi i saj brenda kokës ishte se truri ishte dëmtuar pasi
kishte goditur kafkën. Ndërsa vazhdoja të lutesha për të, Zoti më tha çdo herë që të lutja Fjalën e Tij për çdo
problem në emër të Jezusit. Kujtesa e saj kishte mbetur në ditët e Luftës së Dytë Botërore, por ndërsa luta
Fjalën e Perëndisë, kujtesa e saj u kthye në ditët e sotme. Një ditë tjetër, kur vajta në dhomën e saj për ta
vizituar, grupi i mjekëve sapo mbaroi së foluri për gjendjen e saj dhe kur e pyeta nënën se për çfarë po
diskutonin, ajo më tha se ata nuk mund të gjenin më ndonjë dëmtim të trurit, nuk ishte më (faleminderit Jezus
- vetëm Ai mund të bënte një mrekulli të tillë).
Ajo doli nga spitali për rreth 3 muaj e gjysëm vetëm me paterica, por ishte shëruar. Gjatë kohës së saj në spital
ajo pranoi Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar. Më vonë mora vesh se kur ajo dhe shoqja e saj ishin shtrirë në rrugë
duke pritur ambulancën, një çift i krishterë që po kalonte aty, kur pa dy gratë u lutën dhe thanë, "Zot, nëse këto
dy gra nuk të njohin Ty, mos i merr." Edhe atëherë Perëndia e kishte mbrojtur atë, ajo ishte me të vërtetë në
duart e Tij! Sot (në 2018), ajo është 90 vjeçe - lavdi Perëndisë!
•
•
•
•

Besoji Perëndisë për të pamundurën, mos prano atë që thotë bota për një situatë.
Fol dhe shpall Fjalën e Perëndisë mbi raportin e mjekëve, i cili nuk është raporti përfundimtar.
Mos e prano vdekjen kur ti ke aftësinë dhe autoritetin për të folur fjalë të jetës në emrin e Jezusit.
Fjala e Perëndisë është e vërteta absolute, autoriteti përfundimtar dhe përgjigjja në çdo situatë në
jetë, nëse beson.

___________________________________________________________________________________________________________________________
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7. Një djalë adoleshent me një tumor në tru.
Përvoja e mëposhtme është personale, ajo e djalit tim më të vogël që ishte në kohën e kësaj eksperience vetëm
katërmbëdhjetë vjeç në vitin 1996. Një ditë ai pati marramendje dhe duhej të pushonte në shtrat për një kohë
dhe ne menduam se kjo ishte vetëm një e shkuar për shkak të moshës së tij, por ajo u zhvillua më tej deri në
pikën që e çuam në spital për një kontroll. Mjekët thanë se në trurin e tij kishin gjetur një top mishi në
madhësinë e topit të golfit. Ata menduan se nuk ishte i dëmshëm, por më vonë gjendja e tij u përkeqësua dhe
pas testeve u konstatua se ishte me të vërtetë një tumor aktiv dhe ishte i vendosur në tru, në zonën e
komunikimit të nervave qendrore, të cilat nuk mund të operoheshin me kirurgji, por vetëm me trajtim rrezatimi!
Mjekët bënë tridhjetë bombardime rrezatimi në kokën e tij, duke synuar tumorin që të ndalonte veprimtarinë
e tij. Ndërsa ai filloi trajtimin, u luta dhe e pyeta Zotin se çfarë duhet të bëja dhe Ai i foli frymës sime duke thënë
se unë duhej të lutja dhe të flisja Fjalën e Tij (vargjet e Shkrimeve të Shenjta) mbi çdo situatë, përgjigjen për
problemin. Kështu, në emër të Jezusit shpalla Fjalën e Perëndisë mbi tumorin, me autoritet, me besim dhe në
përfundim të trajtimit të tij mjekësor, ata përsëri e kontrolluan tumorin, i cili ishte zvogëluar deri në madhësinë
e gjysmës së një thoi. Ata ishin të lumtur që trajtimi i rrezatimit kishte funksionuar, por unë e dija se Perëndia e
kishte ulur mbinatyrshëm tumorin në këtë madhësi me anë të Fjalës së Tij, duke e shkatërruar dhe shpërbërë
atë.
Menduam se gjithçka ishte në rregull, por ai pati komplikime të mëtejshme, njëri prej syve të tij filloi të
verbërohej. Ai më pyeti se çfarë duhet të bënte dhe unë i thashë vetëm të besonte se Perëndia do ta shëronte
syrin e tij. Zoti më tha të lutja Fjalën e Tij mbi problemin, gjë që e bëra, por syri u verbua plotësisht. Filloi edhe
syri tjetër që të verbohej. I thashë të vazhdonte të besonte se Perëndia do ta shëronte dhe do të rikthente
shikimin e tij. Për shkak se tumori ishte i madh, ai kishte shtypur nervat optike tek të dy sytë, por këtë e morëm
vesh shumë më vonë.
Ai tani ishte plotësisht i verbër, duke i besuar ende Perëndisë për shërim, ndërsa po bëhej 15 vjeç në ditëlindjen
në korrik 1997. Për shkak të dëmit të shkaktuar nga tumori në qendrën e komunikimit në trurin e tij, ai nuk
mund të hante më ushqim të fortë, vetëm lëngje, kështu që ushqimi i tij i fundit ishte në ditëlindjen e 15të.
Situata e parë nga ana natyrora tregonte se ai po vdiste dhe se nuk kishte shpresë nga mjekët, por Fjala e
Perëndisë thoshte ndryshe për raportin e mjekëve. Unë u luta dhe e deklarova Fjalën e Perëndisë mbi të, se ai
nuk do të vdiste, por do të jetonte dhe do të shpallte Fjalën e Perëndisë. Në këtë kohë ai merrte ilaçe për
gjendjen dhe dhimbjen, dhe kështu, për ta mbajtur të pastër unë e ngrija atë nga shtrati i tij çdo dy ditë, e
vendosja në një karrige me rrota dhe e laja në dush, por ai ankohej se nuk donte të bënte dush.
Një të martë në mëngjes, në shtator të vitit 1997, i thashë atij se ishte koha për një dush, ai u ankua edhe një
herë, teksa e kapja për ta vënë në karrigen me rrota. Teksa e vendosja në karrigen me rrota ai vdiq në krahët e
mi dhe mund ta shihja qartë se ai kishte ikur, fytyra e tij ishte e bardhë, sytë dhe goja u hapën plotësisht dhe
koka iu përkul nga njëra anë. U trondita dhe i thashë nënës së tij që qëndronte prapa karriges së rrotave, se ai
kishte ikur. Të dy po qanim, por mbaja mend se pastori im kishte thënë një ditë, në një shërbesë, që nëse dikush
ndonjëherë vdes para jush, vendos duart mbi të dhe udhëro jetën të kthehet përsëri në ta në emër të Jezusit!
Bëra pikërisht atë që ai thoshte se duhej bërë dhe në një kohë të shkurtër ai u rikthye, sytë dhe goja e tij u
mbyllën dhe ngjyra e tij u kthye. Ndërkohë ambulanca ishte duke ardhur për ta çuar në spital.
Kur arritëm në fillim në spital, doktori e vizitoi dhe më tha se ai kishte nevojë për një spital ku ofrohej kujdes
dhe jo makineri. Për një çast të shkurtër, unë nuk mund ta kuptoja atë që do të thoshte doktori, por pastaj e
kuptova, ai po vdiste dhe mjekët po thonin ta linim të shkonte. Unë ende nuk e besoja se ai po vdiste, sepse
unë luta Fjalën e Perëndisë në besim për çdo situatë të gjendjes së tij dhe besoja se Perëndia do ta nderonte
Fjalën e Tij! Po atë ditë ai u transferua në spitalin e dytë ku kishte vetëm përkujdesje, ishte akoma dita e martë.
___________________________________________________________________________________________________________________________
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Çdo ditë dhe natë ishim pranë shtratit të tij dhe në të njëjtën javë, në natën e së enjtes, vonë rreth orës 11-12,
ai filloi të merrte frymë në mënyrë të veçantë dhe dukej se po ikte. Pak para se të vdiste, ai hapi sytë dhe më
shikoi, donte të më thoshte diçka dhe pastaj vdiq në heshtje.
Unë luta psalmin 23 mbi të dhe pastaj u largova nga spitali për të shkuar në shtëpi për t'i thënë vëllait të tij më
të madh se vëllai i tij kishte vdekur. Shkova nga spitali në parkingun e makinave, ishte vonë natën dhe binte shi.
I thashë Zotit që kur ai të shkonte në qiell, të takonte Jezusin dhe Jezusi t'i thoshte djalit se e doja shumë.
Rreth një jave më vonë, një ndërmjetëse (një person që lutet për njerëzit) që më njihte, më tha se Zoti i kishte
dhënë një pamje dhe një fjalë për mua. Ajo tha se në një vizion, ajo kishte parë Jezusin që rrinte në parajsë dhe
se djali im iu afrua Jezusit dhe e vuri kokën në gjoksin e Jezusit dhe pastaj Jezusi i tha: "Babi më tha të të them
se ai të do shumë." Kur unë e thashë këtë lutje, nuk kishte askënd në parkingun e makinave, kështu që askush
nuk e dinte se për çfarë u luta, por Zoti më dërgoi këto fjalë për të më thënë se Ai e kishte djalin tim me Të në
Parajsë. E dija se ai do të ishte në qiell, pasi ai ia dha jetën e tij Jezusit vetëm pak javë para se të vdiste - ai ishte
me të vërtetë i rilindur. Pasi mora këto fjalë nga Zoti, unë u luta përsëri dhe i shtrova disa pyetje.
"Zot, unë luta fjalën tënde mbi çdo situatë gjatë sëmundjes së tij dhe besoja në besim se ai nuk do të vdiste,
por ai vdiq, pse?" Unë vazhdova: "Fjala jote është e vërteta e plotë dhe autoriteti përfundimtar dhe Ti ruan mbi
Fjalën tënde, për ta kryer atë dhe Jezusi është siguria që ajo do të bëhet realitet". Pastaj Zoti i foli frymës sime
dhe tha, "Unë iu përgjigja dy nga tri lutjeve që ti më bëre, unë shpërbëva dhe hoqa topin e kancerit sipas Fjalës
sime, i dhashë përsëri shikimin e tij vetëm për një kohë të shkurtër para se ai të vdiste, por unë nuk mund të të
jepja ty përsëri jetën e tij." Ai vazhdoi, "Unë nuk do ta vendos Fjalën time mbi vullnetin e lirë të një personi". U
mendova për atë që Ai tha, më pas u ftillova që Peteri vdiq dy herë.
Djali im vdiq herën e parë në krahët e mi, ndërsa e vendosja në karrigen me rrota, shkoi drejt në qiell dhe ishte
me Jezusin për një kohë të shkurtër dhe kur u luta për jetën që të kthehej në trupin e tij, ai u tërhoq nga qielli
në tokë. Pas shumë muajsh i sëmurë, trupi i tij nuk ishte më i aftë të mbante më jetën e tij. Ai kishte qenë në
qiell, pa parajsën dhe ai nuk donte të ishte më në trupin e tij dhe përsëri mbi tokë, thjesht zgjodhi qiellin dhe
Jezusin në vend të jetës këtu në tokë. Zoti më kishte dhënë disa ditë më shumë me djalin tim që të mund ta
ripozicionoja besimin tim në Fjalën e Perëndisë dhe të mos e humbisja besimin tim në fund të rezultatit. Kjo
përvojë vetëm e forcoi besimin tim në atë që Perëndia shëron dhe i përgjigjet lutjes, por gjithashtu më tregoi
se ne si besimtarë kemi pjesën tonë për të bërë. Ne jemi duart dhe zëri i Perëndinë në tokë, për t'u lutur, për të
urdhëruar dhe për të folur Fjalën e Perëndisë mbi çdo situatë për shërim.
•
•
•
•
•
•

Megjithëse djali im vdiq dhe shkoi në Parajsë, unë nuk u dorëzova duke u lutur për njerëzit për
shërim.
Lut Fjalën e Perëndisë, Shkrimin që përkon në atë situatë, në emër të Jezusit.
Ji i drejtuar nga Fryma e Shenjtë, hap pas hapi, sepse Ai është Fryma e së Vërtetës dhe do të të
udhëheqë në të gjithë të vërtetën.
Perëndia nuk do të anashkalojë vullnetin e lirë të një personi edhe nëse ai person merr një vendim
të gabuar.
Ti mund t'i bësh Perëndisë pyetje dhe t’i kërkosh urtësi lidhur me çdo situatë që kalon.
Çdo "besimtar i rilindur" ka autoritetin dhe të drejtën për t'u lutur për shërimin ose mrekulli dhe
pret që Perëndia t'i përgjigjet lutjes së bërë me besim në emër të Jezusit.
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Një fjalë e fundit
Vajosja shëruese është për çdo person që pranon Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar. Ata duhet të "rilindin" dhe
të "mbushen ose të pagëzohen në Frymën e Shenjtë" që të kenë "autoritetin dhe fuqinë" mbi sëmundjet,
lëngatat, vdekjen dhe mallkimin nga dhe në emër të Jezusit!
Jezusi është «Zot» mbi çdo sëmundje dhe lëngatë dhe «PRIFT i SHUMËLARTË» për shërimin!
Ndërsa shfrytëzojmë çdo mundësi për të vënë duart mbi të sëmurët ose për t'u lutur për të sëmurët, Perëndia
do të nderojë pozitën tonë të besimit dhe do të na lejojë të rritemi në shërbesën shëruese.
Po, do të ketë raste ku duket se Fjala e Perëndisë nuk ka funksionuar, por ka arsye pse kjo ndodh dhe Perëndia
do të të shpjegojë, nëse ti kërkon dhe nuk heq dorë, por vazhdon të këmbëngulësh në fitore. Zakonisht
përvojat fillojnë me shërime të vogla: dhimbje koke ose dhimbje dhëmbi, por në kohën kur pjekuria jonë
rritet, do rritet edhe shërbesa jonë shëruese.

Një shembull i asaj që duhet të lutesh që të rilindësh (shpëtohesh) dhe të mbushesh me Frymën e
Shenjtë.
Shpëtim.
I dashur At' Qiellor, e di që unë jam një mëkatar dhe kam nevojë për falje.
Unë besoj se Krishti Jezus vdiq në kryq dhe pagoi dënimin për mëkatet e mia.
Unë të lutem të më falësh për mëkatet e mia dhe unë tani jam i gatshëm të largohem nga ato.
Tani e ftoj Jezu Krishtin që të vijë në zemrën dhe në jetën time si Zot dhe Shpëtimtar.
Atë, faleminderit që më fal mëkatet e mia.
Unë jam i gatshëm, me anë të hirit të Perëndisë, të ndjek dhe t'i bindem Krishtit si Zot i jetës
sime.
Amen!
Pagëzimi në Frymën e Shenjtë
Atë, ti ke thënë në Fjalën Tënde: "Nëse ju, pra, duke qenë të ligë, dini t'u jepni dhurata të mira
fëmijëve tuaj: aq më tepër Ati juaj qiellor do t'u japë Frymën e Shenjtë atyre që ia kërkojnë atë?"
Unë po të lutem tani të më mbushësh me Frymën e Shenjtë dhe pres që të flas në gjuhë të tjera,
ndërsa ti më jep aftësinë për të folur në gjuhën time të re frymërore, faleminderit në emrin e
Jezusit,
Amen!

JEZUSI ËSHTË ZOT!
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