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PREZANTIM – Shërbesa e Trajnimit & Pajisjes 
(Shkrimet nga ALBB) 

 

Ngritja, Trajnimi dhe Pajisja e një Brezi të Ri Besimtarësh! 
 

Dhe Ai i dha disa si apostuj; disa profetë; disa ungjilltarë; disa pastorë dhe mësues; për përsosjen e 
shenjtorëve, për punën e shërbesës, për ndërtimin e trupit të Krishtit;  

(Efesianët 4:11-12) 
 
 
Ne jetojmë në një periudhë kohe sa sfiduese po aq edhe emocionuese. Shumë e më shumë po përmbushen 

profeci biblike për fundin përpara syve tanë. Ardhja e dytë e Jezus Krishtit është gjithnjë e më shumë afër dhe Ai 
po vjen për një nuse të lavdishme dhe triumfuese, pa njolla apo rrudha.  

 

Perëndia dëshiron një marrëdhënie të thelle intime me bijtë dhe bijat e Tij. Është prej vullnetit të Tij që ata ta 

njohin Atë dhe të kenë baza të thella në dashurimë e Tij, në mënyrë që ujërat e Tij të gjallë të kalojnë përmes 

tyre nëpër botë. Si fillim, Ai do t’u shërbejë atyre, dhe përmes tyre, njerëzve të kësaj bote. 

              

Perëndia është duke bërë diçka të re dhe është e rëndësishme në këtë kohë që të besojmë tek Ai dhe t’i pranojmë 

ndryshimet e Tij, edhe nëse shumë nga ato që hasim është e panjohur dhe e çuditshme për ne. Nëse do të 

qëndrojmë në Perëndinë, do të qëndrojmë në fuqi dhe do të forcohemi si të Krishterë dhe të përgatitemi për atë 

që na pret në të ardhmen.  
 

Është misioni dhe zemra e “Löwe von Judah Ministries International” (Shërb. Ndërk. Luani i Judës) që përmes 

shërbesës së pesëfishtë të ndërtojë një brez “të ri” besimtarësh që do të jetojnë në marrëdhënie të ngushtë me 

Perëndinë. Një brez bijsh dhe bijash të Perëndisë që mund të dëgjojnë dhe të pranojnë nga Perëndia. Ata do të 

trajnohen, pajisen, inkurajohen në dhuntitë dhe thirrjet e tyre dhe do t’u tregohet si ta njohin autoritetin e dhënë 

nga Perëndia dhe si ta ushtrojnë atë. Një brez besimtarësh që do të jetojnë një krishtërim të vërtetë, do të jetojnë 

të mbinatyrshmen natyrshëm dhe të gatshëm për të bërë vullnetin e Perëndisë.  

 

Në kurset e suksesshëm, pjesëmarrësit do të konsolidohen në bazat e besimit të Krishterë dhe do të udhëhiqen 

drejt një stili jetese autentik të mbinatyrshëm drejt plotësisë që Perëndia ka siguruar për ne. Jezusi tha që ne do 
të bëjmë të njëjtat vepra që Ai ka bërë, madje edhe më shumë.  

 

 

 

 

 

Është koha për “Kishën triumfuese” të ngrihet në lavdi; nusja e Tij e dashur, për të cilën ai po pret. 
 

  

 
 
 

 

Rev. Gary Stevens 

Lion of Judah Ministries International 
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PREZANTIM – Kurset & Temat 
 

1. Kjo shërbesë “Trajnimi & Pajisja” është bërë për çdo “besimtar” edhe nëse ata janë të sapo ”rilindur” apo janë 

“rilindur”shumë vite më parë. Rritja frymërore e atij personi përcaktohet nga vetë ai, se sa shpejt apo ngadalë do të 

përparojë në temat dhe kurset. Personi mund ta përsëritë një temë sa herë ta shohë të nevojshme, përpara se të 

kalojë tek tema tjetër. 

 

2. Kurset dhe temat janë projektuar dhe vendosur në një rregull që ta marrë një besimtar nga të qënit i “rilindur”, drejt 

tek pjekuria frymërore për të bërë punën e shërbesës dhe të ndërtojë “Trupin e Krishtit” dhe të zgjerojë “Mbretërinë 

e Perëndisë” këtu në tokë.  

 
3. Kurset janë të lira e falas dhe mund të shkarkohen në faqen tonë të internetit www.lowevonjudah.org së bashku me 

shënimet korresponduese në formatin PDF për çdo temë, të cilat mund të printohen në çfarëdo lloj sasie. Videot 

janë në formate të ndryshme (Mobile SD / SD / HD) dhe mund të përdoren direkt ose të ruhen për një kohë tjetër 

për përdorim personal ose punë në grupe. Thjesht klikoni në ikonën e zezë me luanin e bardhë, “LION OF JUDAH ON 

LINE” e cila të drejton në hapin tjetër për ta parë ose në proçesin e shkarkimit. 

 

4. Këto kurse të ndryshme kanë për qëllim t’ju japin një themel bazë mbi të cilin ju do të ndërtoheni më tej, përmes 

studimit personal, dhe zhvillojnë pjekurinë frymërore dhe rritjen në shërbesë.  

 
5. Shërbesa “Trajnim & Pajisje” është vendosur edhe në anglisht, meqënëse kjo gjuhë është gjerësisht e përdorshme 

në shume shtete të botës, madje edhe si gjuhë e dytë. 

 
6. Mënyra më e mirë për ta kuptuar sistemin e përdorur përgjatë “Trajnim & Pajisje”, është të imagjinoni një shkallë. 

Çdo temë përfaqëson një shkallë të vetme e cila të çon drejt katit apo nivelit tjetër. Çdo “nivel” do t’ju drejtojë në 

një “pozicion” tjetër më të madh të rritjes dhe pjekurisë frymërore për “besimtarin”. Çdo temë është projektuar për 

të ndërtuar mbi temën tjetër. 

 
7. Nëse vendi juaj ku do të përdoren këto kurse nuk e ka anglishten si gjuhë të parë, rekomandohet që të gjeni një 

person i cili e kupton dhe e flet në mënyrë të rrjedhshme gjuhën angleze. Në këtë mënyrë, kurset mund të përdoren 

në çdo vend të botës. 

 
8. Shërbesa Ndërkombëtare Luani i Judës (Löwe von Judah Min. Int.) nuk merr përsipër përgjegjësitë për ndonjë 

keqkuptim që mund të ndodhë gjatë proçesit të përkthimit. Përgjegjësia është e përkthyesit, i cili mund t’i rikthehet 

shënimeve origjinale në anglisht, për të pasur një kuptim më të saktë për atë që thuhet në shënimet përkatëse. 

 

9. Ajo që unë ndaj, mësoj dhe shpjegoj, është nga përvoja ime personale e rritjes frymërore, përvoja praktike e dorës 

së parë në jetë dhe shërbesë, studime personale dhe zbulesë nga “Fjala e Perëndisë” që nga koha kur unë “rilinda” 

në vitin 1989. Disa nga gjërat që unë do të mësoj ose shpjegoj, mund të sfidojnë ato që ju dini tashmë, që besoni apo 

që keni mësuar gjatë viteve. Do t’ju lutesha të mos e kundërshtonit këtë informacion që në fillim, por shkoni tek 

Perëndia dhe Fjala e Tij, dhe kërkojini më shumë kuptim dhe konfirmim, më pas, nëse nuk jeni i kënaqur me këtë 

informacion, mund ta hiqni. 

 

10. Gjithashtu, është e rëndësishme të kuptohet që unë nuk i di të gjitha gjërat që duhet të dihen rreth Perëndisë dhe 

Fjalës së Tij – asnjë shërbëtor i Ungjillit nuk i di, por ne mund të mbështetemi edhe tek shërbesat e tjera që kanë më 

shumë kuptim në fusha të ndryshme të Fjalës së Perëndisë dhe përvojë në shërbesë.  

 

11. Fjala e Perëndisë thotë që duhet të provojmë çdo gjë që marrim dhe kjo mund të bëhet duke përdorur pasazhe që 

janë brenda “Fjalës së Perëndisë”, si edhe duke marrë nga Perëndia një “dëshmi ose konfirmim të brendshëm” në 

njeriun tonë frymëror. “Feja dhe traditat” e njeriut do të shtrembërojnë kuptimin e TRUPIT TË KRISHTIT (KISHËS) 

MBARËBOTËROR!   

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
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(1.01 - Eastrer – What is it really all About) 

(Shkrimet nga ALBB) 
 

Shumica e njerëzve i mendojnë Pashkët vetëm si një kohë pushimi, për të festuar apo për të marrë kohë për të 

vizituar familjen dhe miqtë. Por Pashka është shumë më tepër se kaq dhe ka një kuptim më të madh se sa "bota" 

do që të pranojë. Çdo vit ne shikojmë se si publiku dhe fëmijët mashtrohen nga "lepuri i Pashkëve" dhe nga një 

valë filmash "Horror", e cila po rritet vit pas viti duke mënjanuar mesazhin e vërtetë të Pashkëve: atë që Perëndia 

ka bërë për botën nëpërmjet Birit të Tij, Jezusit. Por prapëseprapë kjo nuk e ndryshon realitetin dhe fuqinë e 

kryqit. 
 

Madje edhe nëpër kisha sot ne shohim kryqin e drurit që akoma përfaqëson Jezusin e kryqëzuar, të vdekur dhe 

të pafuqishëm, por kjo është shumë larg së vërtetës. Mesazhi i vërtetë i Pashkëve është se Jezusi shkoi në kryq si 

qengji i Perëndisë për të paguar ndëshkimin e mëkateve tona, vdiq dhe u ringjall jo si qengji i Perëndisë, por si 

luani i Judës, i gjithëfuqishëm si Zot i zotërve dhe si Mbret i Mbretërve dhe nga Perëndia Atë iu dha i gjithë 

autoriteti në qiell dhe në tokë (Mateu 28: 18-20). Ai e mundi Satanin dhe frymërat nën sundimin e tij (Kol.23:15) 

në ferr, dhe rimori fuqinë që i ishte vjedhur njerëzimit që në fillim të kohës nëpërmjet mëkatit, në Kopshtin e 

Edenit.  
 

"Kryqi" quhet "Shkëmbimi i Madh", ku ne shkëmbejmë mëkatet tona për drejtësinë e Tij duke besuar se Jezusi e 

ka paguar ndëshkimin tonë me vdekje, u ringjall përsëri nga të vdekurit, si dhe kur e rrëfejmë Atë si Zot. Kjo duhet 

të bëhet me zemrën dhe gojën tënde dhe nuk mund të bëhet me mendjen tënde (Rom. 10: 9-10), as me veprat e 

tua të mira (Efes.2: 8-10, Gal.2:16), as duke qenë i lindur në një familje të krishterë, as thjesht duke qenë i mirë, 

as duke pasur prindërit pastorë, as duke shërbyer apo shkuar në kishë çdo të dielë dhe as në ndonjë mënyrë apo 

fe tjetër (1 Tim.2:5). Vetëm nëpërmjet një vendimi nëpërmjet Jezu Krishtit me anë të BESIMIT (Veprat 16:31)!  
 

Mesazhi është shumë i qartë, nëse dikush e beson apo jo (Heb.9:27), ata do të përballen me gjykimin, sepse çdo 

njeri ka mëkatuar (Rom.3:23) dhe dënimi për mëkatin është vdekja (Rom.6:23) ose ndarja e përjetshme nga 

Perëndia në ferr (Gjoni 3:16). Nuk ka një vend të mesëm. Ose parajsë ose ferr. Zgjidh. Por Perëndia, në mëshirën 

dhe hirin e Tij, ka krijuar një rrugë për t'u kthyer në marrëdhënien me Të nëpërmjet veprës së Kryqit (Gjoni 3: 16-

17). 
 

Mesazhi është shumë i thjeshtë - Duhet të lindësh përsëri për të hyrë në parajsë (Gjoni 3:3) nuk ka asnjë mënyrë 

tjetër (Gjoni 11:25-26, Gjoni 14:6-7, Veprat 4:12) dhe ky vendim duhet bërë ndërsa njeriu ende jeton në tokë, në 

këtë anë të përjetësisë. Nëse dikush vdes (vdekja fizike) ky vendim nuk mund të merret më dhe rezultati është 

ferri në përjetësi (zgjedhje e bërë)! - zgjedhja është e jotja (LiP.30:19). Ku do të kalosh përjetësinë, në parajsë apo 

ferr? Dhe kë do të kesh si Zot dhe do t'i shërbesh në përjetësi, Perëndisë ose satanit?  
 

Por për të kuptuar se çfarë është Pashka me të vërtetë, le të hedhim një vështrim në fillim: Adami, Eva dhe Kopshti 

i Edenit. 
 

1. Perëndia krijoi. 
Zanafilla 1: 1-3 
1 "Në fillim Përendia krijoi  qiellin dhe tokën".  
 

2. Perëndia krijoi njerëzimin. 
Zan.1: 26-31 
26Pastaj Perëndia tha: Ta bëjmë njeriun sipas shëmbëlltyrës sonë, dhe në ngjasim me ne; dhe të ushtrojë 

sundimin e tij ...28Dhe Perëndia i bekoi; dhe Perëndia u tha atyre: "Jini të frytshëm dhe shumëzohuni, mbushni 

tokën dhe e nënshtroni, e sundoni mbi peshqit e detit, mbi zogjtë e qiellit dhe mbi çdo qenie që lëviz mbi tokë". 
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• Njerëzimi në imazhin e Tij (njeriu duhet të veprojë me fjalë dhe besim). 

• Perëndia ia delegoi autoritetin e Tij njerëzimit. 

• Njerëzimit iu dha zotërimi dhe sundimi mbi gjithë tokën. 

• Mbi mbretërinë e kafshëve. 

• Duke i dhënë njeriut çdo farë dhe bimë. 

• Njerëzimi gjithashtu kishte sundimin përmes  fjalës  dhe  besimit.  

• Sistemi nuk ndryshoi kurrë, as edhe sot. 

• Njerëzimi ka sundim në 3 botëra: frymë, shpirt, trup. 

• Njerëzimi ka sundim në botën frymërore dhe natyrore. 

 

 

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; 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". 

 
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 e 

dëshirueshme për ta bërë të zgjuar dikë; dhe ajo mori nga fruta e 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. 

 

• Njerëzimi ra në mëkat nëpërmjet mosbindjes. 

• Njerëzimi humbi zotërimin dhe sundimin mbi tokën. 

• Frika dhe vdekja hyri në kopsht (Zan.3: 9-11) dhe ligji i Frymës së Jezu Krishtit u zëvendësua nga ligji i 
mëkatit dhe i vdekjes - (Mallkimi). Rom.5:12, 17-21; 8: 1-2) 

• Njerëzimi ra nga jeta në vdekje, si frymërisht ashtu edhe fizikisht. 

• Adami u bë njeriu i parë që u "lind përsëri" nga jeta në vdekje. 

• Adami jetoi 930 vjet. (Zan.5:5)       
 
 

4. Sundimi i satanit 
 
Luka 4: 6-8 (Satani që flet me Jezusin) 
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 Dhe 

Jezusi duke u përgjigjur, i tha: '' Shporru prej meje, o Satan! Sepse është shkruar: "Adhuro Zotin, Perëndinë tënd, 

dhe shërbeji vetëm atij"''.  
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• Autoriteti që i ishte dhënë njeriut iu transferua satanit (njerkut frymëror) nëpërmjet mëkatit. 

• Jezusi u tundua nga satani, i cili i ofroi të gjithë fuqinë ose autoritetin që ai kishte fuqinë për t'i dhënë! 

• Jezusi iu përgjigj me fjalën satanit, në vend që të reagonte ndaj asaj që satani tha. Jezusi e kaloi testin 
në të cilin Adami i parë dështoi. 

• Satani quhet edhe "zot" i këtij sistemi botëror të rënë, por ai është vetëm një engjëll i rënë. (2 Kor.4:4)                                                

• Me anë të mëkatit, mallkimi hyri në krijimin e Zotit duke përfshirë sëmundjet, lëngatat, varfërinë, 

mungesën, borxhin, mallkimin etj.                                                                                                                        

(LiP.28: 15-68, Rom.5:12)                                                                                                                 

 

                                                                       

5. Plani i Perëndisë për Shpëtimin 
 

Plani i tij i shpëtimit të njeriut nëpërmjet Jezusit, Birit të Tij (FARA)    
 
Zan.3:15 - (Perëndia duke folur 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".- (Në kryq) 

 

Fara jote = Familja e satanit (Gjoni 8:44; Veprat 13:10; 1 Gjonit 3: 8) 

Fara e saj Familja e Perëndisë (Isa.07:14; Lluka 1: 31, 34-35) 

ajo = Jezusi (FARA) (Rom.16:20) 

 

• Perëndia foli me anë të Profetëve të Tij gjatë 4,000 vjetësh, që dikush do të vijë, Mesia - Ai foli Fjalën e 
Tij në tokë Fjala, Jezusi, u bë mish. (Gjoni 1: 1, 14) 

• njeriu ishte figura kryesore e rënies; njeriu duhej të ishte figura kryesore e Shpengimit. 

• Jezusi quhet si Adami i fundit. (1 Kor.15: 45-47) 

• Jezusi e dinte se duhej të shkonte në kryq për të marrë ligjërisht shpengimin e njeriut dhe autoritetin që 

njeriu kishte humbur kur ra. 

• Njeriut i është dhënë aq shumë autoritet para rënies, sa që mëkati ndikoi në të 3-ja botët që ekzistonin: 
qielli, toka dhe nëntoka - çdo gjë ishte bërë e çoroditur dhe duhej pastruar. 

  
 

6. Jezusi - Sakrifica për njerëzimin. 
 

• Jezusi u bë flijim në kryq për njeriun. (Fil. 2: 8) 

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

• Jezusi që nuk njihte mëkat, u bë mëkat dhe u dërgua në mënyrë të paligjshme në ferr nga Satani dhe atje 

Ai pagoi për mëkatet tona. (2 Kor.5:21)                                                                                                                                            

• Jezusi, nëpërmjet flijimit dhe gjakut të Tij, pastroi mëkatet e njerëzve, bëri një besëlidhje të re dhe  

pastroi gjithçka që ishte shtrembëruar. 

• Jezusi është quajtur i parëlinduri nga të vdekurit. (Kol.1:18; Zbu.1:5)                                                                           

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

• Jezusi bëhet i parëlinduri i shumë vëllezërve. (Rom.8:29)                                                                                        

• Jezusi u lartësua nga Perëndia dhe i dha një emër mbi çdo emër. (Fil. 2: 9-12)  

• Gjithë fuqia i është dhënë Jezusit në qiell dhe në tokë. (Mat.28:18) 

• Autoriteti iu dha përsëri njeriut. (Marku 16:15; Mat.28:18) 
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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. 

• Përmes Jezusit ti ke një trashëgimi    

• Nëpërmjet Jezusit ne jemi ulur në vende qiellore  

• Nëpërmjet Jezuit ne jemi bërë trupi i Tij.                                                                                          (Ef.1: 20-23) 

• Ti je fitimtar.                                                                                                                                         (1 Gjon. 5: 4-5) 

• Ti je drejtësia e Perëndisë.                                                                                           (2 Kor.05:21; 1 Pjetrit 2:24) 

• Ti je bërë mbret dhe prift.                                                                                                                 (Zbulesa 1: 5-6) 

• Nëse je "rilindur", ti ke autoritetim nëpërmjet Jezusit në 3 botëra: frymërore, shpirtërore dhe natyrore. 

• Ti ke autoritet mbi satanin dhe demonët e tij. 

• Ti ke autoritet mbi sëmundjet dhe lëngatat. 

• Ti ke autoritet mbi erën, pemët, detin, vdekjen ashtu siç kishte Jezusi. 

• Jezusi të ka dhënë fuqinë dhe autoritetin e Tij.                                                                                   (Mat.28:18) 

• Jezusi të ka dhënë fuqinë dhe autoritetin e tij për të shkuar në botë.                                 (Marku 16:15-18) 

 

8. Lutja për shpëtim 
Rom. 10: 9-10 
9 sepse, po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej 

së vdekurish, do të shpëtohesh. 10 Sepse me zemër, njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për 

shpëtim.  

 

"At' Qiellor, unë vij në emër të Jezu Krishtit dhe pranoj se jam një mëkatar. Pendohem për mëkatet e mia dhe 

heq dorë nga djalli dhe të gjitha veprat e tij. Unë besoj se Jezusi është Biri yt dhe se Ai vdiq për mua në kryq. Unë 

e besoj se Ai ishte zëvendësuesi im, se u varros dhe u ringjall dhe tani është në të djathtën tënde. Unë të pranoj 

ty, Zot Jezus, si Zotin dhe Shpëtimtarin tim. Unë marr faljen e mëkatit dhe shërimin për trupin tim. Unë e di se 

tani jam i falur, i shëruar, i çliruar dhe i rilindur nga Fryma Jote. E vjetra ka kaluar dhe të gjitha gjërat janë bërë 

të reja! Në emrin e Jezusit, Amen ". 

                                                                               
Si besimtar në Krishtin Jezus, ti je një krijesë e re dhe ke autoritet si besimtar nëpërmjet dhe në Krishtin Jezus. 
Ushtroje atë tani, çdo ditë, si një stil jete! 
 

 
JEZUSI ËSHTË ZOT! 
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(1.02 – Salvation) 

1. Shpëtimi – Përse më duhet? 
(Shkrimet nga ALBB) 

 

1. Përkufizim: kthim/i lindur sërish/i shpëtuar/ një krijesë e re me një natyrë të re /…i njëjti. (2 Kor. 5:17, Gjon 3:3). 

2. Mëkati – Mëkat është epshi ose dëshira e krijuar në shpirtin e njeriut që e largon atë nga Perëndia drejt kënaqësive të 

tij (mosbindje ndaj Perëndisë dhe Fjalës së Tij) (Jakobi 1:14-15) thotë, “Por secili tundohet i udhëhequr dhe i mashtruar 

nga lakmia e vet. Pastaj lakmia, pasi mbarset, pjell mëkatin dhe mëkati si të kryhet, ngjiz vdekjen.  

3. Drejtësia – është aftësia për të qëndruar në prezencën e Perëndisë  Atë, pa ndjenjën e fajit, ndëshkimit apo 

inferioritetit, sikur mëkati nuk ka ekzistuar kurrë.  

4. Vdekja – 1. Fizike kur trupi fizik vdes dhe pushon së ekzistuari në këtë botë dhe 2. Vdekja frymërore është ndarja e 

përjetshme nga Perëndia, por që ekziston akoma.  

5. Bibla është shkruar nga njeriu nën ndikimin e Frymës së Shenjtë, është një dhe e vetmja Fjalë e Vërtetë e Perëndisë.  

(Gjoni 17:17, Gjoni 1:1-5, 14; 2 Tim.3:16-17, 2 Pjetrit 1:21). 

6. Feja & Tradita – Feja i ngatërron njerëzit dhe planin e shpëtimit të Perëndisë për njerëzimin (Marku 23) dhe Jezusi tha 

që “ju shkelni urdhërimin e Perëndisë për shkak të traditës suaj” (Mat. 15:3-6).  

7. Përse më nevojitet Shpëtimi? – Ne jemi duke jetuar tashmë përjetësinë, para dhe pas vdekjes në këtë botë, vendimi yt 

se ku dhe me kë do ta kalosh atë, varet se kë ke bërë dhe zgjedhur si Zotin tënd në tokë! (Heb. 9:27, Zbu. 14:11, Luk 

13:3). 

8. Shembulli i dy gotave – Krijesa e re – (2 Kor.5:17). 

9. Krijimi – (Zan.1 & 2). …………Ti je një qënie treshe – frymë, shpirt, trup (1 Thes.5:23). 

Fara…i pa shkatërrueshëm…i shkatërrueshëm……i trashëguar…i lindur në mëkat ….Jezusi…Adami i dytë….lindur nga farë 

e pashkatërrueshme ……I pamëkat, shkoi në kryq si pagim për mëkatin e njerëzimit. (1 Pjetrit 1:23). 

10. Mëkati, pastaj vdekja hyri në këtë botë përmes njërit (Adamit) - (Rom.5:12) / Drejtësia hyri përmes njërit (Jezusi – 

Adami i fundit) (Rom.5:17-21, 1 Kor.15:45). 

11. Perëndia i flet Satanit Do të vijë dikush (fara ose shpëtimtar) …gjatë gjithë Dhiatës së Vjetër…. (Zan.3:14-15). 

 

2.  Plani i Perëndisë për të çliruar njerëzimin nga Dënimi i Mëkatit. 
 

12. Plani i Perëndisë për Çlirimin e njerëzimit. (Gjoni 3:16-17 & Rom. 10:9-10). 

13. Çliruar nga gjaku i sakrifices së Tij. (Kol. 1:14, Ef.1:7, 1 Pjetri 1:19-21, Zb. 1:5-6), Derdhja e gjakut për faljen e mëkatit – 

(Heb.9:22, Kol.1:20, Heb.10:12-14). 

14. Jezusi vdiq ndërsa ne ishim akoma mëkatarë (Rom. 5:8-9) 

15. Kryq – shkëmbimi i madh (Gjoni 3:16) – mëkatet tona për drejtësinë e Perëndisë përmes hirit të Tij (Nderi i pamerituar). 

16. Nuk kam bërë asnjë gabim, përse nuk mund të shkoj në qiell? Fryma jote është problemi, që është në mëkat ose e 

rënë!   (Rom. 3:23) Shkaktuar nga rënia e Adamit dhe riprodhimi i mëtejshëm i tij ose e farës së prishur. 

17. Por unë i zbatoj 10 urdhërimet dhe nuk i kam thyer asnjëherë ato ….vërtet? Le ta shohim? (Rom. 3:23 & 6:23, Isaia 

64:6).  

18. I kam shërbyer Perëndisë në altar që fëmijë, prindërit e mi janë të krishterë, im atë është pastor, shkoj në kishë që 

fëmijë? 

19. Mendoj se do të pres deri sa të plakem dhe në fillim do ta shijoj jetën, përpara se ta pranoj Jezusin në jetën time – 

mund të jetë shumë vonë! 

20. Nuk mund të shpëtohesh mbas vdekjes, është shumë vonë, shpëtimi vjen përmes “besimit” në lidhje me përjetësinë, 

mbas vdekjes nuk ke më nevojë për besim sepse do e shikosh dhe do e kuptosh që Jezus Krishti është rruga. 
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3.  Shpëtimi nga besimi, jo nga veprat e tua. 

 

21. (Vep 16:31, Gjon 1:12, Gjon 3:18, Gjon 3:36, Tit 3:5, Ef.2:8-9, Rom. 3:24, Rom.10:4). 

22. Nuk mund të shpëtosh veten tënde – Është përmes besimit dhe jo nga veprat e tua të drejtësisë. (Gal.3:11, Gal.2:16, 

Ef.2:8-10). 

23. Pagëzimi (3 llojet) – i lindur i krishterë nuk të shpëton dhe nuk është pagëzim i vërtetë siç na e rekomandon Jezusi! 

Pagëzimi në Krishtin dhe trupin e Tij, kishën (Rom. 6:4; 12:4-5; 1 Kor. 10:17; 12:13; Gal. 3:27; Ef. 4:5; Kol. 2:12). / 

Pagëzimi i krishterë me ujë (Mat. 28:19; Vep 2:38). / Pagëzimi me Frymën e Shenjtë (Vep 1:5, 8; 2:4). 

24. Shpëtimi nga besimi të besosh me zemrën tënde atë që nuk e shikon dhe pohimi me gojën tënde – (Rom. 10:9-10, 

Ef.1:13, Gjon 11:25-26, Vep 16:31, Vep 2:1-4). 

25. A është vetëm një Perëndi i vërtetë? Isaia 45 – Vetëm Jezusi është ndërmjetës midis Perëndisë dhe njeriut (1 Tim.2:5) 

– Ai pagoi çmimin për ndëshkimin - Jezusi tha “Nëse më keni parë mua, ju keni parë Atin” … (Gjon 14:6-7, Gjon.17:3, 

Mark 12:32). Perëndia u thotë njerëzve në tokë një të vërtetë, dhe jo të vërteta të ndryshme sipas kombeve apo 

kulturave! – Ai është një Atë për fëmijët!  

26. A ka rrugë alternative për në qiell? Jo! Jezusi është rruga, e vërteta dhe drita (Gjon 11:25-26, Gjon 14:6-7, Vep 4:10-12,   

Rom. 1:16-17, Rom.3:28). 

27. Shumë fe të ndryshme, përse Krishtërimi është e vetmja rrugë?---vetëm Jezusi e pagoi çmimin për mëkatet tona dhe 

vetëm në emrin e Tij, Perëndia e pranon faljen për mëkatet tona dhe s’ka rrugë tjetër – “nëpërmjet Hirit dhe jo nga 

veprat apo përpjekjet tona (Gal.2:16, Gjon 3:3, Rom. 3:28, Vep 4:10-12, 1 Tim.2:5). 

 

4.  Ndëshkimet e përjetshme duke mos qenë i shpëtuar përmes Jezusit. 

 

28. (Rom. 6:23, Daniel 12:2, Heb. 9:27, Zb. 14:11, Zb. 20:12, 2 Th. 1:7-10, Mark 9:45). 

29. Cilat janë pasojat nëse nuk shpëtohesh nga Jezusi – Ferri – me cilindo që ke si Zot në jetën tënde këtu në Tokë. Ferri u 

krijua për Satanin dhe engjëjt e tij të rënë dhe më pas u zgjerua për të marrë edhe njerëz të cilët nuk e kanë pranuar 

Jezusin si Zot të jetës së tyre në Tokë. (Isa.5:14, Gjon 3:16-18, Heb. 9:27, Rom.6:23). 

30. Nëse Perëndia është Perëndi i mirë, përse lejon që njerëzit të shkojnë në ferr? – Drejtësia ka ardhur për të gjithë 

njerëzimin, por jo të gjithë e kanë zgjedhur atë – ne zgjedhim se ku do shkojmë mbas vdekjes, Perëndia ka bërë gjithçka 

të mundshme për të na çuar në Qiell dhe ne kemi fjalën e fundit apo zgjedhjen, sepse është vullneti i Perëndisë që të 

shpëtohen të gjithë – (LiP. 30:11-20, Mat. 19:17, Rom. 5:17-21, 2 Kor. 5:21). 

 

5.  Tani e kuptoj shpëtimin – cili është hapi tjetër? 

 

31. Shëmbëlltyra e dy gotave – Krijimi i ri – (2 Kor.5:17). 

32. Sa më kushton të shpëtohem – Çmimi është paguar tashmë!  (Gjon 3.16-17, Gjon 11:25-26). 

33. Si mund të shpëtohem? (Rom. 10:9-10, Ef.2:8-10, Rom.10:13). 

34. Kush më shpëton? (Gjon 3:16-17, Gal. 2:16). 

35. Kur mund të shpëtohem – a duhet të bëhem i drejtë në fillim përpara se të pranoj Jezusin? (Rom.5:8-9, Gjon 3:16-17). 

36. Vendimi për t’u shpëtuar  do të më bëjë fetar dhe do të më dërgojnë në një shtet të huaj për të shërbyer si misionar? 

(Jer. 29:11-12, Psa. 139). 

37. Shpjegimi pas kthimit – Muaj mjalti me Jezusin – foshnjë me qumësht – Marrëdhënie dashurie me Jezusin. 

38. Mirë se erdhe në familje – një familje mbarëbotërore, tek Ati i vërtetë, i mësuar nga Fryma e Shenjtë.  
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6.  Çfarë vjen mbas Shpëtimit? 

 

39. Çfarë vjen mbas shpëtimit – Pagëzimi në ujë & Frymën e Shenjtë – rritje në Fjalë dhe maturim frymëror, duke iu lutur 

Perëndisë dhe duke zhvilluar një marrëdhënie personale me atë, duke mësuar të dëgjosh zërin e Tij, duke iu bashkuar 

një kishe – një miqësi me besimtarë, duke lexuar versionin e thjeshtë të Biblës – Ungjijtë (fillo me Ungjillin e Gjonit), 

duke zbuluar planin e Perëndisë për jetën tënde dhe duke e plotësuar atë.  

40. Perëndia ka një plan për jetën tënde që në kohën kur ishe në mitrën e nënës tënde, bëhet realitet duke u shpëtuar nga 

Jezusi, duke ndjekur drejtimin e Perëndisë dhe t’i bindemi asaj që Ai na thotë të bëjmë – (Psa.139. Ef. 2:10, Pro.3:6). 

41. Rritja frymërore & maturimi – nga qumështi i fjalës tek mishi i fjalës. (Heb.5:13-14, 1 Pjet 2:2). 

42. Pagëzimi në ujë: 
Në Testamentin e Ri grek fjala “pagëzim”do të thotë “zhyt”  

1. Fjala ‘baptize’ - ‘baptizo.’ ‘Baptizo’ – fundosje, zhytje, rënie, fut dhe mbuloj tërësisht me ujë.  

2. Në Testamentin e Ri uji u zgjodh nga Perëndia dhe u përdor nga Gjon Pagëzori për pagëzimet (Gjon 3:23) 

3. Formulimi që përshkruan pagëzimin në ujë tregon zhytje të plotë. Jezusi pas pagëzimit në ujë doli jashtë nga uji 

(Mark 1:10). Testamenti i Ri grek përdor formulimin “lart”dhe “jashtë” së bashku duke theksuar se Jezusi ishte 

zhytur. Eunuku etiopas duhej të “hynte në ujë” dhe “të dilte jashtë” nga uji (Vep 8:38,39).  

4. Pagëzimi në ujë është për të treguar vdekjen tonë, varrimin dhe ringjalljen në Jezus Krishtin (Rom 6:4,5) një shenjë 

e jashtme e një ndryshimi të brendshëm të njeriut tonë frymëror. Hyrja në ujë përfaqëson varrin, njeriun e “vjetër” 

ose natyrën e “vjetër”, vdes dhe del jashtë ujit si një “natyrë e re” në një jetë të re në Jezus Krishtin. 

5. Kjo bëhet me njohurinë, kuptimin dhe vullnetin e lirë të personit për atë që është duke bërë dhe të asaj që 

simbolizon dhe kupton në bindje ndaj Jezusit dhe Fjalës së Perëndisë. 

6. Foshnjat “nuk pagëzohen”por ato i përkushtohen Perëndisë nga prindërit e tyre deri sa të jenë rritur mjaftueshëm 

për të marrë vetë vendimin për t’u pagëzuar.  

43. Pagëzimi në Frymën e Shenjtë: 
Pasi ne jemi shpëtuar, njeriu ynë frymëror mund “të pranojë ose të mbushet me Frymën e Shenjtë”, edhe kjo është një 

dhuratë falas nga Perëndia për të gjithë besimtarët. Pagëzimi në Frymën e Shenjtë është i nevojshëm për të pasur një 

jetë të tejmbushur dhe për të vepruar në shërbesë. Kjo ndodh atje ku fuqia e Perëndisë dhe “Dhuratat e ndryshme 

frymërore” janë dhënë nga Fryma e Shenjtë. (Gjon 7:39, Vep 1:4, Vep 2:1-4, Luk 11:12)  
 
 

Një shënim përfundimtar – E VËRTETA PËR SHPËTIMIN! 
 

44. Vendimi përfundimtar për t’u shpëtuar i përket çdo personi- nëse ata pranojnë Jezusin si Zotin e tyre ose jo. Çdo person 

ka vullnet të lirë dhe Perëndia do të respektojë zgjedhjen e tyre të lirë dhe nuk do t’i detyrojë të zgjedhin shpëtimin e 

tyre, edhe n.q.s. zgjedhja e tyre për të mos pranuar Jezusin do t’i dërgojë ata në “ferr dhe në gjykimin e përjetshëm”. 

Perëndia na do kaq shumë, sa Ai na le të zgjedhim të ardhmen tonë në përjetësi. Nuk ka një pozicion asnjëanës në lidhje 

me “Shpëtimin”! Ne të gjithë jemi të lindur në këtë botë në “një natyrë mëkatare” dhe e vetmja mënyrë për tu shpëtuar 

është nëpërmjet Jezusit dhe sakrificës së Tij në kryq! Ose do t’i nënshtrohemi Jezusit si Zot, ose automatikisht pushtetit 

të Satanit dhe mbretërisë së tij, edhe pse nuk jemi të vetëdijshëm për këtë. (Gjon 8:44) Zgjedhja që ne do të bëjmë në 

tokë, përpara vdekjes, do të përcaktojë se nën pushtetin e kujt do të jemi, ose kujt do t’i shërbejmë në përjetësi dhe ku 

do ta kalojmë përjetësinë – ose në Qiell ose në Ferr! 
 
 

Unë sot thërras qiellin dhe tokën si dëshmitarë kundër teje, sepse unë kam vendosur përpara teje jetën dhe vdekjen, 

bekimin dhe mallkimin; kështu që zgjidhni pra jetën që të mund të jetoni, ti dhe pasardhësit e tu – (LiP.30:19) 

 

Jezusi iu përgjigj dhe i tha: “Në të vërtetë në të vërtetë po ju them, që nëse një nuk ka rilindur, ai nuk mund ta shohë 

mbretërinë e Perëndisë." (Gjon 3:3) 
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7.  Çfarë duhet të bëj që të shpëtohem? 

 

1) Prano që je një mëkatar. 
Bibla thotë: “Sepse të gjithë mëkatuan dhe e humbën lavdinë e Perëndisë.” (Rom.3:23) 

 

2) Të dish që Perëndia ka siguruar për shpëtimin tënd:  
Sepse Perëndia aq shumë e deshi botën, saqë dha Birin e Tij të vetëmlindur, që kushdo që beson në të Atë, të 

mos humbasë, por të ketë jetën e përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi Birin e Tij për të dënuar botën, por 

që bota të shpëtohet prej Tij. (Gjon 3:16-17) 
 

3) Ti nuk mund ta shpëtosh veten tënde: 
ai na shpëtoi jo me anë të veprave të drejta që ne bëmë, por sipas mëshirës së tij, me anë të larjes së rilindjes 

dhe të ripërtëritjes së Frymës së Shenjtë. (Titi 3:5)  

 

4) Pendohu për mëkatet e tua: 
Unë po ju them jo! Por nëse nuk pendoheni, do të vdisni të gjithë me të njëjtën mënyrë. (Luka 13:3) 

 

5) Kërkoji Jezusit të të shpëtojë: 
“Në fakt, kushdo që ta thërrasë emrin e Zotit do të shpëtohet." (Rom.10:13) Kështu ata thanë, "Beso në Zotin 

Jezus Krisht dhe do të shpëtohesh, ti dhe shtëpia jote."  (Vep 16:31) 
 

6) Rrëfeje Jezusin: 
Sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së 

vdekurish, do të shpëtohesh. Sepse me zemër njeriu beson në drejtësi, dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. 

(Rom.10:9-10) 
 
 

8. Një shembull si të lutemi 
 

I dashur Atë Qiellor, unë e di që jam një mëkatar dhe kam nevojë për falje. 

Unë e di se Jezus krishti vdiq në kryq dhe pagoi dënimin për mëkatet e mia. 

Të lutem më fal mëkatet e mia, tani unë jam gati të largohem nga mëkatet. 

Tani unë të ftoj ty, Jezus Krisht, të vish në zemrën dhe jetën time si Zot dhe Shpëtimtar. 

Atë, të falenderoj për faljen e mëkateve të mia. 

Me hirin e Perëndisë, unë jam i gatshëm t’i bindem Krishtit si Zot të jetës time. 

AMEN! 
 

 

MIRË SE ERDHËT NË FAMILJE – TRUPI I KRISHTIT (KISHA) NË TË GJITHË BOTËN! 
 
 
 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
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(1.03 - Your New Identity In Christ Jesus) 

(Shkrimet nga ALBB) 
1. Çfarë ndodhi kur u bëre i krishterë? 

 

                 Efesianët 2:10-13 
10 Ne në fakt jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti 
që më parë, që ne të ecim në to. 
11 Prandaj kujtohuni se dikur ju johebrenj në mish, të quajtur të parrethprerë nga ata që e 

quajnë veten të rrethprerë, sepse të tillë u bënë në mish, nga dora e njeriut, 
12 ishit në atë kohë pa Krishtin, të huaj në qytetërinë e Izraelit dhe të huaj për besëlidhjen e 

premtimit, pa pasur shpresë dhe duke qënë pa Perëndi në botë. 
13 Por tani, në Krishtin Jezus, ju që dikur ishit larg, u afruat me anë të gjakut të Krishtit. 

 

• Kur ti pranove Jezusin si Zotin dhe Shpëtimtarin tënd (Rom. 10:9-10) ti u “u linde nga Perëndia” dhe u 

rikrijove në Krishtin Jezus. 

• Në botën natyrore ti u linde nga nëna jote – por në atë frymërore ti “u linde nga Perëndia” ose u 
rikrijove; në njeriun tënd frymëror (në zemrën tënde) ndodhi një ndryshim.  

• Ti more “lindjen e re” nga fuqia krijuese e Perëndisë. 
 

                 2 Korintasve 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. 

 

• Fryma e Shenjtë rrinte mbi ty, gati për të realizuar Fjalën e Perëndisë në ty kur ti pranove Jezusin si Zot – 

pikërisht si tek libri i Zanafillës, kapitulli 1. 

• Njeriu i vjetër – njeriu yt frymëror i paripërtërirë – u zëvendësua nga njeriu i ri. 

• Ti kalove nga vdekja frymërore (ndarja nga jeta e Perëndisë) tek jeta frymërore në Perëndinë, ose ti u 

lidhe me jetën e Perëndisë . 

•  Natyra jote e vjetër mëkatare vdiq dhe po ashtu edhe fuqia e mëkatit mbi ty. 

• Perëndia të fali ty dhe të gjithë të kaluarën tënde – Ai i fali dhe i harroi mëkatet e tua. 

• Dëshirat e vjetra të mishit (natyra e vjetër) kaluan – dëshira të reja erdhën nga Perëndia dhe gjërat e 

Perëndisë. 

 

Galatasve 5:16-21 
16 Dhe unë them: Ecni sipas Frymës dhe nuk do ta përmbushni dëshirat e mishit, 
17 sepse mishi ka dëshira kundër Frymës, dhe Fryma ka dëshira kundër mishit; dhe këto janë të kundërta 

me njëra-tjetrën, që ju të mos bëni ato që dëshironi. 
18 Por në qoftë se udhëhiqeni nga Fryma, ju nuk jeni nën ligj. 
19 Dhe veprat e mishit janë të zbuluar dhe janë: kurorëshkelja, kurvëria, ndyrësia, shthurja, 
20 idhujtaria, magjia, armiqësimi, grindjet, xhelozitë, mëritë, zënkat, përçarjet, tarafet, 
21 smira, vrasjet, të dehurit, grykësia dhe gjëra të ngjashme me këto, për të cilat po ju paralajmëroj, si 

kurse ju thashë edhe më parë, se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. 

 

• Ti u bëre një “lloj specieje” e re që nuk ka ekzistuar kurrë më parë. 

 

2. Kuptimi dhe realiteti i të qënit në Krishtin 
 

Kur ti e kupton se kush je në Krishtin Jezus, mendimet e tua, atë që ti beson, e folura jote dhe veprimet e tua do 

të ndikohen në një nivel tërësisht të ri. 
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2.1  Kur je në Krishtin Jezus?   
                 Efes. 2:13. 

13 Por tani, në Krishtin Jezus, ju që dikur ishit larg, u afruat me anë të gjakut të Krishtit.  
 

• Tani! Kur ti pranove Jezusin në jetën tënde. 
 

2.2  Kush është në Krishtin Jezus? 
                 Efes. 1:10. 

10 Që, kur të plotësoheshin kohërat, t’i sillte në një krye të vetëm, në Krishtin, të gjitha gjërat, 

ato që janë në qiejt dhe ato që janë mbi dhe – në Të. 

  

• Njerëzit në qiell dhe tokë! 
 

2.3  Në Krishtin ti je: 

• “I shpëtuar” – Pse? Sepse ti e rrëfeve Jezusin si Zotin tënd! 
 

                 Rom. 10:9-10 
9 Sepse, po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, dhe po të besosh në zemrën tënde se 

Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. 
10 Sepse me zemër, njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. 

 
2.4  Në Krishtin ti je: 

• “I shëruar” – Pse? Sepse Jezusi vajti në kryq dhe mori vetë mallkimin e ligjit dhe shkatërroi (Vep. 10:38) 
fuqinë e sëmundjes dhe nga vurratat e Tij ne jemi shëruar! 

 

                 Isaia 53:4, 5 
4 Megjithatë ai mbante SËMUNDJET tona dhe kishte marrë përsipër DHIMBJET 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. 

 
                 Mateu 8:17 

17 Që kështu të përmbushej fjala e profetit Isaia kur tha: “Ai i mori lëngatat tona dhe i mbarti 
sëmundjet tona”. 

 
                 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.  
 

2.5  Në Krishtin ti je: 

• “I çliruar” – Pse? 

 

                 Kol. 1:13  
13 Ai na nxori [ose çliroi] nga pushteti i errësirës dhe na çoi në mbretërinë e Birit të tij të dashur. 

 

                 Luka 4:18 
….. për të çliruar të shtypurit,…. 
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2.6  Në Krishtin ti je: 

• “Ke Perëndinë brenda teje” – Pse? Jezusi kishte Atin në Të dhe nëse ti je në Krishtin, atëherë 

edhe Ati është në ty! 

 
                 Gjoni 14:10 

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.   

 
2.7  Në Krishtin ti je: 

• “Bashkëtrashëgimtar” – Pse? Ti u bëre një frymë me Të, ti je në Të dhe Ai është në ty, sepse ti e pranove 

Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar.  

 
                 Gjoni 15:7 

7 Në qoftë se qëndroni në mua dhe fjalët e mia qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do 

t’ju bëhet.  

 

2.8  Në Krishtin ti je: 

• “I shenjtë dhe pa njolla” – Pse? 

 

                 Efes. 1:4 
4 Sikurse na zgjodhi në të përpara se të themelohej bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer 
përpara tij në dashuri. 

 

• Ti nuk je më një mëkatar i vjetër i shpëtuar nga hiri – nuk mund të jesh të dyja. 

• Ti je drejtësia e Perëndisë në Krishtin Jezus. 

• Perëndia të ka pranuar sepse ti je në Birin e Tij – ti i përket Atij. 

• Zgjohu për drejtësinë dhe mos mëkato - 1 Kor. 15:34. 

• Mëkati nuk ka pushtet mbi ty si një besimtar i rilindur – Jakobi 4:7. 
 

 

 

3. Në Krishtin ti ke marrë një trashëgimi 
 

3.1  Fjala do të të japë ty trashëgiminë tënde! 
                 Veprat e Apostujve 20:32 

32 “Dhe tani, o vëllezër, unë po ju lë te Perëndia dhe te fjala e hirit të tij, që është në gjendje 

t’ju ndërtojë dhe t’ju japë trashëgiminë në mes të të gjithë të shenjtëruarve. 

 

• Çfarë të përket ty në Krishtin? 

• Çdo shkrim që i referohet të qënit “në Krishtin,” “në Të,” ose “në të Cilin.” 

 

3.2  Kur do ta marrësh trashëgiminë tënde? E ke tashmë! 
                 Efes.1:11 

11 Në të edhe kemi qenë zgjedhur [kemi marrë] për një trashëgimi, duke qenë të paracaktuar 

sipas vendimit të atij që vepron të gjitha sipas këshillës së vullnetit të tij, 

 

• Kemi marrë – koha e shkuar! 
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3.3  Ti ke hyrë në trashëgiminë tënde në Të, tani këtu mbi tokë – ti ke të drejtë të veprosh në këtë trashëgimi 
sot.  
                 Kol. 1:12-14 

14 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. 

 

• Ne jemi bërë bashkëpjesëtarë në trashëgiminë e Tij! 

 
3.4  Çfarë ke trashëguar në Të? – Parajsën dhe shumë më shumë! 
                 Heb. 1:4 

4 Edhe aq më i lartë u bë se engjëjt, sa më i shquar se ata është emri që ai e trashëgoi.  
 

• Ti e ke trashëguar autoritetin e Jezusit dhe emrin 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. 

 

• Ti ke trashëguar mbretërinë e Perëndisë. 

• Në ty është mishëruar natyra e Perëndishme – Jezusi, Fryma e Perëndisë, Ati qiellor, mendja e Krishtit, 

besimi i Perëndisë, dashuria e Perëndisë. 
      

3.5  Çdo gjë që mori Jezusi kur u ringjall nga vdekja, dhe çdo gjë që i ka ndodhur Jezusit qëkurse u ringjall nga 
vdekja, është e jotja, jo vetëm një pjesë e saj, por e gjitha! 
 

• Jezusi mori një trup të përlëvduar pasi u ringjall nga të vdekurit, dhe kështu do jetë edhe me ty. 

• Jezusi është ulur në të djathë të Atit në vendet qiellore, dhe kështu edhe ti në Të dhe nëpërmjet Tij.  

 
3.6  Trashëgimia jote të shpengon krejtësisht nga mallkimi i ligjit.  
                 Gal. 3:13-14 

13 Krishti na shpengoi nga mallkimi i ligjit, sepse u bë mallkim për ne (duke qenë se është 

shkruar: “I mallkuar është kushdo që varet në dru”),  
14 që bekimi i Abrahamit t’u vijë johebrenjve me anë të Jezu Krishtit, që ne të marrim premtimin 

e Frymës me anë të besimit.  

 

                 Gal. 3:29 
29 Dhe, në qoftë se jeni të Krishtit, jeni pra pasardhja e Abrahamit dhe trashëgimtarë sipas 
premtimit.  

 

• Perëndia ka lëshuar tashmë në jetën tënde të gjitha bekimet që mund të na ofrojë qielli. Ato janë tashmë 

të tuat. Por Perëndia nuk do të t’i imponojë. Ti duhet të pranosh trashëgiminë tënde në Krishtin Jezus dhe 

ta lejosh të jetë pjesë e jetës tënde, para se të jesh në gjendje të ecësh në të. Ti je shpenguar nga 
“mallkimi” dhe tani ke ardhur tek “bekimet” – (LiP. 28). 
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4.  Pozicioni yt i ri në Krishtin nga pikëpamja e drejtësisë 
 

4.1  Ti je drejtësia e Perëndisë në Krishtin Jezus. 
 
                 2 Korintasve 5:17-21  

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.  
18 Edhe të gjitha gjërat janë nga Perëndia që na pajtoi me veten përmes Jezu Krishtit dhe na 

dha shërbimin e pajtimit,  
19 sepse Perëndia e ka pajtuar botën me veten në Krishtin, duke mos ua numëruar njerëzve 

fajet e tyre dhe vuri ndër ne fjalën e paqtimit.  
20 Ne, pra, bëhemi lajmëtarë për Krishtin, sikurse Perëndia të këshillonte nëpërmjet nesh; dhe 

ne ju këshillojmë juve për hir të Krishtit: Paqtohuni me Perëndinë! 
21 Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e 
Perëndisë në të.  

 

4.2  Të jesh në Krishtin Jezus të bën ty një krijesë ose krijim të ri, por mendja jote duhet të ripërtërihet, në 
mënyrë që të kontrollosh veprat e mishit! Kjo është përgjegjësia jote: 
 

• Të ushqejmë shpirtin tonë dhe të maturohemi në frymën e Perëndisë. 

• Të rinovojmë mendjen tonë – nëpërmjet Fjalës. 

Rom. 12:2 
  2 Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që 

të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullnet i Perëndisë.  

• Të marrim në kontroll ose të disiplinojmë mishin dhe dëshirat tona.  
 

Efes. 4:20-24  
20 Por ju nuk e keni njohur kështu Krishtin, 
21 në qoftë se e keni dëgjuar atë dhe keni qënë të mësuar në të sipas së vërtetës që është në 

Jezusin, 22 që të zhvisheni, për sa i takon sjelljes së mëparshme, nga njeriu i vjetër që 

korruptohet me anë të lakmive të gënjeshtrës, 23 dhe të përtëriteni në frymën e mendjes suaj  
24 dhe të visheni me njeriun e ri, të krijuar sipas Perëndisë në drejtësinë dhe shenjtërinë e së 

vërtetës.  

 

4.3  Thjesht të dish që je drejtësuar nuk mjafton dhe shumë besimtarë janë duke jetuar shumë më poshtë se 
pozicioni i tyre i drejtësisë! 
 

• Kuptimi i drejtësisë – fjalë për fjalë do të thotë të qëndrosh drejt me Perëndinë. 

• Të jesh i vendosur në këtë pozitë i jep një fëmije të Perëndisë të drejta dhe privilegje.. 

• Drejtësia (ajo që ti je) nuk është shenjtëri (e cila është sjellja jote). 

• Besimi të ka sjellë në një pozicion drejtësie. 

• Ti tani je një qytetar i qiellit duke qënë “i lindur sërish” në Krishtin Jezus. 

• Shembull: të qënit qytetar i një shteti, të jep të drejta të caktuara – Amerika ka “Deklaratën e të 
Drejtave”. 

• E njëta gjë është edhe me një fëmijë të Perëndisë – të jesh një besimtar në Krishtin të jep të drejtën e çdo 

gjëje që është e Mbretërisë – Bibla është “deklarata jote e të drejtave” në Mbretërinë e Perëndisë! 
 

 

 



                                                                                                                                               6 | 10 

1.03 - Identiteti yt i ri në Krishtin 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 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                                                                                                                     

 

 
4.4  Një histori – të krishterët që jetojnë më poshtë se të drejtat e tyre në Mbretërinë e Perëndisë. 
 
Një burrë, që kishte humbur gjithçka, edhe shtëpinë dhe paratë, u gjet në rrugë duke lypur para dhe duke u 

përpjekur që të gjente ushqim ku të mundte. Ky burrë kishte humbur çdo gjë...madje edhe gjenealogjinë dhe 

prejardhjen e familjes së tij. Ky burrë nuk e dinte që dikush kishte vdekur dhe që i kishte lënë një trashëgimi që 

përfshinte një titull mbretëror dhe pasuri. Kjo e bëri atë shumë të pasur dhe kjo do të thoshte që atij nuk do t’i 

duhej më të rrinte rrugëve të lypte për mëshirë nga bota. Kur më në fund i treguan për pasurinë e tij të madhe, ai 
nuk e besoi që ishte i pasur dhe që kishte një titull mbretëror, sepse besonte vetëm atë që shikonte me sy dhe 

rrethanat në të cilat jetonte. Ky burrë, edhe pse ishte i pasur dhe nga një familje mbretërore, mbeti në varfëri dhe 

jetoi një jetë të mjerë, shumë më poshtë se jeta dhe trashëgimia që i ishte lënë. 

 

Shumë të krishterë (besimtarë të rilindur) janë duke jetuar shumë më poshtë se më e mira e Perëndisë. Ata 
nuk i dinë kushtet (të drejtat e tyre) të kontratës, të besëlidhjes së tyre, të Dhiatës së Re.  

 

4.5  Armatimi i Perëndisë të jep drejtësimin 
 

• Pjesë e armatimit të Perëndisë është parzmorja e drejtësisë tek Efesianët 6:10-18 – e cila mbulon pjesët 
e rëndësishme të trupit të një ushtari. 

• Drejtësia jote me Perëndinë shërben si një parzmore – ajo mbulon pjesët më të rëndësishme të identitetit 

të një krishteri – të drejtën e tij për autoritetin që i është dhënë atij në Jezus Krishtin. 

• Të kesh veshur parzmoren do të futë në fuqi forcën e drejtësimin për ty. 

• Për shkak të pozicionit tënd, ti mund të presësh këto gjëra: 

 

                 1 Pjet. 3:12 
12 Sepse sytë e Zotit janë mbi të drejtët dhe veshët e tij janë në lutjen e tyre; por fytyra e Zotit 

është kundër atyre që bëjnë të keqen” 

 

                 Jakobi 5:16 
16 Rrëfeni fajet njëri- tjetrit dhe lutuni për njëri- tjetrin, që të shëroheni; shumë fuqi ka lutja e 
të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt.  

 

5.  Pozicioni yt i ri në Krishtin nga qëndrimi i autoritetit  
 

Një prej gjërave më të vështira për një të krishterë është të veprojë dhe të jetojë në qëndrimin e autoritetit (në 

dhe nëpërmjet Krishtit Jezus) – dhe jo si një mi kishe i ndrojtur!!!! 
 

5.1  Kur ti e bëre Krishtin Jezus Zotin e jetës tënde:  
 

• Ti u çlirove nga fuqia e errësirës – fjala fuqi fjalë për fjalë përkthehet autoritet – Kolosianëve 1:13. 

• Ti je çliruar nga fuqia dhe autoriteti i errësirës dhe je vendosur në Mbretërinë e Perëndisë – e cila i 

përfshin të dyja, edhe qiellin edhe tokën – Mateu 28:18-19. 

• Fuqia të është dhënë si një pjesë e trashëgimisë tënde në Jezusin sepse ti je në Të dhe Ai është në ty! 

• Rom. 5:18 thotë që drejtësia ka ardhur mbi të gjithë njerëzit, por jo të gjithë njerëzit janë bërë të drejtë, 

sepse jo të gjithë njerëzit e kanë përdorur autoritetin e tyre si qenie njerëzore. Që të marrësh drejtësimin 
ti duhet të veprosh në të nga pikëpamja e autoritetit. 
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    2 Korintasve 5:21  

21 Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e 

Perëndisë në të.  

 

• Duke qenë se ti je në Jezusin, Perëndia të shikon në të njëjtën mënyrë që Ai shikon Jezusin 

dhe Ai do që të të trajtojë në të njëjtën mënyrë që trajton Jezusin! 
 

                 Hebrenjtë 1:3 
3 Ai, duke qenë shkëlqimi i lavdisë së tij dhe vula e qenies së tij dhe duke i mbajtur të gjitha 

me fjalën e fuqisë së tij, mbasi e bëri vetë pastrimin nga mëkatet tona, u ul në të djathtën e 

Madhërisë në vendet e larta. 

 

• Fuqia e Perëndisë është në Fjalën e Tij. Ai është duke i mbajtur të gjitha gjërat me fuqinë e fjalës së Tij.  

• Një “besimtar” duhet të mësojë të shërbejë në të njëjtin autoritet siç bëri Jezusi në shërbesën e Tij 
tokësore dhe edhe si apostujt në librin e Veprave të Apostujve, mbi fuqinë dhe veprat e errësirës! 

• Mendo si mendon Perëndia dhe ec dhe fol në autoritetin që të është dhënë në trashëgiminë tënde. 

• Satani do që ti të harrosh qëndrimin tënd të autoritetit – pse? – sepse kur ti vepron nga qëndrimi dhe 

autoriteti që të është dhënë nga Perëndia, ai është i mundur! 

 

 

6.  Ti ke mendjen e Krishtit brenda teje 
 
6.1  Krishti i përulur dhe i përlëvduar  

                 Filipianët 2:5-6 
5 Kini në ju po atë ndjenjë që ishte në Jezu Krishtin, 
6 i cili, edhe pse ishte në trajtë Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbahej fort për të qenë 

barabar me Perëndinë. 

 

• Ti duhet të mendosh siç mendoi Jezusi – Ai nuk mendonte se ishte vjedhje të ishte i barabartë me 

Perëndinë. 

 
                 Filipianëve 2:8 

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.  

 

• Ti duhet të përulësh veten nën dorën e fuqishme të Perëndisë, duke mbajtur njëkohësisht parasysh që 
je një bashkëtrashëgimtar me Jezusin; 

 

                  1 Pjetrit 5:6 
 6 Përuluni, pra, nën dorën e fuqishme të Perëndisë, që ai t’ju lartësojë në kohën e duhur. 

 
                 Romakët 8:17 

17 Dhe nëse jemi bij, jemi dhe trashëgimtarë, trashëgimtarë të Perëndisë dhe 
bashkëtrashëgimtarë të Krishtit, nëse vuajmë me të dhe lavdohemi me të. 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                               8 | 10 

1.03 - Identiteti yt i ri në Krishtin 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 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                                                                                                                     

 

 

7.  Mbretër dhe priftërinj 
 

7.1  Ne jemi bërë mbretër dhe priftërinj nëpërmjet Krishtin Jezus! 
                 Romakët 8:29 

29 Sepse ata që ai i ka njohur që më parë, edhe i ka paracaktuar që të jenë të ngjashëm me 
shëmbëlltyrën e Birit të tij, kështu që ai të jetë i parëlinduri në mes të shumë vëllezërve.  

 

• Jezusi nuk është më Biri i vetëmlindur i Perëndisë – por i parëlinduri në mes të shumë bijve (dhe bijave) 
të Perëndisë. 
 

                 Zbulesa 1:5-6 
5 dhe nga Jezu Krishti, dëshmitari besnik, i parëlinduri prej së vdekurish dhe Princ i mbretërve 

të dheut. 
6 Atij që na deshi dhe na lau nga mëkatet tona në gjakun e tij, dhe na bëri mbretër dhe priftër 
për Perëndinë dhe Atin e tij, atij i qoftë lavdi dhe pushtet në shekuj të shekujve. Amen.  

 

• Ne jemi bërë mbretër dhe priftërinj në Perëndinë nëpërmjet Jezusit dhe trashëgimisë tonë. 
 

1 Pjetrit 2:9 
9 Por ju jeni fis i zgjedhur, priftëri mbretërore, një komb i shenjtë, një popull i fituar, që të shpallni 

mrekullitë e atij që ju thirri nga terri në dritën e tij të mrekullueshme;  
 

• Jezusi ishte i parëlinduri, kështu që duhet të ketë një që lind më pas e kështu me radhë..! 
 

                 Luka 12:31-32 
31 Kërkoni më parë mbretërinë e Perëndisë dhe të gjitha këto do t’ju jepen si shtesë. 
32 Mos ki frikë, o tufë e vogël, sepse Atit tuaj i pëlqeu t’ju japë mbretërinë. 

 

• Është vullneti i Perëndisë të të japë të gjithë Mbretërinë. Ky realitet duhet të futet thellë në zemrat 

tona! 

• Ndërkohë që kërkon mbretërinë në radhë të parë më pas, të gjitha të mirat e trashëgimisë tënde do të 
të shtohen dhe ti do të rritesh dhe do të zhvillohesh në Fjalën e Perëndisë. 

• E megjithatë, ti nuk do të marrësh asnjëherë ndonjë pjesë të trashëgimisë tënde, derisa të fillosh ta 
pranosh atë: me mendimet e tua, me fjalët dhe veprat e tua!!! 

 

8.  Shpalle Fjalën e Perëndisë mbi veten tënde – vazhdimisht! 
                Rom. 10:17 
                17 Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë.,  
 

• Ndërsa rrëfen Fjalën e Perëndisë (premtimet e Perëndisë) mbi veten tënde, se kush dhe çfarë je në 
Krishtin jezus, ti do të bëhesh ajo që rrëfen dhe imazhi i brendshëm i atij që je në Krishtin ndërtohen në 

“njeriun tënd frymëror” përbrenda teje, dhe më pas do të bëhet realiteti edhe në të jashtmen.  

• Jezusi tha që ju do bëni vepra më të mëdha se të miat, por kjo do të ndodhë vetëm kur të pranosh kush 
je dhe çfarë je ti në Krishtin dhe autoritetin tënd në Krishtin.  

 

Gjoni 14:12 
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.  
  

               2 Korintasve 5:17 
17 Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re; gjërat e vjetra kanë shkuar. 
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9.  Shpallje se çfarë thotë Fjala e Perëndisë për identitetin tënd të ri! 
     

9.1  Në Krishtin unë jam.... 
 

 

*   FËMIJË I PERËNDISË, I LINDUR SËRISH NGA FARA E PERËNDISË QË NUK PRISHET DHE QË JETON PËRGJITHMONË……………………1 Pje. 1:23 

*   I FALUR NGA TË GJITHA MËKATET E MIA DHE I LARË NË GJAK..….....…………………………………Heb. 9:14, Kol. 1:14, Efes.1:7, 1 Gjon. 1:9, 2:12 

*   NJË KRIJESË E RE ..……………………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………2 Kor. 5:17 

*   TEMPULLI I FRYMËS SË SHENJTË ….....…………........................................................................................................………………………1 Kor. 6:19 

*   I ÇLIRUAR NGA FUQITË E ERRËSIRËS DHE I VENDOSUR NË MBRETËRINË E PERËNDISË. ….....…………………………………......................Kol. 1:13 

*   I ÇLIRUAR NGA MALLKIMI I LIGJIT ….....…………………………………................................................................................1 Pjet. 1:18-19, Gal. 3:13 

*   I BEKUAR ….....…………………………………..............................................................................................................................LiP. 28:1-14, Gal.3:9 

*   NJË SHENJTOR  ….....…………………………………........................................................................................................Rom. 1:7, 1 Kor.1:2, Fil. 1:1 

*   KOKA DHE JO BISHTI    ….....…………………………………..........................................................................................................................LiP. 28:13 

*   LART DHE JO POSHTË  ….....…………………………………..........................................................................................................................LiP. 28:13 

*   I SHENJTË DHE PA NJOLLA PARA TIJ NË DASHURI  ….....………………………………….............................................................1 Pjet. 1:16, Efes. 1:4 

*   I ZGJEDHUR  ….....………………………………….........................................................................................................................Kol. 3:12, Rom. 8:33 

*   I VENDOSUR DERI NË FUND   ….....…………………………………..............................................................................................1 Kor. 1:8, Efes. 2:13 

*   FITIMTAR  ….....…………………………………............................................................................................................................................Zbul. 21:7 

*   I ÇLIRUAR ….....………………………………….......................................................................................................................................Gjoni 8:31-33 

*   I FORTË NË ZOTIN  ….....…………………………………...............................................................................................................................Efes. 6:10 

*   I VDEKUR PËR MËKATIN  ….....…………………………………...........................................................................................Rom. 6:2, 11, 1 Pjet. 2:24 

*   MË SHUMË SE NGADHËNJYES   ….....…………………………………...........................................................................................................Rom. 8:37 

*   BASHKËTRASHËGIMTAR ME KRISHTIN JEZUS     ….....…………………………………..................................................................................Rom. 8:17 

*   I VULOSUR ME FRYMËN E SHENJTË TË PREMTIMIT  ….....…………………………………............................................................................Efes. 1:13 

*   NË KRISHTIN JEZUS NGA VEPRA E TIJ  ….....…………………………………................................................................................................1 Kor. 1:30 

*   I PRANUAR NGA TË DASHURIT   ….....………………………………….............................................................................................................Efes. 1:6 

*   I PLOTË NË TË  ….....…………………………………........................................................................................................................................Kol. 2:10 

*   I KRYQËZUAR ME KRISHTIN  ….....…………………………………...................................................................................................................Efes. 2:5 

*   I GJALLË NË KRISHTIN   ….....…………………………………...........................................................................................................................Efes. 2:5 

*   I LIRË NGA DËNIMI    ….....…………………………………..............................................................................................................................Rom. 8:1 

*   I PAJTUAR ME PERËNDINË   ….....…………………………………...............................................................................................................2 Kor. 5:18 

*   I KUALIFIKUAR PËR TË PATUR PJESË NË TRASHËGIMINË E TIJ ….....………………………………….................................................................Kol. 1:2 

*   I RRËNJOSUR MIRË, I NDËRTUAR, I THEMELUAR NË BESIMIN TIM, DHE PLOT ME MIRËNJOHJE ….....…………………………………............Kol. 2:7 

*   I RRETHPRERË ME RRETHPREJE TË BËRË JO NGA DUART ….....…………………………………......................................................................Kol. 2:11 

*   NJË BASHKËQYTETAR ME SHENJTORËT DHE ME FAMILJEN E PERËNDISË  ….....…………………………………..........................................Efes. 2:19 

*   I NDËRTUAR MBI THEMELIN E APOSTUJVE DHE TË PROFETËVE, KU JEZUSI ËSHTË GURI I QOSHES ….....…………………………………....Efes. 2:20 

*   I LINDUR NGA PERËNDIA DHE I LIGU NUK MË PREK  ….....………………………………….......................................................................1 Gjon. 5:18 

*   NDJEKËSI I TIJ BESNIK   ….....………………………………….....................................................................................................Zbul. 17:14b, Efes. 5:1 

*   I MBULUAR ME BEKIME  ….....………………………………….........................................................................................................LiP. 28:2, Efes. 1:3 

*   DISHEPULL I TIJ SEPSE KAM DASHURI PËR TË TJERËT ….....…………………………………..................................................................Gjoni 13:34-35 

*   DRITA E BOTËS   ….....…………………………………...................................................................................................................................Mat. 5:14 

*   KRIPA E TOKËS   ….....…………………………………....................................................................................................................................Mat. 5:13 

*   DREJTËSIA E PERËNDISË  ….....…………………………………................................................................................................2 Kor. 5:21, 1 Pjet. 2:24 

*   NJË PJESËTAR I NATYRËS SË TIJ HYJNORE  ….....…………………………………...........................................................................................2 Pjet. 1:4 

*   I THIRRUR NGA PERËNDIA   ….....…………………………………....................................................................................................................Tim. 1:9 

*   FRYTI I PARË I KRIJESËS SË TIJ ….....…………………………………........................................................................................................... Jakobi 1:18 

*   I ZGJEDHUR NGA PERËNDIA ….....………………………………….............................................................................1 Thes. 1:4, Efes. 1:4, 1 Pjet. 2:9 

*   NJË AMBASADOR PËR KRISHTIN  ….....………………………………….......................................................................................................2 Kor. 5:20 

*   VEPRA E PERËNDISË E KRIJUAR PËR VEPRA TË MIRA NË KRISHTIN JEZUS   ….....………………………………….........................................Efes. 2:10 

*   BEBJA E SYRIT TË ATIT TIM ….....…………………………………....................................................................................................LiP. 32:10, Ps. 17:8 

*   I SHËRUAR NGA VURRATAT E JEZUSIT ….....…………………………………..............................................................Isa. 53:5, Mat .8:17, 1 Pjet. 2:24 

*   I NDRYSHUAR SIPAS IMAZHIT TË TIJ  ….....…………………………………........................................................................................Kor. 3:18, Fil. 1:6 

*   TRIM SI NJË LUAN  ….....…………………………………........................................................................................................................Fj. e Urta 28:1 
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9.2  Në Krishtin unë kam... 
 

*   MENDJEN E KRISHTIT  ….....…………………………………...........................................................................................................Fil. 2:5, 1 Kor. 2:16 

*   MARRË TRASHËGIMINË  ….....…………………………….....................................................................................…….................Gal. 3:29, Efes. 1:11 

*   HYRJE NËPËRMJET NJË FRYME PËR TEK ATI  ….....…………………………………......................................................................Heb. 4:16, Efes. 2:18 

*   FITUAR MBI BOTËN  ….....…………………………………........................................................................................................................1 Gjon. 5:4-5 

*   JETË TË PËRJETSHME DHE NUK DO TË DËNOHEM  ….....………………………..........................................………….................Gjoni 5:24, Gjoni 6:47 

*   PAQEN E PERËNDISË QË IA TEJKALON ÇDO URTËSIE ….....………………………………….................................................................................Fil. 4:7 

*   MARRË FUQI, FUQINË E FRYMËS SË SHENJTË, FUQI PËR TË VENDOSUR DUART MBI TË SËMURËT DHE T’I SHIKOJ ATA  

     TË SHËROHEN;  FUQI PËR TË DËBUAR DEMONËT, AUTORITET MBI TË GJITHA PUSHTETET E ARMIKUT DHE ASNJË GJË  

     NUK DO TË MË DËMTOJË. PERËNDIA NUK MË KA DHËNË NJË FRYMË FRIKE, POR FUQIE, DASHURIE DHE MENDJEJE  

     TË SHËNDOSHË ….....…………………………………............................................................Mat. 28:18-19, Luka 10:17-19, Mar. 6:17-18, 2 Tim. 1:7 

*   JETËN TIME TË FSHEHUR NË KRISHTIN ME PERËNDINË ….....…………………………………...........................................................................Kol. 3:3 

*   TË GJITHA GJËRAT JANË TË MUNDURA PËR MUA SEPSE AI QË ËSHTË NË MUA ËSHTË MË I MADH SE AI QË ËSHTË NË BOTË  …................. 

1 Gjon. 4:4, Mar. 9:23 

      

9.3  Në Krishtin... 
 

*   UNË JETOJ NGA LIGJI I FRYMËS NË KRISHTIN JEZUS     ….....………………….........................................................……………….................Rom. 8:2 

*   UNË ECI NË KRISHTIN JEZUS   ….....…………………………………...................................................................................................................Kol. 2:6 

*   UNË MUND TË BËJ ÇDO GJË NË KRISHTIN JEZUS ….....………………………....................................................................………….................Fil. 4:13 

*   UNË DO TË BËJ VEPRA MË TË MËDHA SE KRISHTI JEZUS  ….....…………………….................................................…………….................Gjoni 14:12 

*   UNË SYNOJ ÇMIMIN E THIRRJES SË LARTË TË PERËNDISË   ….....………………………....................................................………….................Fil. 3:14 

*   UNË GJITHMONË TRIUMFOJ NË KRISHTIN   ….....……………………………......................................................................…….................2 Kor. 2:14 

*   UNË SHPALL LËVDIMET E TIJ  ….....………………………………..............................................................................................….................1 Pjet. 2:9 

*   UNË JAM LARTËSUAR ME KRISHTIN DHE JAM ULUR NË VENDET QIELLORE  ….....…………………..........……………….................Kol. 2:12, Efes. 2:6 

*   UNË JAM I DASHUR NGA PERËNDIA   ….....…………………………................................................……….................Kol. 3:12, Rom. 1:7, 1 Thes. 1:4 

*   UNË NUK SHTYHEM NGA AJO QË SHOH, DËGJOJ OSE NDJEJ, POR LËVIZ NGA FJALA E PERËNDISË  ….....………………….....................2 Kor. 5:7 

*   UNË E PARAQES TRUPIN TIM SI NJË SAKRIFICË TË GJALLË DHE TË PRANUESHME PËR PERËNDINË  ….....………………..….................Rom. 12:1 

*   UNË NUK JAM KONFORMUAR ME KËTË BOTË, POR JAM TRANSFORMUAR SIPAS IMAZHIT TË PERËNDISË NGA RIPËRTËRITJA E  

     MENDJES. MENDJA IME ËSHTË RIPËRTËRIRË NGA FJALA E PERËNDISË DHE NGA LARJA E UJIT TË FJALËS ….....…………Rom. 12:2, Efes. 5:26 

*   UNË GËZOHEM NË SHPRESË, KAM DURIM NË VËSHTIRËSI, DHE JAM VIGJILENT NË LUTJE ….....………………………………….................Rom. 12:12  

*   NË FILLIM DO TË KËRKOJ MBRETËRINË E PERËNDISË DHE DREJTËSINË E TIJ DHE TË GJITHA KËTO GJËRA DO TË MË SHTOHEN…..Mat. 6:33 

*   UNË JAM I PLOTËSUAR NË KRISHTIN JEZUS …..........................................................................................................................Gjoni 17:21-23 

*   UNË NUK KAM TURP NGA UNGJILLI I KRISHTIT: SEPSE AI ËSHTË FUQIA E PERËNDISË PËR SHPËTIMIN E CILITDO QË BESON…Rom. 1:16-17 

*   UNË E JAP TË DHJETËN DHE PERËNDIA MË KA BEKUAR MË SHUMË SE Ç’MUND TË MBAJ; DJALL, TI JE I MUNDUR DHE  

      NUK DO TË MË SHKATËRROSH FRYTIN E DUARVE TË MIA  ….....................................................................................................Mal. 3:10-11  

*    UNË DO TË KEM MBARËSI DHE SHËNDET, ASHTU SIÇ KA MBARËSI EDHE SHPIRTI IM …..............................................................3 Gjon. 1:2 

*    UNË KAM DHEMBSHURI DHE DASHURI PËR TË GJITHË NJERËZIT, SEPSE DASHURIA E PERËNDISË ËSHTË  

      DERDHUR ME BOLLËK NË ZEMRËN TIME …...........................................................................................1 Gjon. 4:11-12, 1 Pje. 3:8, Rom. 5:5  

*   UNË DO TË GËZOHEM DHE NGAZËLLOHEM GJITHMONË! SEPSE GËZIMI I PERËNDISË ËSHTË FORCA IME  

      DHE ZOTI ËSHTË FORCA E JETËS TIME. …...................................................................................................Neh. 8:10, Psa. 27:1, 1 Thes. 5:16  

*   UNË DO TË EC PËRPARA PA FRIKË. …...........................................................................................................................................    Joz. 1:5-9 

*   UNË DO TË BEKOJ TË AFËRMIN TIM DHE NUK DO TA MALLKOJ. …................................................................................ Mat. 5:44, Luka 6:28 

*   UNË DO TË MEDITOJ MBI FJALËN E PERËNDISË. …................................................................................................................. Fil. 4:8, Joz. 1:8 

*   UNË DO TË LUTEM PA PUSHIM. …............................................................................................................................................... 1 Thes. 5:17 

*   UNË DO TË DREJTOHEM NGA FRYMA E SHENJTË DHE JO NGA EMOCIONET E MIA. ….................................................................. Rom. 8:14 

*   SEPSE JAM I BINDUR QË AS VDEKJA AS JETA, AS ENGJËJT, AS PUSHTETET, AS FUQIA DHE AS GJËRAT E TASHME AS  

     GJËRAT E ARDHSHME, AS LARTËSITË, AS THELLËSITË, AS NDONJË TJETËR KRIJESË NUK DO TË MUND TË NA NDAJË  

     NGA DASHURIA E PERËNDISË QË ËSHTË NË JEZU KRISHTIN ZOTIN TONË  …..................................................................................Rom. 8:38  

*   SEPSE JAM PLOTËSISHT I BINDUR QË PERËNDIA ËSHTË I FUQISHËM TË BËJË ATË QË KA PREMTUAR….........................................Rom. 4:21 

*   JEZUSI I THA ATIJ, NËSE TI BESON, ÇDO GJË ËSHTË E MUNDUR PËR ATË QË BESON…..........................................................Mar. 9:23, 10:27 

*   DHE JEZUSI, DUKE I PARË THA, PËR NJERIUN ËSHTË E PAMUNDUR POR JO PËR PERËNDINË: SEPSE ME PERËNDINË  

     ÇDO GJË ËSHTË E MUNDUR ….......................................................................................................................................................Mar. 10:27

    

 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
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(1.04 - The Word Of God) 

 

1.  Në fillim – DHE PERËNDIA THA!   Zan. 1:3-31 
(Shkrimet nga ALBB) 

 
 

Gjoni 1:1-5, 14   
1 Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi. 2 Ai (fjala) ishte në fillim me Perëndinë. 3 Të gjitha 

gjërat u bënë me anë të tij (fjala), dhe pa atë nuk u bë asnjë nga ato që u bënë. 4 Në atë ishte jeta, dhe jeta ishte drita e 

njerëzve. 5 Dhe drita shkëlqen në errësirë dhe errësira nuk e kuptoi. 14 Dhe Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne; dhe ne soditëm 

lavdinë e tij, si lavdia e të vetëmlindurit prej Atit, plot hir e të vërtetë. 
 

Gjoni 17:17  
17 Shenjtëroji në të vërtetën tënde; fjala jote është e vërteta.  
 

Fjala e Perëndisë duhet të bëhet e vërteta absolute dhe përfundimtare në jetën e çdo besimtari, përmbi çdo gjë që thonë 

njerëzit, përmbi çdo gjë që të thonë emocionet dhe ndjenjat e tua, përmbi atë që kjo botë e quan të vërtetë! 

• “Fjala e Perëndisë” është themeli mbi të cilin duhet të qëndrojë kjo botë dhe mbi të cilin të funksionojë kjo jetë, dhe 

duhet të bëhet themeli mbi të cilin duhet të jetë e ndërtuar jeta e secilit “të krishterë të rilindur”. 

• Shembull – krahasojmë një letër të bardhë të pastër (fjala e Perëndisë) me një copë letër të bardhë në gri (fjala e 

botës)! 

• Shembull – manuali i prodhuesit për një pajisje të re, që përfshin formën dhe specifikimet origjinale funksionuese. 

• “Fjala e Perëndisë” e njohur gjithashtu edhe si “Bibla”, është Fjala e vetme e autorizuar dhënë njerëzimit nga 

Perëndia nëpërmjet Frymës së Shenjtë dhe përbëhet vetëm nga 66 libra, nga të cilët 39 libra janë Dhiata e Vjetër 

dhe 27 libra Dhiata e Re.  Nuk ka libër tjetër apo një zëvendësues, ky është origjinali! Apokrifet: këta libra nuk janë 

të përfshirë tek 66 librat dhe nuk konsiderohen të lidhura me Biblën dhe me 66 librat e autorizuar. 

• Është e rëndësishme të zgjedhësh një përkthim që është njësoj si përkthimi origjinal i autorizuar, pasi shumë 

përkthime moderne janë duke u ndryshuar sipas gjuhëve tona moderne, dhe për këtë arsye disa materiale lihen 

jashtë ose hiqen, pasi shihen jo shumë të rëndësishme për shoqërine e sotme. Por “Fjala e Perëndisë është e njëjtë, 

dje, sot dhe përjetë” dhe Shkrimi na paralajmëron që të mos shtojmë apo heqim nga “Fjala e Perëndisë”. 

• Bota u formua dhe u krijua nga “Fjala e Perëndisë” dhe akoma i nënshtrohet Fjalës së Tij. “Bota frymërore” është 

prindi dhe “bota natyrore” është fëmija, dhe akoma janë nën autoritetin e “Fjalës” dhe kur ajo flitet nga “Besimtari 

i rilindur sërish” prodhon dhe çliron “Fuqinë krijuese të Perëndisë” në tokë, sot. 

 

2 Tim. 3:16-17 
16 I gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia, dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi, 17 

që njeriu i Perëndisë të jetë i përkryer, tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë. 
 

• Jezusi i foli detit, erës, pemës së fikut, të vdekurve, demonëve.                                                  Mat. 17:20; Mar. 11:23  

• Një ligj frymëror. Perëndia nuk bën asnjëherë gjë pa e thënë më parë. Perëndia është një Perëndi i besimit dhe 

Perëndia e çliron besimin e Tij në fjalët. 

• Ne duhet të jemi imitues të Perëndisë ashtu si fëmijët imitojnë prindërit e tyre. Edhe ne duhet të bëjmë saktësisht 

të njëjtën gjë.                                                           Efes. 5:1         

• Dhe Perëndia tha ............ të paktën 10 herë tek Zan. 1….. Fryma e Shenjtë nga tregon një parim që përdoret 

përgjatë Biblës, që Perëndia e përdor dhe që një “Besimtar i rilindur” duhet ta përdorë gjithashtu! 

• Qiejtë dhe toka “u krijuan dhe u formuan” nga Fjala e Perëndisë.                                                             Zan. 1; Heb. 11:3                                                               

• Njerëzimi u krijua dhe iu dha sundimi nga fjalët e Perëndisë.                                                                    Zan. 1:26, 28; 2:7                                                                 

• Perëndia akoma është duke mbajtur çdo gjë nga fuqia e Fjalës së Tij.                                                                      Heb.1:3 

                                

 

2.  Krijimi i dy botëve – frymërore dhe natyrore 
 

• Në fillim ekzistonte vetëm bota frymërore.                                                                                                                       Zan. 1  

• Perëndia e krijoi botën natyrore nga fjalë të mbushura me besim.                                                                       Heb. 11:3  

 

 



                                                                                                                                               2 | 4 

1.04 - Fjala e Perëndisë 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 

 

 

• U krijuan dy botë me fjalët si hallkë lidhëse midis Perëndisë dhe Adamit, Atit dhe Birit, Krijuesit dhe krijesës, 

Furnizuesit dhe nevojës. 

• Mbas rënies së njerëzimit hallka lidhëse u prish.                                                                                                   Zan. 3:17-24  

                                                                      

• Jezusi (Fjala) u bë hallka lidhëse midis njeriut dhe Perëndisë.                                                                               Gjon. 1:14    

• Fjalët tona të mbushura me besim nga bota natyrore shkojnë tek bota jonë nënë, tek bota frymërore, dhe nevojat 

tona plotësohen, nëpërmjet premtimeve të Perëndisë dhe nëpërmjet Jezusit.                               Isa. 55:8-11; Fil. 4:19 

 

3. Bibla është Fjala e Perëndisë 
 

• Vullneti i ditur i Perëndisë është Fjala e Tij e shkruar, Bibla – Logos.                                                             2 Tim. 3:16-17                                                        

• Vullneti i paditur i Perëndisë është Fjala e Tij e folur – Rhema. 

• Perëndia, Fjala e Tij dhe Jezusi janë një dhe të njëjtë.                                                                                    Gjon. 1: 1-3, 14                                                    

• Fjala u bë mish. Jezusi është imazhi i shfaqur i manifestimit të Fjalës së Perëndisë.                                 Gjon. 1:1-5, 14  

• Fjala e Perëndisë është e vërteta.                                                                                                                              Gjon. 17:17 

• Fjala e Perëndisë është vullneti i Tij – dhënë njerëzimit për të ditur dhe kuptuar rrugët dhe mendimet e Tij.          
       1 Gjon. 5:14-15                             

• Fjala e Perëndisë është për çdokënd, nuk ka një interpretim privat.                                                             2 Pjet. 1:19-20 

Sepse asnjë profeci nuk ka ardhur nga vullneti i njeriut, por njerëzit e shenjtë të Perëndisë kanë folur, të shtyrë 
nga Fryma e Shenjtë.                                                                                                                                                   2 Pjet. 1:21      

• Fjala e Perëndisë është e themeluar përjetë në qiell.                                                                                            Psa. 119:89 

• Perëndia vigjëlon mbi Fjalën e Tij që të ketë efekt.                          Jer. 1:12; Isa. 55:11 

 

4.  Mbas rënies së njerëzimit. 
 

• Perëndia fillon përsëri të shpallë në tokë planin e shpëtimit të Tij me anë të profetëve, për vite me radhë... 

…Mesia po vjen! – duke shpallur ato që nuk janë sikur të ishin!                                                                         Zan. 3:14-15 

• Më në fund, Fjala shfaqet mbi tokë në mish – Jezusi                                                                                                Gjon. 1:14 

• Jezusi shërbeu si një profet nën Dhiatën e Vjetër, dhe si njeri pa autoritetin hyjnor dhe jo  

si Biri i Perëndisë, por si Biri i Njeriut.                                                                                                                             Fil. 2:7-8                                     

• Jezusi e mundi Satanin në sprovat ne shkretëtirë...Tri herë Jezusi tha: është shkruar.                   Mat. 4:4,7,10 

• Satani dhe djajtë e tij janë të mundur në sferën e tyre.                                                                                              Kol. 2:15                                                                                         

• Jezusit i janë dhënë çelësat (fuqia) e ferrit dhe të vdekjes.                                                                                 Zbu. 1:17-18                                                                                  

• Jezusi mori nga Perëndia të gjithë fuqinë në qiell dhe mbi tokë, dhe na e dha ne këtë fuqi.                    Mat. 28:18-19 

• Edhe ne si besimtarë na është dhënë gjithashtu fuqia dhe autoriteti                                                            Mar. 16:15-20  

                                                                              

5.  Si besimtarë ne tashmë e kemi fitoren! 
 

• Ne e mundim Satanin në të njëjtën mënyrë që e mundi edhe Jezusi. “Është e shkruar” – me anë të Fjalës që del 
nga goja jonë! 

• Sepse armët e luftës sonë nuk janë prej mishi, por të fuqishme në Perëndinë për të shkatërruar fortesat.  
            2 Kor. 10:3-6 

• Ne nuk luftojmë kunër njerëzve, por kundër forcave frymërore.                                                                            Efes. 6:12 

• Bota frymërore dhe bota natyrore kontrollohen nga fjalët, qofshin fjalë BESIMI në Fjalën e Perëndisë apo fjalë 

FRIKE nga bota.   

• Baza për armët tona është shpata e Frymës, Fjala e Perëndisë.                                                                             Efes. 6:17  

 

Heb. 4:12 
Sepse fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese, më e mprehtë se çdo shpatë me dy tehe dhe depërton deri në 

ndarjen e shpirtit dhe të frymës, të nyjeve dhe të palcave, dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e 

zemrës.                                                           
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6.   Të ushtrosh autoritetin tënd me fjalë 

 

• Satani do të sfidojë autoritetin tënd për të parë në rast se beson në të vërtetë fjalën dhe nëse je i përgatitur për të 

qëndruar në këmbë.                                                                                                                                                         Efes. 6:11 

• Satani do të përpiqet të vjedhë fjalën e Perëndisë nga ty.                                                                                  Mar. 4:13-20                                                                          

• Që Satani të shmangë Perëndinë, ai duhet të shmangë Fjalën e Perëndisë...është e shkruar! 

• Pse? Sepse Fjala e Perëndisë është aty ku është fuqia..... Jezusi, emër përmbi çdo emër! 

• Jezusi foli gjithmonë, çdo situate... erës, detit, fikut, demonëve, të vdekurve dhe ata iu bindën Fjalës së Perëndisë 

të folur në besim. 

• Si Perëndia edhe Satani kërkojnë fjalët e tua, sepse fjalët e tua kontrollojnë botën natyrore....fuqia e jetës dhe e 

vdekjes janë tek gjuha.                                                                                                                                                    Fja. 18:21 

• Fjalët e tua do të të japin ty lirinë ose do të të futin në skllavëri...zgjidh ti!                                                         LiP. 30:19 

                                                                                      

 

7.   Fjala e Perëndisë në gojën tënde.  
 

• Perëndia pret nga ti të ndjekësh shembullin e Jezusit dhe të flasësh fjalë besimi problemeve apo maleve në jetën 

tënde.                                                                                                                                                                          Mar. 11:22-24                                                                                            

• Fjalët e tua krijojnë ose heqin malet në jetën tënde. 

• Fjalët janë fara që prodhojnë sipas llojit të tyre, çfarëdo që të mbjellësh me gojën tënde, ajo do të prodhojë farë 

dhe ti do ta korrësh atë farë.                                                                                                                 Mar. 4:1-30; Gal. 6:7-10 

• Fjalët e tua janë e ardhmja jote – (Jakobi 3:6): Edhe gjuha është një zjarr, një botë paudhësie; ajo është vendosur 

midis gjymtyrëve tona, gjuha e fëlliq gjithë trupin, ndez ecjen e natyrës dhe ndizet nga Gehena.  

• Fjalët e tua, të dala nga goja jote me besim, do të ndryshojnë jetën tënde, qytetin tënd, vendin tënd. 

 

 

8.   A ka më shumë mbi Fjalën e Perëndisë? 
 

• Fryma e Shenjtë zbulon gjërat e Perëndisë përmes Fjalës së Perëndisë.                                        LiP. 29:29;  1 Kor. 2:12 

• Ne duhet të banojmë ose të jetojmë në Fjalën që Jezusi tha.                                                                          Gjon. 8:31-36 

• Që të jemi të bekuar, ne duhet ta bëjmë Fjalën dhe jo vetëm ta dëgjojmë atë.                                              Jak. 1:22-25 

• Ne duhet të meditojmë në Fjalë për të patur zbulesa.                                                                                                  Joz. 1:8 

• Fjala zbulon premtimet e Perëndisë që na përkasin ne.                                                                                       2 Pjet. 1:3-4   

• Studimi i Fjalës na pajis për shërbesën....që të aprovohet.                                                                                  2 Tim. 2:1-3 

• Fjala prodhon besim, për të marrë nga Perëndia.                                                                                                   Rom. 10:17 

• Fjala ripërtërin mendjet tona sipasj mendjes së Perëndisë.                                                                                   Rom. 12:2 

• Engjëjt dëgjojnë Fjalën e Perëndisë.                                                                                                      Psa. 103:20; Heb. 1:14 

• Fjala është frymë, jetë dhe e vërtetë.                                                                                                  Gjon. 6:63; Gjon. 17:17 

• Shpresa e ungjillit (Fjala e Perëndisë) është një spirancë për shpirtin – Mendjen, vullnetin, emocionet.       Heb. 6:19 
 

9.   Mund të kesh atë që thua! 
 

Marku 11:22-26 
22 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”. 
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Jeta dhe shërbesa e Jezusit (shembulli ynë, që duhet të ndjekim gjithmonë – Bibla thotë që duhet të transformohemi sipas 

imazhit të Tij) 

 

• Ai përdorte gjithmonë Fjalën e shkruar të Perëndisë për të mposhtur Satanin. 

• Ai fliste me saktësi, kurrë nuk fliste me hile (dyshim dhe mosbesim). Biseda e Tij gjithmonë kishte të bënte me atë 
çfarë Perëndia tha. 

• Ai kalonte kohë në lutje, por kurrë nuk lutej për problemin; gjithmonë shpallte në lutje përgjigjen. Atë që Perëndia 
tha në përgjigjen (Fjalën e Perëndisë). 

• Ai gjithmonë shpallte përfundimin, jo problemin. Kurrë nuk rrëfeu rrethanat e tashme. Ai shpallte përfundimet e 
dëshiruara.  

 
 
 

FJALA E PERËNDISË E MBJELLË NË ZEMRËN TËNDE, E FORMUAR NGA GJUHA JOTE, DHE E FOLUR NGA GOJA JOTE ÇLIRON 
FUQINË KRIJUESE TË PERËNDISË – për të krijuar, rrënjosur ose zhdukur gjëra në jetë! 
 

 

• Themeli dhe suksesi i jetës së një besimtari do të varet nga fjalët, ajo që ti beson në zemrën tënde dhe shpall me 

gojën tënde. 

• Bibla thotë që rrugët dhe mendimet e Perëndisë janë më të larta se tonat, prandaj Perëndia na ka dhënë rrugët 
dhe mendimet e Tij në formën e fjalëve – Biblën, që të kuptojmë si vepron Ai, dhe trajtën e Birit të Tij, që të mos 

kemi dyshim për rrugët dhe mendimet e Tij! 

• Fjala e Perëndisë thotë se engjëjt e Perëndisë presin që t’i shërbejnë besimtarit dhe bëjnë që Fjala e Perëndisë të 

bëhet realitet këtu në tokë!  

• Mbi cilat fjalë do të themelohesh në jetë, mbi Fjalët e Perëndisë apo fjalët e botës? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
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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! 
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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!  
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(1.06 - Prayer – Communication, Intimacy & Relationship.) 

 

1. Lutja Efektive 
 (Shkrimet nga ALBB) 

Shkrimet bazë  
 

Jakobi 5:16 
16 Rrëfejani fajet njëri-tjetrit dhe lutuni për njëri-tjetrin, që të shëroheni. Shumë fuqi ka lutja e të drejtit kur bëhet me gjithë 

shpirt. 
 

Që lutja të jetë e suksesshme, duhet të jetë e bazuar në Fjalën e Perëndisë dhe me besim. " 
 

Heb 11:6 
6 Edhe pa besim është e pamundur t'i pëlqesh Atij, sepse ai që i afrohet Perëndisë duhet të besojë se Perëndia është, dhe se 

është shpërblyesi i atyre që e kërkojnë atë.  

 

• Perëndia i përgjigjet besimit, jo emocioneve. Besimi vjen nga dëgjimi i Fjalës së Perëndisë. Rom. 10:17  

• Fjala e Perëndisë luan një rol jetësor në jetën tonë të lutjes. Nëse lutemi sipas Fjalës, mund të jemi të sigurtë se e 

kemi përgjigjen  

 

1 Gjonit 5:14, 15 
14 Kjo është siguria që kemi përpara tij, nëse kërkojmë diçka sipas vullnetit të tij, ai na e plotëson. 15 Dhe nëse dimë se ai na 

i plotëson të gjitha ato që i kërkojmë ne dimë se i kemi ato që i kërkuam atij. 

 

2. Kujt i lutemi? 
 

Gjoni 16: 23,24 
23 Atë ditë ju nuk do të më bëni më asnjë pyetje. Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them se, çdo gjë që t'i kërkoni Atit në emrin 

tim ai do t'jua japë. 24 Deri tani ju nuk keni kërkuar asgjë në emrin tim; kërkoni dhe do të merrni, që gëzimi juaj të jetë i plotë.                                                                                             
 

• Është kënaqësi dhe dëshirë e Perëndisë të të japë dëshirat e zemrës tënde! 

• Perëndia nuk do t'i përgjigjet lutjeve egoiste, që janë të gabuara ose jashtë vullnetit ose Fjalës së Tij!  Jakobi 4: 3 

• Mëso të lutesh sipas vullnetit të Perëndisë në çdo situatë nga Fjala e Tij ose duke pyetur Frymën e Shenjtë! 

• Kur jemi vetëm "të rilindur" Perëndia u përgjigjet shpejt lutjeve tona, por Ai pret që ne të maturohemi dhe të 

mësojmë të lutemi! 
 

3. Forca e drejtësisë 
 

Shkrimi thotë se është lutja e njeriut të drejtë që ka fuqi, që arrin shumë. 
 

• Ne jemi bërë drejtësia e Perëndisë në Jezu Krishtin 2 Kor. 5:21 

• Prandaj kemi sigurinë që Perëndia na dëgjon: "sepse sytë e Zotit janë mbi të drejtët dhe veshët e tij janë në lutjen e 

tyre". 1 Pjetrit 3: 12 

• Ne mund t'i afrohemi Perëndisë, Atit tonë me guxim për shkak të asaj që Jezusi ka arritur për ne kur vdiq si 

zëvendësues dhe duke paguar dënimin për mëkatet tona. 

• Ne mund "t'i afrohemi, pra, me guxim fronit të hirit, që të marrim mëshirë e të gjejmë hir, për të pasur ndihmë në 

kohë nevoje". Heb. 4:16 

 

Drejtësia jonë nuk është bazuar mbi atë që ne jemi ose bëjmë. Ajo është e bazuar vetëm mbi fitoren mbi mëkatin dhe 

vdekjen, e fituar për ne nga Jezus Krishti. Ne nuk mund të jemi kurrë më të drejtë. Është një vepër e përfunduar në Krishtin 

dhe për këtë arsye një themel i fortë për lutje. Në Jezusin jemi bërë drejtësia e Perëndisë. Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë 

të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë.                                   Ef. 2: 8 
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4. Të besojmë që marrim kur lutemi 
 

Perëndia ka vendosur parime frymërore në tokë pikërisht ashtu siç ekzistojnë edhe ato fizike. 
 

• Fjala e Tij na i zbulon këto parime në mënyrë që ne të mund të veprojmë në to për të vendosur mbretërinë e Tij në 

jetën tonë dhe në tokë. 

• Është e pamundur t'i pëlqesh Perëndisë pa besim (Heb. 11: 6) dhe prandaj gjithçka që bëjmë duhet të bazohet në 

besim, gjë e cila vjen vetëm duke dëgjuar Fjalën e Perëndisë. 

 

Tek Marku 11: 23-24, Perëndia zbulon një nga parimet frymërore të lutjes që garanton përgjigje: 
 
22 Dhe Jezusi duke u përgjigjur u tha atyre: '' Kini besim në Perëndinë! ''. 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. 

 

• Kur beson, në momentin e lutjes, se Perëndia e ka dëgjuar dhe i është përgjigjur kërkesës tënde, ti ke garancinë se 

tashmë ke marrë atë që ke kërkuar. 

• Të bësh të njëjtën lutje pa pushim në të vërtetë është dyshim dhe mosbesim, duke menduar se Perëndia nuk e ka 

dëgjuar lutjen tonë ose se Ai nuk do të përgjigjet derisa të jemi lutur mjaftueshëm. Kjo shkon në drejtim të 

veprave dhe jo hirit. 

• Lutja nuk është e bazuar tek ato që na thonë pesë shqisat tona por bazohet në Fjalën e Perëndisë dhe në zemrën 

apo frymën tonë. 

 

Kjo lloj lutje njihet si lutja e besimit - të besosh atë që nuk mund të shohësh. 

 
 

5. Llojet e tjera të lutjes 
 

Fjala na thotë se ka shumë fuqi frymërore në rënien në ujdi. Për këtë arsye, kur besimtarët pajtohen në lutje për 

çfarëdolloj gjëje, Perëndia garanton se ajo për të cilën ata luten do të bëhet.            

 

5.1 Lutja e ujdisë - Mat. 18:19 
19 Po ju them gjithashtu se, në qoftë se dy prej jush bien në ujdi mbi tokë të kërkojnë çfarëdo gjëje, kjo do t'u jepet atyre nga 

Ati im që është në qiej. 

• Bjer në ujdi me një besimtar tjetër ose grup "besimtarësh. 

 

5.2 Lutja e lidhjes dhe e zgjidhjes - Mat 18:18 
18 Në të vërtetë ju them se gjitha gjërat që do të keni lidhur mbi tokë do të jenë lidhur edhe në qiell; dhe gjitha gjërat që keni 

zgjidhur mbi tokë do të jenë zgjidhur edhe në qiell. " 

• Kjo na tregon se duhet ta ushtrojmë autoritetin e dhënë nga Perëndia në Krishtin, bazuar në Fjalën e Tij, për të 

ndaluar veprën e djallit në tokë dhe për të zgjidhur veprën e Perëndisë. 

 

5.3 Lutja në gjuhë të reja është thelbësore për rritjen tonë frymërore, si edhe për shërbesën dhe për lutjen e vullnetit të 

Perëndisë në jetën e njerëzve, në organizata, qytete dhe kombe.   Juda 20; 1 Kor.14: 4, 14: Rom.08:26 

• Përdoret kur nuk dimë si apo çfarë të lutemi. 

• Fryma e Shenjtë lut nëpërmjet nesh vullnetin e përsosur të Perëndisë për situatën, por përdor organet tona 

vokale. 

 

5.4 Lutja e dërgimit - 1 Pje. 5: 7 
7 dhe gjithë merakun tuaj hidheni mbi të, sepse ai merakoset për ju. 

•  lutja e dërgimit është kur ne ia besojmë Perëndisë tonë shqetësimet tona, në mënyrë që Ai të mund të jetë Zot 

në jetën tonë.                                         
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5.5 lutja e përgjërimit - Fil. 4: 6 
6 Mos u shqetësoni për asgjë, por, në çdo gjë, ia parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë me anë lutjesh dhe përgjërimesh, me 

falënderim. 

 

• lutja e përgjërimit është t'ia japim Perëndisë shqetësimet tona. (Fil. 4: 6; 1 Tim. 2: 1) Na thuhet të "mos 

shqetësohemi për asgjë, por në çdo gjë me anë të lutjes dhe përgjërimit, me falënderim, t'ia parashtrojmë 

kërkesat tona Perëndisë". 

• Shkrimi që kemi cituar tek (1 Gjoni 5:14, 15) është një shembull tjetër i kësaj lloj lutjeje. 

 

5.6 Lutja e ndërmjetësimit - Rom 8:26 
26 Kështu, pra, edhe Fryma na ndihmon në dobësitë tona, sepse ne nuk dimë çfarë të kërkojmë në lutjet tona, sikurse duhet; 

por vetë Fryma ndërhyn për ne me psherëtima të patregueshme. 

• ndërmjetësimi është lutja në emër të të tjerëve. Ndërsa ne mund të lutemi me të kuptuarit tonë, kjo na kufizon, 

pasi nuk i njohim të gjitha rrethanat, as vullnetin e Perëndisë për secilin person dhe situatë. Kjo është arsyeja pse 

është thelbësore të ndërmjetësojmë në gjuhë të tjera, në mënyrë që Fryma e Shenjtë të lutë nëpërmjet nesh 

vullnetin e përsosur të Perëndisë. (Rom 8:26; 1 Tim. 2: 1-4) 

 

Armatura e Perëndisë që e gjejmë të përshkruar tek Efesianëve 6: 10-18 është e gjitha për qëllimin e lutjes. 
 

Kjo na tregon shumë qartë se lutja është shumë serioze, jo diçka për t'u kuptuar në rast krize. Këtu kemi të bëjmë me 

fuqinë e Perëndisë, vullnetin e Perëndisë dhe mënyrat e Perëndisë kundër forcave të errësirës në botë. 

 

Engjëjt dëgjojnë dhe veprojnë sipas Fjalës së Perëndisë në lutje – Psa. 103: 20 
20 Bekoni Zotin ju, engjëj të tij të pushtetshëm dhe të fortë, që bëni atë që thotë ai, duke iu bindur zërit të fjalës së tij. 

 
 

6. Pengesat ndaj lutjes 
 

• Një zemër mosfalëse do t'i ndalojë lutjet e tua për marrjen e përgjigjes. Jezusi na tha (Marku 11:25) se, kur jemi 

duke u lutur, duhet të falim.  Shih gjithashtu (Mat. 6:14, 15) 
 

• Marrëdhëniet e gabuara me partnerët ose me besimtarët e tjerë frenojnë jetën tonë të lutjes. (1 Pje. 3: 7; Matt 

5:23, 24) 
 

• Motivet e gabuara do të pengojnë lutjen. Perëndia shikon zemrën dhe është i fortë në emër të atyre që kanë 

zemër të pastër para tij.  Ju kërkoni dhe nuk merrni, sepse kërkoni keqas, që të shpenzoni për kënaqësitë tuaja. 

(Jakobi 4: 3; Mat. 6: 5, 6; Luka 18: 9-14) 
 

• Nëse vazhdimisht je duke folur fjalë që mohojnë lutjen tënde ose thua të kundërtën e asaj që po i kërkon 

Perëndisë, ti vetë je duke e dëmtuar lutjen tënde! Fjalët e tua duhet të pasqyrojnë besimin tënd në besnikërinë e 

Perëndisë ndaj Fjalës së Tij. 
 

• Dyshimi dhe mosbesimi do të ndalojnë lutjen tënde ndaj marrjes së përgjigjjes.  (Jakobi 1: 6, 7; Marku 11:24) 
 

• Nëse nuk e kupton se kush je në Krishtin kjo mund të pengojë besimin tënd në gatishmërinë ose aftësinë e 

Perëndisë për t'u përgjigjur. 

                lutjes tënde.  (2 Kor. 5:21) 
 

7. Kuptimi më i thellë i lutjes 
 

Shënim: Lutja ështe të ecësh dhe të bisedosh me Perëndinë. 
 

Edhe pse Ai na ka ofruar lloje të ndryshme lutjesh për të siguruar që çdo nevojë e jona të plotësohet, lutja është shumë më 

shumë se një listë kërkesash apo urdhërimesh.  
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Në lutje ne fillojmë të zhvillojmë marrëdhënien tonë të ngushtë me Perëndinë.  

 

• Ndërsa flasim me Të, ndajmë me Të, hapim zemrën ndaj Tij dhe diskutojmë mendimet dhe ndjenjat me Të, Fryma 

e Tij e Shenjtë na afron me Perëndinë.  

• Ai do ta zbulojë Veten në një masë më të madhe. Ne do të bëhemi më shumë të ndjeshëm ndaj zërit të Tij. 

• Përmes marrëdhënies besimi ynë në Të rritet. 

• Ne mund të lutemi vazhdimisht gjatë gjithë ditës në sasi të vogla. 

 

Lutja në frymë e zhvillon frymën tonë dhe na ndihmon të njohim dhe t'i përgjigjemi Atij më me gatishmëri.  

 

• Ne do të fillojmë të marrim zbulesë më të madhe të Fjalës së Perëndisë dhe vajosja në jetën tonë do të rritet. 

 

Në lutje, 
  

• Ne fillojmë të rritemi përsëri në marrëdhënien e ngushtë dhe besimin që Perëndia synonte për ne që nga fillimi.  

• Pikërisht në lutje ne fillojmë ta njohim Atë dhe mësojmë ta duam Atë më shumë,  

• Është në lutje që ne mund ta lavdërojmë dhe ta adhurojmë Atë për atë që Ai është dhe për atë që Ai ka bërë për 

ne. 

8. Jeta dhe shërbesa e Jezusit 
 

(Shembulli ynë që duhet të ndjekim gjithmonë. Bibla thotë që ne duhet të bëhemi të ngjashëm me imazhin e Tij) 

 

• Ai gjithmonë përdori Fjalën e shkruar të Perëndisë për të mposhtur satanin. 

• Ai foli me kujdes, nuk e shtrembëroi të folurën (pa dyshim dhe mosbesim). E folura e Tij gjithmonë kishte të 
bënte me ato që kishte thënë Perëndia. 

• Ai kaloi shumë kohë në lutje, por ai kurrë nuk foli për problemin; ai luste përgjigjen. Atë që Perëndia tha në 
përgjigjen (Fjala e Perëndisë). 

• Ai gjithmonë foli për rezultatet përfundimtare, jo për problemet. Ai kurrë nuk shpalli rrethanat aktuale . Ai shpalli 

rezultatet e dëshiruara. 
 
 

------------------ Një mënyrë më e mirë për t'u lutur -------------------- 
 

9. Hipokritëve u pëlqen të luten 
Mat.6: 5-8 
5 Dhe kur ti lutesh, mos u bëj si hipokritët sepse atyre u pëlqen të luten në këmbë në sinagoga dhe në sheshet e rrugëve, në 

mënyrë që njerëzit t'i shohin. Në të vërtetë ju them, se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. 6Por ti, kur lutesh, futu 

në dhomëzën tënde, mbylle derën dhe lutju Atit tënd në fshehtësi; dhe Ati yt, që shikon në fshehtësi, do të ta shpërblejë 

publikisht. 7 Por kur ju luteni, mos përdorni përsëritje të kota siç bëjnë paganët. Sepse ata mendojnë se do t'u plotësohet 

lutja se kanë përdorur shumë fjalë. 8 Mos u bëni, pra, si ata sepse Ati juaj i di gjërat për të cilat keni nevojë, para se ju t'i 

kërkoni. 
 

• Para se Jezusi të mësonte mbi lutjen, Ai mësoi çfarë nuk ishte lutja . Atij i duhej t'i kundërvihej traditave të asaj 

kohe. 

• Zoti është më shumë i interesuar për motivimin tënd / qëndrimin e zemrës prapa lutjes sesa fjalët me të cilat 

lutesh. Njerëzit shikojnë njeriun e jashtëm, ndërsa Perëndia shikon zemrën ose njeriun e brendshëm. 

• Nëse lutesh dhe lutja nuk është e motivuar nga dashuria, nuk do të të sjellë asgjë – (1 Kor 13: 1-3) 

•  Koncepti normal i lutjes, pra, të marrësh nga Perëndia ose ta bësh Perëndinë të bëjë diçka (kur është bërë 

tashmë) kjo është mosbesim. Njerëzit kërkojnë dhe nuk marrin.  

• Perëndia po thotë se nuk është çështja se sa gjatë lutesh. Lutjet e gjata nuk janë më të mira se lutjet e shkurtra. 

•  Sa më e shkurtër lutja aq më i madh është besimi! 

 

 



                                                                                                                                               5 | 8 

1.06 – Lutja - Komunikimi, marrëdhënia e ngushtë me Perëndinë 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 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 
   

 

 

Mat.10:5-8 
5 Këta janë të dymbëdhjetët që Jezusi i dërgoi mbasi u dha këto urdhra: ''Mos shkoni ndër paganë dhe mos hyni në asnjë qytet 

të samaritanëve, 6 por shkoni më mirë te delet e humbura të shtëpisë së Izraelit. 7 Shkoni dhe predikoni duke thënë: "Mbretëria 

e qiejve u afrua" 8 Shëroni të sëmurët, pastroni lebrosët, ngjallni të vdekurit, dëboni demonët; 
 

• Jo për t'u lutur për të sëmurët, por për të shëruar të sëmurët. (gjithashtu Marku 16: 17-18) - një urdhër nga Zoti! 
 

Lutja është komunikimi me Perëndinë, 24 orë në ditë, nëpërmjet fjalës së Tij ose thjesht duke folur me Perëndinë. 

• Lutja nuk është për të informuar Zotin se sa e keqe është situata jote (duke ritreguar problemin)! 

• Shumica e lutjeve nuk janë lutje por ankesa! 

• Në qoftë se nuk je duke marrë rezultate me mënyrën si po lutesh, atëherë rishikoji metodat e tua: ndoshta janë 

lidhje fetare ose tradita njerëzore që e bëjnë fjalën e Perëndisë të paefektshme! 
 

Lutja model Marku 6: 8-15 

• Jo lutje sipas Dhiatës së Re sepse nuk kërkohet në emër të Jezusit. Gjoni 16:26. 
 

Psa.100: 4-5 
4Hyni në portat e tij me falënderim dhe në oborret e tij me lavde; kremtojeni, bekoni emrin e tij. 5 Sepse Zoti është i mirë; 

mirësia e tij është e përjetshme dhe besnikëria e tij vlen për të gjitha brezat. 

• Para se të fillosh të lutesh fillo në këtë mënyrë. 

• Lavdërim - Kërkesë - Falenderim. 
 
 

10. Jezusi është ndërmjetësi i vetëm 
 Mat.6:5-8 

•  Sasia e kohës që shpenzon në lutje nuk është gjëja thelbësore - njerëzit fillojnë të lidhen me Perëndinë në bazë 

të performancës së përgjigjeve të lutjes. Dil nga varri i veprave dhe legalizmi. 

• Bërja e devocioneve etj. nuk e bën Perëndinë të të dojë më shumë ose më pak nëse i bën ato apo jo, kjo është për 

vetëdisiplinën tënde. 
 

Luka 11:5-8 (Një mik vjen në mesnatë) 

• Mësimi tradicional është që ne duhet ta bombardojmë vazhdimisht Perëndinë derisa ta bëjmë Atë të na japë atë 

që duam. 

• Gjithashtu thuhet se duhet të marrim edhe njerëz të tjerë për të na ndihmuar të bombardojmë Perëndinë derisa 

Ai të ç'lirojë rizgjimin. 

• Jezusi po mëson, se kjo nuk është mënyra që të trajton Perëndia (si një mik i botës) - ky nuk është një krahasim, 

por një kontrast. Perëndia është më i mirë se ky mik, Ai do të të përgjigjet pa e detyruar! 
 

Dallimi midis mënyrës së lutjes tek Dhiata e Vjetër dhe ajo e Re. 
 

Zan.18:23-24 

• Perëndia i Dhiatës së Vjetër e gjykoi Sodomën dhe Gomorrën. Perëndia ishte i zemëruar kundër mëkatit dhe nuk 

kishte shpagim për mëkatin, por në Dhiatën e Re Jezusi pagoi çmimin. 

• Abrahami ishte një ndërmjetës (Edhe Moisiu gjithashtu ishte një ndërmjetës Eks.32: 10-14). 

• Njerëzve u mësohet se në lutjen ndërmjetësuese kjo është ajo që duhet bërë për të ndaluar Perëndinë të mos 

derdhë zemërimin e tij në gjykim (Shembull: Dhiata e Vjetër). 
 

1 Tim.2:5 
Në fakt një është Perëndia, dhe një i vetëm është ndërmjetësi midis Perëndisë dhe njerëzve: Krishti Jezus njeri, 

• Në Besëlidhjen e Re, Jezusi është i vetmi ndërmjetës midis Perëndisë dhe njeriut. 

• Mëkati nuk është më një problem nga Perëndia, pasi Jezusi e pagoi çmimin (e shleu). 

• Perëndia nuk është i zemëruar dhe i gatshëm për të shkatërruar vendet. 

• Ti nuk mund të jesh një ndërmjetës dhe të ndërmjetësosh si në Dhiatën e Vjetër, ashtu siç bëri Moisiu dhe 

Abrahami. Ne kemi përshtypjen se Perëndia është ende i njëjtë si në Dhiatën e Vjetër, i zemëruar dhe që dëshiron 

të shkatërrojë. 
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Lluka 11: 1-9 
9 Prandaj po ju them: Lypni dhe do t'ju jepet; kërkoni dhe do të gjeni; trokitni dhe do t'ju hapet. 10 Sepse kushdo që lyp, merr, 

kush kërkon, gjen dhe do t'i hapet atij që troket. 11 Dhe cili nga ju është baba i tillë që, po t'i kërkojë bukë djali, i jep një gur? 

Ose po t'i kërkojë një peshk, në vend të peshkut i jep një gjarpër? 12 Ose, po t'i kërkojë një vezë, i jep një akrep? 13 Nëse ju, pra, 

që jeni të këqij, dini t'u jepni dhurata të mira bijve tuaj, aq më tepër Ati juaj qiellor do t'u dhurojë Frymën e Shenjtë atyre që 

ia kërkojnë''. 

 

• Perëndia po thotë se nëse kërkon, do të marrësh menjëherë. 

• Ne nuk duhet të vazhdojmë të lusim Zotin për atë që na nevojitet, kjo është bërë tashmë, vetëm merr! 

• Ne i afrohemi Atij sikur Ai nuk do t'u përgjigjet lutjeve tona. 

• Problemi nuk është që Ai nuk përgjigjet, por marrja nga ana jonë (besimi). 

• Ti po i afrohesh Perëndisë në mosbesim. 

 

Si të lutemi që dikush të shpëtohet 
 

2 Kor.4:4 
të cilëve  perëndia i këtij shekulli ua verboi mendjet e atyre që nuk besojnë,  që drita e ungjillit të lavdisë së Krishtit, që është 

shëmbëllimi i Perëndisë, të mos ndriçojë tek ata. 

 

2 Pjetrit 3: 9 
Zoti nuk vonon plotësimin e premtimit të tij, siç disa besojnë që ai bën; por është i durueshëm ndaj nesh, sepse nuk do që 

ndokush të humbasë, por që të gjithë të vijnë në pendim. 

 
1 Pjetrit 1:23 
23  duke qenë të lindur sërish jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës së Perëndisë së gjallë dhe që 

mbetet përjetë. 

 

Mat. 9:38 
38 Lutjuni, pra, Zotit të të korrave,  të dërgojë punëtorë në të korrat e tij''. 

 

Gjoni 14:26 
26 por Ngushëlluesi, Fryma e Shenjtë, që Ati do ta dërgojë në emrin tim, do t'ju mësojë çdo gjë dhe do t'ju kujtojë  të gjitha 

këto që ju thashë. 

 

Ti mund të jesh një kanal nëpërmjet të cilit vepron Perëndia, por personi i humbur mund të anulojë vazhdimisht lutjen 

tënde. Mos ndalo. 

 

11. Cili është qëllimi kryesor i lutjes 
 

Arsyeja e vërtetë e lutjes është që të kemi komunikim dhe miqësi me Perëndinë, ta duam Atë. 

 

• Bisedë në një dialog me dy drejtime. 

• Është e drejtë t'i kërkosh Perëndisë të plotësojë nevojat e tua dhe të njerëzve të tjerë, por kjo nuk duhet të jetë 

fokusi kryesor. 

• Kur kalon kohë me Perëndinë në bashkësi atëherë Ai përfshihet në çështjet e tua të jetës edhe pa ia kërkuar ti 

këtë.  

• Shembulli im gjatë pushimeve. Unë kaloj kohë në mëngjes duke u lutur dhe duke kaluar kohë në Fjalën e Tij dhe Ai 

përfshihet në javën tjetër të ardhshme në punë. 

 

 
Gjoni 3:16 
16 Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që kushdo që beson në të, të mos humbasë por të ketë 

jetë të përjetshme.  
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Gjoni 17: 3 
3 Dhe kjo është jeta e përjetshme, të të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtetë, dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar. 
 

• Qëllimi i shpëtimit është që ti të mund ta njohësh Atë në një marrëdhënie personale të ngushtë. 

 

• Të jesh i shpëtuar është gjithashtu shumë e rëndësishme dhe e domosdoshme, por jo arsyeja kryesore. 

 

1 Gjonit 4: 7-8 
7 Shumë të dashur, le ta duam njëri-tjetrin, sepse dashuria është nga Perëndia dhe kushdo që do, ka lindur nga Perëndia dhe 

e njeh Perëndinë. 8 Ai që nuk ka dashuri nuk e ka njohur Perëndinë, sepse Perëndia është dashuri. 
 

• Dashuria ka një nevojë: një nevojë për t'u dashur në kthim. Perëndia që është dashuri, ka nevojë ta duan dhe kjo 

është mënyra se si e bekojmë dhe i shërbejmë Atij. 

• Nëse objekti i dashurisë tënde nuk të do ty, atëherë kjo është e mjerueshme. 

• Qëllimi ynë numër një në jetë është ta duam dhe ta bekojmë Atë. 

 

12. Foli malit 
 

Marku 11: 12-22 - Mësimi i fikut të tharë 
12 Të nesërmen, kur dolën nga Betania, ai kishte uri. 13 Dhe, duke parë nga larg një fik që kishte gjethe, shkoi për të parë në 

se mund të gjente diçka atje; por, kur iu afrua, s'gjeti asgjë përveç gjetheve, sepse nuk ishte koha e fiqve. 14 Atëherë Jezusi, 

duke iu drejtuar fikut, tha, "Askush mos ngrëntë kurrë fryt prej teje përjetë". Dhe dishepujt e tij e dëgjuan. 20 Të nesërmen 

në mëngjes, duke kaluar, panë se fiku ishte  tharë me gjithë rrënjë. 21 Dhe Pjetri, duke u kujtuar, i tha: ''Mësues, ja, fiku që ti 

mallkove qenka tharë''. 

 

• Pasi Jezusi foli (u përgjigj), pema e fikut u tha menjëherë që në rrënjë, por u deshën rreth 12 orë për t'u 

manifestuar ose për t'u bërë reale në botën natyrore apo fizike. Shpesh mund të duhet kohë që lutja të shihet në 

sferën natyrore. 

 
22 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. 

 

• Edhe në lutje Perëndia vepron brenda ligjeve që Ai krijoi dhe vendosi. 

• Ne duhet t'i kuptojmë këto ligje njësoj siç kuptojmë gravitetin dhe energjinë elektrike. 

• Fjalët e folura në dyshim dhe mosbesim janë jashtë ligjit të besimit. 

• Jezusi tha: foli malit (ose problemit) - v. 24 Jezusi e quan këtë lutje duke i folur malit. 

• Shumica e njerëzve i flasin Perëndisë për malin, kur duhet t'i flasin malit për Perëndinë. 

• Në fillim lavdëro Perëndinë, pastaj falenderoje për përgjigjen e problemit tënd, pastaj foli problemit 

• Që nga kur je lutur që ke besuar se ke marrë dhe deri tek manifestimi i lutjes ka një periudhë kohore që shpesh 

drejtohet nga ti. 

 
13. Lutja është një proces 

 

Lluka 11: 9-10 
9 Prandaj po ju them: Lypni dhe do t'ju jepet; kërkoni dhe do të gjeni; trokitni dhe do t'ju hapet. 10 Sepse kushdo që lyp, merr, 

kush kërkon, gjen dhe do t'i hapet atij që troket. 

 

• Perëndia i përgjigjet menjëherë lutjes, por problemi është të mos dish se si ta marrësh atë. 
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Danieli 9: 19-23 
19 O Zot, dëgjo; O Zot, fal! Zot, kushtoji kujdes dhe vepro! Mos mëno, për hir të vetvetes, o Perëndia im, sepse emri yt thirret 

mbi qytetin tënd dhe mbi popullin tënd".20 Ndërsa unë po flisja akoma, duke u lutur, dhe duke rrëfyer mëkatin tim dhe 

mëkatin e popullit tim të Izraelit dhe po paraqisja lutjen time para Zotit, Perëndisë tim, për malin e shenjtë të Perëndisë tim, 
21 po, ndërsa unë po flisja akoma në lutje, ai njeri, Gabrieli, që e kisha parë në vegim në fillim, i dërguar me fluturim të shpejtë, 

më arriti në orën e blatimit të mbrëmjes. 22 Ai më mësoi, më foli dhe më tha: "Unë kam ardhur tani, o Daniel, që të të vë në 

gjendje të kuptosh. 23 Në fillim të lutjeve të tua doli një fjalë, dhe unë erdha të ta bëj të njohur, sepse ty të duan shumë. Trego 

kujdes, pra, për fjalën dhe kupto vegimin: 

 

• Danieli filloi të lutej dhe ndërsa Danieli ende po lutej, Gabrieli duket se i shfaqet për t'i dhënë përgjigjen (rreth 3 

minuta). 

• Perëndia dha urdhërimin që në fillim të lutjes së Danielit. 

 

Danieli 10: 12-13 
12 Pastaj më tha: "Mos kini frikë, Daniel, sepse që ditën e parë  që vendose në zemrën tënde të kuptoje dhe të përuleshe para 

Perëndisë tënd, fjalët e tua u dëgjuan dhe unë erdha si përgjigje e fjalëve të tua. 13 Por princi i mbretërisë së Persisë më 

kundërshtoi njëzetenjë ditë; por ja, Mikaeli, një nga princat e parë, më erdhi në ndihmë, sepse kisha mbetur atje me mbretin 

e Persisë. 

 

• Perëndia iu përgjigj të dyja lutjeve në çast, por një herë iu deshën 3 minuta dhe herën tjetër iu deshën 3 javë që të 

vinte përgjigjja për shkak të kundërshtimit demonik. 

•  Periudha kohore e nevojshme për t'iu përgjigjur lutjes tënde mund të varet nga bota frymërore, ose nga dyshimi 

dhe mosbesimi ynë, ose thjesht ngaqë heqim dorë, pasi përgjigja nuk erdhi menjëherë. 

• Në Dhiatën e Vjetër njerëzit nuk kishin autoritetin mbi forcat demoniake siç kemi sot në Dhiatën e Re. 

• Ne mund të përdorim armët tona frymërore që Perëndia na i ka dhënë për të shkurtuar kohën. 

• Disa gjëra do të shfaqen me kalimin e kohës për shkak të pjekurisë tonë (për shembull shërbesa). 

 

 

14. Shënim përfundimtar mbi lutjen - Traditat e Njeriut. 
 

Marku 7:13 (Jezusi duke folur ) 

13 duke e anuluar kështu fjalën e Perëndisë me traditën tuaj, që ju e keni trashëguar. Dhe ju po bëni shumë gjëra të tjera të 

ngjashme. (ALBB) 

 

• Është e rëndësishme që ne të mësojmë të lutemi në mënyrën biblike dhe ashtu si Jezusi u lut dhe për këtë arsye 

ne duhet të shohim dhe shumë nga mënyrat tradicionale të lutjes që janë dhënë përmes historisë së kishës për 

kishën e sotme dhe për të ndarë fenë dhe traditën dhe pastaj të kemi guximin të lutemi në një mënyrë tjetër,në 

një mënyrë më të mirë. 

 

• Lutja e vërtetë është komunikimi, intimiteti dhe marrëdhënia me Perëndinë në baza të vazhdueshme! 

 

 

 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
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(1.07 - The Holy Spirit - The 3rd Person of The Godhead) 
(Shkrimet nga ALBB) 

 
Gal 5:16-18 (Të ecësh në Frymë) 
16 Dhe unë them: Ecni sipas Frymës dhe nuk do t’i përmbushni dëshirat e mishit, 17 sepse mishi ka dëshira kundër Frymës, dhe 

Fryma ka dëshira kundër mishit; dhe këto janë të kundërta me njëra-tjetrën, që ju të mos bëni ato që dëshironi. 18 Por në qoftë 

se udhëhiqeni nga Fryma, ju nuk jeni nën ligj. 

 
• Të ecësh në Frymë – rrënja e kësaj fjale do të thotë në harmoni me dikë ose të lidhur me dikë, të kesh bashkësi me 

dikë. 

• Fryma e Shenjtënuk është avull, Ai është një person në të vërtetë! 

 
 

1. Ai është një Frymë, por Ai është edhe një person 
 

• Ai ka një mendje të tijën – thotë Pali; 

Rom. 8:27 
27Dhe ai që heton zemrat e di cila është mendja e Frymës, sepse ai ndërhyn për shenjtorët, sipas Perëndisë. 

 

• Mendja e Frymës së Shenjtë është e ndarë nga ajo e Atit. 

 

 

2. Ai ka gjithashtu edhe emocione 
 

• Ai ka ndjenja të thella që bën që Ai të trishtohet. 
Efes. 4:30 
30 Dhe mos e trishtoni Frymën e Shenjtë të Perëndisë, me të cilin u vulosët për ditën e shpengimit. 

 
• Ai mund të dojë – (sepse Perëndia është dashuri) 

Rom. 15:30 
30 Dhe ju bëj thirrje, o vëllezër, për Zotin tonë Jezu Krisht dhe për dashurinë e Frymës, të luftoni bashkë me mua në lutje te 

Perëndia për mua, 

 

3. Ai ka vullnetin e Tij për të marrë vendime 
 

• Por gjithmonë në harmoni me Atin dhe Birin. 
 

1 Kor. 12:4-11 – (Dhuntitë frymërore: unitet në diversitet) 
1 Ka larmi dhuntish, por i njëjti Frymë. 5 Ka edhe larmi shërbimesh, por i njëjti Zot. 6 Dhe ka larmi veprimtarish por është i njëjti 

Perëndi i cili i bën të gjitha gjërat në të gjithë. 7 Dhe secilit i jepet shfaqja e Frymës për dobinë e përbashkët. 8 Dikujt, pra, i 

jepet, me anë të Frymës, fjalë diturie; një tjetri, sipas të po atij Frymë, fjalë njohurie; 9 një tjetri besim, nga po ai Frymë; një 

tjetri dhuntitë e shërimeve, nëpërmjet po atij Frymë; një tjetri pushtet për të kryer veprime të fuqishme; një tjetri profeci; një 

tjetri të dallojë frymërat; 10 një tjetri larmi gjuhësh; një tjetri interpretimi i gjuhëve. 11 Dhe të gjitha këto i bën i njëjti dhe i 

vetmi Frymë, duke i ndarë gjithsecilit dhunti veç e veç ashtu si do vetë. 
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4. Ai mund të dëgjojë dhe të flasë 
 

Gjon. 16:13 (Jezusi po flet) 
13 Por, kur të vijë ai, Fryma e së vërtetës, ai do t’ju prijë në çdo të vërtetë, sepse ai nuk do të flasë nga vetja, por do të thotë 

gjitha ato gjëra që ka dëgjuar dhe do t’ju kumtojë gjërat që do vijnë. 

 
5. Ai mund të shohë 

 

• Edhe pse nuk ka sy si ne. 
1 Kor. 2:10 
10 Po Perëndia na i ka zbuluar me anë të Frymës së tij, sepse Fryma heton çdo gjë, edhe të thellat e Perëndisë. 

 

• Bibla nuk na thotë se si duket Ai, por na thotë që Ai mund të marrë formën e atyre që zgjedh dhe në Bibël është i 

paraqitur me simbole; ujë, zjarr, vaj, erë, pëllumb, re 

 

 

6. Ai jeton në ty në rast se je i rilindur 
 

1 Kor. 3:16-17 
16 A nuk e dini ju se jeni tempulli i Perëndisë dhe se Fryma e Perëndisë banon (jeton) në ju? 17 Në qoftë se dikush e prish 

tempullin e Perëndisë, Perëndia do ta prishë atë, sepse tempulli i Perëndisë, i cili jeni ju, është i shenjtë. 
 

 

7. Personi i Frymës së Shenjtë 
 

Ai është i barabartë me Atin dhe Birin. 
 

7.1. – Ai është i kudondodhur 
• Ai mund të jetë në të gjitha vendet në të njëjtën kohë. 

Psalmi 139:7-10 
7 Ku do të mund të shkoja larg Frymës sate, ose ku do të mund të ikja larg pranisë sate? 8 Në rast se ngjitem në qiell, ti je atje; 

në rast se shtrij shtratin tim në Sheol, ti je edhe aty. 9 Në rast se marr krahët e agimit dhe shkoj të banoj në skajin e detit, 10 

edhe aty dora jote do të më udhëheqë dhe dora jote e djathtë do të më kapë.  

 

7.2. – Ai është i plotfuqishëm 
• Plot pushtet. 

Luka 1:35 
35 Dhe engjëlli duke u përgjigjur, i tha: “Fryma e Shenjtë do të vijë mbi ty dhe pushteti i Shumë të Lartit do të të mbulojë me 

hijen e vet; prandaj i shenjti që do të lindë prej teje do të quhet Bir i Perëndisë. 

 

7.3. – Ai është i gjithëdijshëm 
• Di çdo gjë. 

1 Kor. 2:9-11 
9 Por, sikurse është shkruar: “Ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar dhe nuk kanë hyrë në zemër të njeriut, 

janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë”. 10 Po Perëndia na i ka zbuluar me anë të Frymës së tij, sepse Fryma 

heton çdo gjë, edhe të thellat e Perëndisë. 11 Sepse cili nga njerëzit, pra, njeh gjërat e njeriut, përveç se fryma e njeriut që 

është në të? Po kështu asnjëri s’i njeh gjërat e Perëndisë, përveç Fryma e Perëndisë. 

 

• Satani është një frymë dhe ai nuk është i gjithëdijshëm dhe ai nuk mund të lexojë mendjen tënde, por ai mund të 

dëgjojë fjalët e tua. 
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7.4. – A duhet të adhurohet Ai? 
• Nëse Ai është i barabartë dhe pjesë e Hyjnisë, atëherë Ai duhet të adhurohet ashtu siç adhurojmë Atin dhe Birin! 

• Ai është i denjë për këtë! 
 

7.5. – Atë mund ta kundërshtosh 
• Stefani duke i folur sinedrit 

 

Vep. 7:51 
51 O njerëz qafëfortë dhe me zemër e veshë të parrethprerë, ju gjithnjë e kundërshtoni Frymën e Shenjtë; ashtu siç bënin etërit 

tuaj, ashtu bëni edhe ju. 
 

7.6. –Ai mund të trishtohet 
• Mund të ndjejë trishtim të madh dhe dhimbje të thellë. 

Efes. 4:30 
30 Dhe mos e trishtoni Frymën e Shenjtë të Perëndisë, me të cilin u vulosët për ditën e shpengimit. 
 

7.7. – Ai mund të shuhet 
• Atë mund ta përzesh. 

 

1 Thes. 5:16-19 
16 Jini gjithmonë të gëzuar. 17 Lutuni pa pushim. 18 Për çdo gjë falënderoni sepse i tillë është vullneti i Perëndisë në Krishtin 

Jezus për ju. 19 Mos e shuani Frymën. 
 

7.8. – Ti dhe Fryma e Shenjtë 

• Ai reagon ndaj dëshirave të tua dhe nëse i thua të heshtë, Ai do ta bëjë, por ti rrezikon ta trishtosh Atë. 

• Ai nuk të lufton, por të do. Në rast se ti i reziston, Ai thjesht do ikë nga prania jote me një zemër të lënduar. 

• Në rast se Ai është i trishtuar, Ai do të tërhiqet butësisht. 

• Në rast se e shuan, Ai do të ikë qetësisht. 
 

8. Jeta e besimtarit e mbushur me Frymën 
 

Cilat janë shenjat e jashtme të një besimtari të mbushur me Frymën e Shenjtë? 
 

8.1 – Manifestimi i parë 
• Mënyra e të folurit e personit do të jetë ndryshe, jo si mënyra e të folurit e botës; jo e folur me frikë, dyshim, 

mosbesim dhe pashpresë. 
 

Efes. 5:19 
19 duke i folur njeri tjetrit me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke kënduar dhe duke lavdëruar Zotin me zemrën tuaj, 

 

8.2 – Manifestimi i dytë 
• Kur të jesh transformuar nga brenda, ti do të kesh një këngë të re; një melodi do të burojë që nga zemra jote. 

 

8.3 – Manifestimi i tretë  
• Ti do të fillosh të japësh falenderime, qëndrimi yt do të ndryshojë, sepse ti e di se çdo gjë e mirë vjen nga Ai. 

 

8.4 – Manifestimi i katërt 
• Ti do të bëhesh një shërbëtor; zemra jote do të mësojë të ndihmojë njerëzit. 

 

8.5 – “Çdo gjë” fillon me shpëtimin 
• Si e merr ti Frymën e Shenjtë? Ai është aty me ty, në momentin kur ti rilind sërish, sepse Ai e bën kthimin në 

besim. 
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Titi 3:5-7 
5 ai na shpëtoi jo me anë të veprave të drejta që ne bëmë, por sipas mëshirës së tij, me anë të larjes së rilindjes dhe të 

ripërtëritjes së Frymës së Shenjtë, 6 të cilën e derdhi me mbushëlli mbi ne, me anë të Jezu Krishtit, shpëtimtarit tonë, 7 që ne, 

të shfajësuar me anë të hirit të tij, të bëhemi trashëgimtarë të jetës së përjetshme, sipas shpresës që kemi.  

 

• Kur ne jemi mbushur, ne marrim një gjuhë lutjeje që quhet e folur në gjuhë të panjohura; kjo është një shenjë që 

ti je i mbushur me Frymën. 

• Bibla thotë që ne jemi në gjendje të jemi të mbushur me Frymën, që do të thotë vazhdimisht.. 

• Të flasësh në gjuhë të panjohura është vetëm një nga dhuntitë që Fryma e Shenjtë na jep, por nuk janë dhuntitë 

që janë të rëndësishme, por Dhuruesi i tyre. 

 
Rom. 11:29 
29 sepse dhuntitë dhe thirrja e Perëndisë janë të pakthyeshme. 

 

• Dhuntitë nuk do të largohen kurrë, por fuqia e Dhuruesit mund të tërhiqet në rast se e lë pas dore dhe e trishton 

Dhuruesin. 

9. Dorëzimi 
 

Vetëm dorëzimi i plotë ndaj Frymës së Shenjtë do të të sjellë në pozicionin e duhur përpara 
Perëndisë. 
 

• Vetëm dorëzimi total mund të sjellë afrim të plotë. 

• Prodhon dashuri dhe aftësi për të kuptuar. 

• Në momentin që ti i dorëzohesh Zotit, Ai do të të mbushë me Frymën e Tij. 

• Dorëzim i plotë sjell mbushje të plotë dhe nënshtrim i plotë sjell një marrëdhënie të plotë. 

• Tamam si një marrëdhënie në martesë, ti duhet të punosh me të çdo ditë. 
 

2 Kor. 4:16 (Të shikosh të padukshmen) 
16 Prandaj nuk na lëshon zemra; por, edhe pse njeriu ynë i jashtëm shkon në shkatërrim, ai i brendshëm përtërihet nga dita në 

ditë. 

 

• Dorëzimi duhet të jetë një dorëzim i vazhdueshëm dhe i pandalshëm i vetes tënde ndaj Zotit dhe atëherë ti do të 

përjetosh një unitet të përkryer, bashkësi, aftësi për të kuptuar dhe dashuri. 

• Relaksohu dhe thjesht merre Atë. 

• Kur ti je vazhdimisht i mbushur nga Fryma e Perëndisë lutja jote do të ndryshojë dhe do të bëhet e freskët, ashtu 

si Fryma do të të drejtojë. 

10. Hyrja e Tij madhështore 
 

Mundimet tona mbarojnë dhe jeta jonë e krishterë bëhet më e thjeshtë nëpërmjet një marrëdhënie personale me Frymën 

e Shenjtë – Ai është Ai që na ndihmon në betejat tona. 

 

Nëmomentin kur Fryma e Shenjtë është pjesë e jetës tënde: 

• Perëndia fillon të shikojë në drejtimin tënd. 

• Fytyra e Tij do të fillojë të shkëlqejë mbi ty, do të të japë favorin e Tij. 

 

10.1. – Ardhja e Frymës së Shenjtë. 
 

Veprat 2:1-4 (Ardhja e Frymës së Shenjtë) 
1 Kur erdhi dita e Rrëshajëve, ata ishin të gjithë bashkë, në një mendje të vetme, në të njëjtin vend. 2 Dhe befas nga qielli erdhi 

një ushtimë, si ajo e një ere që fryn furishëm, dhe e mbushi gjithë shtëpinë ku ata po rrinin. 3 Dhe atyre u dukën gjuhë, si prej 

zjarri, të cilat ndaheshin dhe zinin vend mbi secilin prej tyre. 4 Kështu të gjithë u mbushën me Frymën e Shenjtë dhe filluan 

të flasin në gjuhë të tjera, ashtu si Fryma e Shenjtë ua jepte të shpreheshin.  
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10.2. – Njerëzit u transformuan nga Fryma e Shenjtë. 
 

1 Thes. 1:5 
5 sepse ungjilli ynë nuk erdhi deri te ju vetëm me fjalë, por edhe me fuqi dhe me Frymë të Shenjtë, dhe me shumë bindje; ju e 

dini se si jemi sjellë në mes tuaj për hirin tuaj.  

 

10.3. – Njerëzit morën fuqi. 
 

• Fryma e Shenjtë u jep autoritet të jashtëzakonshëm atyre që e kanë marrë Atë. 

 

Veprat 3:1-8 (Një i çalë shërohet) 
1 Por Pjetri dhe Gjoni po ngjiteshin bashkë për në tempull, rreth orës së nëntë, në orën e lutjes. 2 Dhe aty ishte një njeri i çalë 

që prej lindjes, të cilin e sillnin çdo ditë dhe e linin afër derës së tempullit, e të quajtur "E bukura", për t’u kërkuar lëmoshë 

atyre që hynin në tempull. 3 Ai, kur pa se Pjetri dhe Gjoni po hynin në tempull, u kërkoi lëmoshë. 4 Atëherë Pjetri, me Gjonin, 

duke i ngulur sytë mbi të, i tha: “Na shiko”. 5 Dhe ai po i shikonte me kujdes, duke shpresuar se do të merrte ndonjë gjë prej 

tyre. 6 Por Pjetri tha: “Unë nuk kam as argjend, as ar, por atë që kam po ta jap: në emër të Jezu Krishtit Nazarenas, çohu 

dhe ec!”. 7 Dhe, si e kapi nga dora e djathtë, e ngriti në këmbë; dhe në atë çast iu forcuan këmbët dhe nyjet. 8 Dhe me një të 

hovur u ngrit në këmbë dhe filloi të ecë; dhe hyri me ta në tempull, duke ecur, duke u hedhur dhe duke lavdëruar Perëndinë. 

 

 

11. Të tërhequr në bashkësi  
 

Kur i takojmë njerëzit mësojmë më shumë për ta, më shumë se sa përmes një letre apo bisede telefonike. 

 

• Ndërsa fillon ta njohësh Atë, ti do të kuptosh çfarë e kënaq Atë, çfarë i pëlqen dhe çfarë nuk i pëlqen, çfarë e bën 

të lumtur dhe çfarë e nevrikos. 

• Ti do të njohësh vetë autorin e Biblës. 

• Ndërsa kalon kohë në praninë e Tij ti do të transformohesh në ngjashmërinë e Tij dhe vajosja e Tij do të rritet 

dhe do të ndikojë edhe njerëzit rreth e rrotull teje. 

 

Kush është Fryma e Shenjtë? 
• Ai është fuqia e Hyjnisë, fuqia e trinitetit mbi tokë që nga fillimi i kohërave! 

• Shënim: nuk ka asnjë qënie njerëzore mbi tokë që është një “zëvendësues” brenda “kishës” për Perëndinë apo 

Jezus Krishtit, përveç personit të Frymës së Shenjtë dhe Ai ndjek vullnetin e Atit dhe vetëm Fjalën e shkruar të 

Perëndisë.  

• Shënim: Ka shumë “drejtues” në “kishë” në denominacione të ndryshme, por nuk ka njeri zëvendësues mbi tokë 

që të zëvendësojë apo të përfaqësojë Frymën e Shenjtë. Këta drejtues përfaqësojnë vetëm drejtuesit e 

denominacionit ku ata janë pjesë. 

 
12. Të kuptosh qënien trinitet 

 
Shembulli 1: 
Një kub akulli mbi një pllakë të nxehtë – (3 por 1) 

Akulli – Ati 

Uji – Biri 

Avulli – Fryma e Shenjtë 

 

Shembulli 2: 
Dielli në qiell – (3 por 1) 

Dielli – Ati. 

Drita – Biri. 

Nxehtësia – Fryma e Shenjtë.  
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Cila është detyra e Tij? 
• Të manifestojë urdhërimet e Atit përmes emrit të Jezusit. 

• Perëndia Atë jep urdhërin! 

• Perëndia Bir e përmbush urdhërin e Atit! 

• Perëndia Frymë e Shenjtë e realizon! 
 

Shembulli 3: 
Ndezja e dritës. 

• Urdhëri – ndize çelësin e dritës. 

• Përmbushësi – shkon tek çelësi i dritës dhe e ndez. 

• Realizuesi – ndriçon. 

13. Në jetën tonë të lutjes 
 

Ne nuk i sjellim kërkesa lutjesh Atij apo peticione, duke qenë se jemi në një marrëdhënie miqësie me Frymën e Shenjtë. 
 

Shembull: 

• Një kërkesë – të lutem, më jep për të ngrënë. 

• Një marrëdhënie miqësie – si je ti sot? Le të hamë drekë bashkë. 

Me anë të marrëdhënies miqësore, Fryma e Shenjtë na ndihmon t’i lutemi Atit. 
 

Rom. 8:26-29 
26 Kështu, pra, edhe Fryma na ndihmon në dobësitë tona, sepse ne nuk dimë çfarë të kërkojmë në lutjet tona, sikurse duhet; 

por vetë Fryma ndërhyn për ne me psherëtima të patregueshme. 27 Dhe ai që heton zemrat e di cila është mendja e Frymës, 

sepse ai ndërhyn për shenjtorët, sipas Perëndisë. 28 Dhe ne e dimë se të gjitha gjëra bashkëveprojnë për të mirë për ata që e 

duan Perëndinë, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij. 29 Sepse ata që ai i ka njohur që më parë, edhe i ka paracaktuar 

që të jenë të ngjashëm me shëmbëlltyrën e Birit të tij, kështu që ai të jetë i parëlinduri në mes të shumë vëllezërve. 
 

• Në Dhjatën e Vjetër Moisiu shkoi tek Ati, 

• Në Dhjatën e Re dishepujt shkuan tek Biri (Jezusi), 

• Sot ne shkojmë tek personi i Frymës së Shenjtë. 
 

14. Në praninë e Tij 
 

Duke kërkuar bashkësi me Të, ti do të zbulosh atë që zbuluan të gjithë gratë dhe burrat e mëdhenj të Perëndisë – që Fryma 

e Shenjtë është Ai që i realizon gjërat dhe thotë se çfarë duhet të bësh, dhe ndërsa i bindemi Atij, fuqia e Tij 

manifestohet. 
 

14.1. – 3 gjëra do të të ndodhin: 
 

1. Fjala e Perëndisë së gjallë kthehet në jetë absolute për ty, Ai të merr ty brenda Shkrimeve kështu që ato bëhen 

reale për ty. 

2. Jeta jote e lutjes ndryshon nga një monolog, në një dialog midis teje dhe Frymës së Shenjtë. 

3. Jeta jote e përditshme si i krishterë do të ndryshojë – ti do të bëhesh i lumtur. 

4. Ai do të të marrë në të mbinatyrshmen, dashuria për njerëzit do të rritet (Rom. 5:5) dhe instiktet e tua natyrale 

zëvendësohen nga drejtimi i Frymës së Shenjtë (Rom. 8:13-14). 
 

14.2. – Si drejtohesh ti nga Fryma e Shenjtë? 
 

• Ti familjarizohesh me zërin e Tij – ti e dallon dhe reagon ndaj zërit të Tij. 

• Sa më shumë bashkësi, aq më e thellë bëhet marrëdhënia. 

• Fryma e Shenjtë merr Zërin e Atit (Gjon. 12:28-29; Mat. 17:5) dhe të Birit (Zbu.1:15, 17) dhe bën që ti ta dëgjosh. 

• Ne kemi zgjedhjen, ose të ndjekim zërin e botës (mishin tonë) ose të ndjekim zërin e Frymës. 

• Fryma e Shenjtë është një dëshmitar që i konfirmon (Vep. 5:32; Rom. 8:16) frymës tonë (ndërgjegjes Rom. 9:1), 

që diçka është e vërtetë apo jo.  
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15. Bashkësi me Frymën e Shenjtë 
 

Çfarë do të thotë Shkrimi kur flet për “bashkësi”. 
Pika që duhen konsideruar: 

 

1. Prani – Ati do që prania e ëmbël e Frymës së Shenjtë të jetë me ty. 

2. Bashkësi – ti nuk ke nevojë t’i lutesh Atij (Frymës së Shenjtë), ti thjesht ke bashkësi me Të. 

3. Të ndani së bashku – ti i hap zemrën tënde Atij, Ai të hap zemrën e Tij ty, ti ndan gëzimin tënd me Të dhe Ai ndan 

gëzimin e Tij me ty. 

4. Pjesëmarrje – Ai bëhet partneri yt dhe punon me ty. 

5. Marrëdhënie e ngushtë – Rom. 5:5, ne do ta njohim dashurinë e Perëndisë vetëm kur të njohim Frymën e Shenjtë. 

6. Miqësi – Ai dëshiron të jetë miku yt, dikush me të cilin mund të ndash sekretet më të thella të zemrës tënde. 

7. Shoqëri – Ai është komandanti, dhe duhet ta lejosh që të drejtojë çështjet e tua private. 

 

 

16. Hap vend për Frymën e Shenjtë në jetën tënde si i krishterë! 
 

Ndërsa hap vend në jetën tënde, ti do të zbulosh që Fryma e Shenjtë do të bëhet miku yt, shoku yt dhe këshilluesi yt. 

 

• Ai do të na tregojë ne gjërat që Perëndia na i ka dhënë. 

 

1 Kor. 2:12 
12 Dhe ne nuk kemi marrë frymën e botës, por Frymën që vjen nga Perëndia, që të njohim gjërat që na janë dhuruar falas nga 

Perëndia.  

 

• Ai do që të ketë bashkësi me ne. 

 

2 Kor.13:13 
13 Hiri i Zotit Jezu Krisht, dashuria e Perëndisë dhe bashkësia e Frymës së Shenjtë qofshin me ju të gjithë. Amen. 

 

• Ai do të të tregojë se si të jetosh në jetë me fuqinë e Frymës dhe jo me forcën tënde. 

 

Zak. 4:6  
6 Atëherë ai, duke u përgjigjur, më tha: "Kjo është fjala e Zotit drejtuar Zorobabelit: Jo për fuqinë dhe as për forcën, por për 

Frymën time", thotë Zoti i ushtrive 
 
 

A je gati të takohesh me Frymën e Shenjtë në marrëdhënie të ngushtë dhe personale? A do të 
dëgjosh zërin e Tij? A je gati ta njohësh Atë si një person? Atëherë thjesht ftoje Atë duke i kërkuar të 

vijë në jetën tënde, që ti të mbushesh me Frymën e Tij. 
 

 

 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
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(1.08 - Receiving the Holy Spirit The Bible Way.) 

 (Shkrimet nga ALBB) 

 

A. Fryma e Shenjtë është një dhuratë 
 
Gjoni 14: 16-17 
16 Dhe unë do t'i lutem Atit dhe ai do t'ju japë një Ngushëllues tjetër, që do të qëndrojë përgjithmonë me ju,17 Frymën e së 

Vërtetës, që bota nuk mund ta marrë, sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh; por ju e njihni, sepse qëndron me ju dhe do të jetë 

në ju. 

 
Veprat 2: 32-33 
32 Këtë Jezus, Perëndia e ka ringjallur; dhe për këtë të gjithë ne jemi dëshmitarë! 33 Ai, pra, duke qenë i ngritur në të djathtë 

të Perëndisë dhe duke marrë nga Ati premtimin e Frymës së Shenjtë, ka përhapur atë që ju tani shihni dhe dëgjoni. 

 

• Në shkrimet e shenjta ekziston një dallim në mes të qenurit i lindur nga Fryma dhe të qenurit i mbushur me 

Frymën. 

• Kur ne lindim sërish, ne marrim jetën e përjetshme. Jeta dhe natyra e Perëndisë rikrijon frymën tonë - njeriun 

tonë të brendshëm. Ne bëhemi "krijesë e re" 2 Kor.5:17 flet për këtë. 

• Tek Gjoni 14:16, Jezui foli për Ngushëlluesin (Frymën e Shenjtë), duke theksuar me forcë se bota nuk mund ta 

marrë Atë "sepse nuk e sheh dhe as e njeh. " 

• Njerëzit në botë - ata që nuk janë të lindur përsëri - nuk mund ta marrin këtë përvojë të Frymës së Shenjtë për 

të cilën foli Jezusi. Vetëm njerëzit e lindur përsëri mund të mbushen me Frymën e Shenjtë. 

• Ekziston një përvojë pas shpëtimit që në shkrimet e shenjta quhet „marrja e Frymës së Shenjtë," ose "mbushja 
me Frymën e Shenjtë," ose "pagëzimi me Frymën e Shenjtë." 

 

 

Veprat 8: 5, 12-17 
5 Dhe Filipi zbriti në qytetin e Samarisë dhe u predikoi atyre Krishtin. 12 Por, kur i besuan Filipit kur predikonte gjërat e 

mbretërisë së Perëndisë dhe emrin e Jezu Krishtit, burra dhe gra u pagëzuan. 13 Besoi edhe Simoni dhe, mbasi u pagëzua, 

rrinte vazhdimisht me Filipin; dhe, duke parë veprat e fuqishme dhe shenjat që ishin bërë, mbeti i çuditur. 14 Kur i dëgjuan 

apostujt që ishin në Jeruzalem; se Samaria kishte marrë fjalën e Perëndisë, dërguan Pjetrin dhe Gjonin te ata, 15 të cilët, 

kur u zbritën, u lut për ata që të merrnin Frymën e Shenjtë. 16 sepse ende nuk kishte zbritur mbi asnjë prej tyre; por ata 
vetëm ishin pagëzuar në emër të Zotit Jezus. 17 Atëherë vunë duart mbi ta dhe ata morën Frymën e Shenjtë.. 
 

• Samaritanët u shpëtuan kur Filipi predikoi ungjillin, sepse Pjetri e përkufizon shpëtimin tek 1 Pjetri 1:23 "duke 

qenë të lindur sërish jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës së Perëndisë së gjallë dhe që 

mbetet përjetë" 

• Samaritanët pastaj u pagëzuan në ujë pas marrjes së Fjalës së Perëndisë (v14). 

• Pjetri dhe Gjoni nuk u lutën për shpëtim por që ata të merrnin Frymën e Shenjtë. 

• Pjetri dhe Gjoni nuk u lutën që Perëndia t'u jepte samaritanëve Frymën e Shenjtë, por që ata të merrnin Frymën 

e Shenjtë. 

 

Ne duhet të lutemi sipas Fjalës së Perëndisë. Është në dorën e njerëzimit të marrë atë që Perëndia ofron. 

 

• Jeta e përjetshme është një dhuratë. 

• Shërimi është një dhuratë 

• Fryma e Shenjtë është një dhuratë. 

 

 

Vini re se si e morën Samaritanët:  
"Atëherë vunë duart mbi ta dhe ata morën Frymën e Shenjtë". Ata u lutën për ta që ata të mund të merrnin. 

 

Fryma e Shenjtë u dërgua në Ditën e Rrëshajëve - dhe Fryma e Shenjtë ka qenë këtu që nga ajo kohë dhe Ai është ajo 

pjesë e Perëndisë që vepron në tokë sot. Referenca e parë është tek Veprat: 
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Veprat 8: 6-8  
6 Dhe turmat, me një mendje të vetme, dëgjonin me vëmendje gjërat që thoshte Filipi, duke dëgjuar dhe duke parë 

mrekullitë që ai bënte. 7 Frymëra të ndyra, pra, dilnin nga shumë të demonizuar, duke bërtitur me zë të lartë; dhe shumë 

të paralizuar e të çalë shëroheshin. 8 Dhe në atë qytet u bë gëzim i madh. 

 

• Filipi që predikon nën vajosjen e Frymës së Shenjtë - sa herë që predikohet Fjala, Fryma lëviz për të konfirmuar 
Fjalën. 

 

Shërbesa e vënies së duarve për të marrë Frymën e Shenjtë 
 

Pjetri dhe Gjoni kishin një shërbesë për vënien e duarve njerëzve dhe ata ishin fuqizuar nga Fryma e Shenjtë për ta bërë 

këtë. Edhe nëse nuk e ke këtë shërbesë, ti përsëri mund t'i vësh duart dhe të shërbesh në besim dhe Perëndia do ta 

nderojë këtë. 

 

Veprat e Apostujve 8: 18-19 
18 Dhe Simoni, kur pa se me vënien e duarve të apostujve jepej Fryma e Shenjtë, u ofroi atyre para,19 duke thënë: ''Ma 

jepni edhe mua këtë pushtet, që ai të cilit do t'i vë duart, të marrë Frymën e Shenjtë''. 

 

• Simon Magjistari nuk po përpiqej të blinte përvojën e Frymës së Shenjtë, ai po përpiqej të blinte fuqinë për t'i 

vënë duart njerëzve që të merrnin Frymën e Shenjtë. 

 

20 Por Pjetri i tha: ''Le të humbasë paraja jote dhe ti bashkë me të, sepse ti mendove se mund ta blesh me para dhuratën e 

Perëndisë. 

 

• Fjala e përkthyer "dhuratë" në v.20 në greqisht do të thotë "një pajisje", prandaj ata shkuan në Samari. 
 
 

B. Të presësh apo të mos presësh 
 

Sipas një mësimi të vjetër duhej të prisje derisa Fryma e Shenjtë të vinte mbi personin që kërkonte mbushjen ne Frymën 

e Shenjtë dhe kjo është marrë nga zakoni tek:  

 

Luka 24:49 
49 Dhe ja, unë po dërgoj mbi ju premtimin e Atit tim, por ju qëndroni në qytetin e Jeruzalemit derisa të visheni me pushtet 

nga lart''. 

 

• Ishte e nevojshme që ata të prisnin në Jeruzalem sepse plani i Perëndisë për të derdhur Frymën e Shenjtë 

duhej të fillonte në Jeruzalem. 

• Kjo nuk është një formulë për të marrë Frymën e Shenjtë, ata duhet të prisnin që Fryma e Shenjtë të vinte. 

• Veprat 2: 1 thotë, "Dhe kur erdhi dita e Rrëshajë .., "Pasi erdhi dita, atyre nuk u duhej të prisnin më. 

• Pas Veprave 2 nuk lexojmë më në Veprat e Apostujve ku dikush u udhëzua ndonjëherë që të priste, dhe as nuk 
shohim ndonjë njeri duke pritur për t'u mbushur me Frymën. 

• Ne gjithashtu nuk duhet të presim që të mbushemi me Frymën e Shenjtë thjesht sepse ne nuk shohim që kisha 
e hershme priti. 

• Marrja e Frymës së Shenjtë është një dhuratë ashtu si dhe shpëtimi, ne nuk duhet të presim, por vetëm të 

marrim me anë të besimit. 

• Njerëzit shpesh përpiqen t'i mbushin njerëzit me lloj-lloj mënyrash të ndryshme, por ajo që ne duhet të bëjmë 

është thjesht të marrim. 

• Vëru duart njerëzve për të marrë Frymën e Shenjtë, bëje me besim sepse është sipas Shkrimeve. 
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C. Merr Frymën e Shenjtë 
 

• Shpëtimi është një dhuratë, e vetmja gjë që duhet të bëjmë është të marrim me anë të besimit. 

• Shërimi është një dhuratë, Perëndia tashmë na sheh të shëruar, ne thjesht duhet ta marrim, sepse ai na përket 

neve. 

• Pagëzimi i Frymës së Shenjtë është një dhuratë, ne vetëm duhet ta marrim, sepse ai na përket neve. 

• Fryma e Shenjtë është një zotëri, Ai drejton, Ai udhëzon dhe varet nga ne për t'u përgjigjur.  
  
Rom.8:14 
14 Sepse të gjithë ata që udhëhiqen nga Fryma e Perëndisë janë bij të Perëndisë. 

 

• Për ata njerëz që kanë qenë në kërkim për një kohë të gjatë për të marrë (Frymën), vetëm lexoju Shkrimet e 

Shenjta dhe shpjegoju se Fryma e Shenjtë është një dhuratë 

• Vendos duart mbi ta dhe thuaju, "Merre Frymën e Shenjtë. 

 

 

D. Mënyra e Dhiatës së Re 
 

• Pjetri dhe Gjoni vunë duart mbi besimtarët e rinj në librin e Veprave të Apostujve 8 dhe ata morën Shpirtin e 

Shenjtë pa qenë të pikëlluar, pa pritur, pa zhgënjim - dhe pa përjashtim.                                                                                                                         

• Pjetri shkoi në shtëpinë e Kornelit në Cezare për t'u predikuar miqve dhe të afërmve të tij. 

 

Veprat 10: 44-46    
(Fryma e Shenjtë zbret mbi johebrenjtë) 
44 Ndërsa Pjetri ende po fliste këto fjalë, Fryma e Shenjtë ra mbi të gjithë ata që e dëgjonin fjalën. 45 Dhe të gjithë 

besimtarët që ishin të rrethprerë, të cilët kishin ardhur me Pjetrin, u mrekulluan që dhurata e Frymës se Shenjtë u shpërnda 

edhe mbi johebrenjtë, 46 sepse ata i dëgjonin duke folur gjuhë të tjera dhe duke madhëruar Perëndinë. 

 

• Ngjarja e fundit e regjistruar në Veprat e Apostujve kur njerëzit morën Frymën e Shenjtë. 

 
Veprat 19: 1-6 
(Pali në Efes) 
1 Dhe ndërsa Apolo ishte ende në Korint, Pali, mbasi shkoi në vendet më të larta, arriti në Efes dhe, si gjeti disa dishepuj, u 

tha atyre: 2'A e keni marrë Frymën e Shenjtë, kur besuat?''. Ata iu përgjigjën: ''Ne as që kemi dëgjuar se paska Frymë të 

Shenjtë''. 3 Dhe ai u tha atyre: ''Me se, pra, u pagëzuat?''. Ata u përgjigjën: ''Me pagëzimin e Gjonit''. 4 Atëherë Pali tha: 

''Gjoni pagëzoi me pagëzimin e pendimit, duke i thënë popullit se duhet t'i besonte atij që do të vinte pas tij, domethënë 

Jezu Krishtit. 5 Dhe ata, si dëgjuan, u pagëzuan në emër të Zotit Jezus.. 6 Dhe, kur Pali vuri duart mbi ta, Fryma e Shenjtë 
zbriti mbi ta dhe ata folën në gjuhë të tjera dhe profetizuan. 
 

• Vini re se ata u mbushën pa pritur. 

 

Apostulli Pal 
Veprat 9: 17-18 
17 Atëherë Anania shkoi dhe hyri në atë shtëpi; dhe, duke vënë duart mbi të, tha: ''Vëlla Saul, Zoti Jezus, që të është shfaqur 

në rrugën nëpër të cilën ti po vije, më ka dërguar që të kesh përsëri dritën e syve dhe të mbushesh me Frymën e Shenjtë''. 
" 18 Në këtë çast i ranë nga sytë disa si luspa, dhe ai fitoi përsëri të parit; pastaj u ngrit dhe u pagëzua. 

 

• Pali nuk priti. 

 

1 Kor.14:18 
18. Unë e falënderoj Perëndinë time, sepse flas më shumë në gjuhë se ju të gjithë.  
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Mënyra e vjetër 

• Jezusi në një vizion i shfaqet Ananias, i tha atij të vinte duart mbi Saulin. 

• Ne duhet të mësojmë dhe të shërbejmë në pagëzimin me Frymën e Shenjtë sipas Biblës. 

       

 

E.  Ejani dhe pini Frymën e Shenjtë 
Gjoni 7: 37-39 
37 Ditën e fundit, në ditën e madhe të festës, Jezusi u çua në këmbë dhe thirri duke thënë: ''Nëse dikush ka etje, le të vijë 

tek unë e të pijë. 38 Ai që beson në mua, siç ka thënë Shkrimi, nga brendësia e tij do të burojnë lumenj uji të gjallë''. 39 Por 

këtë ai e tha për Frymën, që  do të merrnin ata që do të besonin në të; sepse Fryma e Shenjtë në fakt nuk ishte dhënë 
ende, sepse Jezusi ende nuk ishte përlëvduar. 
 Jezusi nuk tha, 

 

• "Le të vijë dhe të bërtasë" 

• "Le të vijë dhe të lutet" 

• "Le të vijë dhe të djersitet" 

• "Le të vijë dhe të lavdërojë" 

• "Le të përulet dhe të largohet bosh" 

 

Vini re se Jezusi tha: Le të vijë dhe të pijë, "Jezusi po përdor ujin si një krahasim për Frymën e Shenjtë. 

• Ti nuk mund të pish ujë me gojë mbyllur, dhe ti nuk mund të pish Frymën e Shenjtë me gojë mbyllur - Thjesht 
hape gojën dhe pi! 

 
Sa kohë duhet të presësh për të pire kur ke etje?  

• Ti thjesh e merr dhe e pi. 

 
Sa gjatë duhet të presësh para se të pish? 

• Ti nuk duhet të presësh për të pirë, dhe ti nuk duhet të presësh për pagëzimin në Frymën e Shenjtë. 

 

 

F. Mënyra e Biblës për të marrë Frymën e Shenjtë 
 

Marrja e Frymës së Shenjtë është tërësisht një çështje BESIMI. 
Për personin që dëshiron të marrë Frymën e Shenjtë përdor udhëzimet e mëposhtme; 

 

 

1.  Ndihmoje personin të shohë se Perëndia tashmë e ka dhënë Frymën e Shenjtë në ditën e Rrëshajëve. 
 
Veprat 2: 1-4 (Ardhja e Frymës së Shenjtë) 
1 Kur erdhi dita e Rrëshajëve, ata ishin të gjithë bashkë, në një mendje të vetme, në të njëjtin vend. 2 Dhe befas nga qielli 

erdhi një ushtimë, si ajo e një ere që fryn furishëm, dhe e mbushi gjithë shtëpinë ku ata po rrinin. 3 Dhe atyre u dukën gjuhë, 

si prej zjarri, të cilat ndaheshin dhe zinin vend mbi secilin prej tyre. 4 Kështu të gjithë u mbushën me Frymën e Shenjtë dhe 
filluan të flasin në gjuhë të tjera, ashtu si Fryma e Shenjtë ua jepte të shpreheshin.  

 

• Që atëherë Fryma e Shenjtë ka qenë në botë. 

• Është në dorën e tyre që të marrin DHURATËN e Frymës së Shenjtë. 

• Personi nuk duhet t'i lypë Perëndisë ta mbushë me Frymën e Shenjtë - lypja është mosbesim.  

• Maria, nëna e Jezusit ishte atje gjithashtu (Veprat 1: 12-14). 
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2.   Drejtoje personin që të shohë që të gjithë ata që janë të shpëtuar janë gati të marrin Frymën e Shenjtë. 
Veprat 2:38 
38 Atëherë Pjetri u tha atyre: ''Pendohuni dhe secili nga ju le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve, 

dhe ju do të merrni dhuratën e Frymës së Shenjtë.Atëherë Pjetri u tha atyre: ''pendohem, dhe secili nga ju le të pagëzohet 

në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve; dhe ju do të marrë dhuratën e Shpirtit të Shenjtë. 

 

• Në fillim shpëtohu dhe pastaj merr Frymën e Shenjtë. 

 

3.   Është biblike t'i thuash personit që të ketë pritshmëri për të marrë Frymën e Shenjtë kur vendosen duart 

mbi ta. 

Veprat 19: 6 
6 Dhe, kur Pali vuri duart mbi ta, Fryma e Shenjtë zbriti mbi ta dhe ata folën në gjuhë të tjera dhe profetizuan. 

 

4.   Thuaji personit se çfarë do të ndodhë; 

 

• Fryma e Perëndisë do të lëvizë në akordet e tij vokale dhe do të vërë fjalë të mbinatyrshme në buzët e tij. 

• Fryma e Shenjtë jep shprehitë, por njeriu flet. 

 

Veprat 2: 4 
4 Kështu të gjithë u mbushën me Frymën e Shenjtë dhe filluan të flasin në gjuhë të tjera, ashtu si Fryma e Shenjtë ua jepte 
të shpreheshin. 

 
Veprat 10:46 
46 sepse i dëgjonin duke folur gjuhë të tjera dhe duke madhëruar Perëndinë. 
 
1 Kor.14:18 (Pali duke folur) 
18. Unë e falënderoj Perëndinë time, sepse flas më shumë në gjuhë se ju të gjithë. 

 
1 Kor.14: 2 
2 sepse ai që flet një gjuhë tjetër nuk u flet njerëzve, por Perëndisë; sepse askush nuk e kupton, por ai në frymë flet mistere. 

• Njerëzit mund të kenë frikë të përjetojnë në mish - nuk ka asnjë mënyrë tjetër për të marrë, veçse në mish. 

 

Joeli 2:28 (Derdhja e Frymës së Perëndisë) 
28 "Mbas kësaj do të ndodhë që unë do të përhap Frymën tim mbi çdo mish; bijtë tuaj dhe bijat tuaja do të profetizojnë, 

pleqtë tuaj do të shohin ëndrra, të rinjtë tuaj do të kenë vegime." 

 

5. Thuajini personit që të largojë çdo mendim ose mësim të rremë sipas të cilit ata do të marrin diçka të keqe përveç 
Frymës së Shenjtë. 
 

Lluka 11: 11-13 
11 Dhe cili nga ju është baba i tillë që, po t'i kërkojë bukë djali, i jep një gur? Ose po t'i kërkojë një peshk, në vend të peshkut 

i jep një gjarpër? 12 Ose, po t'i kërkojë një vezë, i jep një akrep? 13 Nëse ju, pra, që jeni të këqij, dini t'u jepni dhurata të 

mira bijve tuaj, aq më tepër Ati juaj qiellor do t'u dhurojë Frymën e Shenjtë atyre që ia kërkojnë''. 
 

• Kur ti kërkon Frymën e Shenjtë, nuk do të marrësh diçka tjetër! 

 
6. Inkurajoje personin "të hapë gojën shumë." 

• Ky është një akt i BESIMI - merr frymë, dhe thuaj - Zot, "tani unë po marr Frymën e Shenjtë me BESIM." 

• Sigurohu që personi të mos flasë asnjë fjalë të vetme në gjuhën e tij natyrore. 

• Inkurajoje që të relaksohet dhe të jetë pa frikë, me guxim, të grerë zërin e tij dhe të bëjë ato tingujt e 

mbinatyrshëm që duan të vijnë, duke lëvizur gjuhën dhe buzët e tij njësoj sikur do të ishte duke folur shqip (ose 

gjuhën e tij natyrale).  
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• Thuaji atij se Fryma e Shenjtë do të dojë t'i japë atij fjalë - pra, gjuha e tij do të përpiqet të thotë diçka, kështu 

ndodh gjithmonë.  

•  Fryma e Shenjtë jep të shprehurit - personi duhet të bëjë të folurit. 

•  Pjesa e mbinatyrshme është ajo çfarë po thuhet; nuk është personi që po flet. 

• Kur të shohësh që Fryma e Shenjtë është duke lëvizur në buzë dhe gjuhë, i thoni atij të thotë ndonjë tingull që i 
duket më i lehtë për të, fol, pavarësisht se çfarë po thua. 

• Thuaji atij të vazhdojë duke folur, duke lavdëruar Perëndinë me ato fjalë mbinatyrore derisa të vijë një gjuhë e 

lirë dhe e qartë dhe ai të ketë një siguri të brendshme që ai e ka marrë. 

 

7.  Mos u mblidhni rreth e rrotull personit që ka ardhur për të marrë mbushjen me Frymën e Shenjtë. 
 

• Mos jep udhëzime konfuze. 

• Ata që janë të pranishëm duhet të luten në Frymë nëse luten me zë të lartë; përndryshe, ata duhet të luten në 
heshtje në gjuhën e tyre natyrore. 

 

 

 

 

 

 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
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(1.09 - Speaking & Praying In Tongues.) 

 

1. Kisha e Dhiatës së Re 
(Shkrimet nga ALBB) 

 

Mënyra se si besimtarët e Dhiatës së Re u mbushën me Frymën e Shenjtë duhet të jetë shembulli ynë për shërbesën 
sot. 

 

Veprat 1: 4-5  
Premtimi i Frymës së Shenjtë 
4 Dhe, duke u gjendur bashkë me ta, i urdhëroi ata që të mos largoheshin nga Jeruzalemi, por të prisnin premtimin e Atit: 

''Që, tha ai, e keni dëgjuar nga unë,, 5 sepse Gjoni pagëzoi me ujë, por ju do të pagëzoheni me Frymën e Shenjtë mbas jo 

shumë ditësh ". 

 
Veprat 2: 1-6  
Ardhja e Frymës së Shenjtë (Rrëshajët - Maria, nëna e Jezusit ishte atje - Veprat 2:1-14) 
1 Kur erdhi dita e Rrëshajëve, ata ishin të gjithë bashkë, në një mendje të vetme, në të njëjtin vend. 2 Dhe befas nga qielli 

erdhi një ushtimë, si ajo e një ere që fryn furishëm, dhe e mbushi gjithë shtëpinë ku ata po rrinin. 3 Dhe atyre u dukën gjuhë, 

si prej zjarri, të cilat ndaheshin dhe zinin vend mbi secilin prej tyre. 4 Kështu të gjithë u mbushën me Frymën e Shenjtë dhe 

filluan të flasin në gjuhë të tjera, ashtu si Fryma e Shenjtë ua jepte të shpreheshin. 5 Por në Jeruzalem banonin disa judenj, 

njerëz të perëndishëm, nga të gjitha kombet nën qiell. 6 Kur u dëgjua ajo ushtimë, turma u mblodh dhe u hutua, sepse secili 

nga ata i dëgjonte të flisnin në gjuhën e vet. 

 

 

2. Në Samari - Besimtarë të Mbushur 
VEPRAT 8:5-12  
Krishti predikohet në Samari 
5 Dhe Filipi zbriti në qytetin e Samarisë dhe u predikoi atyre Krishtin. 6 Dhe turmat, me një mendje të vetme, dëgjonin me 

vëmendje gjërat që thoshte Filipi, duke dëgjuar dhe duke parë mrekullitë që ai bënte. 7 Frymëra të ndyra, pra, dilnin nga 

shumë të demonizuar, duke bërtitur me zë të lartë; dhe shumë të paralizuar e të çalë shëroheshin. 8 Dhe në atë qytet u bë 

gëzim i madh. 

 

Rrëfimi i besimit i magjistarit 
9 Prej kohësh në atë qytet ishte një njeri që quhej Simon, i cili merrej me magji dhe i bënte të çuditeshin njerëzit e Samarisë, 

gjoja sikur ishte njeri i madh, 10 Dhe të gjithë, nga më i madhi te më i vogli, ia vinin veshin, duke thënë: ''Ky është fuqia e 

madhe e Perëndisë''. 11 Dhe e dëgjonin, sepse prej një kohe të gjatë ai i kishte mahnitur me magjitë. 12 Por, kur i besuan 

Filipit, që shpalli lajmin e mirë të gjërave të mbretërisë së Perëndisë dhe emrin e Jezu Krishtit, burra dhe gra u pagëzuan.. 

(përvoja e parë)  

 

• Përvoja e parë – Fryma e Shenjtë ësht lindja e re, që quhet shpëtimi, rilindja ose marrja e jetës së 

përjetshme (nje person pagëzohet frymë nëTrupin e Krishtit), ata kanë Frymën e Shenjtë por kjo nuk quhet 

marrja (mbushja me) Frymën e Shenjtë.  

• Përvoja e dytë - Ka një përvojë pas shpëtimit që quhet të marrësh, të mbushesh, të pagëzohesh me Frymën 

e Shenjtë. 

  

Pjetri dhe Gjoni u dërguan nga Jeruzalemi për të vënë duart mbi të kthyerit e rinj që ata të mund të merrnin Frymën e 

Shenjtë.  

 

VEPRAT 8: 14-17  
14 Por kur apostujt dëgjuan në Jeruzalem se Samaria kishte pranuar fjalën e Perëndisë, i dërguan atyre Pjetrin dhe Gjonin, 

15 Kur këta arritën, u lutën për ta, që të merrnin Frymën e Shenjtë, 16 sepse ende nuk kishte zbritur mbi asnjë prej tyre, 

por ata vetëm ishin pagëzuar në emër të Zotit Jezus. 17 Atëherë vunë duart mbi ta dhe ata morën Frymën e Shenjtë.  
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(Përvoja e dytë) 

VEPRAT 8:18  
18 Dhe Simoni, kur pa se me vënien e duarve të apostujve jepej Fryma e Shenjtë, u ofroi atyre para,, 19 duke thënë: ''Ma 

jepni edhe mua këtë pushtet, që ai të cilit do t'i vë duart, të marrë Frymën e Shenjtë''. 20 Por Pjetri i tha: ''Le të humbasë 

paraja jote dhe ti bashkë me të, sepse ti mendove se mund ta blesh me para dhuratën e Perëndisë. 

 

• Simon magjistari pa një shenjë manifestimi të marrjes së Frymës së Shenjtë - të folurit në gjuhë, pasi Fryma 

e Shenjtë nuk mund të shihet. 
 

 

3. Në Shtëpinë e Kornelit, Besimtarët janë Mbushur 
 

VEPRAT 10: 44-48  
Fryma e Shenjtë zbret mbi johebrenjtë 
44 Ndërsa Pjetri ende po i thoshte këto fjalë, Fryma e Shenjtë zbriti mbi të gjithë ata që po e dëgjonin fjalën. 45 Dhe të 

gjithë besimtarët që ishin të rrethprerë, të cilët kishin ardhur me Pjetrin, u mrekulluan që dhurata e Frymës se Shenjtë u 

shpërnda edhe mbi johebrenjtë. 46 sepse i dëgjonin duke folur gjuhë të tjera dhe duke madhëruar Perëndinë. Atëherë 

Pjetri filloi të thotë, 47 'A mund ta ndalojë dikush ujin, që të mos pagëzohen këta  që kanë marrë Frymën e Shenjtë pikërisht 

si ne?'' 48 Kështu ai urdhëroi që ata të pagëzoheshin në emër të Zotit Jezus. Ata pastaj iu lutën të qëndronte disa ditë me 

ta.   

 

• Ata besuan kur Pjetri u predikoi dhe u lindën përsëri! 

• Ata morën Frymën e Shenjtë para se Pjetri të mbaronte predikimin. 

• Ata folën në gjuhë të huaja dhe i habitën besimtarët hebrenj që Fryma e Shenjtë iu dha johebrenjve. 

• Më së fundi u pagëzuan me ujë 

 

 

4. Në Efes - Besimtarë të Mbushur 
 

VEPRAT 19: 1-7  
(Pali në Efes) 
1 Dhe ndërsa Apolo ishte ende në Korint, Pali, mbasi shkoi në vendet më të larta, arriti në Efes dhe, si gjeti disa dishepuj, u 

tha atyre: 2'A e keni marrë Frymën e Shenjtë, kur besuat?''. Ata iu përgjigjën: ''Ne as që kemi dëgjuar se paska Frymë të 

Shenjtë'' 3 Dhe ai u tha atyre: ''Me se, pra, u pagëzuat?'' Ata u përgjigjën: ''Me pagëzimin e Gjonit''. 

4 Atëherë Pali tha, "Gjoni pagëzoi me pagëzimin e pendimit, , duke i thënë popullit se duhet t'i besonte atij që do të vinte 

pas tij, domethënë Jezu Krishtit. 5 Dhe ata, si dëgjuan, u pagëzuan në emër të Zotit Jezus. 6 Dhe, kur Pali vuri duart mbi 

ta, Fryma e Shenjtë zbriti mbi ta dhe ata folën në gjuhë të tjera dhe profetizuan. 7 Dhe gjithsej ishin rreth dymbëdhjetë 

burra. 

   

• Besimtarët këtu u pagëzuan në "Trupin e Krishtit" nëpërmjet pagëzimit të Gjonit - "pendimit. " 

• Pali vuri duart mbi ta për pagëzimin e Frymës së Shenjtë. 

• Ata (të gjithë) morën dhe folën në gjuhë të tjera ashtu si Fryma u dha atyre fjalën (dhe profetizuan) 

 

 

5. Mbushja e Palit me Frymën e Shenjtë 
 

Veprat VEPRAT 9: 7-17  
7 Dhe njerëzit që udhëtonin me të ndaluan të habitur, sepse dëgjonin tingullin e zërit, por nuk shikonin njeri. 8 Pastaj Sauli 

u çua nga toka, por, kur i çeli sytë, nuk shihte asnjeri; atëherë e morën për dore dhe e çuan në Damask. 9 Dhe mbeti tri ditë 

pa të parit, as hëngri as piu. 

 

 
 



                                                                                                                                             3 | 6 

1.09 - E folura dhe lutja në gjuhë të tjera. 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
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 

 

 
Anania pagëzon Saulin 
10 Në Damask ishte një dishepull me emër Anania, të cilit Zoti i tha në vegim: ''Anania!''. Dhe ai u përgjigj: ''Ja ku jam, Zot!''. 

11 Dhe Zoti i tha: ''Çohu dhe shko në rrugën e quajtur E drejtë, dhe kërko në shtëpinë e Judës një njeri nga Tarsi me emër 

Saul, i cili po lutet; 12 ai ka parë në vegim një njeri, me emër Anania, duke hyrë dhe duke i vënë duart për t'ia kthyer dritën 

e syve''. 13 Atëherë Anania u përgjigj: ''O Zot, nga shumë veta kam dëgjuar për këtë njeri se sa të këqija u ka bërë 

shenjtorëve të tu në Jeruzalem. 14 Dhe ai ka këtu një autorizim nga krerët e priftërinjve për të burgosur të gjithë ata që 

thërrasin emrin tënd''. 15 Por Zoti i tha: ''Shko, sepse ai është vegla që unë kam zgjedhur për ta sjellë emrin tim përpara 

johebrenjve, mbretërve dhe bijve të Izraelit. 16 Sepse unë do t'i tregoj atij sa shumë i duhet të vuajë për emrin tim''. 17 

Atëherë Anania shkoi dhe hyri në atë shtëpi; dhe, duke i vënë duart, tha: ''Vëlla Saul, Zoti Jezus, që të është shfaqur në 

rrugën nëpër të cilën ti po vije, më ka dërguar që të kesh përsëri dritën e syve dhe  të mbushesh me Frymën e Shenjtë''.." 

18 Në këtë çast i ranë nga sytë disa si luspa, dhe ai fitoi përsëri të parit; pastaj u ngrit dhe u pagëzua. 

 

• Pali u "rilind" në rrugën për në Damask nëpërmjet përvojës së tij me Jezusin. 

• Kur Anania vuri duart mbi të për të marrë Frymën e Shenjtë - ai e mori menjëherë. 

• Më vonë Pali thotë në 1 Kor.14:18, Unë e falënderoj Perëndinë tim, sepse flas më shumë në gjuhë se ju të 

gjithë;  

 

1 Kor. 14: 18-22 
E folura në gjuhë, një shenjë për jobesimtarët 
18 Unë e falënderoj Perëndinë time, sepse flas më shumë në gjuhë se ju të gjithë. 19 Por në asamble parapëlqej të them 

pesë fjalë me mençurinë time për mësimin e të tjerëve se dhjetë mijë fjalë në gjuhë tjetër. 20 Vëllezër, mos u bëni kalamaj 

nga mendja, por bëhuni foshnjë për të ligën, dhe burra të pjekur nga mendja. 21 Në ligj është shkruar: ''Unë do t'i flas këtij 

populli në gjuhë të huaja dhe me buzë të tjera, por as kështu nuk do të më dëgjojnë'', thotë Zoti. 22 Prandaj gjuhët janë 

një shenjë jo për ata që besojnë, por për jobesimtarë, kurse  kurse profecia nuk është për jobesimtarë, po për besimtarë.. 
 

• E folura në gjuhë është prova se Fryma e Shenjtë jeton brenda personit. 

• E folura në gjuhë është për të gjithë besimtarët - një dhuratë, ashtu si shpëtimi! 
 
 

6. Dhjetë arsye pse besimtarët duhet të flasin në gjuhë 
 

Marku 16:17 
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;  

 
6.1. Shenja fillestare e pagëzimit 

VEPRAT 2: 4  
1 Kur erdhi dita e Rrëshajëve, ata ishin të gjithë bashkë, në një mendje të vetme, në të njëjtin vend. 2 Dhe befas nga qielli 

erdhi një ushtimë, si ajo e një ere që fryn furishëm, dhe e mbushi gjithë shtëpinë ku ata po rrinin. 3 Dhe atyre u dukën gjuhë, 

si prej zjarri, të cilat ndaheshin dhe zinin vend mbi secilin prej tyre. 4. Kështu të gjithë u mbushën me Frymën e Shenjtë dhe 

filluan të flasin në gjuhë të tjera, ashtu si Fryma e Shenjtë ua jepte të shpreheshin. 

 

• Është prova ose shenja fillestare e Pagëzimit të Frymës së Shenjtë, për besimtarët, jobesimtarët dhe 

besimtarët hebrenj! 

 
6.2. Për ndërtim frymëror  

I Kor. 14: 4  
4 Ai që flet një gjuhë tjetër ndërton veten e tij...   

 

• Kuptimi i fjales origjinale "ndërtim" është "të karikosh" siç përdoret në lidhje me karikimin e një baterie. 

• Ne ndërtojmë ose karikojmë njeriun tonë frymëror - fëmijët e Perëndisë! 
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I Kor. 14: 2  
2 sepse ai që flet një gjuhë tjetër nuk u flet njerëzve, por Perëndisë; sepse askush nuk e kupton, por ai në frymë flet mistere. 
 

• Perëndia i ka dhënë kishës (besimtarit), një mjet hyjnor, mbinatyror për të komunikuar me Veten.  

 
I Kor. 14:14  
14 sepse, në qoftë se unë lutem në një gjuhë tjetër, fryma im lutet, por mendja ime është e pafrytshme.  
 

• Përkthimi Amplified thotë, "fryma ime, nga Fryma e Shenjtë brenda meje, lutet".  

• Perëndia është një Frymë. Kur lutemi në gjuhë, fryma jonë është në kontakt të drejtpërdrejtë me 

Perëndinë, i cili është një Frymë. Ne po i flasim Atij me një mjet hyjnor, mbinatyror.  

 

 

6.3. Na kujton Praninë e Frymës 

 Gjoni 14: 16-17  
16 Dhe unë do t'i lutem Atit dhe ai do t'ju japë një Ngushëllues tjetër, që do të qëndrojë përgjithmonë me ju,— 17 Frymën 

e së Vërtetës, që bota nuk mund ta marrë, sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh;  por ju e njihni, sepse qëndron me ju dhe do 

të jetë në ju.  

  

• Lutja në gjuhët e tjera na mban të ndjeshëm ndaj Frymës së Shenjtë dhe faktit që Ai jeton (banon) brenda 

nesh, brenda njeriut tonë frymëror. 

 

 

6.4. Ne lutemi në përputhje me Vullnetin e Përsosur të Perëndisë 

ROMAKËT 8: 26-27  
26 Kështu, pra, edhe Fryma na ndihmon në dobësitë tona, sepse ne nuk dimë çfarë të kërkojmë në lutjet tona, sikurse 

duhet; por vetë Fryma ndërhyn për ne  me psherëtima të patregueshme. 27 Dhe ai që heton zemrat e di cila është mendja 

e Frymës, sepse ai ndërhyn për shenjtorët, sipas Perëndisë. 

   

• E folura në gjuhë, largon egoizmin nga lutjet tona.  

• Lutja në gjuhë, anashkalon mendjen tonë dhe e lejon Frymën e Shenjtë që të thotë lutjen e përsosur përsëri 

për tek Perëndia. 

 

6.5. Besimi ynë stimulohet 

Juda 20  
20 Por ju, shumë të dashur, duke ndërtuar veten tuaj mbi besimin tuaj shumë të shenjtë, duke u lutur në Frymën e Shenjtë, 

 

• Ne mësojmë t'i besojmë më shumë Perëndisë dhe i besojmë premtimeve të Perëndisë, gjë që më pas rrit 

besimin tonë. 

 

6.6. Na mban të lirë nga ndotja e botës 

1 Kor. 14:28  
28 Por nëse nuk ka interpretues, le të heshtë në kishë , dhe le të flasë me veten e tij dhe me Perëndinë. 

 

• Ky është një mjet për të na mbajtur të pastër nga ndotja e të pafeve dhe profanëve, dhe nga të gjitha 

bisedat vulgare rreth e rrotull nesh në punë ose jashtë në publik.  

 

6.7. Na lejon dhe na ndihmon të lutemi për të panjohurën 

 

• Lutja në gjuhë siguron një mënyrë për t'u lutur për gjërat për të cilat askush nuk lutet ose as nuk është 

madje i vetëdijshëm për t'u lutur për atë gjë.  

• Ne e dimë se Fryma e Shenjtë na ndihmon të lutemi për atë që nuk dimë se si të lutemi ashtu siç duhet.  

• Por përveç kësaj, Fryma e Shenjtë - që di gjithçka - mund të lutet nëpërmjet nesh për gjëra për të cilat 

mendjet tona natyrore nuk dinë asgjë.  
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6.8. I jep çlodhje Frymës tonë 

Isa. 28: 11-12  
11 Në fakt do të ndodhë që me buzë që belbëzojnë dhe me një gjuhë tjetër Zoti do t'i flasë këtij populli, 12 Ai u kishte thënë: 

Ja pushimi vëreni të lodhurin të pushojë; këtu është fresk!". Por ata nuk deshën ta dëgjojnë.   

  

• E folura në gjuhë freskon frymën tonë kur e bëjmë atë çdo ditë. 

 

6.9. Për Dhënien e Falënderimeve 

I Kor. 14: 15-17  
15 Po atëherë? Do të lutem me frymën, por do ta bëj edhe me mendjen; do të këndoj me frymën, por do të këndoj edhe me 

mendjen. 16 Me fjalë të tjera, në qoftë se ti e lavdëron Perëndinë me frymën, ai që zë vendin e profanët, si do të thotë 

"amen" për falënderimin tënd, kur nuk merr vesh ç'po thua? 17 Sepse ti edhe mund të falënderosh mirë, por tjetri nuk 

ndërtohet. 

 

• Por vini re se Pali thotë se lutja në gjuhë ofron mënyrën më të përsosur për t'u lutur dhe për të falenderuar, 

sepse ai tha:  

• "Sepse ti mund të falënderosh mirë" (Vargu 17)  

• Sidoqoftë, në prani të njerëzve të pamësuar, Pali tha që të lutesh me mendjen tënde, që ata të mund të 

inkurajohen; ata do të kuptojnë atë që thua. 

 

6.10. Na ndihmon të vemë gjuhën tonë nën kontroll 

JAKOBI 3: 8 
8 kurse gjuhën asnjë nga njerëzit s'mund ta zbusë; është një e keqe e papërmbajtshme, plot me helm vdekjeprurës. 

 

• Duke qenë se gjuha jonë është gjymtyra më e keqe për t'u nënshtruar, kur lutemi në gjuhë, kjo na ndihmon 

për ta kontrolluar atë. 

 

7. Ana publike e të folurit në gjuhë 
 

Ka të folur në gjuhë në besimtarin individual - privat. 
Ka të folur në gjuhë në kishë - publike! 

 

1 Kor. 14: 3-18 
3 Kurse ai që profetizon, u flet njerëzve për ndërtim, për nxitje e përdëllim.. 4 Ai që flet një gjuhë tjetër ndërton veten e 

tij, por ai që profetizon, ndërton kishën. 5 Unë dua që të gjithë ju të flisnit gjuhë, por më tepër të profetizonit, sepse ai që 

profetizon është më i madh nga ai që flet gjuhë, veçse në interpretoftë, që të marrë ndërtim kisha.  

 

E folura në gjuhë në kishë duhet të interpretohet 

6Dhe tani, o vëllezër, po të vija e t'ju flisja në gjuhë, ç'dobi do të kishit, po të mos ju flisja me anë të zbulesës, a me njohuri, 

a me profeci, a me mësim? 7 Edhe gjërat që nuk kanë shpirt dhe nxjerrin zë, fyelli ose qestja, po të mos japin zë të 

dallueshëm, si do të njihet të rënit e fyellit ose e qestes? 8 Sepse, po të japë buria një tingull të panjohur, kush do të 

përgatitet për betejë? 9 Kështu edhe ju, në qoftë se me gjuhën tuaj nuk flisni fjalë të kuptueshme, si do të kuptohet çfarë u 

tha?  Sepse do të flisnit në erë. 10 Ka nuk e di se sa lloje zërash në botë, dhe asnjë prej tyre nuk është pa kuptim. 11 Pra, në 

qoftë se unë nuk e marr vesh kuptimin e zërit, do të jem si një i huaj për atë që flet, dhe ai që flet do të jetë një i huaj për 

mua. 12 Kështu edhe ju, mbasi doni fort të keni dhunti frymërore, kërkoni që t'i keni të bollshme për ndërtimin e kishës.  13 

Prandaj ai që flet një gjuhë tjetër, le të lutet që të mund ta interpretojë, 14 sepse, në qoftë se unë lutem në një gjuhë tjetër, 

fryma im lutet, por mendja ime është e pafrytshme. 15 Po atëherë? Do të lutem me frymën, por do ta bëj edhe me mendjen; 

do të këndoj me frymën, por do të këndoj edhe me mendjen. 16 Me fjalë të tjera, në qoftë se ti e lavdëron Perëndinë me 

frymën, ai që zë vendin e profanët, si do të thotë "amen" për falënderimin tënd, kur nuk merr vesh ç'po thua? 17 Sepse ti 

edhe mund të falënderosh mirë, por tjetri nuk ndërtohet. 18 Unë e falënderoj Perëndinë time, sepse flas më shumë në gjuhë 

se ju të gjithë. 19 Por në asamble parapëlqej të them pesë fjalë me mençurinë time për mësimin e të tjerëve se dhjetë mijë 

fjalë në gjuhë tjetër. 
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• E folura në gjuhët me interpretim është ekuivalente me profecinë – d.m.th. nëse shprehja në gjuhë është 

interpretuar në mënyrë të tillë që kisha të kuptojë atë që po thuhet, atëherë ai që profetizon nuk është më i 

madh. 

• Kisha lartësohet ose ndërtohet kur e folura në gjuhë interpretohet.  

• Si ilustrim, 2 x 10 centë janë të barabarta me një monedhë 20 centëshe. 

• 1 x 10 cent = E folura në gjuhë, monedha tjetër 1 x 10 cent = interpretim i të folurit publik të gjuhëve. 

• Kur të dyja përdoren kjo është e barabartë me Profecinë 1 x 20 cent. 

• Nëse nuk ka interpretim atëherë ai që flet në gjuhë duhet të ndalojë, pasi nuk e ndërton jobesimtarin. 

• Ne gjithashtu mund të flasim në gjuhë në shërbesën e kishës, në adhurim, nëse është midis nesh dhe 

Perëndisë. 

 

8. Pyetje dhe Përgjigje 
 

1. Si ta di kur duhet të flas në gjuhë në kishë dhe si duhet të ndodhë kjo me interpretimin? 

• Një besimtar do të drejtohet nga Fryma e Shenjtë dhe do të jetë për ndërtimin e "trupit të 
Krishtit" - "kishës" dhe Perëndia do të japë një interpretim 

2. Më trego në Bibël vargjet që kanë të bëjnë me pagëzimin në ujë dhe pagëzimin në frymë dhe ndryshimin 
midis tyre? 

• Në Shtëpinë e Kornelit - Besimtarët u mbushën, pastaj u pagëzuan me ujë - Veprat 10: 44-48.  
3. Kur Fryma e Shenjtë erdhi në ditën e Rrëshajëve, ata dëgjuan njerëz të ndryshëm që flisnin në shumë 

gjuhë në të njëjtën kohë, si e shpjegon ti këtë? 

• Fryma e Shenjtë ka fuqinë dhe aftësinë për të marrë «Gjuhën Tjetër» të një personi dhe ta 
përkthejë atë tek njerëzit e tjerë në gjuhën e tyre tokësore natyrore në të njëjtën kohë, sepse 
Ai është Perëndia edhe është edhe në formë frymore. 

4. Kur pranoj Jezusin, unë kam Frymën e Shenjtë në mua, atëherë pse më duhet pagëzimi me Frymën e Shenjtë 
nëse Fryma tashmë është në mua? 

• Tek "shpëtimi ose kthimi në besim" ti more Frymën e Shenjtë duke u pagëzuar frymërisht në Trupin e 
Krishtit, por nuk u mbushe nga dhe me Frymën e Shenjtë, kjo është një përvojë e dytë në "Shpëtim" 

5. A duhet të flas në gjuhë për të qenë i krishterë dhe të jem në gjendje të shkoj në qiell? 

• Ti nuk ke nevojë të flasësh në "gjuhë" për të qenë i krishterë ose për të shkuar në "Qiell", por nëse 
nuk flet në "gjuhë" ti do të kesh një disavantazh të madh në jetën tënde të krishterë! Ti do shkosh në 
qiell bazuar në vendimin tënd për pranimin e Jezusit si Zot dhe Shpëtimtarin tënd (Rom. 10: 9-10) 

6. Nëse gjuhët nuk vijnë menjëherë, a do të thotë kjo se nuk kam marrë mbushjen e Frymës? 

• Një person mund të zgjedhë të flasë në "gjuhë" ose jo, kjo është një zgjedhje personale, por nëse një 
person nuk flet në "gjuhë" kjo nuk do të thotë se ai nuk është i mbushur me Frymën e e Shenjtë. 

7. A vjen e folura në gjuhë në mënyrë të menjëhershme në çast apo fillon me disa njerëz si një gulçim i thjeshtë 
dhe më pas rritet nga disa fjalë në një gjuhë të plotë? 

• Disa njerëz e marrin "gjuhën" në çast, të tjerë duan pak kohë dhe duhet të praktikojnë duke filluar 
me disa tinguj të panjohur dhe më pas ajo do të zhvillohet në një gjuhë të plotë frymërore të quajtur 
"E folura në gjuhë të tjera". 

8. A përpiqet djalli të më bindë të mos flas në gjuhë dhe të mos e përdor atë, dhe pse? 

• Po! Sepse "e folura në gjuhë" është një armë dhe mjet shumë i fuqishëm që një "besimtar" mund të 
përdorë në lutje dhe në luftën frymërore kundër djallit. Djalli nuk mund t'i kuptojë lutjet e tua kur ti 
lutesh në "gjuhë", pasi Fryma e Shenjtë në ty lutet nëpërmjet teje dhe anashkalon të kuptuarit tënd 
dhe gjithashtu bën lutjen e përsosur që Perëndia duhet t'i përgjigjet për ty dhe situatën tënde. 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
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(1.10 – The Fruit Of The Spirit.) 

 

Fryti i frymës (së rikrijuar) njerëzore 
(Shkrimet nga ALBB) 

 

Me anë të Frymës të Shenjtë në ne dhe frytit të tij që vepron në ne, sepse Ai jeton në ne! 
 

Gal.5:22-26  

22 Por fryti i Frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetëkontrolli, 23 Kundër 

këtyre gjërave nuk ka ligj.   24 Edhe ata që janë të Krishtit e kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet dhe lakmitë të tij.   25 Në 

qoftë se rrojmë në Frymë, në Frymë edhe duhet të ecim.   26 Le të mos jemi mburravecë, duke provokuar dhe duke pasur smirë 

njëri-tjetrin. 
 

Gal.5: 22-26 (AMP) 

22 But the fruit of the [Holy] Spirit [the work which His presence within accomplishes] is love, joy (gladness), peace, patience 

(an even temper, forbearance), kindness, goodness (benevolence), faithfulness,   23 Gentleness (meekness, humility), self- control 

(self- restraint, continence). Against such things there is no law [that can bring a charge].   24 And those who belong to Christ 

Jesus (the Messiah) have crucified the flesh (the godless human nature) with its passions and appetites and desires.   25 If we live 

by the [Holy] Spirit, let us also walk by the Spirit. [If by the Holy Spirit we have our life in God, let us go forward walking in line, our 

conduct controlled by the Spirit.]   26 Let us not become vainglorious and self- conceited, competitive and challenging and 

provoking and irritating to one another, envying and being jealous of one another. 

• Është e rëndësishme që fillimisht të zhvillosh "frytet e Frymës" në jetën tënde para se Perëndia të të japë "dhuratat 

për shërbesën". 

• Dhuratat jepen ndërkohë që zhvillohen "frytet". 

• Kur e marrim Jezusin në jetën tonë dhe bëhemi "të lindur përsëri" kemi atë që ka Fryma e Shenjtë (Karakterin e Tij) 

sepse Ai është në ne! 

• "Fryti" vjen në formën e farës (si gjithçka në Mbretërinë e Perëndisë ") dhe duhet të zhvillohet në jetën tonë. 

• Prania e tij do të na ndihmojë t'i zhvillojmë ato brenda nesh, ndërsa Ai vepron në ne. 
 

1. Dashuria 

• Midis 9 "Fryteve të Frymës" shikojmë që fryti i parë është "dashuria" dhe i fundit "vetëkontrolli" - imagjinoni këto 7 

të tjerat si "Fryte" midis këtyre të dyve, si fillimi dhe mbarimi i një libri. 

• Të gjitha frytet vijnë nga dashuria dhe vetëkontrolli dhe duhet vepruar në to. 

• Besimi ynë kërkon që ne të ecim në dashuri për shkak se besimi vepron nga dashuria. 
 

Rom. 5: 5 

5 Por shpresa nuk turpëron, sepse sepse dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrat tona me anë të Frymës së Shenjtë që na 

është dhënë., 

• Ne kemi dashurinë e Perëndisë për të sjellë shërim në jetën tonë dhe tek të tjerët. 
 

Fil. 1: 9 (Jezusi) 

Dhe për këtë lutem që dashuria juaj të teprojë gjithnjë e më shumë në njohuri dhe në çdo dallim, 

• Perëndia thotë se dashuria jonë do të rritet (me bollëk) dhe kur ne vendosim të ecim në dashuri gjithçka tjetër do të 

vijë. 
 

2. Gëzim (hare) 

Gëzimi është përkufizuar si 'hare; një kënaqësi e qetë '  

• Mund të tregohet si hare ose qetësi. 

• Gëzimi është si një pus i thellë brenda nesh, dhe nuk varet nga rrethanat rreth nesh! 
 

Neh. 8: 10  

10 Pastaj Nehemia u tha atyre: "Shkoni, hani, ushqime shumë të shijshme dhe pini verëra të ëmbla, dhe u çoni racione atyre që 

nuk kanë përgatitur asgjë, sepse kjo ditë i është shenjtëruar Zotit tonë. Mos u trishtoni, sepse gëzimi i Zotit është fuqia juaj ". 
 

3. Paqja  

Gjoni 14:27 

27 Unë po ju lë paqen po ju jap paqen time: unë po jua jap, po jo si e jep bota; zemra juaj mos u trondittë dhe mos u frikësoftë. 

• Ne mund të refuzojmë të lejojmë që ndjenjat negative të na pushtojnë dhe të mos lejojmë që dikush tjetër të na e 

vjedhë lumturinë dhe paqen tonë  
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1 Pjetrit 3: 10-11  

10 Sepse ''kush do ta dojë jetën dhe të shohë ditë të mira, le ta ruajë gojën e tij nga e keqja dhe buzët e tij nga të folurit me 

mashtrim;  11 të largohet nga e keqja dhe të bëjë të mirën; të kërkojë paqen dhe të ndjekë atë. 

• Ne duhet të mësojmë të ruajmë paqen në tre marrëdhënie shumë të rëndësishme.  

• Me Perëndinë, me veten, dhe me të tjerët.  

• Ne e ruajmë paqen me Perëndinë duke i besuar Atij.  

• Ne ruajmë paqen me veten duke refuzuar të jetojmë në faj dhe dënim, duke kuptuar se Perëndia është më i madh se 

gjithë mëkatet tona.  

• Ne ruajmë paqen me miqtë tanë duke mos u lejuar që grindjet të jenë pjesë e marrëdhënieve tona me njerëzit e 

tjerë. 

 

Romakëve 15:13 

13 Dhe Perëndia i shpresës le t'ju mbushë me çfarëdo gëzimi dhe paqe me anë të besimit, që të keni mbushulli në shpresë, me 

anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë! 

• Gëzimi dhe paqja gjenden në besim. 

 

4. Durimi - (qëndresë) 

Fjala durim do të thotë "i shumëvuajtur, i butë; konstant në të gjitha rrethanat ". 

• Testi i vërtetë i durimit nuk është në pritje ... por në mënyrën se si veprojmë ndërsa po presim. 

 

Luka 21:19  

''Me durimin tuaj  ju do t'i fitoni shpirtrat tuaj. 

• Nëse nuk mësojmë të kontrollojmë padurueshmërinë tonë, padurimi ynë do të na kontrollojë. 

 

1 Pjetrit 1:13  

13 Prandaj ngjishni ijët e mendjes suaj, rrini zgjuar dhe mbani shpresë të plotë në hirin që do vijë mbi ju në zbulesën e Jezu Krishtit. 

• Përgatitni çdo ditë mendjet tuaja. 

 

Jakobi 1:4  

4 Dhe qëndrueshmëria të kryejë në ju një vepër të përsosur, që ju të jeni të përsosur dhe të plotë, pa asnjë të metë. 

• Ndërsa praktikojmë këtë fryt, ne do të marrim gjëra nga Perëndia. 

 

 

5. Mirëdashja dhe 6. - Mirësia (dashamirësia) 

Perëndia dëshiron që ne të zhvillojmë mirësi, dashamirësi dhe mëshirë në jetën tonë.  

 

Psalmi 31:19 

19 Oh, e madhe është mirësia jote, që ti u rezervon atyre që kanë frikë nga ti, dhe që ti përdor në prani të bijve të njerëzve ndaj 

atyre që gjejnë strehë te ti! 

• Perëndia është i mirë, i sjellshëm dhe i mëshirshëm, dhe sepse ne jemi Fëmijët e Tij. 

• Ai dëshiron të jetë i mirë për ne. Por ai mund ta bëjë këtë vetëm nëse ne e marrim mirësinë, dashamirësinë dhe 

mëshirën e tij. 

• Perëndia e derdh mirësinë e Tij mbi ne kur ne nuk e meritojmë, sepse Ai do që ne të dimë se sa i mirë është Ai.  

• Është mirësia e Perëndisë që i çon njerëzit në pendim. Kjo është arsyeja pse ne duhet të jemi të mirë dhe të 

mëshirshëm për njerëzit.  

• Dëshmia jonë nuk ka asnjë pushtet nëse nuk jemi të sjellshëm.  

 

7. Besnikëria 

1 kor. 1:9  

9 Besnik është Perëndia, nga i cili jeni thirrur në bashkësinë e Birit të tij Jezu Krishtit, Zotit tonë. 

 

• Sipas Fjalorit të Websterit të vitit 1828 - i cili bazohet në Fjalën e Perëndisë - besnikëri do të thotë "respektimi i së 

vërtetës dhe i detyrimeve të marrëdhënieve me Zotin; respektimi i detyrave të tua; besnikëri; konstant në kryerjen e 

detyrave apo shërbimeve. " 

• Të jesh besnik nuk është gjithmonë e lehtë. Ajo kërkon marrjen e një vendimi dhe pastaj të mbahesh fort pas tij 

pavarësisht nga ndjenjat tona.   
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8. Zemërbutësia (butësia, përulësia) 

 

• Përulësia përkufizohet "i lirë nga krenaria dhe arroganca" 

• Në teologji - "përulësia e mendjes, ose të kemi një ndërgjegje të defekteve tona".  

• Përulësia (zemërbutësia ose butësia) është e kundërta e krenarisë. Perëndia e urren krenarinë, por ai e do përulësinë.  

• Fjalët e urta 15:3 thotë, përpara lavdisë vjen përulësia, dhe Fjalët e Urta 16:18 thotë, Përpara shkatërrimit vjen 

kryelartësia ...  

• Krenaria ka shumë të bëjë me të menduarit tonë dhe zakonisht përfshin mendime kritike dhe gjykuese për njerëzit e 

tjerë.  

• Një prej gjërave që na bën të paragjykojmë të tjerët, është se nuk jemi të vetëdijshëm për gjithçka që është e gabuar 

në ne.  

• Satani nuk dëshiron të shohë gabimet tona sepse ai nuk do të jemi të përulur. Por ne duhet të jemi të vendosur të 

shikojmë në jetën tonë në vend që të gjykojmë njerëzit e tjerë.  

• Shumë prej nesh jemi tepër plot me veten tonë, por ne duhet të zbrasemi nga vetja jonë dhe të mbushemi me 

Perëndinë.  

• Ne duhet të mësojmë se si të jemi "gjithçka-asgjë", gjithçka në Të dhe asgjë në veten tonë.  

• Unë besoj se mund të bëj çdo gjë nëpërmjet Krishtit ... (Filipianëve 4:13,), por e di që pa Atë unë nuk mund të bëj asgjë 

(shih Gjoni 15: 5,).  

• Ne duhet ta lejojmë Perëndinë që të bëjë një punë të përulur tek ne që ne të mund të themi si Pali, nuk jetoj më unë, 

por Krishti (Mesia) jeton në mua ... (Galatasve 2:20). 

 

9. Vetëkontrolli (vetëpërmbajtje, kontroll vullnetar) 

 

• Perëndia na ka dhënë vetëkontroll në mënyrë që të disiplinojmë veten për të bërë zgjedhje të mira në jetë.  

• Vetëkontrolli na fuqizon të motivohemi jo nga mënyra se si ndihemi, por çfarë zgjedhim të bëjmë. 

 

2 Timoteut 1: 7 

7 Sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por force, dashurie dhe urtësie. 

 

• Një person që ka vetëkontroll është i butë dhe i qetë, shmang ekstremet dhe ushtron vetëpërmbajtje në veprime dhe 

në të folur. Kontrollimi i gojës është i vështirë për shumë njerëz. 

 

Fjalët e Urta 10:19 

19 Në fjalët e shumta faji nuk mungon, por ai që i frenon buzët e tij është i urtë. 

• Zemërimi është një fushë tjetër ku ne duhet të ushtrojmë vetëkontroll. 

 

Fjalët e Urta 19:11  

11 Mençuria e bën njeriun të mos rrëmbehet shpejt nga zemërimi dhe është në lavdinë e tij t'i kapërcejë fyerjet. 

 

• Nëse unë jam një njeri i mençur, nuk do të lejoj që të zemërohem kur dikush më ofendon. Vetëpërmbajtja dhe 

vetëkontrolli nuk janë të lehta, por Perëndia thotë se ato janë të nevojshme nëse duam të veprojmë në Frymë. 

 

Mateu 12:33  

33 ''Ose bëjeni të mirë pemën dhe fryti i saj do të jetë i mirë, ose bëjeni të keqe pemën dhe fryti i saj do të jetë i keq; sepse pema 

njihet nga fryti. 

 

• Vazhdo të zhvillosh frytin e Frymës dhe karakterin e Krishtit në jetën tënde. 

 

Jezusi është Zot! 
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(1.11 - Gifts of the Spirit & Ministry Gifts) 

 
9 - Dhuntitë e Frymës 

(Shkrimet nga ALBB) 

Shkrimet bazë: 
1 Kor. 12: 1-13 
(Dhuntitë frymërore: Uniteti në Diversitet) 
1 Tani në lidhje dhuratat shpirtërore, vëllezër, unë nuk dua që ju të jeni të paditur: 2 Ju e dini se ju ishit johebrenikë, u sollët 

me ata idhuj memecë, megjithatë ju u drejtuat. Edhe për sa u përket dhuntive frymërore, o vëllezër, nuk dua të jeni të 

paditur.2 Ju e dini se, kur ishit paganë, tërhiqeshit pas idhujve të pagojë, nën shtytje të çastit.   3 Prandaj ju bëj të ditur se 

askush që flet në Frymën e Shenjtë nuk thotë: ''Mallkuar qoftë Jezusi!''; edhe asnjë nuk mund të thotë: ''Jezusi është Zot'', 

veç se në Frymën e Shenjtë.  4 Ka larmi dhuntish, por i njëjti Frymë. 5 Ka edhe larmi shërbimesh, por i njëjti Zot.   6 Dhe ka 

larmi veprimtarish por është i njëjti Perëndi i cili i bën të gjitha gjërat në të gjithë.  7 But the manifestation of the Spirit is 

given to each one for the profit of all:  8 for to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of 
knowledge through the same Spirit, 9 to another faith by the same Spirit, to another gifts of healings by the same Spirit, 

10 to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of 
tongues, to another the interpretation of tongues. 11 Dhe të gjitha këto i bën i njëjti dhe i vetmi Frymë, duke i ndarë 
gjithsecilit dhunti veç e veç ashtu si do vetë. 
 

9 DHUNTITE FRYMËRORE 
1. Korintasve 12: 1-11 
Kur dikush u flet shumë të krishterëve lidhur me këto dhunti, ata do të thonë se nuk kanë nevojë për to dhe besojnë se u 

janë dhënë vetëm Kishës së hershme dhe pastaj Zoti i ka tërhequr ato. Këto dhunti iu dhanë nga Fryma e Shenjtë Trupit 

të Krishtit v.12, jo një pjese të veçantë të Trupit. Ti dhe unë, si anëtarë të Trupit të Krishtit, kemi privilegjin t'i shohim 

këto dhunti në veprim sot. 

 

EMËRTIMI I TYRE  

Pali nuk i quan ato thjesh "dhunti" ai i quan ato dhunti FRYMËRORE pra, ato i përkasin fushës frymërore. Ato janë dhënë 

nga Fryma e Shenjtë atyre që janë lindur frymërisht dhe janë pagëzuar nga i njëjti Frymë. Këto dhunti nuk janë për 

njeriun fizik (natyror), por për njeriun frymëror. 

 

PADITURIA 
Apostulli thotë, "nuk dua të jeni të paditur.". Vini re gjërat e tjera që thotë Pali për të cilat ai nuk do që të jemi të paditur 

dhe rëndësia e këtyre dhuntive frymore do të bëhet menjëherë e dukshme. (Rom.11:24) Misteri i shartimit tek 

johebrenjtë. Shiko v-25 

 

1 Kor.10: 1-2 - Pagëzimi i Izraelit në Moisi, në re dhe në det. 

1 Thes. 4:13 - Gjendja e të qenurit i vdekur në Krishtin. 

2 Pjetrit 3: 8 - Një ditë me Zotin. 

DHËNËSI 
Dhënësi i këtyre dhuntive frymore është Fryma e Shenjtë. Ati e deshi botën dhe dha Birin – (Gjoni 3:16). Biri dha Frymën 

e Shenjtë – (Gjoni 15:26, Veprat 2:33. Fryma e Shenjtë jep dhunti frymore – 1 Kor. 12: 8-10). 

 

DHUNTITE  

(Pali specifikon se kush janë 9 dhuntitë) 
1. Fjala e diturisë. 
2. Fjala e njohurisë 
3. Besimi 
4. Dhuntitë e shërimit 
5. Pushtet për të kryer veprime të fuqishme 
6. Profecitë 
7. Dallimi i frymërave 
8. Larmi gjuhësh. 
9. Interpretimi i gjuhëve.  
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A - DHUNTITË E ZBULIMIT 
(FJALA E DITURISË / FJALA E NJOHURISË / DALLIMI I FRYMËRAVE) 

 

1 - FJALA E DITURISË:  
Jo dhuntia e mençurisë, por një fjalë. Shihet në jetën e Krishtit: 
 

• Tundimi në shkretëtirë. (Mat. 4: 1-11). 

• A është e ligjshme t'i paguhet taksa Cezarit? (Mat.22: 15-21). 

• Pyetja e saducenjve për ringjalljen. (Luk. 20:27). 

• Kush është fqinji im? (Lluka 10: 25-37). 

• Gruaja e kapur në kurorëshkelje. (Gjoni 8: 1-12). 

• Pyetja për rrethprerjen në Këshillin e Parë të Kishës. 

 

2n- FJALA E NJOHURISË:  
Jo dhuntia e njohurisë, por një fjalë. Shihet në jetën e Krishtit: 
 

• Natanaeli nën fikun. (Gjoni 1: 47-48). 

• Gruaja tek pusi. (Gjoni 4: 16-18). 

• Monedha në gojën e peshkut. 

• Mohimi i Pjetrit.  

• Kthimi i Palit në Anania. (Veprat 9:11). 

• Burrat nga Joppa te Pjetri. 

 

3 - DALLIMI I FRYMËRAVE:  
Jo dhuntia e kritikës apo e dallimit të njerëzve, por aftësia për të parë përtej instrumentit tek forca motivuese 
(frymërore). 
 

• Jezusi e perceptonte shpesh hipokrizinë e farisenjve. 

• Shporru Satan, i thotë Pjetrit. 

• Anania dhe Safira. 

• Fryma e lavdërimit tek skllavja që ndiqte Palin dhe Silën. 

• Pjetri te Simon magjistari. 

 

B - DHUNTIA E PUSHTETIT 
(BESIMI / DHUNTITË E SHËRIMEVE / PËR TË KRYER MREKULLI) 

 

4 - BESIMI:  
Ky është besimi që flet Jezusi kur thotë: "Po të kishit besim sa një kokërr sinapi, do të mund t'i thoshit këtij mani: 
"Shkulu me gjithë rrënjë dhe mbillu në det", dhe ai do t'ju bindej." - Luka. 17: 6. Është aftësia për t'i besuar Perëndisë 
për në dukje të pamundurën. Ne e shohim këtë dhunti të veprojë tek: 
 

• Ringjallja e Llazarit. "Ati im, faleminderit që më ke dëgjuar". (Gjoni 11:41). Jezusi e tha këtë PARA se Llazari të 

rringjallej. 

• Ai falënderoi përpara se Ai ta ushqente turmën. 

• Anija e Palit - besoi se asnjë nuk do të humbte. (Veprat 27:22). 

 
5 - DHUNTITË E SHËRIMIT:  
Nuk është DHUNTIA e shërimit, por dhuntitë e shërimit. 
 

• Pali u shërua nga ethet, që si rezultat solli në besim të tjerët. (Veprat 28: 1-7). 

• Njeriu i paralizuar. (Veprat 3: 1-10). 
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6 - KRYERJA E MREKULLIVE: 
 

• Ushqyerja e 5000. 

• Ecja në ujë. 

• Kthimi i ujit në verë. 

• Kapja e peshqve. 

• Lirimi i Pjetrit nga burgu. 

• Shpërngulja e Filipit. 

 

C - DHUNTITË E TË SHPREHURIT 
(PROFECIA / LLOJET E NDRYSHME TË GJUHËVE / INTERPRETIMI I GJUHËVE) 

 

7 - PROFECIA:  
Do të thotë "të sjellë përpara", është si "parathënie", dhe "e thënë më parë". Qëllimi i saj është për: 
 

• Ndërtim. 

• Nxitje. 

• Ngushëllimi (1 Kor. 14: 3) 

 

SHEMBUJ: 

• Kënga e Marisë. (Luk. 1:46) 

• Profecia e Zakarias. (Lk 1:67) 

• Profecia e Agabusit. (Veprat 11: 27-30, Veprat 21: 10-11). 

 

8 - LARMIA E GJUHËVE:  
 

Dhuntia e gjuhëve është e ndryshme nga shenja e gjuhëve. Shenja e gjuhëve pason çdo besimtar, d.m.th. si dëshmi e 

Pagëzimit të Frymës së Shenjtë. (Mk. 16:17). Jo të gjithë e kanë dhuntinë e të folurit në gjuhë (gjuhët), v.30. Ka DY lloje 

gjuhësh; Qiellore (engjëjt) dhe njerëzore, (1 Kor. 13: 1). 

 

QËLLIMI I TË FOLURIT NË GJUHË 

• Për besimtarin është një mjet për të komunikuar me Perëndinë (1 Kor.14: 2), dhe për ndërtim 

• Në Kishë, një shenjë për jobesimtarët NËSE një ose dy flasin. (1 Kor.14: 22-27). 

• Të gjithë janë të lejuar që në heshtje të luten në gjuhë. (1 Kor.14:28) 

 

 

9 - INTERPRETIMI I GJUHËVE:  
 

Interpretimi është më shumë sesa përkthim, është që të bëhet absolutisht e qartë, kështu që një interpretues mund të 

përdorë shumë fjalë për të interpretuar kuptimin e një fjale. Ndërsa përkthimi është zakonisht fjalë për fjalë. Dhuntia e 

interpretimit të gjuhëve është që Kisha të mund të marrë ndërtim kur një mesazh jepet në gjuhë të tjera. 

 

 

SI TË DALLOJMË DHE TË RRISIM RRJEDHËN E DHUNTIVE VOKALE NË JETËT TONA 
 

 

Bibla e tregon qartë që ata që përdoren në dhuntitë vokale të Frymës së Shenjtë duhet ta bëjnë këtë në një efektivitet 

gjithnjë në rritje. (1 Kor. 14:12). 

Disa njerëz e kanë shumë të vështirë të mos e përbuzin profecinë, sepse në shumë raste ajo është errësuar nga mendimi 

njerëzor ose është keqpërdour nga mungesa e vajosjes. Shprehia jote duhet të ketë cilësi sinjali dhe një vajosje së tillë që 

njerëzit të mahniten nga autoriteti dhe qartësia e tyre. 
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1. NJOHJA JOTE: 

Fjala e Perëndisë është një kërkesë thelbësore në një shërbesë në dhuntitë Vokale të Frymës së Shenjtë. Çelësi për të 
folur Fjalën e Perëndisë është të dëgjosh zërin e Tij – (Isaia 50: 4) 
 

• Fjalët e urta 8:34 tregon se Perëndia përdor dyer të caktuara përmes të cilave Ai na flet. 
 

NË TË KALUARËN - Hebrenjve 1: 1 - Perëndia fliste pak nga pak dhe në mënyra të ndryshme. 

• 1 Samuelit 9:15 - drejtpërdrejt në veshin e brendshëm. 

• Numrat 7:89 - si një zë i dallueshëm - shih gjithashtu 1 Samueli 3: 6, Numrat 12: 7-8. 

• Numrat 23:5 - fjalët e vendosura direkt në gojë. 

• 2 Samuelit 23:2 - fjalë të vendosura drejtpërdrejt në gjuhë. 

• Numrat 12:6 - nëpërmjet vegimeve ose ëndrrave. 

• 1 Kronikave 21:18 - nga engjëjt. 

• 1 Mbretërve 19:12 - si një zë ende i vogël. 

• Jobi 32:8 - drejtpërdrejt te shpirti njerëzor. 

• Jeremia 20:9 - si një barrë e ndjerë në trupin fizik 
 

SOT - Shumica e njerëzve zakonisht e marrin profecinë si: 

• Një imazh mendor, një pamje në frymën e tyre, një formë shumë themelore e vizionit, një ide vizuale 

• Fjalë ose fraza në mendje. 
 

SHËNIME -  

• Edhe fjalët edhe imazhet meditohen, ato rriten shpejt, spontanisht. 

• Ekziston një ndjenjë e ndjeshmërisë, e gjallërimit të brendshëm ose e emocionimit përbrenda. 

• Vëmendja mund të jetë tek një rrethanë, një fjalë e folur, një incident. 

• Mendimet ose idetë mund të shfaqen në mendje. 
 

2. PËRGJEGJËSIA jote: 

Të veprosh nën vajosje është një KUFIZIM i pakualifikuar që pengon përdorimin e rastësishëm të dhuntive vokale të 
Frymës së Shenjtë. 
 

2 Pjetrit 1:21  

21 Sepse asnjë profeci nuk ka ardhur nga vullneti i njeriut, por njerëzit e shenjtë të Perëndisë kanë folur, të shtyrë nga Fryma 

e Shenjtë. 

• Ndërsa ata ishin nën ndikimin e Frymës së Shenjtë. Autoriteti për të folur publikisht është vajosja e Frymës së 

Shenjtë. 
 

Kjo mund të njihet si: 

• Një gjallërim fizik aktual i gjithë qenies 

• Një ndjenjë e presionit të lehtë në trup 

• Një ringjallje e brendshme. 
 

Bibla thotë qartë se duhet: 

• të kesh dëshirë për t'u përdorur në profeci (1 Korintasve 14: 1). 

• të kesh dëshirë të profetizosh 1 Korintasve 14:39 (të jesh i zellshëm). 
 

Sidoqoftë ky zell duhet gjithmonë të jetë i rrënjosur nga kuptimi yt i qartë që ti ke një përgjegjësi për të shërbyer në atë 

mënyrë që Kisha si e tërë të ndërtohet. (1 Korintasve 14:19). 

SHËNIME:  

• Ti duhet të kërkosh vajosjen në shërbesën tënde 

• Kalo kohë duke e ndërtuar veten para se të kërkosh të ndërtosh Kishën 

• Agjërimi ngadalëson zhurmën e zërave të mishit dhe rrit ndjeshmërinë ndaj vajosjes. 

• E folura para kohe në profeci do të rezultojë në një mungesë të vajosjes. 

• Profecia e vazhdueshme (d.m.th të presësh që të profetizosh çdo javë) mund të rezultojë në uljen e freskisë dhe 

në tendencën për të profetizuar nga kujtesa.  
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Shënim: 1 Korintasve 14:31 - natyrisht që të gjithë nuk mund të profetizojnë në një takim. Nganjëherë ata që janë me 

përvojë duhet të zmbrapsen në mënyrë që ata që janë duke e zhvilluar dhuntinë të mund të kenë një mundësi për të 

mësuar. 

 

KI PARASYSH NË MËNYRË TË VEÇANTË SHKRIMIN E MËPOSHTEM: 
 
1 Timoteut 4:14  

• Mos e lër pas dore dhuntinë 

• Mos lejo që dhuntia jote të lihet pas dore. 

• Mos e ndërprit ushtrimin e dhuntisë hyjnore. 

 

Shënim: Nëse e di që ke një vajosje të rëndësishme në këtë dhunti dhe nuk po e lejon Zotin të të përdorë në shërbesat 

tona, atëherë duhet të kesh kujdes për këtë varg: 

 

2 Timoteut 1: 6  

• Zgjoje si zjarr dhuntinë e Perëndisë. 

• Fryji thëngjijve të atij zjarri të brendshëm. 

 

Metafora është marrë nga hedhja e hirit të zjarrtë në flakë nga shakullimi dhe forca e "trazimit" , që të tregojë se 

thëngjijtë ishin fikur nga një gjendje e mëparshme e flakës. 

 

PËRFUNDIM:  
Shumë njerëz kanë frikë të "dalin përpara" publikisht. Ky është një hezitim i dhënë nga Perëndia që shërben si një masë 

paraprake kundër të rremes ose mungesës së vajojsjes. 

 

ÇËSHTJE PRAKTIKE PËR FUNKSIONIMIN E DHUNTIVE VOKALE NË SHËRBESAT TONA 
 

Ne mund të kemi shumë mësimesh mbi temën e dhuntive vokale të Frymës së Shenjtë, por herët a vonë ballafaqohemi 

me faktin se këto dhunti janë funksionale. Ato duhet të "veprojnë" dhe jo vetëm të flasim për to. Për ata që do të hyjnë 

në këtë dimension këtu janë disa pika praktike që duhen mbajtur në mend. 

 

1. PIKA PRAKTIKE PËR PROFETËT: 
 

Për të pasur ndonjë efekt, profecia jote duhet të jetë e qartë për të gjithë publikun. Kujdes këto pika - pozicionin në sallë, 

shpejtësinë, volumin. Për gratë këto pika kanë rëndësi të veçantë. Nëse dëshiron të shprehni një mesazh duke e kënduar, 

sigurohu që: - 

 

• Di të këndosh. 

• I këndon fjalët shumë qartë. 

 
1 Korintasve 14:40 - Pali thekson nënshtrimin ndaj rendit të një shërbese. Ji i kujdesshëm për "ndërprerjen" kur flet 

pastori. Prit radhën tënde dhe prit derisa të ketë qetësi. 1 Korintasve 14:33. Kujdes nga konfuzioni i shkaktuar nga rrymat 

e ndryshme në profeci. Ji i ndjeshëm ndaj drejtimin të Frymës dhe ndiqe atë. 

 

2. PARIMET TE RËNDËSISHME PËR PROFETET: 
 

• Të gjitha profecitë duhet ta lavdërojnë Jezusin – (Zbulesa 19:10) - Kujdes nga: dëgjoje këtë apo atë njeri, etj ... 

• Profetizimi duhet të kufizohet në nivelin e besimit të një personi (Romakëve 12: 6). Gjithmonë mbaj mend se 

cilësia është më e rëndësishme se sasia. Autoriteti i dhënë nga Fryma e Shenjtë njihet nga njerëzit. 

 

Nuk ka nevojë të pohohet nga folësi. Prandaj ruhu nga deklarata të mëdha autoritative kur nuk ke vajosje ose pjekuri për 

ta përcjellë atë - shih (Lluka 14: 7-11). Fillo me përulësi dhe pastaj ngjitu më lart ashtu si Perëndia të drejton. Mos ki frikë 

të shikosh se çfarë do të thuash me objektivisht dhe me racionalitet.  
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• Nëse nuk po hyn thellë në një shërbesë profetike, fjalët e tua nuk janë të frymëzuara. Megjithatë, mesazhi që 

jep është - Prova - njerëzit pengohen, bëjnë gabime gramatikore, flasin në forma të ndryshme të gjuhës shqipe, 

asaj moderne apo të vjetër. Kur je duke mësuar, përpiqu të jesh i qartë se ku po shkon para se të fillosh - Nëse 

ke një pamje mendore sigurohu që ta dish se çfarë po thotë Fryma e Shenjtë. Gjithashtu ji i qartë se çfarë nuk po 

të thotë ai. 

• Askush nuk është kurrë i detyruar të profetizojë (1 Korintasve 14:32). Një pyetje e zakonshme: përse marr gjëra 

nga Fryma e Shenjtë dhe më pas nuk marr një mundësi për t'i shprehur ato 

 

KI PARASYSH: 
 

• Mund të jetë për një takim tjetër. 

• Mund të jetë për të provuar varësinë tënde ndaj Frymës së Shenjtë. 

• Mund të jetë për të ndërtuar besimin tënd. 

• Mund të jetë për ndërtim ose udhëzim personal. 
 

Mos harro, ata më me përvojë duhet të lenë kohë që edhe të tjerët të vijnë përpara. 

Shënim: Gratë shpesh janë më të përgjegjshme se burrat, prandaj ata duhet ta kenë këtë parasysh. 1 Korintasve 14:34. 

 

3. PËRGATITJA PERSONALE PËR PROFETET 
 

• Ndërsa zgjohesh të dielën në mëngjes bëhu i ndjeshëm. 

• Shko herët në takim, ulu dhe lejoje frymën të vendoset. 

• Lutuni në heshtje në Frymë. 

• Ji në dispozicion dhe përgjigju ndaj nxitjes së Frymës së Shenjtë. 

 

Shënim: Disa këtu duhet të jenë të kujdesshëm, disa duhet të jenë të guximshëm. 

 

4. PARAKUSHTET PËR PROFETËT: 
 

• Duhet të jesh i përgatitur për korrigjim. 

• Nuk duhet të profetizosh aty ku nuk je i njohur apo i pranuar. 

• Nuk duhet të nxjerrësh mësime në kurriz të një turme të madhe. 

• Duhet ta kapërcesh frikën e njeriut- Kjo vjen përmes një përkushtimi me gjithë zemër për të "dhënë jetën tënde 

për delet". Gjoni 10:11. 

 

PIKA PRAKTIKE PËR PROFETIZIMIN NË KISHË 
 

 12 pikat në vijim deklarojnë shumë qartë shumë pika praktike për ata që dëshirojnë të profetizojnë: 

 

1. Ruhu nga qortimi, ligjërimi ose fshikullimi i njerëzve përmes profecisë. Kjo vlen edhe për profecitë jashtëzakonisht 

negative, të ashpra ose paragjykuese. 
 

2. Shmang profetizimin e doktrinave të tua të përkëdhelura dhe theksimet e favorizuara. 
 

3. Shmang tundimin për të dhënë "këshillim personal" për ndonjë nevojë për të cilën ti je i vetëdijshëm. 
 

4. Shmang korrigjimin e drejtuesve nëpërmjet profecisë. 
 

5. Shmang futjen e një drejtimi të ri në shërbesë përmes profecisë. 
 

 
6. Shmang "predikimin" për periudha të gjata ndërsa profetizon duke përpunuar ose zgjeruar mesazhin pasi 

vajosja ka kaluar. 
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7. Kujdes nga profecitë e tepërta ose përsëritëse. dmth. kur mendimi i Perëndisë është komunikuar qartë përmes disa 

mesazheve tashmë, mos fillo prapë dhe ta përsëritësh, por le të mbetet e qartë, koncize dhe e fuqishme. Forca e 

profecisë shpërbëhet me fjalë. 
 

8. Qëndroni në një mendje dhe në rrjedhën e takimit. Mos shkoni kundër rrymës. Kjo e pengon mesazhin që Zoti 

dëshiron të flasë. Nëse zhvillohet një konflikt dhe rrjedhin dy ose më shumë vena të ndara, atëherë lidershipi duhet të 

jetë përgjegjës për të ndërhyrë dhe për të drejtuar takimin ashtu si ata e ndjejnë se po i udhëheq Fryma. 
 

9. Mos bërtit, mos ulërit, ose ekstreme të tjera në zë ose në mënyrë. Idealja është të flasësh në mënyrë frymëzuese, por 

të respektosh të gjitha rregullat e zakonshme të komunikimit (gramatikën, shqiptimin, tonin, etj.). Kjo është thjesht pjesë 

e të bërit "të të gjitha gjërave në mënyrë të rregullt dhe ashtu siç duhet". Këtu zbatohet parimi "Fryma e profetit i 

nënshtrohet profetit". Perëndia e lë njeriun në kontroll të plotë. Kalimi në trancë po ekstazë, apo ndonjë gjendje ku 

humbet kontrolli, është dicka që e praktikojnë spiritualistët apo kultet e tjera. Një fryt i Frymës është vetëkontrolli. Ai nuk 

e heq atë, por më tepër e jep atë.  
 

10. Mos përcill problemet e tua personale në profecinë tënde: humorin tënd, presionet ose rrethanat, zemërimin, 

acarimin, ngutjen, mendimet etj. Është e rëndësishme që të kesh pastruar çdo element negativ nga fryma jote. Mos fol 

për çështje, për të cilat e di që do të kesh një përfshirje negative emocionale. 
 

11. Mos fol nëse ke një mesazh të paqartë ose të errët. Nëse boria nxjerr një zhurmë të pasigurt, ajo sjell konfuzion. (1 

Korintasve 14:33, 40: 14: 4-12). 
 

12. Kapu pas Fjalës. Kjo është veçanërisht e vërtetë për fillestarët. Mos noto shumë larg nga bregu derisa të jesh i sigurt 

se anija jote është bërë e qendrueshme. Vetë Fryma duket se i drejton fillestarët për të profetizuar vetëm Fjalën e 

shkruar me shumë pak komente të tjera. Kështu ai merr një fjalë nga Fjala dhe e bën atë të jetojë për një rast të caktuar. 
 

SI TË GJYKOJMË PROFECINË  
 

Provoni gjithçka, mbani vetëm të mirën – (1 Thes.5: 19-21). 
Provoni frymërat - Një profet i rremë ka një frymë të rreme (1 Gjon. 4: 1, 6). 

 

Më poshtë janë 9 parime biblike për gjykimin e profecive: 
1. Qëllimi i fundit - ndërtimi, nxitja, ngushëllimi (1 Kor.14: 3) 
 

2. Profecia e vërtetë pajtohet me shkronjën dhe frymën e Fjalës. Fryma e i Shenjtë nuk e kundërshton Vetveten (2 Tim.3: 

16; Isa.8: 19-20). 
 

3. Profecia e vërtetë lartëson + lavdëron Krishtin dhe i jep atij përparësi të plotë (Zb 19:10; Gjn.16: 13, 14). 
 

4. Profecia e vërtetë prodhon fryt në karakter dhe sjellje që pajtohet me frytet e Frymës. Së pari vjen drejtësia. (Rom 

14:17, Gal 5:22, 23, Mateu 7: 5, 16) 
 

5. Nëse profecia përmban parashikime për të ardhmen dhe këto nuk plotësohen, profecia nuk ka ardhur nga Perëndia 

(sigurisht, përveç nëse personi ose personat nuk i përmbushin kushtet e profecisë) (LiP. 18: 20-22) Ndonjëherë, një 

person që profetizon fillon në Frymën e Shenjtë, por tejkalon "masën e tij të besimit" (Rom. 12: 6). 
 

6. Edhe nëse profecia përmban parashikime të sakta ose zbulesa të mbinatyrshme, ajo nuk është nga Perëndia nëse 

efekti i saj është të nxisë mosbindjen ndaj Perëndisë dhe shkrimeve të shenjta. Shiko (LiP. 13: 1-5; Veprat 16: 16-18). 
 

7. Profecia e vërtetë, e dhënë nga Fryma e Shenjtë, prodhon liri, jo skllavëri.  (Rom 8: 15)"robëri". (1 Kor. 14: 33) 

"konfuzion"; (2 Tim1: 7) "frikë" - Profecia e vërtetë kurrë nuk nxit diktaturën frymërore. 
 

8. Profecia e vërtetë, e dhënë nga Fryma e Shenjtë, gjithmonë do të sjellë jetë të freskët në një mbledhje dhe do të 

harmonizohet me qëllimet e përgjithshme të Perëndisë. (2 Kor. 3:6) 
 

9. Profecia e vërtetë, e dhënë nga Fryma e Shenjtë, vërtetohet nga Fryma e Shenjtë përbrenda çdo besimtari që e 

dëgjon. (1 Gjo. 2:27)  
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Dhuntitë e pesë shërbesave 
 

Dhuntitë e shërbesave - një Thirrje Hyjnore që u jepet njerëzve! 
 
Ef.4: 8-12 
(Dhuntitë frymërore) 
7 Po secilit nga ne iu dha hiri sipas masës së dhuntisë së Krishtit.  8 Për ç'ka Shkrimi thotë: ''Kur ai u ngjit lart, Ai e burgosi 

burgosjen, dhe u dha dhurata njerëzve." 9 Tani kjo: ''Ai u ngjit'', ç'do të thotë tjetër përveçse ai më parë edhe kishte zbritur 

në pjesët më të ulëta të dheut?   10 Ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit përmbi të gjithë qiejt, për të përmbushur të gjitha 

gjërat.  11 Dhe ai vetë i dha disa si apostuj, të tjerë si profetë, të tjerë si ungjilltarë dhe të tjerë si barinj e mësues, 12 për 
përsosjen e shenjtorëve, për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit,13 derisa të arrijmë të gjithë te 
uniteti i besimit dhe të njohjes së Birit të Perëndisë, te një njeri i përsosur, në masën e shtatit të plotësisë së Krishtit, 
 

• Një person i thirrur në shërbim me kohë të plotë nga Perëndia. 

• Ne shohim se Pali na tregon pse v.12 dhe për sa gjatë dhuntitë më janë dhënë v.13 

•  Vajosja e Frymës së Shenjtë përkon me të gjitha 5 pozicionet. 

 

 

Tre arsye se pse dhuntitë e shërbesës i janë dhënë Kishës: 
 

1. Për përsosjen e shenjtorëve (besimtarë të lindur përsëri). 

2. Për punën e shërbesës. 

3. Për ndërtimin ose lartësimin frymëror të Trupit të Krishtit. 

 

Shërbesa me kohë të plotë përkundrejt asaj me kohë të pjesshme: 
 

• Ka një vajosje për secilën dhunti shërbese - për shërbesën me kohë të plotë - që nuk është me kohë të 

pjesshme.  

• Asnjë person me kohë të pjesshme nuk mund të zërë vendin e këtyre dhuntive të shërbesës që Perëndia ka 

dhënë. 

• Çdo person thirret të jetë në shërbesë për të ndërtuar mbretërinë e Perëndisë.  

• Nëse nuk kemi dhuntitë e shërbesës në Kishë, shenjtorët nuk do të maturohen, as nuk do të pajisen siç duhet 

për të bërë punën e shërbesës. 

 

Ef.4:11 
11 Dhe ai vetë i dha disa si apostuj, të tjerë si profetë, të tjerë si ungjilltarë dhe të tjerë si barinj e mësues, 

 

1 Kor. 12:28 
28 Dhe Perëndia i vuri disa në kishë: së pari apostuj, së dyti profetë, së treti mësues; pastaj vepra të fuqishme; pastaj 

dhuntitë e shërimit, të ndihmës e të qeverisjes dhe të larmive të gjuhëve. 

 

• Vini re diçka tjetër në lidhje me dhuntitë e shërbesës. Tek (Efesianëve 4:11) thuhet që Jezusi i dha këto dhunti 
shërbese për njerëzit. Tek (1 Korintasve 12:28), thuhet se Perëndia i vuri dhuntitë e shërbesës në Kishë. 

Perëndia i dha dhunti shërbese njeriut dhe Perëndia i vendosi ata në Kishë - jo njeriu. - Këtu ka një ndryshim të 
madh. 

 

• Ti nuk hyn në ndonjë fazë të shërbesës vetëm sepse do ti, apo sepse dikush të ka thënë, ose për shkak se dikush 

profetizoi për ty. Askush nuk të thërret në shërbesë; kjo është një thirrje hyjnore. Vetëm Perëndia vendos 
burra dhe gra në dhuntitë e shërbesës. 
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Atë që Perëndia e thërret - Perëndia e pajis: 
 

• Ata që Perëndia e thërret në shërbesë, Ai e pajis për shërbesë. Perëndia vajos ata që thirren në shërbesë dhe u 
jep atyre aftësinë frymërore për të qëndruar në çfarëdo pozicioni Ai i thërret ata. 

 

• Ne kemi nevojë për një shërbesë të pajisur me dhunti mbinatyrore - pajisje mbinatyrore. 

 

•  Shërbesa nuk dallohet nga emri, por nga fuqia që Zoti Jezu Krisht, Udhëheqësi i Kishës, i jep një personi për të 

qëndruar në një shërbesë. 

 

• Ti nuk mund të hysh në një shërbesë për të cilën nuk je thirrur nga Perëndia. Është e rrezikshme për ta bërë 

këtë. Mund të të kushtojë jetën.  

 

• Askush nuk mund të "vendosë" askënd tjetër në një shërbesë. Vetëm Perëndia i vendos njerëzit në këto 

pozicione. Njerëzit e tjerë mund të pranojnë dhe respektojnë një thirrje të tillë, por Perëndia është ai që 
thërret dhe i çliron këto dhunti shërbimi në Kishë. 

 

• Nëse nuk e di nëse je i thirrur apo jo në shërbesë, ndoshta nuk je. Shiko, nëse ke predikimin ose mësim brenda 
teje, ajo do të dalë jashtë. 

 

• Nuk është personi që kualifikon dikë për të qëndruar në njërën prej këtyre shërbesave. Për të hyrë në një 
shërbesë kërkon një thirrje hyjnore. Perëndia jep thirrjen hyjnore për në shërbesë; Ai dhuron pajisjet frymore 

për shërbesën; dhe Ai kërkon kualifikime të caktuara nga ata që janë në shërbesë. 

 

• Metoda e veçantë me anë të së cilës Perëndia e thërret dikë në një shërbesë, nuk është e rëndësishme. Ajo që 

është e rëndësishme është bindja e një personi ndaj thirrjes së Perëndisë. 

 
 
 
 
 
 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
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(1.12 – Led By The Spirit of God – The Holy Spirit.) 

 

Mënyra e parë: dëshmia e brendshme! 

• Perëndia na drejton me anë të dëshmisë së brendshme. 
 

Mënyra e dytë: zëri i brendshëm!  
Romakët 9:1-2 
1. Unë them të vërtetën në Krishtin, nuk gënjej dhe jep dëshmi me mua ndërgjegjja ime me anë të Frymës së Shenjtë. 

 

• Njeriu i brendshëm (zemra ose shpirti yt) ka një zë. Zëri është ndërgjegjja! 

• Këtë e quajmë zëri i qetë i ulët.  
 

Mënyra e tretë është zëri i Frymës së Shenjtë! 
Veprat 10:19-20 
19 Ndërsa Pjetri po mendohej lidhur me vegimin, Fryma i tha: “Ja, po të kërkojnë tre burra. 20 Çohu, pra, zbrit e shko me ta pa 

asnjë ngurrim, sepse unë jam ai që t’i kam dërguar”. 

 

• Zëri akoma më me autoritet. 
 

1. - Si e drejton Perëndia njeriun 
 
1. 14 Sepse të gjithë ata që udhëhiqen nga Fryma e Perëndisë janë bij të Perëndisë. (Rom. 8:14) 
2. 16 Vetë Fryma i dëshmon frymës sonë se ne jemi bij të Perëndisë. (Rom. 8: 16) 
3. 27 Shpirti i njeriut është llamba e Zotit, që vëzhgon tërë skutat më të fshehta të zemrës. (Fja. 20:27) 
4. Fëmijët e Perëndisë mund të kenë pritshmëri për t’u drejtuar nga Fryma e Perëndisë. 

5. Perëndia nuk thotë askund që Ai do të na drejtojë përmes ndjenjave tona fizike. 

6. Në Bibël nuk është shkruar fare që Perëndia do të na drejtojë përmes mendësisë tonë. 

7. Perëndia do të na udhëheqë, Ai do të na ndriçojë përmes frymës tonë. 

8. Njeriu është një Frymë, ai ka një shpirt dhe jeton në një trup. 

 

2. – Krijimi i njeriut 
 

Zan. 1:26-27 
27 Kështu Perëndia krijoi njeriun simbas shëmbëlltyrës së vet, simbas shëmbëlltyrës së Perëndisë; Ai krijoi mashkullin e femrën.  

 

1.    Njeriu është një krijesë frymërore dhe është krijuar sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë. 

2.    Perëndia është një frymë. (Gjon. 4:24) 
3.    Njeriu është një frymë, ai ka një shpirt dhe jeton në një trup fizik. (1 Thes.  5:23) 
4.    Frymërat nuk mund të vdesin kurrë, sepse njeriu është një krijesë frymërore. 

 

Filipianët 1:23-24 
23 sepse unë jam i shtrënguar nga dy anë, sepse kam dëshirë të iki nga kjo çadër dhe të jem bashkë me Krishtin, gjëja më e 

mirë, 24 por të qëndruarit në mish është më i nevojshëm për ju. 

• Pali po flet për njeriun e brendshëm, njeriun frymëror. 

 

2 Korintasve 4:16 
16 Prandaj nuk na lëshon zemra; por, edhe pse njeriu ynë i jashtëm shkon në shkatërrim, ai i brendshëm përtërihet nga dita 

në ditë. 
 

1.    Ka njeri të brendshëm dhe njeri të jashtëm. 

2.  Njeriu i jashtëm është vetëm streha ku ti jeton. 

3.  Njeriu i brendshëm është vetvetja jote e vërtetë. 
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4.  Njeriu i brendshëm nuk plaket kurrë; ai ripërtërihet çdo ditë. 
5.  Njeriu i brendshëm është njeriu frymëror. 

6.  Fryma e njeriut është drita e Perëndisë. 

7.    Perëndia do të na drejtojë përmes frymës tonë. 

8.    Te Gjoni 3:6-7, Jezusi nuk po fliste për një lindje fizike, por për një lindje frymërore.  

9.    Pjesa e njeriut që rilind sërish është fryma e tij. 

10.  Fryma e njeriut merr jetën e përjetshme – jetën e Perëndisë dhe natyrën e Perëndisë. 

11.  Fryma e njeriut bëhet një krijesë e re në Krishtin. 

12.  Pali e quan frymën e njeriut njeriu i brendshëm. Pjetri e quan frymën e njeriut “njeriu i fshehtë i zemrës”. 
13.  Kur Bibla flet për zemrën, nënkupton frymën. 

 

2 Korintasve 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. 

 

1. Kur ti lind sërish dhe bëhesh një krijesë e re, nuk merr një trup të ri. 
2. Njeriu i jashtëm nuk ndryshon. 

3. Ai e bën njeriun e brendshëm një njeri të ri në Krishtin, një krijesë të re, një krijim të ri. 
 

3. – Ndërgjegjësimi frymëror 
 

1 Thesalonikasve 5:23 
23 Dhe Perëndia i paqes ju shenjtëroftë ai vetë tërësisht; dhe gjithë fryma juaj, shpirt e trup, të ruhet pa të metë për ardhjen 

e Zotit tonë.  
 

1.    Sa më të ndërgjegjshëm bëhemi frymërisht, aq më reale do të bëhen gjërat frymërore për ne. 

2.    Perëndia na udhëheq përmes frymës tonë. 

3.    Bëhu me tepër i ndërgjegjshëm për frymën, më i ndërgjegjshëm për njeriun e brendshëm. 
4.    Ne jemi krijesa frymërore, të krijuar nga Perëndia në Jezusin. 

5.    Besimi është fryma e zemrës. 
 

 4. – Ndryshimi midis frymës dhe shpirtit 
 

Hebrenjve 4:12 
12 Sepse fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese, më e mprehtë se çdo shpatë me dy tehe dhe depërton deri në ndarjen 

e shpirtit dhe të frymës, të nyjeve dhe të palcave, dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës. 
 

1.    Fryma dhe shpirti nuk janë e njëjta gjë. 

2.    Vetëm fjala e Perëndisë mund të ndajë frymën dhe shpirtin. 

3.    Me anë të frymës time unë kontaktoj me botën frymërore, me anë të shpirtit kontaktoj botën intelektuale, me anë të  
       trupit kontaktoj me botën fizike. 
 

1 Korintasve 14:13-14  
13 Prandaj ai që flet një gjuhë tjetër, le të lutet që të mund ta interpretojë, 14 sepse, në qoftë se unë lutem në një gjuhë tjetër, 

fryma im lutet, por mendja ime është e pafrytshme. 
 

Gjoni 7:37-39  
37 Ditën e fundit, në ditën e madhe të festës, Jezusi u çua në këmbë dhe thirri duke thënë: “Nëse dikush ka etje, le të vijë tek 

unë e të pijë. 38 Ai që beson në mua, siç ka thënë Shkrimi, nga brendësia e tij do të burojnë lumenj uji të gjallë”. 39 Por këtë ai 

e tha për Frymën, që do të merrnin ata që do të besonin në të; sepse Fryma e Shenjtë në fakt nuk ishte dhënë ende, sepse 

Jezusi ende nuk ishte përlëvduar. 
 

1. Fryma e njeriut është pjesa e njeriut që lind sërish. 

2. Është njeriu frymëror që bëhet një krijesë e re në Krishtin Jezus. 

3. Shpirti nuk është krijesa më e brendshme. Është fryma, e cila lind sërish dhe ripërtërihet nga Fjala. 
4. Shpëtimi i shpirtit është një proces.  
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        5.     Fryma e një njeriu, njeriu më i brendshëm, njeriu i vërtetë, merr jetën e përjetshme dhe lind sërish.  
                 Por ai duhet të merret akoma me intelektin dhe emocionet e tij (që përbëjnë shpirtin e tij). Ato nuk janë të  
                 lindura sërish; ato duhet të ripërtërihen. 
 

Romakëve 12:2 
2 Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i 

miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullnet i Perëndisë. 

1. Shpirtrat tanë duhet të ripërtërihen ose, thënë ndryshe, të ndryshojnë. 

2. Shpirti i njeriut shpëtohet, ose ndryshohet, kur mendja e tij ripërtërihet me anë të fjalës së Perëndisë. 
3. Është Fjala e Perëndisë që shpëton shpirtrat tanë, ripërtërin mendjet tona dhe ndryshon shpirtrat tanë. 

 

5. – Njeriu i brendshëm duhet të kontrollojë njeriun e jashtëm 
 
Romakëve 12:1  
1 O vëllezër, po ju bëj thirrje, nëpërmjet dhembshurisë së Perëndisë, ta paraqisni trupin tuaj si fli të gjallë, të shenjtëruar, të  

   pëlqyer te Perëndia, që është shërbesa juaj e mënçur.  

• Ne nuk duhet të vdesim për veten, ne jemi bërë një person i ri. Duhet të kryqëzojmë mishin. 
 
1 Korintasve 9:27  
27 madje e mundoj trupin tim dhe e nënshtroj, se mos, pasi t’u kem predikuar të tjerëve, të bëhem për t’u përjashtuar. 

1. Pali ia nënshtroi trupin e tij njeriut të brendshëm. 

2. Njeriu i brendshëm duhet të dominojë mbi njeriun e jashtëm. 

3. Me anë të frymës tënde Perëndia do të të udhëheqë ty. 

 

6. – Si e drejton Perëndia besimtarin e rilindur 
 

Romakëve 8:16  
16 Vetë Fryma i dëshmon frymës sonë se ne jemi bij të Perëndisë,  

1. Të qënit i udhëhequr nga njeriu i brendshëm është rruga kryesore, ose rruga e vetme që Perëndia i udhëheq të 

gjithë fëmijët e Tij. 

2. Një i krishterë nën Dhiatën e Re nuk duhet të kërkojë udhëheqje përmes profetëve. 
3. Të kërkosh udhëheqje përmes profetëve nuk vjen nga Shkrimet. 

4. Shërbesa e profetit të Dhiatës së Re është vetëm për të konfirmuar atë që njerëzit kanë tashmë në frymërat e 
tyre. 

5. Në Dhiatën e Vjetër, vetëm prifti, profeti dhe mbreti ishin të vajosur nga Fryma e Shenjtë për të qëndruar në ato 

                pozicione. 

6. Në Dhiatën e Vjetër, njerëzit kërkonin udhëheqje me anë të profetëve, sepse ai kishte Frymën e Perëndisë. 

7. Në Dhiatën e Re, ne nuk kemi thjeshtë vetëm Frymën e Perëndisë mbi ne, por kemi vetë Atë në ne. 
8. Dëshmitari i brendshëm është po aq mbinatyror sa udhëheqja përmes vizioneve. 

9. Shumë njerëz kërkojnë gjëra spektakolare dhe humbasin të mbinatyrshmen. 
 

7. – Fryma e Shenjtë na drejton përmes frymës tonë 
 
1 Gjonit 5:10 
10 Ai që beson në Birin e Perëndisë ka këtë dëshmi në vetvete; ai që nuk beson te Perëndia, e ka bërë atë gënjeshtar, sepse 

nuk i besoi dëshmisë që Perëndia dha për Birin e tij. 
 

Romakëve 8:14  
14 Sepse të gjithë ata që udhëhiqen nga Fryma e Perëndisë janë bij të Perëndisë. 
 

Romakëve 8:16 
16 Vetë Fryma i dëshmon frymës sonë se ne jemi bij të Perëndisë 

1. Fryma e Shenjtë do të na udhëheqë ne.  
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2. Ne e dimë që jemi fëmijë të Perëndisë, sepse “Fryma e Tij i dëshmon frymës tonë”. 

 

8. – Perëndia jeton në ne me anë të Frymës së Tij 
 

Ezekieli 36:26, 27  
26 Do t’ju jap një zemër të re dhe do të shtie brenda jush një shpirt të ri; do të heq nga mishi juaj zemrën prej guri dhe do t’ju 

jap zemër prej mishi. 27 Do të vë brenda jush Shpirtin tim dhe do të bëj që ju të ecni sipas statuteve të mia, dhe ju do të 

respektoni dhe do të zbatoni në praktikë dekretet e mia. 

 

1. Perëndia ka një mënyrë më të mirë për fëmijet e tij, dhe jo thjesht rastësisht. 

2. Perëndia nuk banon në banesa tokësore (godina). Ai banon në ne. 

 

9. – Perëndia na drejton me anë të dëshmisë së brendshme 
 

Psalmi 18:28  
28 ti në fakt je ai që bën të shkëlqejë llambën time; o Zot, Perëndia im, ti ndriçon errësirën time. 

 

1. Perëndia na udhëheq përmes një zëri të brendshëm, si dhe me anë të një dëshmitari të brendshëm. 

2. Shumë herë ne e injorojmë dëshmitarin e brendshëm. 

3. Kur ne kërkojmë spektakolaren, humbasim të mbinatyrshmen.  
4. Perëndia i udhëheq fëmijët e tij në radhë të parë përmes dëshmitarit të brendshëm. 

 

10. – Njeriu yt i brendshëm ka një zë 
 

Romakët 9:1 
1 Unë them të vërtetën në Krishtin, nuk gënjej dhe jep dëshmi me mua ndërgjegjja ime me anë të Frymës së Shenjtë. 

 

1. Rruga e parë me anë të së cilës Fryma na udhëheq është përmes dëshmitarit të brendshëm. 

2. Rruga e dytë është përmes zërit të brendshëm. 

3. Njeriu i brendshëm, i cili është një njeri frymëror, ka një zë. 

4. Ne e quajmë këtë zë të njeriut të brendshëm “ndërgjegjje”, ose zëri i qetë i ulët. 
5. Fryma jote ka një zë, fryma jote do të të flasë ty. 

6. Kur Fryma e Shenjtë flet, është më autoritare. 

7. Zëri i qetë i ulët është zëri i frymës tonë që flet. 

 

11. – Të drejtohesh nga ndërgjegja 
 

1. Këto gjëra ndodhin në frymën e njeriut, tek njeriu i brendshëm. Ai është në radhë të parë një krijesë e re, një 

njeri krejt i ri në Krishtin. Në radhë të dytë, gjërat e vjetra kanë shkuar, natyra e djallit është larguar. Në radhë të 
tretë, të gjitha gjërat janë bërë të reja në frymë, jo në mendje apo trup. 

2. Tani ai ka natyrën e Perëndisë në frymën e tij, por akoma mban personalitetin që Perëndia i ka dhënë. 

3. Një person që nuk ka lindur sërish nuk mund të ndjekë dot zërin e ndërgjegjjes së tij. Pasi Fryma e tij nuk është 
ripërtërirë. 

4. Kur ti ke brenda teje jetën dhe natyrën e Perëndisë, ndërgjegjja nuk do të të lejojë të bësh çfarëdolloj gjëje. 
 

12. – Ndryshimi midis: të lindësh nga Fryma dhe të mbushesh me Frymën 
 

1. Ka ndryshim midis të qënit i rilindur nga Fryma dhe i mbushur me Frymën. 
2. Një i krishterë i rilindur mund të jetë i mbushur me të njëjtën Frymë që tashmë e ka brenda tij. 
3. Lindja e re është një burim uji në ty, që buron në jetë të brendshme. 

4. Mbushja e Frymës së Shenjtë është lumenj, jo thjesht një lumë. 

5. Bëhet fjalë për përvojën që vjen pas rilindjes kur ti je me Frymën. Dhe si rezultat, nga brendësia më e thellë, ose 

nga fryma, rrjedhin lumenj uji të gjallë.  
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13. – Fryma e Shenjtë brenda teje i di gjërat 
2 Korintasve 6:16 
16 Dhe çfarë marrëveshje ka tempulli i Perëndisë me idhujt? Sepse ju jeni tempulli i Perëndisë së gjallë, sikurse tha Perëndia: 

“Unë do të banoj në mes tyre, dhe do të ec ndër ta; do të jem Perëndia i tyre dhe ata do të jenë populli im”. 
 

1. Fryma e Shenjtë jeton brenda teje. Ai komunikon me ty me anë të frymës tënde, jo drejtpërdrejt me mendjen 

tënde. 
2. Është fryma jote që merr gjërat nga Fryma e Shenjtë dhe pastaj ia kalon ato mendjes tënde me anë të një intuite 

dhe dëshmie të brendshme. 
3. Fryma jote i di gjërat që mendja jote nuk i di, sepse Fryma e Shenjtë është në frymën tënde. 

4. Besimi vjen nga fryma. 

5. Mëso të zhvillosh njeriun tënd frymëror. 
 

14. – Fryma e Shenjtë bind, fryma jote dënon 
 

1 Gjonit 3:20, 21  
20 sepse, po të na dënojë zemra jonë, Perëndia është më i madh se zemra jonë dhe njeh çdo gjë. 21 Shumë të dashur, nëse 
zemra jonë nuk na dënon, kemi siguri para Perëndisë. 
 

1. Fryma e Shenjtë nuk të dënon në rast se gabon si i krishterë. 

2. Është fryma jote që të dënon. 
 

Gjoni 16:7-9 
7 Megjithatë unë ju them të vërtetën: është mirë për ju që unë të shkoj, sepse, po nuk shkova, nuk do të vijë te ju Ngushëlluesi; 

por, po shkova, unë do t’jua dërgoj. 8 Dhe kur të ketë ardhur, ai do ta bindë botën për mëkat, për drejtësi dhe për gjykim. 9Për 

mëkat, sepse nuk besojnë në mua; 
 

1. Jezusi tha që mëkati i vetëm për të cilin Fryma e Shenjtë do të bindë botën, është mëkati i refuzimit të Jezusit 
(Gjoni 16:7-9). 

2. Është pikërisht ndërgjegja jote, zëri i frymës tënde që e di se kur ke gabuar. 
3. Fryma e Shenjtë është aty për të më ngushëlluar, për të më ndihmuar dhe për të më treguar rrugën e kthimit. 

 

Gjoni 14:16-17 
16 Dhe unë do t’i lutem Atit dhe ai do t’ju japë një Ngushëllues tjetër, që do të qëndrojë përgjithmonë me ju, 17 Frymën e së 

Vërtetës, që bota nuk mund ta marrë, sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh; por ju e njihni, sepse qëndron me ju dhe do të jetë në 

ju. 

1. Ndërgjegja jote është zëri i frymës 

2. Bibla flet madje edhe për të krishterë që e kanë ndërgjegjen të ngurtësuar. 
 

1 Timoteut 4:2  
2 që flasin gënjeshtra me hipokrizi, të damkosur në ndërgjegjjen e tyre, 
 

1. Ndjenjat janë zëri i trupit. Arsyetimi është zëri i shpirtit dhe i mendjes. Ndërgjegja është zëri i frymës tënde. 
2. Bazoje besimin tënd tek fjala, jo tek ndjenjat e tua. 

3. Shikoje veten si një i krishterë i rilindur, i mbushur me Frymën, ashtu si Fjala thotë për ty. 

4. Është fryma jote, ajo së cilës Fryma e Shenjtë i jep dëshmi. 
 

15. – Fryma e Shenjtë të sjell gjërat në kujtesë 
 

Gjoni 16:13 
13 Por, kur të vijë ai, Fryma e së vërtetës, ai do t’ju prijë në çdo të vërtetë, sepse ai nuk do të flasë nga vetja, por do të thotë 

gjitha ato gjëra që ka dëgjuar dhe do t’ju kumtojë gjërat që do vijnë. 

  

1. Fryma e Shenjtë ia kalon mesazhin e Perëndisë frymës tënde – qoftë me anë të një dëshmie të brendshme, ose 

me anë të një zëri të qetë të ulët (ndërgjegja jote). 
2. Fryma e Shenjtë do të të tregojë gjërat që do të vijnë.  
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3. Fryma e Shenjtë do të të tregojë dhe Ai do të t’i sjellë të gjitha gjërat në kujtesë në rast se ti do të mësosh të  

                bashkëpunosh me Atë. 
4. Të gjitha drejtimet që jep Perëndia, janë të mbinatyrshme. Por, disa nuk janë aq shume spektakolare. 

 

16. – Fryma e Shenjtë dhe Fjala përputhen 

1 Thesalonikasve 5:21 
21 Provoni të gjitha, mbani të mirën.  

1. Fjala e Perëndisë dhe Fryma e Perëndisë përputhen me njëra-tjetrën. 

2. Kur Fryma e Perëndisë të flet, do të jetë gjithmonë sipas Fjalës së Perëndisë. 

3. Ti mund të gjykosh nëse “zbulesat” janë të vërteta apo të gabuara thjesht duke i gjykuar me anë të Fjalës. 

4. Ne nuk duhet të presim për zëra. Ne nuk duhet të ndjekim zërat. Ne duhet të ndjekim Fjalën e Perëndisë. 
5. Ne nuk duhet të pranojmë çdo gjë pa e hetuar më parë në dritën e Fjalës së Perëndisë. 

 

17. – Rëndësia e ripërtëritjes së mendjes 
 

Fjalët e urta 20,27 
27 Shpirti i njeriut është llamba e Zotit, që vëzhgon tërë skutat më të fshehta të zemrës. 

1. Nëse je një i krishterë i mbushur me Frymën, njeriu yt i brendshëm e ka Frymën e Shenjtë në plotësinë e Tij, jo 
me masë. 

2. Nuk është njeriu i brendshëm që do të bëjë gabime, por njeriu i jashtëm (mishi).  
3. Në rast se ti vazhdon të lejosh mishin tënd që të dominojë mbi ty, ti do të vazhdosh të mos kesh sukses. 
4. Në rast se ti nuk e ripërtërin mendjen tënde me fjalën e Perëndisë, ti do të vazhdosh të mos kesh sukses. 

5. Në rast se ti nuk e ripërtërin mendjen tënde me Fjalën e Perëndisë, mendja apo të menduarit yt i papërtërirë do 
të  vazhdojë të dominojë frymën tënde, dhe kjo do të të mbajë ty akoma një bebe apo një të krishterë mishor. 

 

1 Korintasve 3:1-3 
1 Dhe unë, o vëllezër, nuk munda t’ju flas si njerëz frymëror, por ju fola si njerëz të mishit, si foshnja në Krisht. 2 Ju dhashë 

qumësht për të pirë dhe nuk ju dhashë ushqim të fortë, sepse nuk ishit në gjendje ta asimilonit, madje edhe tani jo, sepse jeni 

akoma të mishit; 3në fakt sepse midis jush ka smirë, grindje e përçarje a nuk jeni të mishit dhe a nuk ecni sipas mënyrës së 

njerëzve?  

• Kur mendja jote është e ripërtërirë me Fjalën, atëherë mendja jote do të bjerë në ujdi me frymën tënde dhe jo 
me mishin tënd 

 

2 Pjetrit 1:4 
4 me anë të të cilave na u dhuruan premtimet e çmueshme dhe shumë të mëdha, që nëpërmjet tyre të bëheni pjestarë të 

natyrës hyjnore, duke i shpëtuar prishjes që është në botë për shkak të lakmisë. 

• Në rast se ne kemi natyrën hyjnore brenda nesh, fryma jonë nuk do të na thotë të bëjmë diçka të gabuar. 
 

18. – Të kërkosh drejtim 
 

Veprat e Apostujve 27:10 
9 Kishte kaluar shumë kohë dhe lundrimi ishte bërë i rrezikshëm, sepse kishte kaluar edhe koha e agjërimit të vjeshtës. Atëherë 

Pali i këshilloi 10 e u tha: “Burra, unë mendoj se lundrimi do të jetë i rrezikshëm e do të humbasim jo vetëm për ngarkesën dhe 

anijen, por edhe jetët tona. Pali tha, “Unë mendoj. . .” Ai nuk  tha, unë kam një zbulesë...”, por tha “ unë mendoj"   
 

1. Pali tha: "Unë e perceptoj. . . "Ai nuk tha, unë kam një zbulesë. Ai tha, unë e perceptoj " 

2. Pali mendonte (konceptonte) me anë të dëshmisë së brendshme. 

3. Ndërsa ne bëhemi më shumë të vetëdijshëm në frymë, ne mësojmë se si të bashëpunojmë më mirë me Atë.   

4. Ndonjëherë disa njerëz marrin drejtim me anë të një vizioni, të tjerë me anë të një engjëlli që i është shfaqur dhe 

u ka treguar se çfarë të bëjnë. 

5. Shpeshherë, ndërkohë që Perëndia përpiqet t’i dëshmojë frymës tonë, ne nuk dëgjojmë sepse duam një vizion 
apo një engjëll. 

6. Ne nuk kemi të drejtë të kërkojmë një vizion apo engjëll. 

7. Ne kemi nevojë t’i shërbejmë Zotit dhe më pas, në këtë atmosferë Fryma e Shenjtë mund të na flasë. 

8. Ai nuk flet për Veten e Tij, por çdo gjë që Ai dëgjon, atë thotë (p.sh. nga Ati tek Jezusi).  
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19. – Të marrësh me anë të profecisë 
 

1 Korintasve 14:1 
1 Kërkoni dashurinë dhe lypni me zemër të zjarrtë dhuntitë frymërore, por sidomos që të mund të profetizoni. 
 

1. “A janë të gjithë apostuj? A janë të gjithë profetë? A janë të gjithë mësues? A bëjnë të gjithë mrekulli?” 

2. Tek Veprat 21:8-14, ka dy gjëra të ndryshme që veprojnë: dhuntia e profecisë dhe shërbesa e profetit. 
3. Nëse dikush profetizon, kjo nuk e bën atë profet. 

4. Dhuntia e profecisë është t’u flasësh njerëzve për ndërtim, nxitje dhe ngushëllim. 

5. Profecia është një shprehi mbinatyrore në një gjuhë të njohur. 

6. Që dikush të jetë profet, duhet të qëndrojë në këtë pozicion dhe ta përdorë atë shërbesë. 

7. Në dhuntinë e thjeshtë të profecisë nuk ka parashikim e apo prognoza. 
8. Një profet ka dhuntitë e zbulesës (fjalën e urtësisë, fjalën e njohurisë, dhe/ose dallimin e frymërave), në 

bashkëpunim me profecinë. 

9. Profecitë ti i gjykon më atë të Fjalës së Perëndisë. 

10. Në rast se profecia nuk është sipas Fjalës së Perëndisë, nuk është e vërtetë. 

11. Profecitë personale ti duhet t’i gjykosh me atë që ti ke në frymën tënde. 
12. Mos e ndërto jetën tënde mbi profecitë apo ta drejtosh jetën tënde me anë të profecive. 

13. Ndërtoje jetën tënde mbi Fjalën. 
 

1 Korintasve 14:32 
32 Frymërat e profetëve u nënshtrohen profetëve. 
 

Veprat 13:2 
2 Dhe, ndërsa po kryenin shërbesën e Zotit dhe po agjëronin, Fryma e Shenjtë tha: “M’i ndani veç Barnabën dhe Saulin për 

veprën për të cilën i kam thirrur.” 
 

1. Ata ishin tashmë të thirrur; ky ishte një konfirmim. 

2. Në rast se profecia nuk merr dëshmim apo të konfirmojë diçka që ti e ke tashmë, mos e prano këtë profeci 
personale. 

 

20. – Të drejtohesh nga një vizion 
 

1. Ndonjëherë Perëndia drejton me anë të vizioneve. 

2. Ka tre lloje vizionesh: vizione frymërore, ekstazë dhe vizione të hapura. 
3. Në një vizion frymëror, ti shikon me sytë e frymës tënde, jo me sytë fizikë. 

4. Lloji i dytë i vizionit është kur dikush bie në ekstazë, ku shqisat e tua fizike pezullohen. 

5. Lloji i tretë i vizionit është një vizion i hapur, ku shqisat e tua fizike janë funksionale dhe vazhdojnë të punojnë. 

 
21. – Mos e ndrydh drejtimin e frymës tënde 

 

1. Pali kishte një perceptim të brendshëm, një paralajmërim të brendshëm, një dëshmi të brendshme që udhëtimi 

do të bëhej i rrezikshëm. 

2. Kjo është mënyra kryesore që Perëndia na drejton. 

3. Fryma e Shenjtë që banon në frymën tonë duhet të komunikojë me ne përmes frymës tonë dhe jo përmes 
mendjes tonë. 

4. Çdokush që e mbyll frymën e tij dhe nuk e dëgjon kurrë, (sepse fryma e njeriut është drita e Zotit), jeta e tij 
rrënohet dhe bëhet pre e lehtë e njerëzve egoistë dhe mashtrues. 

5. Ti nuk duhet të kërkosh drejtim, kur Bibla të ka thënë tashmë se çfarë duhet të bësh. 
6. Bibla të tregon se si të veprosh në çdo rrethanë në jetë. 

 

22. – Trajno, zhvillo dhe eduko frymën tënde 
 

Fjalët e Urta 20:27 
27 Shpirti i njeriut është llamba e Zotit, që vëzhgon tërë skutat më të fshehta të zemrës.  



                                                                                                                                              8 | 8 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 

 

 

 

1. Zoti na ndriçon dhe na drejton nëpërmjet frymës tonë. 

2. Ne jemi qënie frymërore, jo vetëm qënie mendore dhe fizike.  

3. Ne duhet të zhvillojmë frymën tonë, në mënyrë që ajo të bëhet udhëzues më i sigurtë. 

4. Ne kemi zhvilluar trupin dhe shpirtin (mendjen), por e kemi lënë të paprekur shpirtin e njeriut. 

5. Ne e trajnojmë dhe e zhvillojmë frymën tonë njerëzore me anë të: 

                 - Meditimit të Fjalës 

                 - Praktikimit të Fjalës, duke i dhënë Fjalës vendin e parë. 

                 - Duke iu bindur menjëherë zërit të frymës tënde. 

 

Jozueu 1:8 
8 Ky libër i ligjit mos u ndaftë kurrë nga goja jote, por mendohu për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh simbas të gjitha 

atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua, atëherë do të përparosh.. 

 

1. Fjala ne hebraisht “meditoj” ka edhe këtë kuptim: pëshpëris. 

2. Ji një bërës i Fjalës, duke e bërë në çdo rrethanë atë që Fjala të thotë të bësh. 

3. Një lutje plot me shqetësim dhe merak, nuk funksionon. 

 
Filipianëve 4:7 
7 Dhe paqja e Perëndisë, që ia tejkalon çdo zgjuarësie, do të ruajë zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. 

 

1. Ti nuk mund ta kesh këtë paqe tek Filipianët 4:7 pa qenë një bërës i Fjalës.  
2. Ti nuk mund të jesh një bërës i Fjalës dhe të flasësh në mosbesim.  
3. 3.Trajnimi, zhvillimi, edukimi i frymës tonë vjen duke i dhënë Fjalës së Perëndisë vendin e parë në jetët tona. 

4. Fryma jote e re ka jetën dhe natyrën e Perëndisë. 

 

1 Korintasve 14:2  
2 sepse ai që flet një gjuhë tjetër nuk u flet njerëzve, por Perëndisë; sepse askush nuk e kupton, por ai në frymë flet mistere. 

 

1. Është fryma jote që lutet kur ti lutesh në gjuhë. Fryma e Shenjtë ta jep të shprehesh.  

2. Besimi është nga fryma. 

 

 

 

 

 

 

 

Mënyra e parë: dëshmia e brendshme! 
 

Mënyra e dytë: zëri i brendshëm! 
 

Mënyra e tretë është zëri i Frymës së Shenjtë! 
 

 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
 



                                                                                                                                                1 | 4 

Rënia në praninë e Perëndisë. 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
 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 
   

 

(1.13 – Falling In The Presence of God.) 

 (Shkrimet nga ALBB) 

 

A. Historiku. 
 

Fuqia e energjisë elektrike ka qenë gjithmonë në dispozicion që kur Perëndia krijoi universin, por duhej të 

zbulohej dhe kontrollohej, dhe njeriu nuk e dinte se si ta bënte këtë, por sot gëzojmë përfitimet e këtij zbulimi 

- ajo ka qenë gjithmonë aty!  
 

Elektriciteti është fuqia e Perëndisë në sferën natyrore - Ai është autori i çdo gjëje në të 

natyrshmen.  

 Fryma e Shenjtë është fuqia e Perëndisë në sferën frymërore. 
 

A e ke kapur ndonjëherë energjinë elektrike? Do të të trondisë dhe flokët do të ngrihen përpjete dhe do 

përplasesh përtokë, pse? - sepse ke marrë një pushtet të padukshëm. 

• Nuk ishte e pandjeshme - por ishte e padukshme dhe e padëgjuar. 
 

Në sferën frymërore ekziston një fuqi mbinatyrore e Perëndisë e cila është e padukshme dhe e padëgjuar. A 

mendon se është më pak e fuqishme se energjia elektrike? Jo, nuk është. 
 

Pse njerëzit bien nën fuqinë e Perëndisë? Kur natyralja bie në kontakt me të mbinatyrshmen - diçka duhet të 

ndodhë. 
 

Të dhënat e Historisë së Kishës. 
 

Në takimet e John Wesley, themelues i metodizmit - qindra njerëz "binin nga fuqia"siç u bë e njohur. 
 

• Në autobiografinë e Charles Finney, një prezbiterian, ai kujton një nga mbledhjet e tij ku ai ishte duke 

predikuar, njerëzit filluan të binin mbi dysheme dhe pas një kohe mbi 400 njerëz ishin në dysheme nën 

fuqinë e Perëndisë, atëherë ata u lindën përsëri. 

• Në takimet e George Whitfield, një bashkëpunëtor me John Wesley, njerëzit gjithashtu binin nën 
fuqinë e Perëndisë. 

• Në autobiografinë e Peter Cartwright, një predikues metodist, njerëzit binin nën fuqinë e Perëndisë 

ndërsa ai predikonte në mbledhje - si rezultat njerëzit u shpëtuan! 
  

Pse ndodhin këto gjëra? 
 

Njeriu pa Perëndinë është i vdekur shpirtërisht, dhe kjo është arsyeja pse Perëndia e dërgoi Jezusin 

poshtë në tokë.  

Gjoni 14: 9 

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? Njerëzit mund ta shihnin Jezusin me 
shqisat e tyre fizike. 

 

• Njerëzit mund ta shihnin Jezusin me shqisat e tyre fizike. 

• Njerëzit mund të shihnin mrekullitë që bëri dhe gjithashtu të shihnin Perëndinë duke vepruar 

• Ne nuk mund ta shohim Frymën e Shenjtë, ashtu siç nuk mund të shohim erën, por mund të shohim 

rezultatet e erës. 

• Perëndia bën disa gjëra në sferën e të ndjerit kështu që njerëzit të mund ta shohin. 

• Ai e tregon fuqinë e Tij për të lejuar njerëzit të dinë se Ai është duke vepruar 
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B. Lavdia e Perëndisë e manifestuar. 
 

Në disa takime të shërbëtorëve të mirënjohur të ungjillit, ata flasin për një re lavdie që vjen mbi kongregacionin, 

ku njerëzit fillojnë të bien, duke qenë brenda dhe nën ndikimin e Perëndisë (si Ezekieli 1:28, 2: 1-2 ata po 

përjetonin lavdinë e Perëndisë). 
 

Dëshmitë e njerëzve që kanë rënë nën fuqinë, kanë deklaruar se sa shpesh kanë ndodhur dy gjëra; 
 

• Ndërsa fuqia e Perëndisë vjen mbi ta, ata bien dhe vijnë në kontakt me Perëndinë në një mënyrë që ata 

kurrë nuk e kanë patur më parë, ndonjëherë ata kanë një vizitë nga Jezusi, etj. Koha që ata janë mbi 

dysheme mund të zgjasë nga disa minuta në disa orë. 

• Fuqia e Perëndisë dëboi çdo demon ose shëroi çdo sëmundje apo problem fizik. 
 

C. Është rënia nën fuqinë biblike? 

Përgjigja është po. 
 

Gjoni 18: 1-6 
1 Mbasi i tha këto gjëra, Jezusi doli me dishepujt e vet dhe shkoi përtej përroit të Kedronit, ku ishte një kopsht, 

në të cilin hyri ai me dishepujt e tij. 2 Dhe Juda, i cili po e tradhtonte, e njihte edhe ai atë vend, sepse shpesh herë 

Jezusi tërhiqej atje me dishepujt e tij. 3 Atëherë Juda mori një grup ushtarësh dhe rojat e dërguara nga krerët e 

priftërinjve dhe nga farisenjtë, erdhi atje me fenerë, pishtarë dhe me armë. 4 Atëherë Jezusi, duke ditur gjithçka 

që do t'i ndodhte, doli dhe i pyeti: ''Kë kërkoni?''.5 Ata iu përgjigjën: ''Jezusin Nazareas''. Jezusi u tha atyre: ''Unë 

jam!''. Por Juda, që po e tradhtonte, ishte edhe ai me ta. 6 Sapo ai u tha atyre: ''Unë jam'', ata u zmbrapsën dhe 

ranë për dhe. 
 

• Njerëzit mund të thonë se kjo ishte në prani të Jezusit. Jezusi tha tek Mateu 18: 20 ... 
 

Mateu 18:20 

20 Sepse, kudo që dy a tre janë bashkuar në emrin tim, unë jam në mes të tyre'' Nëse njerëzit binin mbrapsht në 

prani të Jezusit, atëherë pse nuk mund ta bëjnë këtë tani? Ai është këtu! 
 

Mateu 28: 1-4 
1 Tani në fund të së shtunave, kur po zbardhte dita e parë e javës, Maria Magdalena dhe Maria tjetër shkuan 

për të parë varrin. 2 Dhe ja, ra një tërmet i madh, sepse një engjëll i Zotit zbriti nga qielli, erdhi dhe e rrokullisi 

gurin nga hyrja e varrit dhe u ul mbi të. 3 Pamja e tij ishte si vetëtima dhe veshja e tij e bardhë si bora. 4 Dhe 

nga frika e tij, rojet u drodhën dhe mbetën si të vdekur. 
 

• Këta ishin ushtarë, njerëz të fortë. 

• Kjo do të thotë se ata ranë, a keni parë ndonjëherë një njeri të vdekur që ngrihet lart?  
 

Mateu 17: 1-6  
1 Mbas gjashtë ditësh Jezusi mori me vete Pjetrin, Jakobin dhe Gjonin, vëllanë e tij, dhe i çoi mbi një mal të lartë, 

në vetmi;2 dhe u shpërfytyrua përpara tyre: fytyra e tij shkëlqeu si dielli dhe rrobat e tij u bënë të bardha si drita. 

3 Dhe ja, iu shfaqën atyre Moisiu dhe Elia, të cilët bisedonin me të. 4 Atëherë Pjetri, duke marrë fjalën, i tha 

Jezusit: ''Zot, është mirë që ne jemi këtu; po të duash, do të ngremë këtu tri çadra: një për ty, një për Moisiun 

dhe një për Elian''. 5 Ndërsa ai fliste akoma, ja një re plot dritë i mbuloi; dhe nga reja u dëgjua një zë që thoshte: 
''Ky është Biri im i dashur, në të jam kënaqur: dëgjojeni!''. 6 Dhe dishepujt, sapo e dëgjuan këtë, ranë me fytyrë 

për tokë  dhe i zuri një frikë e madhe. 
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• Kjo ndodhi në Malin e Shpërfytyrimit, kur Perëndia foli ata ranë nën fuqinë - nuk është çudi që kur Ai 

shfaqet sot mes nesh njerëzit bien. 
 

Veprat 9: 4 
4 Dhe, si u rrëzua përtokë, dëgjoi një zë që i thoshte: ''Saul, Saul, përse më përndjek?''. 
 

Veprat 26:14 
14 Mbasi të gjithë ne ramë përtokë, dëgjova një zë që po më fliste dhe më tha në gjuhën hebraike: "Saul, Saul, 

pse më përndjek? Është e rëndë për ty të godasësh me shkelm kundër gjembave".  
 

• Veprat 9 tregojnë për kthimin e Saulit në rrugën për në Damask, ku ai ra në tokë. 

• Veprat 26:14 thotë se të gjithë ranë, por të tjerët nuk morën ndonjë gjë, por prapë se prapë ata ranë. 

Pse? Ata ranë në kontakt me të mbinatyrshmen. 
 

 

D. Shkrimet e shenjta mësojnë tre lloje rënieje 
 

1. Rënia vullnetare. 

Luka 17:16 
16 Dhe ra përmbys me fytyrë përtokë te këmbët e Jezusit, duke e falënderuar. Ky ishte samaritan. 
 

• kjo është kur ne biem në gjunjë ose me fytyrë vullnetarisht para Perëndisë, për të adhuruar, për t'u 

lutur, për të ndërmjetësuar dhe për të falënderuar. 
 

2. Rënia nën një barrë të rëndë të lutjes. 
 

Mateu 26: 36-39 
36 Atëherë Jezusi shkoi bashkë me ta në një vend, që quhej Gjetsemani, dhe u tha dishepujve: ''Uluni këtu, ndërsa 

unë po shkoj aty të lutem''. 37 Dhe mori me vete Pjetrin dhe të dy djemtë e Zebedeut, dhe  filloi të ndiejë trishtim 

dhe ankth të madh. 38 Atëherë ai u tha atyre: ''Shpirti im është thellësisht i trishtuar, deri në vdekje; qëndroni 

këtu dhe rrini zgjuar bashkë me mua''. 39 Dhe, si shkoi pak përparara me fytyrë për tokë, dhe lutej duke thënë: 

''Ati im, në qoftë se është e mundur, largoje prej meje këtë kupë; megjithatë, jo si dua unë, por si do ti''. 
 

• një barrë e rëndë e ndërmjetësimit mund të bjerë mbi ty dhe të bëjë që ti të biesh me fytyrë. 

 
3. Kur je i pushtuar nga prania e Perëndisë. 
 

Ezekieli 1:28 dhe 2: 1-2   

28 Ashtu siç është pamja e një ylberi në re në një ditë shiu, kështu ishte pamja e atij shkëlqimi që e rrethonte. 

Ajo ishte një shfaqje e shëmbëlltyrës së lavdisë të Zotit. Kur e pashë, u rrëzova me fytyrë dhe dëgjova zërin e 

dikujt që fliste. 1 Dhe më tha: "O bir njeriu, çohu më këmbë, dhe unë do të të flas". 2 Ndërsa ai më fliste, Fryma 

hyri tek unë dhe më bëri të çohem më këmbë, dhe unë dëgjova atë që më fliste. 
 

• Ezekieli kishte një pamje hyjnore. 

• Ai ra nën fuqinë dhe Fryma e Shenjtë e ngriti përsëri. 

• Njerëzit mendojnë se është e lezetshme kur njerëzit bien, prit kur të shohim Perëndinë duke i ngritur 

përsëri në këmbë. 

• Pse u rrëzua ai? Ai u pushtua nga prania e Perëndisë. 

• A e vure re se çfarë pa ai? Ai tha se pa "një shfaqje të shëmbëlltyrës së lavdisë të Zotit. " 
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Kur ata i përkushtuan Tempullin e Solomonit. 
 

2 Kron.5:13-14 
13 dhe kur trumbetarët dhe këngëtarët si një njeri i vetëm bënë të dëgjohet bashkërisht zëri i tyre për të lëvduar 

dhe për të kremtuar Zotin dhe e ngritën zërin në tingullin e borive, të cembaleve dhe të veglave të tjera muzikore 

dhe lëvduan Zotin: "Sepse është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon në përjetësi", ndodhi që shtëpia, shtëpia e 

Zotit, u mbush me një re, 14 dhe priftërinjtë nuk mundën të rrinin për të shërbyer për shkak të resë; sepse 

lavdia e Zotit mbushte shtëpinë e Perëndisë. 
 

Çfarë ishte kjo re? 
 

Lavdia Shechinah e Perëndisë erdhi si një re dhe e mbushi tempullin. 

• Nuk ishte e pandjeshme - por ishte e padukshme dhe e padëgjuar. 

• Ezekieli pa lavdinë dhe ai ra. 

• Lavdia e Perëndisë, reja e Zotit, e mbushi tempullin dhe priftërinjtë nuk mundën të qëndronin. 

 

 

 

 

Quhet "i rënë në frymë" ose "Rënia nën fuqinë" biblike - PO! 

 
 

JEZUSI ËSHTË ZOT!  
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(1.14 – The God Kind of Faith.) 

 
(Shkrimet nga ALBB) 

 

1. Perëndia flet dhe sjell në ekzistencë krijimin - nëpërmjet besimit! 
 

Perëndia flet dhe përdor besimin e Tij për të krijuar imazhin e brendshëm që ishte në brendësi të Tij - le të bëhet dritë 

dhe drita u bë (Zanafilla 1: 1-3) 

• Fjala e Perëndisë na tregon tek Hebrenjtë se botët u krijuan nga një substancë e quajtur besim.  (Heb.11: 1-3)                

 
Heb. 11: 3 
3Me 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. 

 

• Njerëzimi është krijuar në imazhin e tyre - Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë  - kështu që edhe njeriu vepron me Fjalë 

& Besim.  (Zan.1: 26-31)  

2. Jezusi e përdori besimin e tij në shërbesën e tij! 
 

• Ai veproi me besim përgjatë gjithë shërbesës së tij dhe fjala thotë se ai i pëlqeu Atit (Mat.3:17; Marku 1:11; Luka 

3:22), gjithashtu, pa besim është e pamundur t'i pëlqesh Perëndisë. Pse? -Për shkak se është e pamundur që 

Perëndia të të pëlqejë ty pa besim.  (Heb.11:6) 

• Ai shërbeu si një njeri nën Besëlidhjen e Vjetër, jo si bir i Perëndisë, ai na tregoi se çfarë mund të bëjmë edhe ne 

duke përdorur besimin tonë! 

 

Fil.2:7, 8 
7por 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. 

 

• Nëse do të shikosh vullnetin e Perëndisë Atë, shiko shërbesën e Jezusit - Nëse ke parë Jezusin, ke parë Atin - 

(Gjoni 14: 8-10, Gjoni 6:38, Gjoni 8:28) 

 
Gjoni 8:28   Amplified Bible. 
 “….Atëherë Jezusi u tha atyre: ''Kur ta keni lartuar Birin e njeriut, atëherë do të njihni se unë jam, dhe se nuk bëj asgjë prej 

vetvetes, por i them këto gjëra ashtu si Ati më ka mësuar.”      

 

• Jezusi tha se nëse beson në të, edhe ti do të bësh veprat që ai bëri dhe madje edhe më të mëdha. 

• Jezusi u mësonte dishepujve të tij të vepronin në të njëjtën mënyrë si ai - me besim! 

 

Gjoni 14:12 
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. 

 

3. Në Krishtin -ti je një krijesë e re! 
 

• Nëse e ke pranuar Jezusin në jetën tënde si Zot dhe Shpëtimtar, atëherë ti je një "krijesë e re" e aftë për të bërë 

atë që bëri Jezusi! 

 
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. 

• Perëndia i ka dhënë secilit "besimtar të rilindur" një besim jo të çfarëdo llojshëm, por "LLOJIN E BESIMIT TË TIJ"!  
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Rom. 12:3 

3 Sepse, për hirin që më është dhënë, unë i them secilit prej jush të mos e vlerësojë veten më shumë se sa duhet ta 

çmojë, por të ketë një vlerësim të përkorë, sipas masës së besimit që Perëndia i ndau secilit. 
 

• Bibla thotë se ne kemi të njëjtin besim të çmuar si besimi i Jezusit ose i Perëndisë. 
 

2 Pjetrit 1:1 
1 Simon Pjetri, shërbëtor dhe apostull i Jezu Krishtit, atyre që kanë marrë për pjesë një besim të çmueshëm sikurse edhe ne, 

me anë të drejtësisë së Perëndisë tonë dhe të Shpëtimtarit Jezu Krisht: 
 

• Bibla thotë se ne duhet të përshtatemi me imazhin e Birit të Perëndisë. 
 

Rom.8:29 

29 Sepse ata që ai i ka njohur që më parë, edhe i ka paracaktuar që të jenë të ngjashëm me shëmbëlltyrën e Birit të tij, 

kështu që ai të jetë i parëlinduri në mes të shumë vëllezërve. 

 

4. Mos prit për Perëndinë - Ai po pret për ty! 
 

• Nëse je i lindur përsëri, ti je i drejtë në Krishtin - puna është e përfunduar. 
 

Heb.10:38 
38Dhe i drejti do të jetojë prej besimit: por në qoftë se ndokush tërhiqet prapa, shpirti im nuk do të gjejë pëlqim në të''. 
 

5. Bota frymërore dhe bota natyrore! 
 

• Perëndia është frymë dhe Ai jeton në botën frymërore! 

• Edhe njeriu është frymë, por ai është gjithashtu edhe krijesë prej 3 pjesësh që jeton në një botë natyrore ende 

të kontrolluar dhe të ndikuar nga bota frymërore. 
 

1 Thes.5:23 
23 Dhe Perëndia i paqes ju shenjtëroftë ai vetë tërësisht; dhe gjithë fryma juaj, shpirt e trup, të ruhet pa të metë për 

ardhjen e Zotit tonë Jezu Krisht. 

 

• Ne duhet të mësojmë të veprojmë nga njeriu ynë frymëror me anë të besimit duke përdorur fjalën e Perëndisë 

dhe autoritetin që Perëndia na ka dhënë në emër të Jezusit!  

• Ne jemi fëmijët e Tij dhe Ai pret që ne të jemi si Ai! 

• Ti ke një sistem besimi natyror brenda teje, por kur ti rilind, sistemi yt i besimit u shndërrua në një "besimtar" që 

tani mund të besojë atë që ti nuk mund të shikosh me sytë ose me shqisat e tua. Besimi yt u shtua për të qenë 

në gjendje për të vepruar dhe për të besuar për gjërat mbinatyrore si Perëndia. 

 

6. Premtimet merren me anë të besimit! 
 

• Pse besimi është kaq i rëndësishëm për besimtarin - premtimet e Perëndisë janë të trashëguara nga besimi - ti 

duhet të kuptosh se si funksionon sistemi i përdorimit të besimit tënd. 

 
Heb.6:12 
12 që të mos bëheni përtacë, por t'u përngjani atyre që nëpërmjet besim dhe durim trashëgojnë premtimet. 

 

• Premtimet e Perëndisë merren në sferën natyrore kur ne mësojmë të shpallim fjalën e Perëndisë në besim! 

• Ku e marrim ne besimin tonë? Ai vjen nga fjala e Perëndisë! 

 
Rom.10:17 
17 Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. 
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• Nuk vjen nga leximi i Fjalës, por nga dëgjimi i Fjalës! 

• Si funksionon sistemi - duke folur> dëgjuar> veshi natyror> veshi frymëror> tek njeriu frymëror> besimi është 

çliruar> ndërton njeriun frymëror> pastaj çlirohet me fjalë me veprime korresponduese tek problemi ose mali! 
 

Jakobi 2:17 
17 Po kështu është edhe besimi; në qoftë se s'ka vepra, është i vdekur në vetvete. 
 

7. Si veprojmë ne në besimin sipas llojit të Perëndisë. 
 

• Pasi kemi ndërtuar besimin tonë në njeriun tonë frymëror, ne e çlirojmë këtë besim nëpërmjet fjalëve të gojës 

sonë në premtimin e Perëndisë. 

• Jezusi tha te Marku 11: 22-26, se ne duhet t'i flasim malit tonë (ose problemit) në jetën tonë, Perëndia nuk do ta 

bëjë këtë për ne, ne duhet ta bëjmë vetë! 
 

Marku 11: 22-26 
22 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. 

Falja dhe lutja 

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''. 
 

• Jezusi të ka dhënë autoritet për ta bërë këtë! 
 

Mat.28: 16-20 
16 Pastaj të njëmbëdhjetë dishepujt shkuan në Galile, në atë mal që u kishte caktuar Jezusi. 17 dhe, kur e panë, e adhuruan; 

por disa dyshuan. 18 Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë: ''Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. 

19 Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë,20 

dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim 

të botës. Amen. 
 

Marku 16:15-18 
15 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''. 

 

• Fryma e Shenjtë është duke pritur për të bërë që të ndodhin fjalët që ti ke folur, pjesa jote është të flasësh dhe 

të mos dyshosh! 

• Gjithashtu, Jezusi është duke i dëgjuar fjalët e tua, për t'u siguruar që ato të pranohen nga Ati! Ai është 

ndërmjetësi midis nesh dhe Perëndisë Atit. 
 

1 Tim.2:5 
5Në fakt një është Perëndia, dhe një i vetëm është ndërmjetësi midis Perëndisë dhe njerëzve: Krishti Jezus njeri.  
 

8. Si funksionon sistemi. 
 

Ndërtimi i një shtëpie si një shembull; 

• Përdor një plan ose skicë për shtëpinë që do. 

• Merr një ndërtues dhe materiale ndërtimi. 

• Shtëpia ndërtohet për një periudhë kohore sipas planit. 

• Ti nuk e ndalon ndërtimin e asaj shtëpie deri sa ajo të përfundojë. 
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Mali ose problemi në jetën tënde si shembull; 

• Plani ose skica është fjala e Perëndisë ose premtimi i Perëndisë, kjo është korniza që ndërton besimi yt 

nëpërmjet Frymës së Shenjtë. 

• Ndërtuesi është Fryma e Shenjtë dhe materiali ndërtimor është substanca e besimit! 

• Fjala e Perëndisë na tregon se Mbretëria është si koha e mbjelljes së farës dhe korrjes së saj, ka një proces që 

kërkon kohë, çdo gjë që të nevojitet nga Perëndia në jetën tënde, atë duhet ta marrësh nga fjala e 

pakorruptueshme e Fjalës së Perëndisë mbille atë në zemrën tënde dhe pasi ke qëndruar në besim, ajo do të 

prodhojë të korrat e asaj fare! 

• Dyshimi dhe mosbesimi do të shkatërrojnë farën, si dhe do bëjë që të mos kesh më dashuri dhe do të 

lëndohesh! 

 

9. Jezusi, shembulli ynë! 
 

Jeta e Jezusit, shembulli ynë - Bibla thotë se ne duhet të jemi të përshtatur me imazhin e Tij. 

 

1. Ai kaloi shumë kohë në lutje, por ai kurrë nuk foli për problemin; ai luste përgjigjen. Atë që Perëndia tha në 
përgjigje. 

2. Ai foli me kujdes, nuk e shtrembëroi të folurën (pa dyshime dhe pa mosbesim). E folura e Tij gjithmonë kishte të 

bënte me ato që kishte thënë Perëndia. 

3. Ai gjithmonë foli për rezultatet përfundimtare, jo për problemet. Ai kurrë nuk shpalli rrethanat aktuale . Ai 

shpalli rezultatet e dëshiruara. 
4. Ai gjithmonë përdori Fjalën e shkruar të Perëndisë për të mposhtur Satanin. 

 
 
 

FJALA E PERËNDISË E MBJELLË NË ZEMËR, E FORMUAR NGA GJUHA DHE E FOLUR NGA GOJA KA FUQI KRIJUESE. 
 
 
 
 
 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
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(1.15 – Prosperity – This Is Gods Will for all Mankind.) 

 
(Shkrimet nga ALBB) 

Shënim i rëndësishëm (Prosperity) 
 
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", dhe "Shërimin". Gjatë gjithë shkrimeve të shenjta do të gjesh 
bekime financiare 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 begatisë" dhe më pas t'i 
pranosh premtimet me anë të Besimit. 
 
Të paturit një "qëndrim varfërie" është kundër vullnetit të Perëndisë, kundër shkrimeve të shenjta dhe kundër asaj për 
të cilën Jezusi vdiq në "Kryqin" dhe i jep Satanit dhe "Mallkimit" qasje ligjore në jetën e një personi. Prosperiteti (sipas 
mënyrës biblike) është nën "Bekimin" ndërsa varfëria është 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 i 
varfër dhe se kjo qenka ajo që Perëndia dëshiron dhe se Ai qenka kundër njerëzve që kanë para, por kjo nuk është e 
vërtetë dhe është një mashtrim dhe një gënjeshtër, Perëndia është kundër "dashurisë për paranë" dhe çfarë mund të 
shkaktokë kjo tek një person. Varfëria 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 mirëqenies" është përulësia e vërtetë, 
ndërsa të ecësh dhe të veprosh në "Ligjet e Varfërisë" 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 begatisë së Perëndisë, Ai 
nuk do të detyrojë askënd. 

1. Vullneti i Perëndisë është - mirëqenia! 
 

Gjoni 17:17  (Jezusi tha) 
17 Shenjtëroji në të vërtetën tënde. Fjala jote është e vërteta. 

 

Gjoni 10:10 (Jezusi tha) 
10  Vjedhësi nuk vjen veçse për të vjedhur, për të vrarë, dhe për të shkatërruar. Unë kam ardhur që të kenë jetë, e ta 

kenë me bollëk. 

 

3 Gjonit 1: 2 (gjithashtu Psalmi 35:27) 
2 Shumë i dashur, unë dëshiroj që të kesh mbarësi në cdo gjë dhe të gëzosh shëndet të mirë, ashtu si ka mbarësi shpirti 

yt. 

 

Nga 3 Gjonit 1: 2 (Fjala e Perëndisë - E Vërteta) 

• Ne duhet të kemi mbarësi, ashti si ka mbarësi shpirti ynë - mendja, vullneti dhe emocionet. 

• Shpirti ynë duhet të ketë mbarësi para se ne të kemi mbarësi në çdo fushë tjetër të jetës sonë. 

• Bibla thotë se bekimet e Abrahamit janë tonat - ne jemi të bekuar dhe gjithashtu të jemi një bekim për njerëzit e 

tjerë! 

2. Kuptimi i të qenit i bekuar. 
 

Sipas W.E.Vine dhe fjalorit Websters – përkufizimi; 

 

• Do të thotë të bësh të lulëzosh, të bësh të lumtur, të japësh hir, për t'u shenjtëruar në qëllimet e shenjta, për të 

bërë të suksesshëm, për të bërë begati në çështjet e përkohshme që kanë të bëjnë me këtë jetë, për të ruajtur 

dhe mbrojtur.  
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3. Përkufizimi i mirëqenies 

 

1. Përkufizimi i botës; 

• Të kesh fuqi financiare, favor dhe fuqi politike, favorin dhe fuqi sociale dhe forcë ushtarake. 

 

2. Përkufizimi i Perëndisë - që është mirëqenia e vërtetë; 

• Eshtë aftësia për të përdorur aftësitë dhe fuqinë e Perëndisë për të plotësuar nevojat e njerëzimit, pavarësisht 

se çfarë mund të jenë këto nevoja. 

 

3. Një tjetër përkufizim; 

• Të shkëlqesh në diçka të dëshirueshme. 

 

4. Prosperiteti është për njeriun në tërësi. 
 

4.1. - Mirëqenia frymërore: 

• Të lindësh përsëri. (Rom 10:9,10, 2 Kor. 5:17)                                                                                         

• Të mbushesh me Frymën e Shenjtë. 

• Të jesh një dëshmitar për Perëndinë dhe të bësh që edhe të tjerët të lindin përsëri.  (Mk 16:15-16)                                                                                                                                      

• Të jesh i lirë nga fuqia e mëkatit dhe nga ligji i mëkatit dhe vdekjes.  (Rom 8: 2) 

 

4.2. - Mirëqenia e shpirtit: 

• Të kesh një mendje në paqe, të lirë nga shqetësimi, të ripërtëria nga Fjala.  (Fil. 4: 6-7)         

• Të kemi vullnetin tonë në përputhje me atë të Perëndisë. 

• Të kemi emocionet tona të balancuara dhe në kontroll.  19 Kjo shpresë që kemi si një spirancë e shpirtit ..., (Heb. 

6:19) 

 
4.3. - Mirëqenia fizike - 2 fusha: 
 

• A. Shëndeti - shërim hyjnor, shëndeti, jeta.  (1 Pjetri 2:24, Mk 16: 15-20, Jakobi 5: 16-18)                                                                                                              

• B. Pasuria - pa borxhe dhe duke dhënë, siç thotë Perëndia.  (2 Kor. 9: 8, Luka 6:38, Efes. 6:8)                                                                         

 

5. Pasuria - a është vullneti i Perëndisë për njeriun? 
 

• Vullneti i Perëndisë që nga fillimi - Kopshti i Edenit - Furnizimi dhe mirëqenia! 

• Perëndia krijoi gjithçka për njerëzimin, për të përmbushur nevojat e tij. 

• Perëndia i dha sundimin njerëzimit mbi të gjithë tokën, dhe gjithçka në të, duke përfshirë edhe kafshët. (Zan.1: 

26-31) 

 

6. - Rënia e njerëzimit në mëkat. 
 

• Perëndia tha: mos hani nga pema e njohjes së së mirës dhe të së keqes. (Zan. 2: 16,17)                                                                                               

• Njeriu nuk u bind Perëndisë dhe mëkati hyri, njeriut detyrohet të largohet nga furnizimi i Perëndisë dhe 

vullneti i Tij i përsosur.  (Zan.3:6, Zan.3:17-24)                                                                                                                                    

• Satani ia merr sundimin njerëzimit.  (Lk 4:6)                                                                                                           

• Njeriu bie nga jeta frymërore në vdekjen frymërore, njeriu kalon përsëri nga jeta frymërore e Perëndisë në 

vdekjen frymërore, natyra e satanit / njerkut. 

• Njeriu bie nga mirëqenia e plotë në varfëri të plotë. 

• Nëpërmjet mëkatit - vdekja dhe "mallkimi" hyjnë në botë dhe çdo gjë bëhet e mallkuar.  
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7. - Marrëdhënia ndërmjet Perëndisë dhe njeriut të rënë. 
 

• Perëndia (furnizuesi) i ndarë nga krijimi i Tij - njeriu. 

• Perëndia vazhdon ta bekojë njeriun aq sa është e mundur. 

• Perëndia pa për një mënyrë për t'u kthyer përsëri në tokë për të rregulluar marrëdhënien dhe për të siguruar 

edhe një herë - Ai kërkoi një njeri i cili do ta besonte Atë dhe do t'u bindej urdhrave të Tij. 

 

8. A ishte Noeu i begatë? Po! 
 

• Kur përmbytja e Madhe erdhi në tokë, ai mori në zotërim çdo gjë me vlerë në tokë - ai mori me vete pasurinë e 

botës. 

• Noeu dhe jeta e familjes së tij u shpëtuan nga Perëndia = mirëqenie. 

• Noeu në kohën e përmbytjes ishte njeriu më i begatë mbi faqen e dheut. (Zan. 6 dhe 7)                        

• Perëndia po e bekonte akoma njeriun, aty ku mundte. 

 

9. A ishte Abrahami i begatë? Po! 
 

• Perëndia më në fund gjen një njeri me të cilin të bënte një besëlidhje (kontratë) për t'i sjellë bekimet përsëri në 

tokë. 

• Abrahami beson te Perëndia dhe bëhet i bindur për të ndjekur Fjalën dhe urdhërimet e Tij. (Rom 4:18-20)                               

• Perëndia i jep Abrahamit premtimin e shumë bekimeve. (Zan. 17:1-8) 

• Perëndia e ndryshon emrin Abram në Abraham, babai i shumë kombeve. 

• Abrahami dhe Sara patën një fëmijë kur e kishin kaluar moshën për bërjen e fëmijëve. (Zan.17)                                                   

• Perëndia e bekoi aq shumë Abrahamin sa atij iu desh të ndahej nga nipi i tij Lot, për shkak se kopetë dhe 

zotërimet e tyre u bënë kaq të mëdha.  (Zan. 13:2-6)                                                                                                       

• Abrahami vdes në moshën 175 vjeçare dhe Bibla thotë se ai ishte i begatë. (Zan. 25:7-8)                                     

 

10. A mbaroi mirëqenia tek Abrahami? - Jo! 
 

• Djali i Abrahamit, Isaku, lulëzoi gjatë zisë së bukës në vendin në të cilin jetonte. Perëndia i tha atij të mos 

shkonte në Egjipt (botë), por t'i besonte Perëndisë.  (Zan.26:1-6) 

                                                                                          

• Perëndia e tha këtë për shkak të betimit që iu betua atit të tij Abraham, se bekimet dhe favoret do të ishin të 

tijat.  (Zan. 26: 2-3)      

                                                                                                                                    

• Isaku mbjell në kohën e zisë së bukës dhe fara e tij prodhon 100 herë në të njëjtin vit.  (Zan.26:12) 

                                                                              

• Isaku kishte prona të mëdha, kope dhe puse ujit, sa që Filistejtë e kishin zili.  (Zan.26:13-14) 

                                                                                   

11. A përfundoi mirëqenia tek Isaku? - Jo! 
 

• Jakobi gjithashtu kishin pasuri të mëdha, dhe ai e pranoi se Perëndia ishte ai që e bëri të pasur. (Zan. 33: 5) 

 

12. A mbaroi mirëqenia te Jakobi? - Jo! 
 

• Nipi i madh i Abrahamit, Jozefi, ishte aq i bekuar saqë ai u rrit në begati dhe në favor.  
• Jozefi filloi si skllav në Egjiptin e paperëndishëm dhe duke qenë se ai ishte pasardhja e Abrahamit përfundoi 

duke kursyer të gjithë kombin e Egjiptit nga 7 vite zije buke.  

• Jozefi u bë njeriu i dytë më i fuqishëm në Egjipt (në botën e njohur), i dyti pas faraonit.  

• Ai kishte favor nga faraoni dhe mbante unazën e tij - Jozefi kishte kontroll mbi të gjithë ushqimin në botën e 

njohur të asaj kohe. (Zan. 41: 55-57)                                                                                                                  
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13. Çfarë ndodhi me brezat e ardhshëm? 
 

• Njerëzit e Perëndisë harruan premtimet e tyre të besëlidhjes (kontratës) me Perëndinë dhe përfunduan në 

skllavëri në Egjipt (në botë) dhe Faraoni (një lloj djalli) dhe ata u bënë skllevër të sistemit botëror. 

• Njerëzit e Perëndisë i humbën bekimet dhe begatinë e tyre - sepse harruan premtimet e tyre - besëlidhjen e 

tyre. 

• Në vend që të jetonin në pasuri, liri dhe pushtet, siç bënë paraardhësit e tyre, ata u reduktuan në skllevër. 

• Për më shumë 400 vjet bijtë e Izraelit ishin në robëri - pse? Sepse harruan kontratën e tyre ose nuk e dinin më. 

• Sot edhe ne kemi ardhur në skllavërinë e sistemit financiar negativ që vepron në botë ashtu siç bëri Izraeli - ne 

kemi harruar premtimet që Perëndia na ka dhënë neve nëpërmjet Abrahamit ose na kanë mësuar gabim! 

14. A e harroi Perëndia Izraelin në Egjipt? - Jo! 
 

• Perëndia ngriti një njeri të quajtur Moisi për të shpëtuar popullin e Tij nga Egjipti (sistemi botëror). 

• Perëndia i thotë Moisiut që ta kujtojë popullin e Tij për Premtimet e Tij dhe gjithashtu të mos e shkelin Fjalën e 

Tij. 

• Izraeli çlirohet nga Egjipti me shenja dhe mrekulli. 

• Perëndia i drejton ata për të marrë gjithë arin dhe argjendin (pasurinë e Egjiptit ose të botës) = kjo është 

mirëqenie! 

15. Toka e Kanaanit - vullneti i Perëndisë për popullin e Tij! 
 

• Toka e Kanaanit (toka e premtuar), një vend ku rrjedh qumësht dhe mjaltë, është akoma vullneti i Tij për ne sot 

- vendi ynë i Kanaanit janë premtimet e Perëndisë që gjenden në Fjalën e Tij. 

• Perëndia premtoi një vend që rrjedh me furnizim, begati dhe bekime dhe të gjithçka që duhej të bënte populli 

ishte të ndiqte Fjalën e Tij dhe t'i bindej Atij. 

• Pas largimit nga Egjipti, Izraeli përsëri nuk e pranoi Perëndinë dhe qëndroi në shkretëtirë për 40 vjet derisa brezi 

i pabindur u zhduk - normalisht udhëtimi ishte vetëm rreth 11 ditë. 

16. Vullneti i Perëndisë në Dhiatën e Vjetër. 
 

• Gjatë gjithë Dhiatës së Vjetër, mund të shihet vullneti i Perëndisë për njerëzimin - mirëqenie përmes bindjes 

ndaj Fjalës së Tij! 

• Bekimet erdhën përmes Abrahamit dhe zbritën dhe vazhduan tek çdo farë pas tij. 

• LiP 28: 15-65 tregon mallkimin dhe LiP 28: 1-14 liston bekimet. 

• Gjoni 10:10 thotë se Satani vjen për të vjedhur, vrarë dhe shkatërruar, dhe Jezusi vjen për të dhënë jetë. Satani 

është autori (ose krijuesi) i varfërisë, sëmundjes dhe vuajtjes. Heb. 12: 2a thotë se Jezusi është autori dhe 

përfunduesi i besimit tonë. 

17. A ishte Jezusi i begatë? - Po! 
 

• Në fillim, shohim se Jezusi lindi në një stallë, jo sepse prindërit e tij ishin të varfër - por sepse nuk kishte dhoma 

të disponueshme në qytet sepse ishte plot. 

• Dijetarët erdhën tek Jezusi në moshën 2 vjeçare në shtëpinë ku prindërit e tij ishin duke qëndruar - jo në një 

stallë.  

• Tre dijetarët ishin mbretër - ata hapën thesaret e tyre për Jezusin për të krijuar ose për të treguar 2 gjëra 

nëpërmjet dhuratave; 

1. Atë që mbretërit mendonin për Jezusin. 

2. Çfarë Jezusi do të mendonte për Mbretërit. 

• Dhuratat e tyre themeluan cilësinë dhe mbretërimin e fushës së Jezusit. 

• Jezusi ishte njohur dhe themeluar si mbret në moshën 2 vjeçare. 

• Shërbesa e Jezusit ishte mjaftueshëm e madhe për të patur një thesarmbajtës për t'u kujdesur për paratë - 

mjaftueshëm edhe për Judën për të vjedhur para, sepse Bibla thotë se ai ishte një hajdut. 

• Shërbesa e Jezusit ishte mjaft e madhe për të pasur një staf prej 12 personash me orar të plotë dhe skuadra 

mbështetëse, të cilët shkonin përpara për të përgatitur gjërat - ata të gjithë kishin nevojë për ushqim. 

• Gjoni 4: 8 thotë se dishepujt e tij kishin shkuar për të blerë mish, gjë që kushtone para. 
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• Jezusi mbante një tunikë të endur nga lart- poshtë - që tregon cilësinë e veshjes - një cilësi të tillë vishnin vetëm 

mbretërit dhe tregtarët e pasur. 

• Para se Jezusi të shkonte në kryq, një grua derdhi parfum me një vlerë të llogaritur prej 8,000 dollarësh tek 

këmbët e tij, për ta bekuar atë - Jezusi nuk e qortoi (ai nuk kishte mentalitet të varfëri), por dishepujt e tij e 

qortuan. 

• E pra, mund të thuash që Fjala e Perëndisë thotë se Jezusi u bë i varfër, por Fjala thotë më shumë 

 
2 Kor.8:9 
 9 Sepse ju e njihni hirin e Zotit tonë Jezu Krisht,  i cili, duke qenë i pasur, u bë i varfër për ju, që ju të bëheni të pasur me 

anë të varfërisë së tij. 

 

• Kuptimi është që pasuritë që Ai kishte në qiell po krahasoheshin me pasurinë e tij në tokë. 

1. Që nga momenti kur Ai la qiellin për të ardhur në tokë, gjithçka që kishte në tokë ishte varfëri krahasuar me 

atë që kishte në qiell. 

2. Zoti ynë Jezus la lavdinë e pasurisë në qiell dhe hyri në varfërinë e tokës, që ne të bëhemi trashëgimtarë të 

përbashkët. 

• Çdo gjë ishte ende duke pritur për të në qiell. 

 

18. Si ndikon kjo te ty si një besimtar i Dhiatës së Re? 
 

18.1. E dhjeta është lidhja jote me çlirimin e "bekimit". 
• Në Mbretërinë e Perëndisë, e dhjeta është një mënyrë jetese - (dhënia dhe marrja)  

• E dhjeta është mënyra se si e nderojmë ne Perëndinë dhe si aktivizojmë bekimin e Tij në jetën tonë.  

• Ne zgjedhim për të vepruar në bekimet e Perëndisë apo në mallkimet e botës. (LiP. 30: 19-20) 

• E dhjeta e mban zemrën tonë të lirë nga dashuria për paranë dhe na mban të varur nga Perëndia! 

 

18.2. A duhet të jap të dhjetën si i krishterë? 

• Ne shohim një përfaqësim të së dhjetës shumë herët, deri tek kopshti i Edenit - përpara "Ligjit" (Zan.2:16-17) 

• Perëndia i tha Adamit se ai mund të hante nga çdo pemë, përveç njërës, sepse ajo i përkiste Atij. 

Zan.4:4-5 
4 por Abeli i ofroi edhe ai të parëlindurit e kopesë së tij dhe yndyrën e tyre. Dhe Zoti e çmoi Abelin dhe dhuratën e tij, 5 por 

nuk çmoi Kainin dhe ofertën e tij. Dhe kështu Kaini u pezmatua shumë dhe fytyra e tij mori një pamje të dëshpëruar. (ALBB) 

• Frytet e para të ofruara nga Kaini dhe Abeli. 

• Një pjesë e të gjitha të ardhurave tona i përket Perëndisë (Lev 27: 30-32). E dhjeta nënkupton 1 x të dhjetën e të 

ardhurave tona (para tatimit), kjo i përket Perëndisë. Abrami e solli të dhjetën e tij te kryeprifti dhe Melkisedeku 

dha bekimin e Perëndisë mbi të.  (Zan. 14:18-23) 

• Perëndia nderon një premtim për dhënien e të dhjetës, njësoj si vetë e dhjeta (Zan.28:18-22) 

• Kur ti e sjell të dhjetën tënde në kishë, ti ia sjell atë Jezusit, "Kreut të Kishës", priftit tënd të lartë.  

• Jezusi pastaj e zgjeron bekimin për ty, ashtu siç bëri Melkisedeku për Abramin. 

• Bekimi që vjen nga e dhjeta të çon në një rrugë drejt suksesit dhe mirëqenies. 

18.3. Në Dhiatën e Vjetër kishte një ligj për të dhjetën 
          (Ligji i përtërirë 14:22-29-Fitimi dhe Kafshët) 

• Jezusi erdhi për të përmbushur ligjin, jo për ta shkatërruar. (Mat 5:17-20)                                                                          

• Dashuria plotëson kërkesat e Besëlidhjes së Vjetër dhe plotëson ligjin. (Rom 13:10)     
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18.4. Perëndia dëshiron që dashuria jonë për atë të jetë motivimi ynë për të dhënë të dhjetën.  

• Abrami dha të dhjetën nga dashuria dhe mirënjohja e Tij ndaj Perëndisë, jo nga detyrimi.  

• Ti duhet ta shohësh të dhjetën si një mundësi për t'i treguar Perëndisë dashurinë dhe mirënjohjen tënde.  

• Jezusi nuk dha urdhër për të dhjetën, sepse ligji i dashurisë e kishte të përfshirë të dhjetën.  

• Duaje Perëndinë aq shumë sa që e dhjeta të bëhet automatike për ty.  

18.5. E dhjeta: çelësi i fuqizimit të Mbretërisë  
 

LiP. 30:19-20            (E drejta për të zgjedhur)  

Lev 27:30.                 (Gjithë e dhjeta - Është e Shenjtë)  

Zan. 12:1-4.              (Bekimi i premtuar Abramit nga Perëndia)  

Zan. 13:1, 2.             (Abrami - i pasur në bagëti, argjend, ari)  

Zan. 14:18-20.         (Melkisedeku bekon Abramin - ai dha të dhjetën)  

Zan. 28:18-22.         (Jakobi i premton Perëndisë për të dhënë një të dhjetën) 

Zan. 31:13.               (Perëndia e kujton Jakobin për zotimin e tij ndaj Perëndisë) 

Zan.01:22, 28.          (Perëndia shpall "Bekimin" mbi njerëzimin)  

Zan. 9:1, 26.             (Perëndia shpall "Bekimin" tek Noeu / bijtë)  

Gal 3:13-14              (Krishti na shpengon nga "Mallkimi" në "Bekimin e Abrahamit". 

Heb. 6:20-28            (Jezusi sipas rendit të Melkisedekut) 

 
Perëndia ka vendosur para çdo qenieje njerëzore të drejtën për të zgjedhur. Ti mund të zgjedhësh jetën ose vdekjen, 

bekimin ose mallkimin, mënyrën e Perëndisë për të bërë gjërat ose mënyra e botës. E dhjeta nuk ka kuptim për botën, 

por është mënyra e Perëndisë për të lidhur popullin e Tij me bekimin.  

 

 

18.6. Ti ke të drejtë të zgjedhësh  
LiP. 30: 19-20  
Unë marr sot si dëshmitarë kundër teje qiellin dhe tokën, që unë të kam vënë përpara jetës dhe vdekjes, bekimit dhe 

mallkimit; zgjidh, pra, jetën që të mund të jetoni ti dhe pasardhësit e tu, 20 dhe të mund ta duash Zotin, Perëndinë tënd, 

t'i bindesh zërit të tij dhe të qëndrosh i lidhur ngushtë me të, sepse ai është jeta jote dhe gjatësia e ditëve të tua, kështu që 

ti të mund të jetosh në vendin që Zoti u betua t'u japë etërve të tu: Abrahamit, Isakut dhe Jakobit". 

• Çdo ditë mund të zgjedhësh bekimin e Perëndisë ose mallkimin. 

• Ti mund të shkosh në rrugën e botës ose të ndjekësh Mbretërinë e Perëndisë.  

18.7. Fuqizimi i Mbretërisë fitohet nëpërmjet të Dhjetës. 

• Dhjetë për qind e gjithë të ardhurave të tua (para tatimit) i takon Perëndisë. (Levitiku 27:30)                                                            

• E dhjeta është rruga për të ruajtur rrjedhën e bekimeve të Perëndisë dhe për të mbetur në paqe. 

• Perëndia premtoi ta bekonte Abrahamin për shkak të bindjes së tij. (Zan.12: 1-4) 

• Bekimi nuk është makina, shtëpia, paratë, etj; këto gjëra janë rezultat i bekimit.  

• Bekimi të jep aftësi mbinatyrore për të kapërcyer rrethanat negative.  

• Bindja lind bekimin.  

• Bindja e pjesshme dhe bindja e vonuar janë përsëri mosbindje.  

• Abrahami iu bind Perëndisë dhe u bë shumë i pasur. (Zan.12:4, 13:1-2)  
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18.8. Bekimi - i vendosur përgjithmonë në jetën e Abramit kur ai i paraqiti të dhjetat Melkizedekut  
          (Zan. 14:19, 20). 

• Ibrahimi i dha Melkisedekut të gjitha të dhjetat nga ato që kishte fituar në betejë (Zan. 14:20) 

• Jakobi, nipi i Abrahamit, i bëri një zotim Perëndisë për të dhënë të dhjetën dhe Perëndia e themeloi atë në 

bekimin e Tij. (Zan. 28:18-22)  

• Perëndia kujtoi zotimin që kishte bëri Jakobi dhe ia kujtoi këtë.  ( Zan. 31:13) 

 

18.9. Perëndia bekoi njerëzimin duke folur fjalë bekimi 
          (Zanafilla 1:22, 28). 

• Adami dhe Eva u shkëputën nga bekimi i Perëndisë kur mëkatuan në Kopshtin e Edenit.  

• Mëkati bllokoi bekimin deri në kohën e Noeut.  

• Perëndia e bekoi përsëri Noeun dhe bijtë e tij.  (Zan. 9:1)                                                       

• Bekimi u kalua nëpër breza, nga Abrahami te Jezusi, nga Jezusi te "Besimtari"! 

18.10. Nëpërmjet Jezusit - ne jemi pjesëmarrës në bekim  
             (Gal 3:13-14). 

• Jezusi është Kryeprifti ynë përgjithmonë, prandaj kur japim të dhjetën, ia japim Atij.  

• Ashtu si Abrahami solli të dhjetën e tij tek Melkisedeku, ne i paguajmë të dhjetat tona Jezusit dhe marrim 

bekimin. (Heb 6:20- 7:16)  

• Kur ti paguan të dhjetat e tua, ia paraqet ato Jezusit dhe përjetoni bekimin si shkëmbim.  

(LiP. 8: 17-18) 

17 Ruhu, pra, të thuash në zemrën tënde: "Forca ime dhe fuqia e dorës sime m'i kanë siguruar këto pasuri". 18 "Por kujto 

Zotin, Perëndinë tënd, sepse ai të jep forcën për të fituar pasuri, për të ruajtur besëlidhjen për të cilën Ai iu betua etërve 

të tu, ashtu siç është në fuqi sot.  

 

• Kur të bëhesh i pasur mos harro nga ku erdhi pasuria jote. (LiP. 8:17-18) 

• I përket e gjitha Perëndisë gjithsesi! 

• Duhet "Besim për të dhjetën" - për të mos dhënë të dhjetën nuk duhet "besim". 

• E gjithë Mbretëria është e bazuar në besim dhe në dhënie si dhe në marrje. (Gjoni 3:16)                                                                                                       

• Perëndia nuk është duke u përpjekur për të të ndarë ty nga paratë e tua dhe të të bëjë të varfër, Ai është duke u 

përpjekur të të lidhë me ty "Fuqizimin e Bekimit" për të të dhënë  "begatinë dhe bollëkun". 

• E dhjeta është transaksioni yt në fushën "natyrore" që të lidh ty me "të mbinatyrshmen" e cila pastaj çliron 

"Bekimin" në të natyrshmen. 

•  Vrasja e parë në historinë e njeriut ishte kur Kaini vrau Abelin për shkak të Dhjetës (frytet e para). (Zan.4:15) 

• Ty të është dhënë nga Perëndia e drejta për të marrë vendimin përfundimtar. 

• E dhjeta ishte para Ligjit që ishte dhënë. 

• Një zotim ndaj varfërisë është drejtpërdrejt kundër Fjalës së Perëndisë dhe sakrificës së Jezusit në kryq. 

• Të pranosh dhe të ecësh në varfëri nuk është përulësi, por në të vërtetë të ecësh në krenari! 

• Bota nuk do të ecë në varfëri dhe nuk do ta pranojë Perëndinë tonë nëse ata mendojnë se Ai është një Perëndi i 

varfërisë. 

• Si mundet një i krishterë të jetë një bekim për botën nëse ata nuk bekohen fillimisht nga Zoti. 

• Satani është autori i varfërisë, mungesës dhe borxhit. 

• Shiu nga qielli në tokë është falas, por duhen para për ta sjellë ujin në shtëpitë e njerëzve, Ungjilli është blerë 

nga gjaku i Jezusit, por është falas dhe i disponueshëm dhe edhe ai gjithashtu ka nevojë për para për ta sjellë atë 

në shtëpitë e njerëzve. 
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Një Shënim Përfundimtar. 

 
Satani e ka mashtruar Kishën dhe Trupin e Krishtit për të pranuar një "doktrinë të varfërisë" dhe për të 
hedhur poshtë atë që fjala thotë për "mirëqenien e vërtetë" - sipas asaj që thotë Perëndia. Nëpërmjet "fesë 
dhe traditës" armiku e ka bërë Kishën të mendojë që të ecësh në varfëri është një pozitë e shenjtë dhe e 
përulur që kërkohet nga Perëndia, por asgjë tjetër nuk mund të jetë më larg së vërtetës! Është dashuria për 
paranë ajo që Perëndia e sheh si rrënjën e të gjitha të këqijave, jo paratë në vetvete. Kur një besimtar i jep 
të dhjetat dhe oferta Perëndisë, besimtari mbetet i varur (i përulur) te Perëndia, si burimi i tij i furnizimit 
dhe puna e ndërtimit të Mbretërisë së Perëndisë mund të kryhet. Fjala e Perëndisë thotë se Pasuria e të 
ligjve (e padrejtë - nuk është e lindur përsëri) është e vendosur për të Drejtin (të drejtin - besimtari i lindur 
përsëri), por kjo mund të merret vetëm duke vepruar në të vërtetën e asaj që thotë Fjala e Perëndisë, në 
Besim, në autoritetin e Besimtarit! 
Varfëria, mungesa dhe borxhi (mallkimi) hynë në krijimin e Perëndisë nëpërmjet veprës së mëkatit të kryer 
nga Adami dhe Eva dhe janë rezultat i drejtpërdrejtë i "mallkimit" dhe jo një gjykim i dhënë nga Zoti mbi 
njerëzimin. 
Perëndia nuk mban njeri me hatër, prandaj, atë që Ai bëri në Dhiatën e Vjetër Ai gjithashtu do ta bëjë për 
besimtarin e sotëm të Dhiatës së Re, por Ai ka zgjedhur të punojë brenda ligjeve të Tij nëpërmjet Fjalës së 
Tij nëpërmjet fuqisë së besimit. Prandaj është e rëndësishme të njihen këto ligje të mirëqenies, të dihen se 
si funksionojnë ato dhe pastaj të veprosh në to. 
 
Para se Perëndia t'i besojë dikujt financat e Mbretërisë, Ai së pari vendos parimin e "Të Dhjetave dhe 
ofertave" - 10% të zë ardhurave të tua, 100% të zemrës tënde! 
 
 

Është vullneti i Perëndisë për njerëzimin që të jetë i begatë, jashtë borxhit dhe pa mungesa për çdo 
fushë të jetës - 

Fryma / Shpirti / Trupi / Financat /Ana sociale / Martesa / Familja / Shërbesa. 
 

 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
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(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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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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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. 
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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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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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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 

22 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''.  

 

 

 

• 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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(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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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) 
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.  

 
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) 
15 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''. 

 
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 ngadalë-

ngadalë 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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(1.18 - Living In The Supernatural - Naturally) 

 
(Shkrimet nga ALBB) 

 
Shkrimet bazë: 
Gal. 5: 16-18 
(Ecja në Frymë) 
16. Dhe unë them: Ecni sipas Frymës dhe nuk do ta përmbushni dëshirat e mishit, 17 sepse mishi ka dëshira kundër Frymës, 

dhe Fryma ka dëshira kundër mishit; dhe këto janë të kundërta me njëra-tjetrën, që ju të mos bëni ato që dëshironi. 18 Por 

në qoftë se udhëhiqeni nga Fryma, ju nuk jeni nën ligj. 

 

2 Kor. 4:18  

18. Ndërsa ne nuk i drejtojmë sytë ndaj gjërave që duken, por ndaj gjërave që nuk shihen, sepse gjërat që duken janë për 

një kohë, kurse ato që nuk shihen janë të përjetshme. 

 

•  Sfera frymërore është sfera e përjetshme, ajo është e përhershme dhe nuk mund të ndryshojë, por gjithçka në 

sferën natyrore është e përkohshme dhe mund të ndryshojë. 

• Si?  Duke e ditur kush dhe çfarë ne jemi dhe duke vepruar në frymën dhe në Fjalën e Perëndisë! 
 

1. Ç'është saktësisht njeriu? 
 

Zanafilla 1: 26-27    

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 sipas shëmbëlltyrës së vet, sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë; Ai krijoi mashkullin e femrën. 

 

• Thote se Perëndia na bëri në imazhin e tij dhe që të ketë autoritet mbi të gjithë tokën. 

• Njeriu është krijuar në tre pjesë, Ai është një frymë, ai ka një shpirt (mendje, vullnet dhe emocione) dhe ai jeton 

në një trup (1 Thes.5:23) 

 

1 Kor. 15:44-49 
44. Mbillet trup natyror dhe ringjallet trup frymëror. Ka trup natyror, ka edhe trup frymëror. Ekziston një trup natyror, dhe 
një trup frymor. 45 Kështu edhe është shkruar: ''Njeriu i parë, Adami, u bë shpirt i gjallë; por Adami i fundit është Frymë që 

jep jetë. Adami i fundit u bë një frymë jetëdhënëse.  46 Por frymërori nuk është më parë, por përpara është natyrori, pastaj 

frymërori.   47 Njeriu i parë i bërë prej dheu, është tokësor; njeriu i dytë është Zoti nga qielli.  48 Siç është tokësori ashtu 

janë dhe tokësorët; dhe siç është qiellori, të tillë do të jenë edhe qiellorët. 49 Dhe sikurse mbartëm shëmbëllimin e tokësorit, 

do të mbartim edhe shëmbëllimin e qiellorit. 

 
1 Thes.5:23   

23 Dhe Perëndia i paqes ju shenjtëroftë ai vetë tërësisht; dhe gjithë fryma juaj, shpirt e trup të ruhet pa të metë për ardhjen 

e Zotit tonë Jezu Krisht. 

 

• Rendi hyjnor është 1. fryma, 2. shpirti dhe 3. trupi juaj, fryma jote duhet të jetë në fronin e jetës tënde dhe jo të 

tjerat. 

• Njeriu është krijuar të veprojë natyrshëm në frymë. 

• Njerëzit vendas që nga aborigjenët në Australi, Azi dhe Afrikë, deri tek indianët e kuq amerikanë kanë mësuar të 

jetojnë në botën mbinatyrore të frymës, duke jetuar në të njëjtën kohë në botën natyrore. 

 

Të krishterët e sotëm në vendet perëndimore zotërohen nga mendja e tyre dhe ata kanë humbur shikimin mbi frymën e 

tyre. Njeriu u krijua nga një krijues hyjnor, për të vepruar si në botën mbinatyrore ashtu edhe në atë natyrore. 
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1. Fryma ime kontakton Perëndinë në sferën e frymës. 

2. Shpirti im kontakton pjesën time të vetes (vetë-vetëdijes) 

3. Trupi im dhe shqisat (shikimi, dëgjimi, nuhatja, shija dhe prekja) kontaktojnë sferën natyrore (në të cilën jetoj). 

4. Nga fryma ime vjen me "fuqi frymërore që quhet besim" dhe ushqehet me fjalën e Perëndisë. 

5. nga shpirti im (mendja) vjen "fuqia e vullnetit " dhe ushqehet me lexim. 

6. Nga trupi fizik vjen "fuqia e forcës" për të vazhduar dhe ushqehet me ushqim natyral. 

7. Faktori vendimtar midis sfera frymërore dhe asaj natyrore është mendja, mendja jote duhet të ripërtërihet sipas 

Fjalës së Perëndisë. 

2. - Si të ecim në Frymë? 
 

Gal. 5:16   

Thotë se kur ecën në Frymë, nuk do të përmbushësh dëshirat e mishit, ose me fjalë të tjera kur ecën në rrugët e Perëndisë 

nuk do të përmbushësh dëshirat e mishit dhe të shpirtit. 
 

• Duke dëgjuar zërin e shpirtit tonë njerëzor (ndërgjegjja jonë) dhe duke iu bindur asaj. 

• Fryma e Shenjtë i flet frymës tonë njerëzore dhe pastaj fryma jonë na flet ne. 
 

Jeta e krishterë është e thjeshtë, është e lehtë të dëgjosh zërin e Perëndisë, të veprosh në të mbinatyrshmen, 
 

Fjala e Perëndisë thotë se të gjithë ata që udhëhiqen nga Fryma e Perëndisë, këta janë bijtë e Perëndisë. 
 

• Mëso të ndash veten tënde nga shqisat e tua kur bëhet fjalë për gjërat e Perëndisë. 

• Drejtimi frymëror në përgjithësi vjen me anë të zërit të brendshëm, drejtimit ose dëshmisë së qetë të brendshme. 
 

ËSHTË SHUMË E NATYRSHME PËR NE TË JEMI FRYMËRORË DHE ËSHTË SHUMË FRYMËRORE QË NE 
TË JEMI TË NATYRSHËM. 

 

Pika për udhëzime:  
1. Perëndia kontakton, komunikon direkt nëpërmjet frymës tonë dhe jo nëpërmjet mendjes, shqisave apo 

emocioneve tona. 

2. Fryma e Shenjtë kurrë, kurrë nuk kundërshton Fjalën e shkruar të Perëndisë - krahaso atë që dëgjon me Fjalën. 

3. Fryma e Shenjtë nuk detyron kurrë, Ai është një zotëri, dhe gjithmonë kur ka presion kjo nuk është nga Perëndia. 
4. Fryma e Shenjtë dëshiron të komunikojë me ty, të të udhëheqë dhe të të udhëzojë - mos harro se udhëheqja do 

të vijë si një dëshmi e qetë e brendshme, një ide dhe një intuitë. 
 

3. Le të jetë ndërgjegja jote udhëzuesi yt. 
 

• Në "ditët e fundit" njerëzit do të largohen nga Perëndia, zemrat e tyre do të ftohen. 
 

1 Tim.4: 1-2 
1 Dhe Fryma e thotë shkoqur se në kohët e fundit disa do ta mohojnë besimin, duke u vënë veshin frymëve gënjeshtare dhe 

doktrinave të demonëve, 2 që flasin gënjeshtra me hipokrizi, të damkosur në ndërgjegjen e tyre, (ALBB) 
 

• Injorimi i zërit të frymës tënde (ndërgjegjjes tënde) do të të ngurtësojë dhe do të të bëjë të pandjeshëm ndaj 

Frymës së Shenjtë. 

• Shembull i një tregtari dhe i duarve të tij - me kallo. 

• shënim: Nëse mendja nuk rinovohet vazhdimisht dhe fryma nuk ushqehet me Fjalën e Perëndisë, atëherë 

ndërgjegjja humbet shumë nga besueshmëria dhe fuqia e saj.  

• Ndërsa ndërgjegjja injorohet, ajo ngurtësohet dhe ne bëhemi të pandjeshëm frymërisht dhe më pas sundohemi 

nga shpirti ynë. Kur ndodh kjo ne bëhemi të hapur për çdo erë doktrine, duke përfshirë edhe doktrinat e 

demonëve. 

(Fjalët e urta 20:27).  
27. Shpirti i njeriut është llamba e Zotit, që vëzhgon tërë skutat më të fshehta të zemrës. 

 

• Çdo dritë, çdo zbulesë që ti merr nga Perëndia do të vijë nëpërmjet shpirtit tënd dhe mendjes.  
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Rom.9: 1 Pali thotë;  

1 Unë them të vërtetën në Krishtin, nuk gënjej dhe jep dëshmi me mua ndërgjegjja ime me anë të Frymës së Shenjtë; 2 kam 

një trishtim të madh dhe një dhembje të vazhdueshme në zemrën time. 
 

4. Aplikimi praktik në jetë 
 

• Çdo gjë që merr nga Perëndia vjen nëpërmjet besimit dhe besimi është thelbi i gjërave të dëshiruara. 
 

1 Gjonit 3: 21-22 thotë; 
21 Shumë të dashur, nëse zemra jonë nuk na dënon, kemi siguri para Perëndisë; 22 dhe ç'të kërkojmë, e marrim nga ai, sepse 

zbatojmë urdhërimet e tij dhe bëjmë gjërat që janë të pëlqyera prej tij. (ALBB) 
 

• Ndërgjegjja është zëri i frymës njerëzore dhe ai flet me zë të lartë dhe qartasi sa herë që shkelet Fjala e Perëndisë 

(nëse ndërgjegjja jonë nuk është ngurtësuar).  

• Ndërgjegjja i bën roje besimit tonë. 

• Kur ndërgjegjja ime më dënon duke thënë që ajo për të cilën jam lutur është kundër Fjalës së Perëndisë, ose nëse 

ndërgjegja ime thotë se unë e nuk besoj atë për të cilën jam lutur, zemra ime nuk arrin të prodhojë besimin e 

duhur. 
 

5. Si të zhvillojmë frymën njerëzore. 
 

Zakaria 4: 6 

6.'Jo për fuqinë dhe as për forcën, por për Frymën time", thotë Zoti i ushtrive. 
 

Ti je një qenie frymërore që jeton përgjithmonë dhe ti duhet të fillosh të mendosh si një qenie frymërore, jo si një qenie 

mendore apo fizike. Ti duhet të fillosh të stërvitesh për t'u lidhur me sferën e frymës. 
 

• Fillo të disiplinosh vetveten, ripërtëri mendjen me Fjalën e Perëndisë për të menduar dhe për të vepruar 

frymërisht. 

• Unë jam ajo që Bibla thotë që jam - besoje! 

• Unë kam atë që ajo thotë se kam dhe unë mund të bëj çfarëdo që ajo thotë që unë mund të bëj. 

• Mos u sundo nga shpirti yt (mendja, vullneti ose emocionet), kjo bllokon lëvizjen e Frymës së Shenjtë. 
 

Ne duhet t’i kujtojmë vetes se jemi shërbëtorë të frymës, jo vetëm të Fjalës. Shërbesa ideale është ajo 

që mund të mësojë Fjalën dhe të veprojë në dhuntitë e Frymës. 

 

• Jezusi është shembulli ynë kur ai mësoi Fjalën e Perëndisë pothuajse gjithmonë para se Ai të vepronte në 

shërbesën e shërimit ose në atë të mbinatyrshme. 

• Së pari Fjala, pastaj shërbesa - kjo përfaqëson një jetë të balancuar frymërore. 

 

6. Dy vajosjet nga Perëndia 
 

1. Vajosja që vjen nga Fjala e Perëndisë - kjo vjen kur studion dhe kalon kohë në Fjalën, kjo nuk vjen me lutje dhe me 

agjërim! 

 

• Ky vajosje të lejon të mësosh dhe të predikosh. 

 
2. Vajosja që vjen nga lutja dhe agjërimi - kjo vjen kur kalon kohë duke u lutur në Frymë dhe duke agjëruar, nuk ka asnjë 

mënyrë tjetër për ta marrë atë. 

 

• Ky vajosje të lejon të rrjedhësh në frymë. 

• Të dy vajosjet janë të ndara dhe nuk mund të zëvendësohen njëra me tjetrën. 

• Shumë njerëz po përpiqen të veprojnë në frymë duke përdorur ligjet e besimit, ose anasjelltas - por nuk 

funksionon.  
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Shembull: Shqiponja 
Ajo ka dy krahë për të qëndruar në ajër, të dy krahët janë të rëndësishme. 
 

Edhe ne si shqiponja duhet t'i kemi të dyja vajosjet të balancuara për lëvizjen e ardhshme të Frymës. Asnjëra nuk mund të 

marrë vendin e tjetrës dhe as nuk është më e rëndësishme se tjetra. Të dyja janë thelbësore dhe plotësojnë 

njëra-tjetrën. 

 

• Fjala pa Frymën - do të thahesh. 

• Fryma pa Fjalën - do të fryhesh. 

• Fjala dhe Fryma së bashku - ti do të rritesh dhe do të ngjitesh! 
 

Fryma do të sigurojë vajosjen që shkatërron zgjedhën - ndërkohë që Fjala do të na mbajë në rrugë të drejtë 
frymërisht. 

 

7. Hapat për t'u bërë person i Frymës 
 

1. Medito Fjalën e Perëndisë - për të ripërtërirë mendjet tona. 

2. Lutja në Frymë - shumë kohë duke u lutur në Frymë, agjërimi dhe qetësia përpara Perëndisë na bëjnë të ndjeshëm ndaj 

Tij! 

3. Praktika Dëgjimi i zërit të Frymës - në gjëra praktike të përditshme (të vogla). 

4. Jepi Fjalës vendin e parë në jetën tënde. 

 

• Ne duhet të stërvitemi për të qenë burra / gra të Frymës. Ne duhet të stërvitemi për të jetuar dhe për të ecur në 

vetëdijen e njeriut tonë frymëror, Frymës së Shenjtë dhe sferës së frymës. 

 

• Megjithatë, përmes praktikës së rregullt ditore, duke filluar me gjëra të vogla, mund të mësojmë të dëgjojmë, 

besimi bëhet i ndjeshëm dhe ndjekim udhëheqjen e ndërgjegjes sonë, zërin e frymës tonë të rikrijuar! 

 

 

 

 

ËSHTË MËSE NATYRORE TË JESH FRYMËROR  
DHE 

PLOTËSISHT FRYMËRORE TË JESH NATYROR! 
 

 

 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
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(A - As a Man Thinks) 
(Nga Creflo A. Dollar Jr.) 

(Shkrimet e Shenjta nga ALBB, nëse nuk thuhet ndryshe) 

 
Fjalët e urta 23: 7 
7sepse ashtu si mendon në zemër të tij, ashtu është ai ......  

 
Mateu 6:31 
31Mos u shqetësoni, pra duke thënë: ......  

 
Rom.4: 17-18 
17(siç është shkruar: ''Unë të kam caktuar atin e shumë kombeve''), është ati i të gjithë neve para 

Perëndisë që ai besoi, i cili i jep jetë të vdekurve dhe thërret gjërat që nuk janë sikur të ishin.  18Ai, 

duke shpresuar kundër çdo shprese, besoi për t'u bërë ati i shumë kombeve sipas asaj që i ishte thënë: 

''Kështu do të jetë pasardhja jote''.  

 

• Nëse mendon se je i mundur .... Atëherë je. 

 

• Nëse mendon se nuk ke guxim .... Atëherë nuk ke. 

 

• Nëse të pëlqen të fitosh, por nuk mendon se mundesh ...Është pothuajse e sigurt që nuk do 

fitosh. 

 

• Nëse mendon se do të humbasësh.... Atëherë ke humbur tashmë. 

 

• Sepse jashtë në botë do të shikosh se suksesi fillon me vullnetin e një personi. E gjitha varet 

nga gjendja e mendjes. 

 

• Nëse mendon se je shumë i mirë .... Atëherë je. 

 

• Duhet të mendosh shumë lart për t'u ngritur .... Duhet të jesh i sigurtë në veten tënde para se 

të fitosh ndonjë çmim. 

 

• Mendo për gjëra të mëdha dhe veprat e tua do të rriten. Mendo për gjëra të vogla dhe do të 

mbetesh prapa. 

 

• Mendo se mundesh.... dhe do të mundesh. 

 

Gjithçka varet nga gjendja e mendjes. 

Betejat (fitoret) e jetës nuk shkojnë gjithmonë te njeriu më i fortë ose më i shpejtë. 

 

• Por herët a vonë njeriu që fiton .... Eshtë njeriu që mendon se mund të fitojë. 
 

Sepse, siç mendon një njeri në zemrën e tij .... Ashtu është ai! 
 
 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
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(B - Promises of God for Children) 

(Shkrimet e Shenjta nga ALBB, nëse nuk thuhet ndryshe) 

 

Sipas Romakëve 4:17 unë thërras ato gjëra që nuk janë sikur të ishin tashmë (koha e shkuar). 

 

Perëndi, unë ju falënderoj që mëshira jote e butë mbulon fëmijën tim (fëmijët e mi). Të falënderoj që ai (ajo) 

është i/e rilindur, e mbushur me Frymën e Shenjtë dhe i/e bindur ndaj teje. Të falënderoj që Fjala jote është 

në gojën e tij/e saj (Isaia 59:21), se ai /ajo është mësuar nga Fryma jote dhe e madhe është paqja e tij/e saj 

(Isaia 54:13). Unë nuk veproj nga ajo që ndjej apo nga ajo që shoh në të natyrshmen. Unë shtyhem vetëm nga 

Fjala jote dhe e quaj atë të kryer në emrin e Jezusit! 

 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Psalmet 103: 17 
17 Por mirësia e Zotit vazhdon nga përjetësia në përjetësi për ata që kanë frikë prej tij, dhe drejtësia e tij për bijtë e bijve;  

Isaia 54:13 
13 Tërë bijtë e tu do të mësohen nga Zoti dhe e madhe ka për të qenë paqja e bijve të tu.  

Jeremia 31: 16-17 
16 Kështu thotë Zoti: "Mbaje zërin tënd nga e qara, sytë e tu nga të derdhurit lot, sepse vepra jote do të shpërblehet", thotë 

Zoti; "ata do të kthehen nga vendi i armikut. 17 Ka shpresa për pasardhësit e tu", thotë Zoti; "bijtë e tu do të kthehen brenda 

kufijve të tyre.  

Fjalët e Urta 11:21 
21 Edhe kur i shtrëngon dorën një tjetri për një besëlidhje, njeriu i keq nuk do të mbetet i pandëshkuar, por pasardhësit e të 

drejtëve do të shpëtojnë.  

Psalmet 112: 1-2 
1 Aleluja. Lum njeriu që ka frikë nga Zoti dhe gjen një gëzim të madh në urdhërimet e tij. 2 Pasardhësit e tij do të jenë të 

fuqishëm mbi tokë, brezat e njerëzve të drejtë do të jenë të bekuar.  

Isaia 49:25 
25 Po, kështu thotë Zoti: "Edhe i burgosuri do të çohet tutje dhe preja e tiranit do të shpëtohet. Unë vetë do të luftoj me atë 

që lufton me ty dhe do të shpëtoj bijtë e tu.  

Psalmet 145: 9 
9 Zoti është i mirë me të gjithë dhe plot dhembshuri për të gjitha veprat e tij.  

Isaia 44: 3 
3 Sepse unë do të derdh ujë mbi atë që ka etje dhe rrëke mbi tokën e thatë; do të derdh Frymën time mbi pasardhësit e tu 

dhe bekimin tim mbi trashëgimtarët e tu. 

Isaia 59:21 
21 Sa për mua, kjo është besëlidhja ime me ata", thotë Zoti: "Fryma ime është mbi ty dhe fjalët e mia që vura në gojën tënde 

nuk do të largohen kurrë nga goja jote as nga goja e pasardhësve të tu, as nga goja e pasardhësve të pasardhësve të tu", 

thotë Zoti, "tani e përgjithmonë".  

Isaia 54:17 
17 Asnjë armë e sajuar kundër teje nuk do të ketë sukses, dhe çdo gjuhë që do të ngrihet të gjykojë kundër teje, ti do ta 

dënosh. Kjo është trashëgimia e shërbëtorëve të Zotit dhe drejtësia e tyre vjen nga unë", thotë Zoti. (ALBB) 

 

 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
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(C - What I Confess & Never Again - Confession Lists) 

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! 
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(D - Who You Are In Christ Jesus) 

Shpallje se çfarë thotë Fjala e Perëndisë për identitetin tënd të ri! 
 

9.1  Në Krishtin unë jam.... 
 

 

*   FËMIJË I PERËNDISË, I LINDUR SËRISH NGA FARA E PERËNDISË QË NUK PRISHET DHE QË JETON PËRGJITHMONË . ...................1 Pje. 1:23                                                             

*   I FALUR NGA TË GJITHA MËKATET E MIA DHE I LARË NË GJAK            Heb. 9:14, Kol. 1:14, Efes.1:7, 1 Gjon. 1:9, 2:12                                                                 

*   NJË KRIJESË E RE . ........................................................................................................................................................................  2 Kor. 5:17 

*   TEMPULLI I FRYMËS SË SHENJTË             1 Kor. 6:19 

*   I ÇLIRUAR NGA FUQITË E ERRËSIRËS DHE I VENDOSUR NË MBRETËRINË E PERËNDISË. ..................................................................Kol. 1:13     
*   I ÇLIRUAR NGA MALLKIMI I LIGJIT                    1 Pjet. 1:18-19, Gal. 3:13 

*   I BEKUAR . ...................................................................................................................................................................... LiP. 28:1-14, Gal.3:9 

*   NJË SHENJTOR                   Rom. 1:7, 1 Kor.1:2, Fil. 1:1 

*   KOKA DHE JO BISHTI ......................................................................................................................................................................  LiP. 28:13 

*   LART DHE JO POSHTË                                                                                                                                                                           LiP. 28:13 

*   I SHENJTË DHE PA NJOLLA PARA TIJ NË DASHURI........................................................................................................  1 Pjet. 1:16, Efes. 1:4 

*   I ZGJEDHUR                                                                                                                                                                            Kol. 3:12, Rom. 8:33 

*   I VENDOSUR DERI NË FUND..........................................................................................................................................  1 Kor. 1:8, Efes. 2:13 

*   FITIMTAR                                                                                                                                                                                            Zbul. 21:7 

*   I ÇLIRUAR...................................................................................................................................................................................Gjoni 8:31-33 

*   I FORTË NË ZOTIN                                                                                                                                                                                     Efes. 6:10 

*   I VDEKUR PËR MËKATIN .........................................................................................................................................Rom. 6:2, 11, 1 Pjet. 2:24 

*   MË SHUMË SE NGADHËNJYES                                                                                                                                                                        Rom. 8:37 

*   BASHKËTRASHËGIMTAR ME KRISHTIN JEZUS .................................................................................................................................Rom. 8:17 

*   I VULOSUR ME FRYMËN E SHENJTË TË PREMTIMIT                                                                                                                                     Efes. 1:13 

*   NË KRISHTIN JEZUS NGA VEPRA E TIJ ............................................................................................................................................1 Kor. 1:30 

*   I PRANUAR NGA TË DASHURIT                                                                                                                                                                      Efes. 1:6 

*   I PLOTË NË TË ...................................................................................................................................................................................Kol. 2:10 

*   I KRYQËZUAR ME KRISHTIN                                                                                                                                                                          Efes. 2:5 

*   I GJALLË NË KRISHTIN ....................................................................................................................................................................... Efes. 2:5 

*   I LIRË NGA DËNIMI                                                                                                                                                                  Rom. 8:1 

*   I PAJTUAR ME PERËNDINË ............................................................................................................................................................2 Kor. 5:18 

*   I KUALIFIKUAR PËR TË PATUR PJESË NË TRASHËGIMINË E TIJ                                                                                                          Kol. 1:2 

*   I RRËNJOSUR MIRË, I NDËRTUAR, I THEMELUAR NË BESIMIN TIM, DHE PLOT ME MIRËNJOHJE .......................................................Kol. 2:7 

*   I RRETHPRERË ME RRETHPREJE TË BËRË JO NGA DUART                                                                                                            Kol. 2:11 

*   NJË BASHKËQYTETAR ME SHENJTORËT DHE ME FAMILJEN E PERËNDISË ......................................................................................Efes. 2:19 

*   I NDËRTUAR MBI THEMELIN E APOSTUJVE DHE TË PROFETËVE, KU JEZUSI ËSHTË GURI I QOSHES                     Efes. 2:20 

*   I LINDUR NGA PERËNDIA DHE I LIGU NUK MË PREK ...................................................................................................................1 Gjon. 5:18 

*   NDJEKËSI I TIJ BESNIK                                                                                                                                        Zbul. 17:14b, Efes. 5:1 

*   I MBULUAR ME BEKIME ....................................................................................................................................................LiP. 28:2, Efes. 1:3 

*   DISHEPULL I TIJ SEPSE KAM DASHURI PËR TË TJERËT                                                                                                                       Gjoni 13:34-35 

*   DRITA E BOTËS ................................................................................................................................................................................Mat. 5:14 

*   KRIPA E TOKËS                                                                                                                                                                         Mat. 5:13 

*   DREJTËSIA E PERËNDISË ............................................................................................................................................2 Kor. 5:21, 1 Pjet. 2:24 

*   NJË PJESËTAR I NATYRËS SË TIJ HYJNORE                                                                                                                                               2 Pjet. 1:4 

*   I THIRRUR NGA PERËNDIA ..............................................................................................................................................................2 Tim. 1:9 

*   FRYTI I PARË I KRIJESËS SË TIJ                                                                                              Jakobi 1:18 

*   I ZGJEDHUR NGA PERËNDIA ........................................................................................................................1 Thes. 1:4, Efes. 1:4, 1 Pjet. 2:9 

*   NJË AMBASADOR PËR KRISHTIN                                                                                                                                                     2 Kor. 5:20 

*   VEPRA E PERËNDISË E KRIJUAR PËR VEPRA TË MIRA NË KRISHTIN JEZUS ......................................................................................Efes. 2:10 

*   BEBJA E SYRIT TË ATIT TIM                                                                                                                           LiP. 32:10, Ps. 17:8 

*   I SHËRUAR NGA VURRATAT E JEZUSIT..........................................................................................................Isa. 53:5, Mat .8:17, 1 Pjet. 2:24 

*   I NDRYSHUAR SIPAS IMAZHIT TË TIJ                                                                                       2 Kor. 3:18, Fil. 1:6 

*   TRIM SI NJË LUAN.....................................................................................................................................................................Fj. e Urta 28:1 
 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
 



                                                                                                                                               2 | 2 

D - Identiteti yt i ri në Krishtin 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
 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 
 
                                                                                                                      

 

 

 

9.2  Në Krishtin unë kam... 
 

*   MENDJEN E KRISHTIT........................................................................................................................................................Fil. 2:5, 1 Kor. 2:16 

*   MARRË TRASHËGIMINË                                                                                                                                                                 Gal. 3:29, Efes. 1:11 

*   HYRJE NËPËRMJET NJË FRYME PËR TEK ATI ..................................................................................................................Heb. 4:16, Efes. 2:18 

*   FITUAR MBI BOTËN                                                                                                                                                                          1 Gjon. 5:4-5 

*   JETË TË PËRJETSHME DHE NUK DO TË DËNOHEM .......................................................................................................Gjoni 5:24, Gjoni 6:47 

*   PAQEN E PERËNDISË QË IA TEJKALON ÇDO URTËSIE                  Fil. 4:7 

*   MARRË FUQI, FUQINË E FRYMËS SË SHENJTË, FUQI PËR TË VENDOSUR DUART MBI TË SËMURËT DHE T’I SHIKOJ ATA  

     TË SHËROHEN;  FUQI PËR TË DËBUAR DEMONËT, AUTORITET MBI TË GJITHA PUSHTETET E ARMIKUT DHE ASNJË GJË  

     NUK DO TË MË DËMTOJË. PERËNDIA NUK MË KA DHËNË NJË FRYMË FRIKE, POR FUQIE, DASHURIE DHE MENDJEJE  

     TË SHËNDOSHË ...................................................................................................... Mat. 28:18-19, Luka 10:17-19, Mar. 6:17-18, 2 Tim. 1:7 

*   JETËN TIME TË FSHEHUR NË KRISHTIN ME PERËNDINË                                                                                     Kol. 3:3 

*   TË GJITHA GJËRAT JANË TË MUNDURA PËR MUA SEPSE AI QË ËSHTË NË MUA ËSHTË MË I MADH SE AI QË ËSHTË NË BOTË...................... 

                                                                                                                                                                                          ....................1 Gjon. 4:4, Mar. 9:23 

      

9.3  Në Krishtin... 
 

*   UNË JETOJ NGA LIGJI I FRYMËS NË KRISHTIN JEZUS ........................................................................................................................Rom. 8:2 

*   UNË ECI NË KRISHTIN JEZUS                                                                                                                                                                   Kol. 2:6 

*   UNË MUND TË BËJ ÇDO GJË NË KRISHTIN JEZUS ...............................................................................................................................Fil. 4:13 

*   UNË DO TË BËJ VEPRA MË TË MËDHA SE KRISHTI JEZUS                                                                                                              Gjoni 14:12 

*   UNË SYNOJ ÇMIMIN E THIRRJES SË LARTË TË PERËNDISË ..................................................................................................................Fil. 3:14 

*   UNË GJITHMONË TRIUMFOJ NË KRISHTIN                                                                                                                   2 Kor. 2:14 

*   UNË SHPALL LËVDIMET E TIJ............................................................................................................................................................1 Pjet. 2:9 

*   UNË JAM LARTËSUAR ME KRISHTIN DHE JAM ULUR NË VENDET QIELLORE                                    Kol. 2:12, Efes. 2:6 

*   UNË JAM I DASHUR NGA PERËNDIA ..............................................................................................................Kol. 3:12, Rom. 1:7, 1 Thes. 1:4 

*   UNË NUK SHTYHEM NGA AJO QË SHOH, DËGJOJ OSE NDJEJ, POR LËVIZ NGA FJALA E PERËNDISË                                  2 Kor. 5:7 

*   UNË E PARAQES TRUPIN TIM SI NJË SAKRIFICË TË GJALLË DHE TË PRANUESHME PËR PERËNDINË ..............................................Rom. 12:1 

*   UNË NUK JAM KONFORMUAR ME KËTË BOTË, POR JAM TRANSFORMUAR SIPAS IMAZHIT TË PERËNDISË NGA RIPËRTËRITJA E  

     MENDJES. MENDJA IME ËSHTË RIPËRTËRIRË NGA FJALA E PERËNDISË DHE NGA LARJA E UJIT TË FJALËS ..................Rom. 12:2, Efes. 5:26 

*   UNË GËZOHEM NË SHPRESË, KAM DURIM NË VËSHTIRËSI, DHE JAM VIGJILENT NË LUTJE                                          Rom. 12:12  

*   NË FILLIM DO TË KËRKOJ MBRETËRINË E PERËNDISË DHE DREJTËSINË E TIJ DHE TË GJITHA KËTO GJËRA DO TË MË SHTOHEN....Mat. 6:33 

*   UNË JAM I PLOTËSUAR NË KRISHTIN JEZUS                                                                                                                                         Gjoni 17:21-23 

*   UNË NUK KAM TURP NGA UNGJILLI I KRISHTIT: SEPSE AI ËSHTË FUQIA E PERËNDISË PËR SHPËTIMIN E CILITDO QË BESON..Rom. 1:16-17      

*   UNË E JAP TË DHJETËN DHE PERËNDIA MË KA BEKUAR MË SHUMË SE Ç’MUND TË MBAJ; DJALL, TI JE I MUNDUR DHE  

      NUK DO TË MË SHKATËRROSH FRYTIN E DUARVE TË MIA                                                                                                                     Mal. 3:10-11  

*    UNË DO TË KEM MBARËSI DHE SHËNDET, ASHTU SIÇ KA MBARËSI EDHE SHPIRTI IM.................................................................3 Gjon. 1:2 

*    UNË KAM DHEMBSHURI DHE DASHURI PËR TË GJITHË NJERËZIT, SEPSE DASHURIA E PERËNDISË ËSHTË  

      DERDHUR ME BOLLËK NË ZEMRËN TIME                                                                                                1 Gjon. 4:11-12, 1 Pje. 3:8, Rom. 5:5  

*   UNË DO TË GËZOHEM DHE NGAZËLLOHEM GJITHMONË! SEPSE GËZIMI I PERËNDISË ËSHTË FORCA IME  

      DHE ZOTI ËSHTË FORCA E JETËS TIME. ....................................................................................................Neh. 8:10, Psa. 27:1, 1 Thes. 5:16  

*   UNË DO TË EC PËRPARA PA FRIKË.              Joz. 1:5-9 

*   UNË DO TË BEKOJ TË AFËRMIN TIM DHE NUK DO TA MALLKOJ. ..................................................................................Mat. 5:44, Luka 6:28 

*   UNË DO TË MEDITOJ MBI FJALËN E PERËNDISË.                  Fil. 4:8, Joz. 1:8 

*   UNË DO TË LUTEM PA PUSHIM. ..................................................................................................................................................1 Thes. 5:17 

*   UNË DO TË DREJTOHEM NGA FRYMA E SHENJTË DHE JO NGA EMOCIONET E MIA.        Rom. 8:14 

*   SEPSE JAM I BINDUR QË AS VDEKJA AS JETA, AS ENGJËJT, AS PUSHTETET, AS FUQIA DHE AS GJËRAT E TASHME AS  

     GJËRAT E ARDHSHME, AS LARTËSITË, AS THELLËSITË, AS NDONJË TJETËR KRIJESË NUK DO TË MUND TË NA NDAJË  

     NGA DASHURIA E PERËNDISË QË ËSHTË NË JEZU KRISHTIN ZOTIN TONË .....................................................................................Rom. 8:38  

*   SEPSE JAM PLOTËSISHT I BINDUR QË PERËNDIA ËSHTË I FUQISHËM TË BËJË ATË QË KA PREMTUAR      Rom. 4:21 

*   JEZUSI I THA ATIJ, NËSE TI BESON, ÇDO GJË ËSHTË E MUNDUR PËR ATË QË BESON. ..........................................................Mar. 9:23, 10:27 

*   DHE JEZUSI, DUKE I PARË THA, PËR NJERIUN ËSHTË E PAMUNDUR POR JO PËR PERËNDINË: SEPSE ME PERËNDINË  

     ÇDO GJË ËSHTË E MUNDUR                                                                                                                                                                           Mar. 10:27

    

 

JEZUSI ËSHTË ZOT!  
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(E - Salvation Scriptures) 

(Shkrimet e Shenjta nga ALBB, nëse nuk thuhet ndryshe) 

Isaia 64: 6 
6 Jemi të gjithë si një gjë e papastër, dhe të gjitha 

veprat tona të drejtësisë janë si një rrobë e ndotur; 

po fishkemi të gjithë si një gjethe dhe paudhësitë 

tona na çojnë larg si era.  

 
Luka 13: 3 
3 Unë po ju them: Jo! Por nëse ju nuk pendoheni, do 

të vdisni të gjithë me të njëjtën mënyrë.  

 

2 Kor. 5:21 
21 Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne ai që nuk njihte 

mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të.  

 

Rom. 3:23 
23 sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia 

e Perëndisë; 24 por janë shfajësuar falas me anë të 

hirit të tij, nëpërmjet shpengimit që është në 

Krishtin Jezus. 

 
Rom. 5: 8-11 
8 Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në 

atë që, kur ende ishim mëkatarë, Krishti vdiq për ne. 
9 Shumë më tepër, pra, duke qenë tani të shfajësuar 

në gjakun e tij, do të shpëtojmë nga zemërimi me 

anë të tij. 10 Në fakt, ndërsa ishim armiq, u pajtuam 

me Perëndinë nëpërmjet vdekjes së Birit të tij, 

akoma më shumë tani, që jemi pajtuar, do të 

shpëtohemi nëpërmjet jetës së tij. 11 E jo vetëm kaq, 

por edhe mburremi në Perëndinë, nëpërmjet Zotit 

tonë Jezu Krisht, me anë të të cilit tani kemi marrë 

pajtimin.  

 
Rom. 5:12 
12 Prandaj, ashtu si me anë të një njeriu të vetëm 

mëkati hyri në botë dhe me anë të mëkatit vdekja, 

po ashtu vdekja u shtri tek të gjithë njerëzit, sepse 

të gjithë mëkatuan; 

 
Rom. 5: 17-21 
17 Në fakt, në qoftë se prej shkeljes së këtij njërit 

vetëm vdekja mbretëroi për shkak të atij njërit, 

akoma më shumë ata që marrin bollëkun e hirit dhe 

të dhuratës se drejtësisë do të mbretërojnë në jetë 

me anë të atij njërit, që është Jezu Krishtit. 18 

Prandaj, ashtu si për një shkelje të vetme dënimi u 

shtri mbi të gjithë njerëzit, ashtu edhe me një akt të 

vetëm drejtësie, hiri u shtri mbi gjithë njerëzit për 

shfajësimin e jetës. 19 Në fakt, ashtu si nga 

mosbindja e një njeriu të vetëm të shumtët u bënë 

mëkatarë, ashtu edhe nga bindja e një të vetmi të 

shumtët do të bëhen të drejtë. 20 Por ligj i ndërhyri 

me qëllim që shkelja të teprohej; por aty ku mëkati 

është i tepruar, hiri është akoma më i tepërt: 21 me 

qëllim që ashtu si mëkati ka mbretëruar te vdekja, 

ashtu edhe hiri të mbretërojë me anë të drejtësisë 

në jetën e përjetshme nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit 

tonë.  

 
Rom. 6:23 
23 Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e 

Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezu Krishtin, 

Zotin tonë.  
 
Heb. 9: 27-28 
27 Dhe, duke qenë se është caktuar që njerëzit të 

vdesin vetëm një herë, dhe më pas vjen gjyqi: 28 

kështu edhe Krishti, pasi u dha vetëm njëherë për 

të marrë mbi vete mëkatet e shumëve, do të duket 

për së dyti pa mëkat për ata që e presin për 

shpëtim.  

 
Zbu.14:11 
11 Dhe tymi i mundimit të tyre ngjitet në shekuj të 

shekujve, dhe nuk do të kenë prehje ditë e natë ata 

që adhurojnë bishën dhe figurën e saj dhe kushdo 

që merr damkën e emrit të saj''.  

 
Gjoni 3: 3 
3 Jezusi iu përgjigj dhe tha: ''Në të vërtetë, në të 

vërtete po të them që nëse një nuk ka rilindur, nuk 

mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë''.  

 
Gal. 2:16 
16 duke ditur se njeriu nuk shfajësohet me anë të 

veprave të ligjit, por me anë të besimit në Jezu 

Krishtin, besuam edhe ne në Jezu Krishtin, që të 

shfajësoheshim me anë të besimit në Krishtin dhe 

jo me anë të veprave të ligjit, sepse asnjë mish nuk 

do të shfajësohet me anë të veprave të ligjit.  

 

Rom. 3:28 
28 Ne, pra, konkludojmë se njeriu është i shfajësuar 

nëpërmjet besimit pa veprat e ligjit.  

 
Ef. 1:13 
13 Në të edhe ju, pasi e dëgjuat fjalën e së vërtetës, 

ungjillin e shpëtimit tuaj, dhe pasi besuat, u vulosët 

me Frymën e Shenjtë të premtimit, 
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Ef.2: 8-10 
8 Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit, 

nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po 

është dhurata e Perëndisë: 9 jo nga veprat, që të 

mos mburret askush. 10 Ne në fakt jemi vepra e tij, 

e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që 

Perëndia përgatiti që më parë, që ne të ecim në to.  

 

Lluka 4: 18-19 
18 ''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, 
19 dhe për të predikuar vitin e pranueshëm të Zotit''.  

 

Gjoni 1: 12-13 
12 por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha 

pushtetin të bëhen bij të Perëndisë, atyre që 

besojnë në emrin e tij, 13 ë cilët nuk janë lindur nga 

gjaku, as nga vullneti i mishit, as nga vullneti i burrit, 

por janë lindur nga Perëndia.  

 

Gjoni 3: 16-17 
16 Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij 

të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos 

humbasë, por të ketë jetë të përjetshme. 17 Sepse 

Perëndia nuk e dërgoi Birin e vet në botë që ta 

dënojë botën, por që bota të shpëtohet prej tij. 

(ALBB) 

 

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. (ALBB) 

 

Gjoni 11: 25-26 
25 Jezusi i tha: ''Unë jam ringjallja dhe jeta; ai që 

beson në mua, edhe sikur të duhej të vdesë do të 

jetojë. 26 Dhe ai që jeton e beson në mua, nuk do të 

vdesë kurrë përjetë. A e beson këtë?''.  

 

Gjoni 14: 6-7 
6 Jezusi i tha: ''Unë jam udha, e vërteta dhe jeta; 

askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje. 7 

Po të më kishit njohur, do të kishit njohur edhe Atin 

tim; qysh tani e njihni dhe e keni parë''.  

 
 
 

 
Veprat 4: 10-12 
10 le ta njihni të gjithë ju dhe mbarë populli i Izraelit 

se kjo u bë në emër të Jezu Krishtit Nazareas, që ju 

e kryqëzuat dhe që Perëndia e ringjalli prej së 

vdekuri; me anë të tij ky njeri del para jush i shëruar 

plotësisht. 11 Ky është guri që ju, ndërtuesit, e 

hodhët poshtë dhe që u bë guri i qoshes. 12 Dhe në 

asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë 

emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve dhe 

me anë të të cilit duhet të shpëtohemi''.  

 

Veprat 16:31 
31 Dhe ata i thanë: ''Beso në Zotin Jezu Krisht dhe do 

të shpëtohesh ti dhe shtëpia jote''.  

 

Rom. 1: 16-17 
16 Në fakt unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, 

sepse ai është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e 

cilitdo që beson, më parë judeun e pastaj grekun. 17 

Sepse drejtësia e Perëndisë është zbuluar në të nga 

besimi në besim siç është shkruar: ''I drejti do të 

jetojë me anë të besimit''.  

 

Rom. 10: 9-10 
9 sepse, po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, 

dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e 

ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. 10 Sepse 

me zemër, njeriu beson në drejtësi dhe me gojë 

bëhet rrëfim për shpëtim,  

 

Rom. 10: 12-13 
12 Sepse nuk ka dallim në mes judeut dhe grekut, 

sepse një i vetëm është Perëndia i të gjithëve, i 

pasur ndaj të gjithë atyre që e thërrasin. 13 Në fakt: 

''Kushdo që do ta thërrasë emrin e Zotit do të 

shpëtohet''.  

 

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.  
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Kol.1: 13-15 
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.  15 Ai është shëmbëllesa e Perëndisë së 

padukshëm, i parëlinduri i çdo krijese, 

 

Kol.1:18 
18 Ai vetë është kreu i trupit, pra i kishës; ai është 

fillimi, i parëlinduri nga të vdekurit, përderisa të 

ketë parësinë në çdo gjë. 

 

1 Tim. 1:15 
15 Kjo fjalë është e sigurt e denjë për t'u pranuar 

plotësisht, që Krishti Jezus erdhi në botë për të 

shpëtuar mëkatarët, ndër të cilët unë jam i pari.  

 

1Tim. 2:5 
5 Në fakt një është Perëndia, dhe një i vetëm është 
ndërmjetësi midis Perëndisë dhe njerëzve: Krishti 
Jezus njeri,; 

 

Titit 3: 5 
5 ai na shpëtoi jo me anë të veprave të drejta që ne 

bëmë, por sipas mëshirës së tij, me anë të larjes së 

rilindjes dhe të ripërtëritjes së Frymës së Shenjtë, 

 

Heb. 13:20 
20 Dhe Perëndia e paqes, që e ngriti nga të vdekurit, 

me anë të gjakut të Besëlidhjes së amshuar, Bariun 

e madh të dhenve, Perëndinë tonë Jezu Krisht, 

 

Zbul. 3:20 
20 Ja, unë qëndroj te dera dhe trokas; nëse dikush 

dëgjon zërin tim dhe hap derën, unë do të hyj tek ai 

dhe do të ha darkë me të dhe ai me mua.  

 

Si vazhdon që këtu? 
 

• Merr një Bibël dhe lexoje çdo ditë për të 

njohur Jezusin. 

• Bisedo me Perëndinë në lutje të thjeshtë. 

• Tregoju të tjerëve për Jezusin. 

• Pagëzohu dhe bashkohuni me një Kishë që 

mëson dhe predikon Jezusin 

 
 
 
 
 

 
Çfarë duhet të bëj për t'u shpëtuar 
 
1. Prano se je mëkatar: 
 Bibla thotë: "Sepse të gjithë mëkatuan dhe u 

privuan nga lavdia e Perëndisë" (Rom.3:23)  
 
2. Dije se Perëndia tashmë ka siguruar shpëtimin 
tënd: 
"Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij 

të vetëmlindurin që kushdo që beson në Të, të mos 

humbasë, por të ketë jetë të përjetshme" (Gjoni 
3:16)  
 
3. Dije se ti nuk mund ta shpëtosh veten: 
 ai na shpëtoi jo me anë të veprave të drejta që ne 

bëmë, por sipas mëshirës së tij, me anë të larjes së 

rilindjes dhe të ripërtëritjes së Frymës së Shenjtë, 

(Titi 3:5) 
 
4. Pendohu për mëkatet e tua: 
3 Unë po ju them: Jo! Por nëse ju nuk pendoheni, 

do të vdisni të gjithë me të njëjtën mënyrë.  (Luka 
13: 3) 
 
5. Kërkoji Jezu Krishtit të të shpëtojë: 
Në fakt: ''Kushdo që do ta thërrasë emrin e Zotit do 

të shpëtohet''. (Rom.10:13), 31 Dhe ata i thanë: 

''Beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh ti 

dhe shtëpia jote''.  (Veprat 16:31) 
 
6. Rrëfe Jezusin para njerëzve: 
9 sepse, po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, 

dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e 

ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. 10 Sepse 

me zemër, njeriu beson në drejtësi dhe me gojë 

bëhet rrëfim për shpëtim,  (Rom. 10: 9-10) 

 

Çfarë të lutemi 

I dashur At' Qiellor, e di që unë jam një mëkatar 

dhe kam nevojë për falje. Unë besoj se Krishti Jezus 

vdiq për mëkatet e mia. Unë jam i gatshëm të 

largohem nga mëkatet e mia. Tani e ftoj Jezu 

Krishtin që të vijë në zemrën dhe në jetën time si 

Zot dhe Shpëtimtar. Unë jam i gatshëm, me anë të 

hirit të Perëndisë, të ndjek dhe t'i bindem Krishtit 

si Zot i jetës sime. 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT!  
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(F – Ten Major Benifits of Favour) 

(Shkrimet e Shenjta nga ALBB, nëse nuk thuhet ndryshe) 

 

Dhjetë Përfitimet Kryesore të Favorit 

Unë kam favorin e Perëndisë mbi mua. 
 
Shënim: Kur sheh pjesët e nënvizuara vendos emrin 
tënd dhe shpalle vargun dhe premtimin për veten 
tënde. 
 
1. Zan.39:21 
21 Por Zoti qe me Jozefin dhe u tregua dashamirës ndaj 

tij, duke bërë që t'i hynte në zemër drejtorit të burgut  

 

• Atë ky premtim Yti për jetën time, sjell rritje dhe 

promovim mbinatyror. 

 

2. Eks. 3:21 
21 Dhe do t'i jap këtij populli të mira para syve të 

egjiptasve; dhe do të ndodhë që kur të niseni, nuk do të 

shkoni duarbosh; (ALBB) 

 

• Atë ky premtim Yti për jetën time, sjell 

restaurimin e gjithçka që armiku me ka vjedhur. 

 

3. Eks.11: 3 
3 Dhe Zoti e bëri popullin të ketë hir në sytë e egjiptasve; 

edhe Moisiu gëzonte konsideratë të madhe në vendin e 

Egjiptit, në sytë e shërbëtorëve të Faraonit dhe në sytë e 

popullit.  

 

• Atë ky premtim Yti për jetën time, sjell nder në 

mes të armiqve të mi. 

 

4.  LiP.33:23 
23”Për sa i përket Neftalit, ai tha: "O Neftali, i ngopur me 

favore dhe i mbushur me bekime të Zotit, pushto 

perëndimin dhe jugun".  

 

• At', ky premtim Yti për jetën time, sjell asete në 

rritje, sidomos në fushën e pasurive të 

paluajtshme. 

 

5. Joz.11:20 
20 Në fakt ishte Zoti vetë që fortësonte zemrën e tyre që 

të bënin luftë kundër Izraelit, me qëllim që Izraeli të 

vendoste shfarosjen e tyre pa asnjë mëshirë për ta, por 

t'i zhdukte nga faqja e dheut ashtu si e kishte urdhëruar 

Zoti Moisiun.  

 

• At', ky premtim Yti për jetën time, sjell fitore më 

të mëdha edhe tani në mes të 

mosmarrëveshjeve të pamundura. 

 

 

 
 
6. 1 Sam.16:22 
22 Sauli dërgoi pastaj t'i thonë Isait: "Të lutem, lëre 
Davidin në shërbimin tim, sepse ai gëzon hirin tim".  
 

• At', ky premtim Yti për jetën time, sjell njohje 

edhe kur më duket se ka më pak gjasa për ta 

marrë atë. 
 

7. Est.2:17 
17 Mbreti e dashuroi Esterin më tepër se gjithë gratë e 

tjera, dhe ajo gjeti hir dhe mirëdashje në sytë e tij më 

tepër se tërë vajzat e tjera. Kështu ai i vuri mbi kokë 

kurorën mbretërore dhe e bëri mbretëreshë në vend të 

Vashtit. (ALBB) 

 

• At', ky premtim Yti për jetën time, sjell  

përparësi dhe trajtim të preferuar. 
 

8. Est.5: 8 
8 Në qoftë se kam gjetur hir në sytë e mbretit dhe në 

qoftë se mbretit i pëlqen të plotësojë kërkesën time dhe 

të më japë atë që kërkoj, le të vijë mbreti me Hamanin 

në banketin që unë do t'u përgatis atyre, dhe nesër kam 

për të bërë ashtu si ka thënë mbreti".  

 

• At', ky premtim Yti për jetën time, sjell peticione 

të dhëna nga autoritetet civile të 

paperëndishme. 
 

9. Est.8: 5 
5 dhe tha: "Në se i duket mirë mbretit, në rast se 

kam gjetur hir në sytë e tij, në rast se çështja i duket 

gjithashtu e drejtë mbretit dhe në rast se gjej 

pëlqim nga sytë e tij, të shkruhet për të revokuar 

dokumentet e hartuara nga Hamani, bir i 

Hamedathas, agagitit, që ai shkroi për të 

shkatërruar judenjtë që janë në të gjitha krahinat e 

mbretit. 

 

• At', ky premtim Yti për jetën time, sjell politika, 

rregulla, rregullore dhe madje edhe ligje nëse 

është e nevojshme për t'u ndryshuar ose për t'u 

kthyer në avantazhin tim. 
 

10. Psalmi 44: 3 
3 Në fakt nuk e pushtuan vendin me shpatën e tyre dhe 

nuk qe krahu i tyre që i shpëtoi, por ishte dora jote e 

djathtë, krahu yt dhe drita e fytyrës sate, sepse të 

pëlqenin.  
 

• At', ky premtim Yti për jetën time, sjell beteja të 

fituara në të cilat nuk kam për të luftuar. 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
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(G - Our Position In Christ) 

Nga PETER TAN 

Shkrimet nga ALBB 

1. Në Krishtin unë jam i justifikuar dhe cliruar nga 

hiri i Tij nëpërmjet shpengimit të Tij. (Rom. 3:24)  

------ 

2. Në Krishtin nuk kam asnjë dënim, sepse unë eci 

sipas Frymës dhe jo sipas mishit. (Rom. 8: 1)  

------ 

3. Në Krishtin, ligji i Frymës së jetës më ka çliruar 

nga ligji i mëkatit dhe vdekjes.  (Rom. 8: 2) 

------ 

4. Në Krishtin unë jam një trup me të gjithë 

besimtarët e rilindur dhe individualisht një anëtar 

me te tjeret (Rom.12:5)  

------ 

5. Në Krishtin unë jam shenjtëruar dhe thirrur për 

të qenë shenjtor me të gjithë ata që në çdo vend e 

thërrasin emrin e Jezu Krishtit, Zotit tim. (1 Kor. 1:2) 

------ 

6. Në Krishtin kam urtësi nga Perëndia, sie dhe 

drejtësi, shenjtërim dhe shpengim. (1 Kor. 1:30) 

------ 

7. Në Krishtin do të jem i gjallë. [Në këtë kontekst 

do të thotë ringjallje] (1 Kor. 15:22)  

------ 

8.Në Krishtin unë jam i vendosur dhe i vajosur.  

(2 Kor. 1:21) 

------ 

9. Në Krishtin, Perëndia gjithmonë më udhëheq me 

triumf dhe nëpërmjet meje shpërndan aromën e 

dijes së Tij në çdo vend. (2 Kor. 2:14)  

------ 

10. Në Krishtin është hequr veli mbi zemrën dhe 

mendjen time, që më pengonte të kuptoja Fjalën e 

Perëndisë. (2 Kor. 3: 14-16)  

------ 

11. Në Krishtin unë jam një krijese e re; gjërat e 

vjetra kanë kaluar dhe të gjitha gjërat janë bërë të 

reja. (2 Kor. 5:17)  

------ 

12. Në Krishtin unë jam pajtuar me Perëndinë Atë, i 

cili nuk m'i kujton mëkatet e mia, por më ka dhene 

fjalën e pajtimit.  (2 Kor. 5:19) 

------ 

13. Në Krishtin kam lirinë. (Gal. 2:4)  

------ 

 
 
 
 

 
14. Në Krishtin më është dhënë premtimi për jetën 

dhe drejtësinë me anë të besimit, sepse besoj.  

(Gal. 3:21, 22)  

------ 

15. Në Krishtin unë jam një bir i Perëndisë 

nëpërmjet besimit.  

(Gal. 3:28)  

------ 

16. Në Krishtin nuk ka as hebre, as grek, as skllav as 

i lirë, as mashkull as femër, por unë jam një me të 

gjithë besimtarët. (Gal. 3:28)  

------ 

17. Në Krishtin, as rrethprerja, as parrethprerja 

s'kanë ndonjë vlerë përveç besimit që vepron me 

dashuri. (Gal. 5: 6)  

------ 

18. Në Krishtin, as rrethprerja, as parrethprerja nuk 

kanë rëndësi, por krijesa e re. (Gal.6:15)  

------ 

19. Në Krishtin unë jam bekuar me çdo bekim 

shpirtëror në vendet qiellore nga Perëndia im dhe 

Ati i Zotit tim Jezu Krisht. (Ef. 1:3)  

------ 

20. Në Krishtin unë jam vepra e Perëndisë e krijuar 

për vepra të mira, të cilat Perëndia përgatiti 

paraprakisht që unë të eci në to. (Ef. 2:10)  

------ 

21. Në Krishtin jam mbledhur së bashku në një, me 

të gjitha gjërat në Krishtin, me ato që janë në qiell 

dhe me ato që janë në tokë, sipas plotësisë së 

kohëve. (Ef. 1:10)  

------ 

22. Në Krishtin unë jan ngritur së bashku me të dhe 

jam ulur me të në vendet qiellore. (Ef. 2:6)  

------ 

23. Në Krishtin, unë që dikur isha larg nga Perëndia, 

jam afruar nga gjaku i Krishtit.  (Ef. 2:12, 13)  

------ 

24. Në Krishtin unë jam një trashëgimtar dhe 

pjesëmarrës i premtimit të Perëndisë nëpërmjet 

ungjillit. (Ef. 3:6)  

------ 

25. Në Krishtin, unë eci drejt qëllimit për çmimin e 

thirrjes së lartë të Perëndisë. (Fil.3:14)  

------ 
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26. Në Krishtin unë predikoj, duke paralajmëruar 

çdo njeri dhe mësoj çdo njeri me gjithë mençurinë, 

që unë të mund të paraqes çdo njeri të përsosur. 

(Kol. 1:28) 

------ 

27. Në Krishtin unë do të ringjallem kur Zoti Vetë do 

të zbresë nga qielli me një britmë, me zërin e një 

kryeengjëlli dhe me borinë e Perëndisë. (1 Th. 4:16)  

------ 

28. Në Krishtin unë falënderoj për çdo gjë, sepse ky 

është vullneti i Perëndisë për mua. (1 Th. 5:18)  

------ 

29. Në Krishtin, hiri i Zotit tim është jashtëzakonisht 

i bollshëm me besim dhe dashuri. (1 Tim. 1:14)  

------ 

30. Në Krishtin unë jam shpëtuar dhe jam thirrur me 

një thirrje të shenjtë, jo sipas veprave të mia, por 

sipas qëllimit dhe hirit të Tij që më është dhënë.  

(2 Tim. 1:9)  

------ 

31. Në Krishtin mbaj fort modelin e fjalëve të 

shëndosha që dëgjoj në besim dhe dashuri.  

(2 Tim. 1: 13)  

------ 

32. Në Krishtin unë jam i fortë në hirin e Perëndisë.  

(2 Tim. 2:1)  

------ 

33. Në Krishtin unë i njoh Shkrimet e Shenjta që janë 

në gjendje të më bëjnë të mençur për shpëtim 

nëpërmjet besimit. (2 Tim. 3:15)  

------ 

34. Në Krishtin, ndarja e besimit tim bëhet efektive 

duke njohur çdo gjë të mirë që është në mua.  

(Fil. 6)  

------ 

35. Në Krishtin unë nuk jam as shterpë as i 

pafrytshëm në njohurinë e Zotit tim Jezu Krisht, por 

unë kam dhe bëj shumë me besim, virtyt, njohuri, 

vetëkontroll, këmbëngulje, perëndishmëri, 

dashamirësi vëllazërore dhe dashuri. (2 Pje. 1: 5-8)  

------ 

36. Në Krishtin unë qëndroj në doktrinën e Krishtit 

dhe kam si Atin ashtu edhe Birin. (2 Gjo. 9)  

------ 

37. Në Krishtin unë jetoj dhe lëviz dhe kam qenien 

time. (Veprat 17:28)  

------ 

 38. Në Krishtin unë kam jetën e Perëndisë, që është 

drita e njerëzve. (Gjo. 1:4)  

 

 

39. Në Krishtin unë nuk vdes, por kam jetë të 

përjetshme. (Gjo. 3:15)  

------ 

40. Në Krishtin të gjitha premtimet e Perëndisë janë 

Po dhe Amen në lavdinë e Perëndisë nëpërmjet 

meje. (2 Kor. 1:20)  

------ 

41. Në Krishtin unë jam bërë drejtësia e Perëndisë, 

sepse Perëndia e ka bërë Jezusin që nuk njihte 

mëkatin për të qenë mëkat për mua. (2 Kor. 5:21)  

------ 

42. Në Krishtin unë jam zgjedhur para themelimit të 

botës që unë të jem i shenjtë dhe pa faj përpara Tij 

në dashuri. (Ef. 1:4)  

------ 

43. Në Krishtin kam drejtësinë që është nga 

Perëndia me anë të besimit. (Fil. 3:9)  

------ 

44. Në Krishtin unë eci në Të ashtu siç e kam marrë 

Atë. (Kol.2:6) 

------ 

45. Në Krishtin unë jam i rrënjosur dhe i ndërtuar 

dhe i vendosur në besim ashtu siç jam mësuar, duke 

u mbushur me të në falënderim. (Kol. 2: 10)  

------ 

46. Në Krishtin unë jam i plotë në Atë, që është kreu 

i çdo principate dhe fuqie. (Kol. 2:10)  

------ 

47. Në Krishtin e mbaj Fjalën e Perëndisë dhe 

dashuria e Perëndisë përsoset në mua. (1 Gjo. 2:5)  

------ 

48. Në Krishtin qëndroj në Të dhe eci, ashtu siç eci 

Ai. (1 Gjo. 2:6)  

------ 

49. Në Krishtin është zbatuar urdhri i ri i dashurisë 

në mua ashtu siç ishte në Të, sepse errësira ka 

kaluar dhe drita e vërtetë tashmë po shkëlqen. (1 

Gjo. 2: 8 Amplified Version Jn. 13:34)  

------ 

50. Në Krishtin kam pajtimin për mëkatet e mia dhe 

mëkatet e botës. (1 Gjo. 2:2)  

------ 

51. Në Krishtin kam shpresën e ardhjes së Krishtit 

dhe pastroj veten ashtu siç Ai është i pastër.  

(1 Gjo. 3: 2, 3)  

------ 

52. Në Krishtin nuk ka mëkat. (1 Gjo. 3:5)  

------ 

53. Në Krishtin qëndroj në Të dhe nuk mëkatoj 

sepse e shoh Atë dhe e njoh. (1 Gjo. 3: 6, 2 Kor. 3:18)  
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54. Në Krishtin qëndroj në Të dhe Ai qëndron në 

mua, sepse i mbaj urdhërimet e Tij. (1 Gjo. 3:24)  

------ 

55. Në Krishtin qëndroj në Të dhe Ai qëndron në 

mua dhe e di këtë, sepse Ai më ka dhënë nga Fryma 

e Tij. (1 Gjo. 4:13)  

------ 

56. Në Krishtin e kam këtë besim se nëse unë i 

kërkoj ndonjë gjë sipas vullnetit të Tij, Ai më dëgjon. 

(1 Gjo. 5:14)  

------ 

57. Në Krishtin e di se Ai më ka dhënë një kuptim që 

unë ta njoh Atë që është i vërtetë.  (1 Gjo. 5:20)  

------ 

58. Në Krishtin unë jam pranuar nga Perëndia, Ati. 

(Ef. 1:6)  

------ 

59. Në Krishtin, une që dikur isha errësirë, tani jam 

një dritë në Zotin dhe eci si një fëmijë i dritës.  

(Ef. 5:8)  

------ 

60. Në Krishtin unë jam i fortë në fuqinë e pushtetit 

të Tij. (Ef. 6:10) 

------ 

61. Në Krishtin kam shpengimin me anë të gjakut të 

Tij, faljen e mëkateve sipas pasurisë së hirit të Tij. 

(Ef. 1:7)  

------ 

62. Në Krishtin kam marrë një trashëgimi, të 

paracaktuar sipas qëllimit të Atij që i bën të gjitha 

gjërat sipas këshillës së vullnetit të Tij. (Ef.1:11)  

------ 

63. Në Krishtin u vulosa me Frymën e Shenjtë të 

premtimit duke besuar në Të. (Ef.1: 13)  

------ 

64. Në Krishtin unë jam bashkuar me kishën, e cila 

si një ndërtesë e tërë rritet në një tempull të shenjtë 

në Zotin. (Ef. 2:21)  

------ 

65. Në Krishtin unë jam ndërtuar së bashku me te 

tjeret për një vendbanim të Frymes se Perëndisë. 

(Ef. 2:22)  

------ 

66. Në Krishtin kam guxim dhe hyrje me besim 

nëpërmjet besimit. (Ef. 3:12)  

------ 

 
 
 
 

 
67. Në Krishtin kam shpengimin me anë të gjakut të 

Tij, faljen e mëkateve. (Kol. 1: 14)  

------ 

68. Në Krishtin kam të gjitha thesaret e mençurisë 

dhe të dijes. (Kol. 2: 3)  

------ 

69. Në Krishtin unë jam rrethprerë me rrethprerjen 

e bërë pa duar, duke e zhveshur trupin e mëkateve 

të mishit, me rrethprerjen e Krishtit. (Kol. 2:11)  

------ 

70. Në Krishtin e dua Atë dhe gëzohem me gëzim të 

pashprehur dhe plot lavdi. (1 Pje. 1: 8)  

------ 

71. Në Krishtin, drejtësia e Perëndisë që është 

nëpërmjet besimit, zbulohet në mua.  

(Rom. 3:21, 22)  

------ 

72. Në Krishtin, hiri i Perëndisë dhe dhuntia e 

drejtësisë eshte me bollëk në jetën time me anë të 

hirit të Jezu Krishtit. (Rom. 5: 15, 17)  

------ 

73. Në Krishtin unë mbretëroj në jetë. (Rom. 5: 17b) 

------ 

74. Në Krishtin unë jam i vdekur në ligjin nëpërmjet 

trupit të Jezu Krishtit, prandaj tani jam në unitet me 

Jezu Krishtin, i cili u ringjall prej së vdekurish dhe 

tani jap fryte për Perëndinë. (Rom. 7: 4)  

------ 

75. Në Krishtin unë jam gjithmonë mirënjohës ndaj 

Perëndisë për hirin e Perëndisë që më është dhënë 

nga Jezu Krishti. (1 Kor. 1:4)  

------ 

76. Në Krishtin, Perëndia më ka pajtuar me Veten 

dhe më ka dhënë shërbesen e pajtimit.  

(2 Kor.5:18)  

------ 

77. Në Krishtin unë nuk jam justifikuar nga veprat e 

ligjit, por me anë të besimit. (Gal.2:16)  

------ 

78. Në Krishtin unë kam qenë i paracaktuar për 

birërinë sipas vullnetit të mire te Tij. (Ef. 1:5)  

------ 

79. Në Krishtin unë jam i mbushur me frytet e 

drejtësisë në lavdinë dhe levdimin e Perëndisë.  

(Fil. 1:11)  

------ 
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80. Në Krishtin, Perëndia i plotëson të gjitha nevojat e 

mia sipas pasurisë së Tij në lavdi. (Fil.4:19)  

------ 

81. Në Krishtin unë kam lindur nga te vdekurit në një 

shpresë të gjallë nëpërmjet ringjalljes së Jezu Krishtit, 

sipas mëshirës së Tij të bollshme.  

(1 Pjet.1:3)  

------ 

82. Në Krishtin unë jam një gur i gjallë i ndërtuar në 

një shtëpi frymerore, një priftëri e shenjtë, për të 

ofruar sakrifica frymerore të pranueshme për 

Perëndinë. (1 Pje. 2:5)  

------ 

83. Në Krishtin unë jam thirrur në lavdinë e 

përjetshme të Perëndisë për t'u përsosur, vendosur, 

forcuar dhe ngulitur.  (1 Pje. 5: 10)  

------ 

84. Në Krishtin unë jam i pasuruar në çdo gjë, në të 

gjitha shprehite dhe të gjitha njohuritë. (1 Kor. 1: 5)  

------ 

85. Unë jetoj në Krishtin, sepse nëpërmjet Tij u bene 

të gjitha gjërat. (1 Kor. 8: 6 përkthimi i Charles B. 

Williams)  

------ 

86. Në Krishtin u krijuan të gjitha gjërat që janë në qiell 

dhe që janë në tokë, të dukshme ose të padukshme, 

qofshin frone, dominime, principata apo fuqi. Unë jam 

krijuar nëpërmjet Tij dhe për Të.  

(Kol. 1: 16)  

------ 

87. Në Krishtin të gjitha gjërat mbahen së bashku, 

sepse Ai ka ekzistuar para të gjitha gjërave. Krishti 

është kreu im dhe në çdo gjë që Ai qëndron i pari. (Kol. 

1:17, Kol. 1:18)  

------ 

88. Në Krishtin jam pajtuar me Ate sepse Ai ka bërë 

paqe me anë të gjakut të kryqit të Tij.  

(Kol. 1:20)  

------ 

89. Në Krishtin, çfarëdo qe bëj, me fjalë ose me vepra, 

i bëj te gjitha në emër të Zotit Jezus, duke e 

falënderuar Perëndinë Atë nëpërmjet Tij. (Kol. 3:17)  

------ 

90. Në Krishtin, Perëndia është i aftë të më shpëtojë 

deri në fund, sepse une vije tek Perëndia nëpërmjet 

Tij, dhe Ai jeton gjithmone për të ndërmjetësuar për 

mua. (Heb.7:25)  

------ 

91. Në Krishtin unë vazhdimisht ofroj sakrificën e 

lavdërimit Perëndisë, domethënë frytin e buzëve të 

mia, duke e falënderuar Emrin e Tij. (Heb.13:15)  

------ 

 
92. Në Krishtin unë besoj në Perëndinë, i cili e ringjalli 

prej së vdekurish dhe i dha lavdi, që besimi dhe 

shpresa ime të jenë në Perëndinë. (1 Pje. 1:21)  

------ 

93. Në Krishtin unë kam marrë pastrimin nga mëkatet, 

pastrimin që vetë Jezusi e bëri për mua.  (Heb. 1: 3)  

------ 

94. Në Krishtin mëkati im është larguar nepermjet 

sakrifices se vete Jezusit.. (Heb. 9:26)  

------ 

95. Në Krishtin kam marrë një shpengim të 

përjetshëm me anë të gjakut të Jezu Krishtit. 

(Heb.9:12)  

------ 

96. Në Krishtin, ndërgjegjja ime pastrohet nga veprat 

e vdekura me anë të gjakut të Jezu Krishtit, që tani t'i 

shërbej Perëndisë së gjallë. (Heb. 9:14)  

------ 

97. Në Krishtin unë jam i thirrur dhe unë kam marrë 

premtimin e trashëgimisë së përjetshme nëpërmjet 

Jezusit, Ndërmjetësit të besëlidhjes së re. (Heb.9:15)  

------ 

98. Në Krishtin, kam guximin të hyj në shenjtëroren 

me anë të gjakut të Jezu Krishtit, me një mënyrë të re 

dhe të gjallë që Ai e shenjtëroi për mua, nëpërmjet 

velit, domethënë mishit të Tij. (Heb. 10:19.20)  

------ 

99. Në Krishtin une eci në dritë sepse Ai është në dritë 

dhe une kam bashkesi me te tjeret dhe gjaku i Jezu 

Krishtit më pastron nga çdo mëkat.  (1 Gjo. 1:7)  

------ 

100. Në Krishtin kam hyrje me anë të besimit në hirin 

e Tij, në të cilin qëndroj, dhe gëzohem me shpresën e 

lavdisë së Perëndisë. (Rom. 5:2)  

------ 

101. Në Krishtin unë kam marrë pajtimin me 

Perëndinë nëpërmjet vdekjes dhe ringjalljes së Jezu 

Krishtit. (Rom. 5:10, 11)  

------ 

102. Në Krishtin bota është kryqëzuar për mua dhe 

une për botën. (Gal. 6: 14)  

------ 

103. Në Krishtin, gjithë trupi (kisha e Krishtit) i 

bashkuar me çdo nyje, sipas vepres efektive me anë 

të së cilës çdo gjymtyrë e bën pjesën e vet, shkakton 

rritjen e trupit për ndërtimin e vetes në dashuri. 

(Ef.4:16)  
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104. Në Krishtin une mbahem fort tek Jezu Krishti, 

që është kreu im, nga i cili ushqehem dhe me te cilin 

jam i bashkuar dhe rritem me rritjen që është nga 

Perëndia.  (Kol. 2:19)  

------ 

105. Në Krishtin unë jam aroma e Jezu Krishtit midis 

atyre që po shpëtohen dhe midis atyre që po 

vdesin. (2 Kor.2:15)  

------ 

106. Në Krishtin une eci perpara, me qëllim qe te 

kap atë për të cilën edhe Jezu Krishti më ka kapur. 

(Fil.3:12)  

------ 

107. Në Krishtin trupi im i përket Atij dhe substanca 

ime është nga Krishti. (Kol. 2:17)  

------ 

108. Në Krishtin unë do të marr shpërblimin e 

trashëgimisë, sepse unë i shërbej Zotit Jezus Krisht.  

(Kol. 3:24)  

------ 

109. Në Krisht nuk ka errësire fare, sepse Perëndia 

është dritë. (1 Gjo. 1:5)  

------ 

110. Në Krishtin unë kam marrë një vajosje prej Tij 

dhe ajo qëndron në mua, dhe e njëjta vajosje më 

mëson për të gjitha gjërat, dhe ajo është e vërtetë 

dhe nuk është një gënjeshtër, dhe ashtu siç më ka 

mësuar, unë jetoj në Të. (1 Gjo. 2:27)  

------ 

111. Në Krishtin unë jam justifikuar nga besimi dhe 

kam paqe me Perëndinë nëpërmjet Zotit tim Jezu 

Krisht. (Rom. 5:1)  

------ 

112. Në Krishtin unë gëzohem me Perëndinë 

nëpërmjet Zotit tim Jezu Krisht. (Rom. 5:11)  

------ 

113. Në Krishtin e konsideroj veten të vdekur për 

mëkatin, por të gjallë në Perëndinë në Jezu Krishtin, 

Zotin tim.  

(Rom. 6:11)  

------ 

114. Në Krishtin une kam marrë dhuratën e 

Perëndisë, që është jeta e përjetshme në Jezu 

Krishtin, Zotin tim. (Rom. 6:11)  

------ 

115. Në Krishtin falënderoj Perëndinë që më jep 

fitore nëpërmjet Zotit tim Jezu Krisht. (1 Kor. 15:57)  

------ 

 
 

 
116. Në Krishtin unë jam çliruar nga mallkimi i ligjit 

dhe bekimi i Abrahamit tani më vjen në Krishtin 

Jezus, sepse kam marre premtimin e Frymes 

nëpërmjet besimit. (Gal. 3:13, 14)  

------ 

117. Në Krishtin unë nuk jam më skllav, por unë jam 

një bir i Perëndisë dhe, duke qenë një bir, unë jam 

trashëgimtari i Perëndisë nëpërmjet Krishtit.  

(Gal. 4: 7)  

------ 

118. Në Krishtin, Perëndia tregon në epokat që do 

të vijnë pasuritë e shumta të hirit të Tij në mirësinë 

e Tij ndaj meje në Krishtin Jezus. (Ef. 2: 7)  

------ 

119. Në Krishtin nuk jam në ankth për ndonjë gjë, 

por në çdo gjë me lutje dhe përgjërim, me 

falenderim, ia bëj të njohura kërkesat e mia 

Perëndisë; dhe paqja e Perëndisë, që tejkalon çdo 

zgjuarsi, ruan zemrën dhe mendjen time me anë të 

Krishtit Jezus. (Fil. 4: 6, 7)  

------ 

120. Në Krishtin mund të bëj gjithçka me anë të Atij 

që më forcon. (Fil. 4:13)  

------ 

121. Në Krishtin unë jam shenjtëruar nëpërmjet 

ofrimit të trupit të Jezu Krishtit një herë e 

përgjithmonë me vullnetin e Perëndisë.  

(Heb. 10:10)  

------ 

122. Në Krishtin unë jam i kompletuar në çdo vepër 

të mirë për të bërë vullnetin e Tij nëpërmjet gjakut 

të besëlidhjes së përjetshme, gjakut të Jezu Krishtit. 

(Heb. 13:20, 21)  

------ 

123. Në Krishtin, bota shpëtohet nëpërmjet Tij. 

(Gjo.3:17)  

------ 

124. Në Krishtin unë jam justifikuar nga gjaku i Tij 

dhe unë jam i shpëtuar nga zemërimi nëpërmjet Tij. 

(Rom. 5: 9)  

------ 

125. Në Krishtin unë jam më shumë se një fitimtar 

nëpërmjet Atij që më do. (Rom. 8:37)  

------ 

126. Në Krishtin, dashuria e Perëndisë për mua 

është shfaqur kur Ai dërgoi Birin e Tij të vetëm në 

botë, që nëpërmjet Tij të kisha jetë. (1 Gjo. 4: 9)  

------ 
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127. Në Krishtin unë kam vdekur me Të dhe unë tani 

jetoj me Të. (Rom. 6:8)  

------ 

128. Në Krishtin unë kam qenë kryqëzuar dhe nuk 

jam më une që jetoj, por Krishti që jeton në mua; 

dhe jeten që unë tani e jetoj në mish, e jetoj me 

besimin e Birit të Perëndisë, i cili më deshi dhe dha 

veten për mua. (Gal. 2:20)  

------ 

129. Në Krishtin, une qe dikur isha i vdekur në 

mekat, u ngjalla bashkë me Krishtin.  

(Ef. 2:5)  

------ 

130. Në Krishtin unë nuk jam më subjekt i gjërave të 

kësaj bote sepse kam vdekur me Krishtin nga 

parimet themelore të botës. (Kol. 2:20)  

------ 

131. Në Krishtin kërkoj ato gjëra që janë lart, sepse 

unë jam lartesuar dhe ulur së bashku me Krishtin në 

të djathtë të Perëndisë. (Kol.3: 1; Efes.2:6)  

------ 

132. Në Krishtin unë kam vdekur për këtë botë dhe 

jeta ime tani është e fshehur me Krishtin në 

Perëndinë. (Kol. 3: 3, Gal. 6: 14)  

------ 

133. Në Krishtin unë jam varrosur përmes pagëzimit 

në vdekje, që ashtu si Krishti u ringjall prej të 

vdekurve me anë të lavdisë së Atit, kështu edhe unë 

eci në risinë e jetës. (Rom. 6: 4)  

------ 

134. Në Krishtin, njeriu im i vjeter u kryqëzua që 

trupi i mëkatit të hiqet, kështu që unë te mos jem 

më skllav i mëkatit. (Rom. 6:6)  

------ 

135. Në Krishtin më është dhënë lirisht çdo gjë nga 

Perëndia që nuk e kurseu Birin e Tij, por e dorëzoi 

atë për mua. (Rom. 8:32)  

------ 

136. Në Krishtin jetoj me fuqinë e Perëndisë.  

(2 Kor. 13: 4)  

------ 

137. Në Krishtin unë u varrosa në pagëzim dhe u 

ngrita së bashku me Të nëpërmjet besimit në fuqinë 

e Perëndisë që e ringjalli Jezusin prej së vdekurish.  

(Kol. 2:12)  

------ 

138. Në Krishtin më janë falur të gjitha shkeljet dhe 

jam ngjallur bashkë me Të. (Kol. 2: 13)  

------ 

 

 
 
139. Në Krishtin unë do të shfaqem me Të në lavdi, 

kur të shfaqet Krishti që është jeta ime. (Kol.3:4)  

------ 

140. Ne Krishtin unë jetoj dhe mbretëroj me Të. 

(2 Tim. 2:11, 12)  

------ 

 141. Në Krishtin unë jetoj në Te dhe dhe ushqehem 

nga Ai, ashtu si Jezusi u dërgua nga Ati dhe jetoi nga 

Ati. (Gjo.6:57)  

------ 

142. Në Krishtin une vij tek Ati sepse Ai është rruga, 

e vërteta dhe jeta. (Gjo. 14: 6)  

------ 

143. Në Krishtin une ushqehem me Fjalët e Tij që 

janë frymë dhe jetë dhe Ai jeton në mua dhe unë në 

Të. (Gjo.6:56, 63)  

------ 

144. Në Krishtin une e di se Ai është në Atin, dhe 

unë jam në Të dhe Ai është në mua. (Gjo.14:20)  

------ 

145. Në Krishtin une ja shumë fryt, sepse unë jam 

një shermend në Të dhe Ai është hardhia; Unë 

qëndroj në Të dhe Ai qëndron në mua sepse pa Atë 

unë nuk mund të bëj asgjë. (Gjo. 15: 4, 5)  

------ 

146. Në Krishtin une kerkoj atë që dëshiroj dhe kjo 

plotesohet për mua, sepse unë jetoj në Të dhe fjalët 

e Tij jetojnë në mua. (Gjo. 15: 7)  

------ 

147. Në Krishtin kam paqe dhe jam i gëzuar në 

veshtiresi, sepse Ai e ka mundur botën.  

(Gjo. 16:33)  

------ 

148. Në Krishtin unë jam i dashur në të njëjtën 

mënyrë si Ati e do Jezusin dhe unë jetoj në 

dashurinë e Tij. (Gjo.15: 9)  

------ 

149. Në Krishtin unë jam larë, shenjtëruar dhe unë 

jam i justifikuar në emër të Zotit tim Jezu Krisht dhe 

me anë të Frymes së Perëndisë. (1 Kor.6:11)  

------ 

150. Në Krishtin bëj veprat e Jezusit dhe edhe më të 

mëdha, sepse Jezusi ka shkuar te Ati dhe më ka 

dërguar Frymën e Shenjtë të së Vërtetës që 

qëndron në mua përgjithmonë. (Gjo. 14:12, 16-17)  

------ 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
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(H - Healing Scriptures) 

(Shkrimet nga ALBB) 

Shenim:  
1. Është e rëndësishme në jetën e një besimtari që ne t'i 
japim autoritet absolut dhe mbi çdo gjë tjetër "Fjalës se 
Perëndisë", pa marrë parasysh se çfarë duan të na 
përcjellin shqisat tona (dëgjimi, shikimi, shijimi, nuhatja 
dhe ndjenja) Kjo vlen për çdo situatë të jetës në të cilën 
jemi, duke përfshirë shërimin. Mbaj mend, ne ecim me 
ane te besimit, jo me ane te shikimit. Është 
jashtëzakonisht e rëndësishme për ne që të mësojmë të 
shpallim "Fjalën e Perëndisë" mbi rrethanat tona 
natyrore. Edhe Perëndia nuk tha atë që pa (errësirën) 
kur krijoi botën, por foli atë që donte te krijonte 
(dritën). Si një besimtar i rilindur, Jezusi tashmë te ka 
shëruar, çliruar dhe shpëtuar nga çdo sëmundje dhe 
pikëllim. 
 
2. Sa herë që lexon në lidhje me shërbesen e Jezusit në 
shkrimet e shenjta, kushtoji vëmendje të veçantë 
fjalëve "të gjithë" dhe "çdo". 

 

Vargje mbi shërimin 
(Vargjet jane marre nga ALBB, nëse nuk thuhet ndryshe) 

 

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".  

------ 

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.  

------ 

(LiP. 7:15 
15 Zoti do të largojë nga ti çfarëdo lloj sëmundje, nuk do 

të dërgojë mbi ty asnjë të keqe vdekjeprurëse të Egjiptit 

që ke njohur, por do t'i dërgojë mbi të gjithë ata që të 

urrejnë.  

------ 

(LiP. 30: 19-20) 
19 Unë marr sot si dëshmitarë kundër teje qiellin dhe 

tokën, që unë të kam vënë përpara jetës dhe vdekjes, 

bekimit dhe mallkimit; zgjidh, pra, jetën që të mund të 

jetoni ti dhe pasardhësit e tu, 20 dhe të mund ta duash 

Zotin, Perëndinë tënd, t'i bindesh zërit të tij dhe të 

qëndrosh i lidhur ngushtë me të, sepse ai është jeta jote 

dhe gjatësia e ditëve të tua, kështu që ti të mund të 

jetosh në vendin që Zoti u betua t'u japë etërve të tu: 

Abrahamit, Isakut dhe Jakobit".  

 

 

 

1 Mbretërve 8:56 
56 "I bekuar qoftë Zoti, që i dha paqe popullit të 

Izraelit, sipas gjithë atyre premtimeve që kishte 

bërë; as edhe një fjalë e vetme nuk mbeti pa u 

zbatuar nga të gjitha premtimet e bëra prej tij me 

anë të shërbëtorit të tij Moisi.  

------ 

2 Kron.7:14 
14 në qoftë se populli im, i cili thirret me emrin tim, 

përulet, lutet, kërkon fytyrën time dhe kthehet prapa nga 

rrugët e këqija, unë do ta dëgjoj nga qielli, do t'i fal 

mëkatin e tij dhe do ta shëroj vendin e tij.  

------ 

Psalmi 91: 9-10 
9 Duke qenë se ke thënë: "O Zot, ti je streha ime, dhe e 

ke bërë Shumë të Lartin strehën tënde 10 nuk do të të 

gjejë asnjë e keqe, asnjë plagë nuk do t'i afrohet çadrës 

sate.  

------ 

Psalmi 91: 14-16 
14 Duke qenë se ai ka vënë mbi mua dashurinë e tij, unë 

do ta çliroj dhe do ta çoj lart në vend të sigurt, sepse ai 

njeh emrin tim.  15 Ai do të më kërkojë dhe unë do t'i 

përgjigjem; do të jem me të në fatkeqësi; do ta çliroj 

dhe do ta përlëvdoj.  16 Do ta ngop me jetë të gjatë dhe 

do t'i tregoj shpëtimin tim.  

------ 

Psalmi 103: 1-5 
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. 

------ 

Psalmi 105: 37 
37 dhe e nxori popullin e tij me argjend dhe me ar: 

dhe nuk pati asnjeri ndër fiset e tij që të tronditej.  

------ 

Psalmi 107: 17-21 
17 Disa njerëz pa mend vuanin për sjelljen e tyre rebele 

dhe për mëkatet e tyre  18 ata urrenin çdo ushqim dhe 

kishin arritur në prag të vdekjes. 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.  21 

Le ta kremtojmë Zotin për mirësinë e tij dhe për 

mrekullitë e tij në dobi të bijve të njerëzve;  

------ 
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Psalmi 118: 17 
17 Unë nuk do të vdes, por do të jetoj dhe do të tregoj 

veprat e Zotit.  

------ 

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.  

------ 

Fjalët e Urta 4: 20-24 
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.  23 Ruaje zemrën 

tënde me shumë kujdes, sepse nga ajo dalin burimet 

jetës.  24 Hiq dorë nga e folura me hile dhe largo prej teje 

buzët e çoroditura.  

------ 

Isaia 41:10 
10 Mos ki frikë, sepse unë jam me ty, mos e humb, sepse 

unë jam Perëndia yt. Unë të forcoj dhe njëkohësisht të 

ndihmoj dhe të mbaj me dorën e djathtë të drejtësisë 

sime. (ALBB) 

------ 

Isaia 53: 4-5 
4 Megjithatë ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë 

përsipër dhembjet 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. 

(ALBB) 

------ 

Jeremia 1:12 
12 Zoti më tha: "Ke parë mirë, sepse unë vigjëloj mbi 

fjalën time që të ketë efekt".  

------ 

Jeremia 17:14 
14 Shëromë, o Zot, dhe do të shërohem, shpëtomë dhe 

do të shpëtoj, sepse ti je lavdia ime.  

------ 

Jeremia 30:10 
10 Ti, pra, o shërbëtori im Jakob, mos ki frikë", thotë Zoti; 

"mos u tremb, o Izrael, sepse, ja, unë do të të shpëtoj nga 

vendi i largët dhe pasardhësit e tu nga vendi i robërisë së 

tyre.  

------ 

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"".  

------ 

 

Joeli 3:10 
10 Farkëtoni shpata me ploret tuaj dhe ushta me 

drapërinjtë tuaj. I dobëti le të thotë: "Jam i Fortë!"".  

------ 

Osea 4: 6 
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.  

------ 

Nahumi 1: 9 
9 Çfarë projektoni kundër Zotit? Ai do të kryejë një 

shkatërrim të plotë: fatkeqësia nuk do të ndodhë dy 

herë. (ALBB) 

------ 

Mat.4: 23-24 
23 And 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.  

------ 

Mat. 8: 2-3 
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.  

------ 

Mat.8: 16-17 
16 When the even was come, they brought unto him 

many that were possessed with devils: and he cast out 

the spirits with his word, and healed all that were sick: 17 

That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the 

prophet, saying, Himself took our infirmities, and bare 

our sicknesses. 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,17që kështu të 

përmbushej fjala e profetit Isaia kur tha: ''Ai i mori 

lëngatat tona dhe i mbarti sëmundjet tona''.  

------ 

Mat. 9:35 
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.  
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Mat.10: 1, 7-8 
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. 7Shkoni 

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.15: 30-31 
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.  

------ 

Mat.18: 18-19 
18 Në të vërtetë ju them se gjitha gjërat që do të keni 

lidhur mbi tokë do të jenë lidhur edhe në qiell; dhe gjitha 

gjërat që keni zgjidhur mbi tokë do të jenë zgjidhur edhe 

në qiell. 19 Po ju them gjithashtu se, në qoftë se dy prej 

jush bien në ujdi mbi tokë të kërkojnë çfarëdo gjëje, kjo 

do t'u jepet atyre nga Ati im që është në qiej.  

------ 

Mat.21: 21-22 
21 Dhe Jezusi duke u përgjigjur u tha atyre: ''Në të vërtetë 

ju them që, po të keni besim dhe të mos dyshoni, do të 

bëni jo vetëm atë që unë i bëra fikut, por, edhe sikur t'i 

thoni këtij mali: "Hiqu andej dhe hidhu në det", kjo do të 

ndodhë. 22 Dhe gjithçka të kërkoni në lutje, duke patur 

besim, do të merrni''.  

------ 

Marku 11: 22-26 
22 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''. (ALBB) 

------ 

 

 

 

 

 

 

 

Marku 16:15-18 
15 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''.  

------ 

Luka 6: 17-19 
17 Pastaj, pasi zbriti bashkë me ta, ndaloi në një vend të 

sheshtë, me turmën e dishepujve të vet dhe me një 

numër të madh njerëzish nga gjithë Judeja, nga 

Jeruzalemi dhe nga bregdeti i Tiros dhe i Sidonit, të cilët 

kishin ardhur për ta dëgjuar atë dhe për t'u shëruar nga 
sëmundjet e veta; 18 Por edhe ata që i mundonin 

frymërat e ndyrë shëroheshin. 19 E gjithë turma kërkonte 

ta prekte, sepse prej tij dilte një fuqi që i shëronte të 

gjithë.  

------ 

Luka 9: 1-2, 6 
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.  

------ 

Lluka 13: 12-16 
12 Dhe kur Jezusi e pa, e thirri pranë vetes dhe i tha: ''O 

grua, ti je e liruar nga lëngata jote''. 13 Dhe i vuri duart 
mbi të dhe ajo u drejtua menjëherë, dhe përlëvdonte 
Perëndinë.. 14 Por kryetari i sinagogës, i indinjuar sepse 

Jezusi kishte shëruar ditën e shtunë, iu drejtua turmës 

dhe i tha: ''Gjashtë janë ditët kur duhet të punohet; ejani, 

pra, të shëroheni në ato ditë dhe jo ditën e shtunë''. 15 

Atëherë Zoti u përgjigj dhe tha: ''Hipokritë! A nuk e zgjidh 

secili nga ju të shtunave nga grazhdi kaun e vet, ose 

gomarin e ta çojë për të pirë? 16 A nuk duhej, pra, të 

zgjidhej nga këto pranga, ditën e shtunë, kjo që është bijë 

e Abrahamit dhe që Satani e mbajti lidhur prej 

tetëmbëdhjetë vjetësh?''.  

------ 

Veprat 5:16 
16 Edhe një turmë nga qytetet përreth turrej në 

Jeruzalem, duke sjellë të sëmurët dhe ata që 

mundoheshin nga frymëra të ndyra  dhe të gjithë 
shëroheshin.  

------ 
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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.  

------ 

Rom.4: 16-21 
16 Prandaj trashëgimia është nëpërmjet besimit; në këtë 

mënyrë ajo është nëpërmjet hirit, me qëllim që premtimi 

të jetë i siguruar për të gjithë pasardhësit, jo vetëm për 

atë që është nga ligji, por edhe për atë që vjen nga besimi 

i Abrahamit, i cili, 17 (siç është shkruar: ''Unë të kam 

caktuar atin e shumë kombeve''), është ati i të gjithë 

neve para Perëndisë që ai besoi, i cili i jep jetë të 

vdekurve dhe thërret gjërat që nuk janë sikur të ishin. 18 

Ai, duke shpresuar kundër çdo shprese, besoi për t'u 

bërë ati i shumë kombeve sipas asaj që i ishte thënë: 

''Kështu do të jetë pasardhja jote'' 19 Dhe, duke mos qenë 

aspak i dobët në besim, nuk i kushtoi kujdes trupit të tij, 

i bërë tashmë si i vdekur (ishte pothuaj njëqind vjeç) as 

barkut të vdekur të Sarës. 20 Madje as nuk dyshoi nga 
mosbesimi në lidhje me premtimin e Perëndisë, por u 
përforcua në besim duke i dhënë lavdi Perëndisë; 21 

plotësisht i bindur se atë që ai kishte premtuar ishte edhe 

i fuqishëm ta bënte. 

------ 

Rom.8:2 
2 sepse ligji i Frymës i jetës në Jezu Krishtin më çliroi nga 

ligji i mëkatit dhe i vdekjes.  

------ 

Rom.8:11 
11 Dhe në qoftë se Fryma i atij që ringjalli Krishtin prej së 

vdekurish banon në ju, ai që e ringjalli Krishtin prej së 

vdekurish do t'u japë jetë edhe trupave tuaj vdekatarë 

me anë të Frymës së tij që banon në ju.  

------ 

2 Kor.10:3-5 
3 Sepse, edhe pse ecim në mish, nuk luftojmë sipas 

mishit,4 sepse armët e luftës sonë nuk janë prej 

mishi, por të fuqishme në Perëndinë për të 

shkatërruar fortesat,5 që të hedhim poshtë 

mendimet dhe çdo lartësi që ngrihet kundër njohjes 

së Perëndisë dhe t'ia nënshtrojmë çdo mendim 

dëgjesës së Krishtit, 

------ 

Gal.3:13-14 
13 Krishti na shpengoi nga mallkimi i ligjit, sepse u bë 

mallkim për ne (duke qenë se është shkruar: ''I mallkuar 

është kushdo që varet në dru''), 14 që bekimi i Abrahamit 

t'u vijë johebrenjve me anë të Jezu Krishtit, që ne të 

marrim premtimin e Frymës me anë të besimit.  

------ 

 

Gal.3:29 
29 Dhe, në qoftë se jeni të Krishtit, jeni pra pasardhja e 

Abrahamit dhe trashëgimtarë sipas premtimit.  

------ 

Ef.6: 10-17 
10 Për çfarë mbetet, vëllezërit e mi, forcohuni në Zotin 

dhe në forcën e fuqisë së tij. 11 Vishni gjithë armatimin e 

Perëndisë që të mund të qëndroni kundër kurtheve të 

djallit, 12 sepse beteja jonë nuk është kundër gjakut dhe 

mishit, por kundër principatave, kundër pushteteve, 

kundër sunduesve të botës së errësirës të kësaj epoke, 

kundër frymërave të mbrapshta në vendet qiellore. 13 

Prandaj merreni të gjithë armatimin e Perëndisë, që të 

mund të rezistoni në ditën e mbrapshtë dhe të mbeteni 

më këmbë pasi t'i keni kryer çdo gjë.  14 Qëndroni, pra, të 

fortë, duke patur në ijë brezin e së vërtetës, të veshur me 

parzmoren e drejtësisë, 15 dhe duke mbathur këmbët me 

gatishmërinë e ungjillit të paqes, 16 mbi të gjitha, duke 

marrë mburojën e besimit, me të cilën mund të shuani të 

gjitha shigjetat e zjarrta të të ligut. 17 Merrni edhe 

përkrenaren e shpëtimit dhe shpatën e Frymës, që është 

fjala e Perëndisë, 

------ 

Fil. 2:13 
13 sepse Perëndia është ai që vepron në ju vullnetin dhe 

veprimtarinë, sipas pëlqimit të tij.  

------ 

Fil. 4: 6-9 
6 Mos u shqetësoni për asgjë, por, në çdo gjë, ia 

parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë me anë lutjesh dhe 

përgjërimesh, me falënderim. 7 Dhe paqja e Perëndisë, 

që ia tejkalon çdo zgjuarsie, do të ruajë zemrat tuaja dhe 

mendjet tuaja në Krishtin Jezus. 8 Së fundi, vëllezër, të 

gjitha gjërat që janë të vërteta, të gjitha gjërat që janë të 

ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, të gjitha 

gjërat që janë të pastra, të gjitha gjërat që janë të 

dashura, të gjitha gjërat që janë me famë të mirë, nëse 

ka ndonjë virtyt dhe nëse ka ndonjë lëvdim, këto 

mendoni. 9 Ato gjëra që keni mësuar, marrë dhe dëgjuar 

nga mua dhe patë në mua, i bëni, dhe Perëndia i paqes 

do të jetë me ju.  

------ 

2 Tim.1:7 
7 Sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por force, 

dashurie dhe urtësie.  

------ 

Heb.6:12 
12 që të mos bëheni përtacë, por t'u përngjani atyre që 

nëpërmjet besim dhe durim trashëgojnë premtimet.  

------ 
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Heb.10:23 
23 Le të mbajmë të patundur rrëfimin e shpresës sonë, 

sepse besnik është ai që premtoi. 

------ 

Heb.10: 35-36 
35 Mos e hidhni tej guximin tuaj, që do të ketë një 

shpërblim të madh. 36 Sepse ju keni nevojë për ngulm që 

mbasi, të bëni vullnetin e Perëndisë, të merrni gjërat e 

premtuara.  

------ 

Heb.11:11 
11 Me anë të besimit edhe vetë Sara, ndonëse e kishte 

kaluar moshën, mori fuqi të bëhet me barrë dhe të lindë, 

sepse e konsideroi besnik atë që i kishte bërë premtimin.  

------ 

Heb.13: 8 
8 Krishti është i njëjtë dje, sot e përjetë.  

------ 

Jakobi 4: 7 
7 Nënshtrojuni, pra, Perëndisë, kundërshtoni djallin dhe 

ai do të largohet nga ju!  

------ 

Jakobi 5: 13-17 
13 A vuan ndonjë nga ju? Le të lutet. A është i gëzuar 

ndokush? Le të këndojë psalme! 14 A është i sëmurë 

ndonjë nga ju? Le të thërrasë pleqtë e kishës dhe ata të 

luten përmbi të, dhe le ta lyejnë me vaj në emër të Zotit, 
15 dhe lutja e besimit do ta shpëtojë të sëmurin dhe Zoti 

do ta mëkëmbë; dhe nëse ka bërë mëkate, ato do t'i 

falen. 16 Rrëfejani fajet njëri-tjetrit dhe lutuni për njëri-

tjetrin, që të shëroheni; shumë fuqi ka lutja e të drejtit 

kur bëhet me gjithë shpirt. 17 Elia ishte një njeri njësoj si 

ne me pasione, dhe u lut duke kërkuar që të mos binte 

shi, edhe nuk ra shi mbi dhe për tre vjet e gjashtë muaj.  

------ 

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. 

------ 

1 Gjonit 3: 21-23 
21 Shumë të dashur, nëse zemra jonë nuk na dënon, kemi 

siguri para Perëndisë; 22 dhe ç'të kërkojmë, e marrim nga 

ai, sepse zbatojmë urdhërimet e tij dhe bëjmë gjërat që 

janë të pëlqyera prej tij. 23 Dhe ky është urdhërimi i tij që 

besojmë në emrin e Birit të tij Jezu Krisht dhe ta duam 

njëri-tjetrin si na urdhëroi ai.  

 

 

 

 

 

1 Gjonit 5:14, 15 
14 Kjo është siguria që kemi përpara tij: nëse kërkojmë 

diçka sipas vullnetit të tij, ai na e plotëson: 15 Dhe nëse 

dimë se ai na i plotëson të gjitha ato që i kërkojmë, ne 

dimë se i kemi ato që i kërkuam atij. (ALBB) 

------ 

3 Gjonit 1: 2 
2 Shumë i dashur, unë dëshiroj të kesh mbarësi në çdo 

gjë dhe të gëzosh shëndet të mirë, ashtu si ka mbarësi 

shpirti yt.  

------ 

Zbu.12:11 
11 Dhe ata e mundën atë me anë të gjakut të Qengjit, dhe 

me anë të fjalës së dëshmisë së tyre; dhe nuk e deshën 

jetën e tyre deri në vdekje.  

 

Sherbesa e Jezusit 
 

Nëse do te shikosh vullnetin e Atit, shiko shërbesën e 
Jezusit. 

Gjoni 1: 1, 14 
1 Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte pranë Perëndisë, dhe 

Fjala ishte Perëndi. 14 Dhe Fjala u bë mish dhe banoi ndër 

ne; dhe ne soditëm lavdinë e tij, si lavdia e të 

vetëmlindurit prej Atit, plot hir e të vërtetë.  

------ 

Gjoni 4:34 
34 Jezusi u tha atyre: ''Ushqimi im është të bëj vullnetin e 

atij që më dërgoi dhe të kryej veprën e tij.  

------ 

Gjoni 5:19, 30 
19 Atëherë Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre: ''Në të 

vërtetë, në të vërtetë po ju them se Biri nuk mund të bëjë 

asgjë prej vetvetes, përveç asaj që sheh se bën Ati; gjërat 

në fakt që bën Ati, i bën po ashtu dhe Biri.  30 Unë s'mund 

të bëj asgjë nga vetja ime; gjykoj sipas asaj që dëgjoj dhe 

gjyqi im është i drejtë, sepse nuk kërkoj vullnetin tim, por 

vullnetin e Atit që më ka dërguar.  

------ 

Gjoni 6:38 
38 sepse unë kam zbritur nga qielli jo për të bërë vullnetin 

tim, por vullnetin e atij që më ka dërguar.  

------ 

Gjoni 8: 28-29 
28 Atëherë Jezusi u tha atyre: ''Kur ta keni lartuar Birin e 

njeriut, atëherë do të njihni se unë jam, dhe se nuk bëj 

asgjë prej vetvetes, por i them këto gjëra ashtu si Ati më 

ka mësuar. 29 Dhe ai që më ka dërguar është me mua; Ati 

s'më ka lënë vetëm, sepse bëj vazhdimisht gjërat që i 

pëlqejnë''.  
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Gjoni 12: 44-49 
44 Pastaj Jezusi thirri dhe tha: ''Kush beson në mua, nuk 

beson në mua, por në atë që më ka dërguar. 45 Dhe kush 

më sheh mua, sheh atë që më ka dërguar. 46 Unë kam 

ardhur si drita për botën, që kushdo që beson në mua të 

mos mbetet në errësirë. 47 Dhe nëse ndokush i dëgjon 

fjalët e mia dhe nuk beson, unë nuk e gjykoj; sepse unë 

nuk kam ardhur ta gjykoj botën, por ta shpëtoj botën. 48 

Kush më hedh poshtë dhe nuk i pranon fjalët e mia, ka 

kush e gjykon; fjala që kam shpallur do të jetë ajo që do 

ta gjykojë në ditën e fundit. 49 Sepse unë nuk kam folur 

nga vetja ime, por Ati vetë më ka dërguar dhe më ka 

urdhëruar ç'duhet të them e të shpall.  

------ 

Gjoni 14: 8-11 
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.  

------ 

1 Gjonit 3: 8 
8 Kush kryen mëkat është nga djalli, sepse djalli mëkaton 

nga fillimi; prandaj është shfaqur Biri i Perëndisë: për të 

shkatërruar veprat e djallit.  

 

Dhe Jezusi i shëroi të gjithë 
 

Mat.4: 23-24 
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.  

------ 

Mat.8: 16-17 
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''.  

------ 

 
 
 
 
Mat.9:35 
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.  

------ 

Mat.10: 1, 7-8 
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.12:15 
15 Por kur Jezusi e mori vesh u largua prej andej dhe 

turma të mëdha e ndiqnin dhe ai i shëroi të gjithë. 

------ 

Marku 1: 40-42 
40 Dhe erdhi tek ai një lebros i cili, duke iu lutur, ra në 

gjunjë dhe i tha: ''Po të duash, ti mund të më pastrosh''. 
41 Dhe Jezusi, duke e mëshiruar, shtriu dorën, e preku 

dhe i tha: ''Po, e dua, qofsh pastruar!''. 42 Dhe, posa tha 

këto, menjëherë lebra e la dhe u shërua.  

------ 

Marku 5: 25-34 
25 Tani një grua që kishte një fluks gjaku që prej 

dymbëdhjetë vjetësh, 26 dhe kishte vuajtur shumë nga 

ana e mjekëve të ndryshëm duke shpenzuar gjithë 

pasurinë e vet pa kurrfarë dobie, madje duke u bërë më 

keq, 27 kur dëgjoi të flitej për Jezusin, u fut në turmë dhe 

pas shpinës preku rrobën e Jezusit, 28 sepse thoshte: 

''Nëse vetëm ia prek rrobën e tij, do të shërohem''. 29 Dhe 

menjëherë rrjedha e gjakut iu ndal; dhe ajo ndjeu në 
trupin e vet se u shërua nga ajo sëmundje. 30 Por 

menjëherë Jezusi, duke e ndjerë në vete që një fuqi 

kishte dalë prej tij, u kthye midis turmës, tha: ''Kush m'i 

preku rrobat? 31 Dhe dishepujt e vet i thanë: ''A nuk po e 

sheh që turma po të shtyhet nga të gjitha anët dhe ti 

thua: ''Kush më preku?''. 32 Por ai vështronte rreth e qark 

për të parë atë që bëri këtë. 33 Atëherë gruaja, plot frikë 

e duke u dridhur, duke ditur se ç'i kishte ndodhur, erdhi 

dhe i ra ndër këmbë dhe i tha gjithë të vërtetën. 34 Dhe ai 

i tha, ''Bijë, besimi yt të shëroi; shko në paqe dhe ji e 
shëruar nga sëmundja jote!''.  

------ 
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Marku 6: 1-6 
1 Pastaj doli prej andej dhe erdhi në vendlindjen e tij, dhe 

dishepujt e vet e ndiqnin. 2 Dhe kur erdhi e shtuna, filloi 

t'i mësojë në sinagogë. Dhe shumë, kur e dëgjonin, 

habiteshin dhe thoshin: ''Nga i vijnë këtij këto? Vallë 

ç'dituri është kjo që i është dhënë? Dhe si kryhen këto 

vepra të mëdha nëpërmjet dorës së tij? 3 A s'është ky 

zdrukthëtar i biri Marisë, vëllai i Jakobit, i Ioses, i Judës 

dhe i Simonit? Dhe nuk janë këtu midis nesh motrat e 

tij?''. Dhe skandalizoheshin për shkak të tij. 4 Por Jezusi u 

tha atyre: ''Asnjë profet s'është i përbuzur përveç në 

vendlindjen e tij, në farefisin e vet dhe në shtëpinë e vet''. 
5 Dhe nuk mundi të kryejë aty asnjë vepër të 
pushtetshme, përveçse shëroi disa të lëngatë, duke 
vënë mbi ta duart. 6 Dhe çuditej për mosbesimin e tyre; 
dhe dilte nëpër fshatra përreth e i mësonte.  

------ 

Marku 6: 55-56 
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.  

------ 

Lluka 4: 18-19 
18 ''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, 19 dhe për të predikuar vitin e 

pranueshëm të Zotit''.  

------ 

Lluka 4: 40-41 
40 Kur perëndoi dielli, të gjithë ata që kishin të sëmurë me 

sëmundje të ndryshme i prunë tek ai; dhe ai i shëroi duke 

vënë duart mbi secilin prej tyre. 41 Prej shumë vetëve 

dilnin demonë që bërtitnin dhe thoshin: ''Ti je Krishti, Biri 

i Perëndisë''. Por ai i qortonte dhe nuk i lejonte të flisnin, 

sepse ata e dinin se ai ishte Krishti.  

------ 

Luka 6: 17-19 
17 Pastaj, pasi zbriti bashkë me ta, ndaloi në një vend të 

sheshtë, me turmën e dishepujve të vet dhe me një 

numër të madh njerëzish nga gjithë Judeja, nga 

Jeruzalemi dhe nga bregdeti i Tiros dhe i Sidonit, të cilët 

kishin ardhur për ta dëgjuar atë dhe për t'u shëruar nga 

sëmundjet e veta; 18 Por edhe ata që i mundonin 

frymërat e ndyrë shëroheshin. 19 E gjithë turma kërkonte 

ta prekte, sepse prej tij dilte një fuqi që i shëronte të 
gjithë.  

 

 

Luka 9: 1-2, 6 
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.  

------ 

Lluka 10: 1, 8-11 
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". 10 Por në çdo qytet ku të hyni, nëse nuk ju 

pranojnë, dilni në rrugët e tij dhe thoni: 11 "Ne po 

shkundim kundër jush edhe pluhurin e qytetit tuaj që na 

u ngjit; veç ta dini se mbretëria e Perëndisë ju është 

afruar".  

------ 

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''.  

------ 

Lluka 13: 10-16 
10 Një të shtunë Jezusi po mësonte në një sinagogë. 11 

Dhe ja, ishte një grua, e cila prej tetëmbëdhjetë vjetësh 

kishte një frymë lëngate, dhe ajo ishte krejt e kërrusur 

dhe në asnjë mënyrë nuk drejtohej dot. 12 Dhe kur Jezusi 

e pa, e thirri pranë vetes dhe i tha: ''O grua, ti je e liruar 

nga lëngata jote''. 13 Dhe i vuri duart mbi të dhe ajo u 
drejtua menjëherë, dhe përlëvdonte Perëndinë. 14 Por 

kryetari i sinagogës, i indinjuar sepse Jezusi kishte 

shëruar ditën e shtunë, iu drejtua turmës dhe i tha: 

''Gjashtë janë ditët kur duhet të punohet; ejani, pra, të 

shëroheni në ato ditë dhe jo ditën e shtunë''. 15 Atëherë 

Zoti u përgjigj dhe tha: ''Hipokritë! A nuk e zgjidh secili 

nga ju të shtunave nga grazhdi kaun e vet, ose gomarin e 

ta çojë për të pirë? 16 A nuk duhej, pra, të zgjidhej nga 

këto pranga, ditën e shtunë, kjo që është bijë e 

Abrahamit dhe që Satani e mbajti lidhur prej 

tetëmbëdhjetë vjetësh?''.  

------ 

Heb. 13: 8 
8 Krishti është i njëjtë dje, sot e përjetë.  

------ 
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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.  

 

Nëse je në Krishtin 
 

Gal. 3:13-14 
13 Krishti na shpengoi nga mallkimi i ligjit, sepse u bë 

mallkim për ne (duke qenë se është shkruar: ''I mallkuar 

është kushdo që varet në dru''), 14 që bekimi i Abrahamit 

t'u vijë johebrenjve me anë të Jezu Krishtit, që ne të 

marrim premtimin e Frymës me anë të besimit.  

------ 

Gal. 3:29 
29 Dhe, në qoftë se jeni të Krishtit, jeni pra pasardhja e 

Abrahamit dhe trashëgimtarë sipas premtimit.  

 

Bekimet 
 

LiP.28: 1-14 
1 "Tani, në rast se ti i bindesh me zell zërit të Zotit, 

Perëndisë tënd, duke pasur kujdes të zbatosh tërë 

urdhërimet e tij që sot unë po të urdhëroj, do të ndodhë 

që Zoti, Perëndia yt, do të të lartësojë mbi të gjitha 

kombet e dheut; 2 të gjitha këto bekime do të bien mbi 

ty dhe do të të zënë, në rast se dëgjon zërin e Zotit, 

Perëndisë tënd: 3 Do të jesh i bekuar në qytete dhe në 

fshatra. 4 I bekuar do të jetë edhe fryti i barkut tënd, fryti 

i tokës dhe i bagëtisë sate, pjelljet e lopëve të tua dhe 

fryti i deleve të tua. 5 Të bekuara do të jenë shporta dhe 

magjja jote. 6 Do të jesh i bekuar kur hyn dhe i bekuar kur 

del. 7 Zoti do të veprojë në mënyrë që armiqtë e tu, që 

ngrihen kundër teje, të munden para teje; do të dalin 

kundër teje nëpër një rrugë, por do të ikin para teje 

nëpër shtatë rrugë. 8 Dhe Zoti do ta urdhërojë bekimin të 

ndodhet mbi ty në hambarët e tu dhe mbi të gjitha ato 

gjëra ku ti do të vësh dorë; dhe do të të bekojë në vendin 

që Zoti, Perëndia yt, të jep. 9 Zoti do të të vendosë në 

mënyrë që të jesh për të një popull i shenjtë, ashtu si të 

është betuar, në qoftë se do të respektosh urdhërimet e 

Zotit, Perëndisë tënd, dhe do të ecësh në rrugët e tij; 10 

kështu tërë popujt e dheut do të shohin që ti je i thirrur 

me emrin e Zotit, dhe do të kenë frikë prej teje. 11 Zoti, 

Perëndia yt, do të të mbushë me të mira, me frytin e 

barkut tënd, me frytin e bagëtisë sate dhe me frytin e 

tokës sate në vendin që Zoti u betua t'u japë etërve të tu. 
12 Zoti do të hapë për ty qiellin, thesarin e tij të mirë, për 

t'i dhënë tokës sate shiun në kohën e duhur dhe për të 

bekuar veprën e duarve të tua; ti do t'u japësh hua 

shumë kombeve, por nuk do të marrësh asgjë hua. 13 Zoti 

do të bëjë që të  

 

jesh koka dhe jo bishti, dhe do të jesh gjithnjë lart dhe 

kurrë poshtë, në rast se u bindesh urdhërimeve të Zotit, 

Perëndisë tënd, që sot të urdhëron t'i respektosh dhe t'i 

zbatosh në praktikë. 14 Kështu nuk do të shmangesh as 

djathtas, as majtas nga asnjë prej fjalëve që sot ju 

urdhëroj, për të shkuar pas perëndive të tjera dhe për t'u 

shërbyer atyre. (ALBB) 

 

Mallkimi 
 

LiP.28: 15-68 
15 Por në rast se nuk i bindesh zërit të Zotit, Perëndisë 

tënd, për të respektuar me kujdes të gjitha urdhërimet 

dhe të gjitha statutet e tij që sot të urdhëroj, do të 

ndodhë që të gjitha këto mallkime do të bien mbi ty dhe 

do të të gjejnë. 

 

LiP.28:61 
61 Edhe të gjitha sëmundjet dhe tërë fatkeqësitë e 

pashkruara në librin e këtij ligji, Zoti do t'i sjellë mbi ty, 

derisa të shkatërrohesh.  

 

 

 

 

 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
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(I – Healing Confessions) 
(Nga Charles Capps) 

Fuqia krijuese e Perëndisë për 
shërim 

 
 

Kthimi i Fjalës së Perëndisë tek Ai 

 
Perëndia deklaron se Fjala e Tij nuk do të kthehet tek Ai 
bosh. Ne duhet ta kthejmë Fjalën e Tij duke i dhënë ZE 
asaj, dhe Ai do të krijojë frytin e buzëve tona. Rrëfimi i 
Fjalës së Perëndisë është një mënyrë për te patur 
bashkwsi me Zotin dhe për të rritur besimin tend në të 
njëjtën kohë. Unë tw sfidoj që të bwsh këto rrëfime 
biblike tri herë në ditë. Mos lejo që ky të kthehet nw një 
propozim tw pavlerw. Bëje praktikë që të marrësh ilaçin 
e Perëndisë rregullisht, ashtu si do beje me cdo ilaç 
tjetër. Atëherë ai do të bëhet JETE dhe SHËNDET për ty. 

 

 

Mjekimi i Perëndisë 
  

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

Duhet të shpallen me gojë tri herë në ditë derisa të vijë 

besimi, pastaj një herë në ditë për të ruajtur besimin. 

Nëse rrethanat behen më keq, dyfisho dozën. Nuk ka 

efekte anësore të dëmshme. 

------ 

 
1. Jezusi është Zoti i jetës sime. Sëmundjet dhe vuajtjet 

nuk kanë fuqi mbi mua. Unë jam i falur dhe i cliruar nga 

mëkati dhe faji. Unë jam i vdekur për mëkatin dhe i gjallë 

për drejtësine.                                      (Kol.1:21, 22) 

------ 

2. Unë jam i lirë nga mosfalja dhe grindja. I fal të tjerëve 

ashtu si Krishti më ka falur, sepse dashuria e Perëndisë 

eshte derdhur në zemrën time nga Fryma e Shenjtë. 

 (Mat.6:12; Ef. 4, 32; Rom.5:5) 

------ 

3. Jezusi i mbajti mëkatet e mia në trupin e Tij mbi kryq; 

prandaj unë jam i vdekur për mëkatin dhe i gjallë për 

Perëndinë dhe nga vurratat e Tij (Jezusit) unë jam 

shëruar dhe i plotë. (1 Pjetrit 2:24; Rom.6:11; 2 Kor.5:21) 

------ 

4. Jezusi mbarti sëmundjen dhe dhimbjen time. Prandaj 

nuk i jap asnjë vend sëmundjes apo dhembjes. Sepse 

Perëndia dërgoi Fjalën e Tij dhe më shëroi.                   

(Psa.107: 20) 

------ 

 
 
 

 
5. Ate, për shkak të Fjalës Tende unë jam një fitimtar. 

Unë e mund botën, mishin dhe djallin me anë të gjakut 

të Qengjit dhe fjalës së dëshmisë sime.  (1 Gjonit 4: 4; 

Zbu.12:11) 

------ 

6. Ti më ke dhënë jetën e bollshme, une e marr atë jetë 

nëpërmjet Fjalës Tënde dhe ajo rrjedh në çdo organ të 

trupit tim duke sjellë shërim dhe shëndet. (Gjoni 10:10, 

Gjoni 6:63) 

------ 

7. Ate Qiellor, unë e zbatoj Fjalën Tënde. Unë i tregoj 

kujdes për fjalët e tua. Unë nuk do të lejoj që ato të 

largohen nga sytë e mi. I mbaj ato në zemrën sime, sepse 

ata janë jeta dhe shërimi për të gjithë mishin tim. 

 (Fjalët e urta 4: 20-22) 

------ 

8. Ashtu si Perëndia ishte me Moisiun (dhe Jozueun), 

kështu është Ai me mua. Sytë e mi nuk janë të zymtë; as 

forcat e mija natyrale nuk janë zhdukur. Bekuar janë sytë 

e mi, sepse ata shohin (qartë), të bekuar janë veshët e 

mi, sepse ata dëgjojnë qartë  (LiP.34: 7; Marku 8:25) 

------ 

9. Asnjë e keqe nuk do të më ndodhë dhe asnjë murtajë 

nuk do të afrohet pranë banesës sime. Sepse ti ke 

urdhëruar engjëjt e tu te me ruajne. Ata më mbrojnë në 

të gjitha rrugët e mia. Në rrugën time është jeta, shërimi 

dhe shëndeti.  (Psa.91: 10-11; Fja.12:28) 

------ 

10. Jezusi mori lëngatat e mia dhe i mbajti sëmundjet e 

mia. Prandaj nuk pranoj që sëmundja të mbizotërojë në 

trupin tim. Jeta e Perëndisë rrjedh brenda meje duke 

sjellë shërim në çdo qelizë të qenies sime. 

                                                             (Mat.8:17; Gjoni 6:63) 

------ 

11. Jam shpenguar nga mallkimi. Galatasve 3:13 rrjedh 

në gjakun tim. Rrjedh në çdo pjesë të trupit tim, duke 

rikthyer jetën dhe shëndetin. (Marku 11:23, Luka 17: 6) 

------ 

12. Jeta tek 1 Pjetrit 2:24 është një realitet në mishin tim, 

duke sheruar çdo qelizë të trupit tim. 

------ 

13. Unë e paraqes trupin tim te Perëndia, sepse ai është 

tempulli i Perëndisë SE GJALLE. Perëndia qëndron në 

mua dhe JETA E TIJ përshkon frymen, shpirtin dhe trupin 

tim dhe unë jam mbushur me plotësinë e Perëndisë çdo 

ditë. (Rom.12: 1-2; Gjoni 14:20; Ef.3:19) 

------ 

14. Trupi im është tempulli i FRYMES SE SHENJTË. Unë i 

kërkoj trupit tim të cliroje kimikatet e duhura. Trupi im 

është në bilanc të përsosur kimik. Pankreasi im sekreton 

sasinë e duhur të insulinës për jetën dhe shëndetin.  

(1 Kor.6:19) 

------ 
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15. At' Qiellor, me Fjalën Tënde më ke dhënë jetën 

tënde. Kjo jete e ripwrtewrin trupin tim me çdo 

frymëmarrje që marr dhe çdo fjalë që flas.   

(Gjoni 6:63, Marku 11:23) 

------ 

16. Ajo që Perëndia nuk e ka mbjellë, është zhdukur dhe 

hequr nga trupi im në emrin e Jezusit. 1 Pje. 2:24 është 

gdhendur në çdo qelizë të qenies sime dhe une jam gjallë 

me jetën e Perëndisë  (Marku 11:23, Gjoni 6:63) 

 

Enjtjet, Tumoret dhe Artriti 
 

17. Jezusi mori mallkimin tim; Prandaj, une i ndaloj 

enjtjet dhe tumoret qe të mos jetojne në trupin tim. Jeta 

e Zotit brenda meje shkaterron enjtjet dhe tumoret, dhe 

shëndeti dhe forca ime ështe ripwrterire. 

(Mat.16:19; Gjoni 14:13; Marku 11:23) 

------ 

18. Enjtjet dhe tumoret nuk kanë të drejtë në trupin tim. 

Ata janë një gjë e së kaluarës, sepse unë jam cliruarr nga 

autoriteti i errësirës.  (Kol.1: 13-14) 

------ 

19. Çdo organ dhe ind i trupit tim funksionon në 

përkryerjen, ashtu si Perëndia e krijoi që të funksiononte. 

Unë e ndaloj mosfunksionim në trupin tim në emër të 

Jezusit.     (Zan.1:28, 31)  

------ 

20. Ate, Fjala jote është bërë pjesë e imja. Ajo rrjedh në 

gjakun tim. Ajo rrjedh në çdo qelizë të trupit tim, duke 

restauruar dhe transformuar trupin tim. Fjala jote është 

bërë mish; sepse ti dërgove Fjalën tënde dhe më 

shërove.  (Jakobi 1:21, Ps. 107: 20; Fja.13: 3) 

------ 

21. Fjala jote shfaqet në trupin tim, duke bere qe enjtjet 

te zhduken. Artriti është një gjë e së kaluarës. Une kërkoj 

që kockat dhe nyjet e mia të funksionojne siç duhet në 

emër të Jezusit.   (Marku 11:23, Mat.17:20) 

------ 

22. Ate Qiellor, ndërsa unë i jap ze fjalës tënde, ligji i 

Frymes së jetës në Krishtin Jezus, më bën të lirë nga ligji 

i mëkatit dhe i vdekjes. Dhe jeta jote gjalleron çdo qelizë 

të trupit tim (Rom.8:12) 

------ 

23. Artrit, zhduku! Sëmundje, largohu! Tumoret nuk 

mund të ekzistojnë në mua, sepse Fryma e Perëndisë 

është brenda meje. Sëmundja, frika dhe shtypja nuk kanë 

fuqi mbi mua, sepse Fjala e Perëndisë është shpallja ime 

(Marku 11:23, Isa.54:14) 
 

Zemra dhe Gjaku 
 

24. Faleminderit Atë që unë kam një zemër të fortë. 

Zemra ime rreh me ritmin e jetës. Gjaku im rrjedh në çdo 

qelizë të trupit tim, duke e rikthyer me bollëk jetën dhe 

shëndetin (Fja.12:14; 14:30) 

------ 

 
25. Tensioni im i gjakut është 120 me 80. Jeta e Perëndisë 

rrjedh në gjakun tim dhe pastron arteriet e mia nga të 

gjitha gjerat që nuk mbartin jetë (Marku 11:23) 

------ 

26. Rrahja e zemrës sime është normale. Zemra ime rreh 

me ritmin e jetësm duke mbajtur jeten e Perëndisë në të 

gjithë trupin tim, duke e rikthyer JETEN DHE SHENDETIN 

ME BOLLEK (Gjoni 17: 23, Efes.2:22) 

------ 

27. Une kam një zemër të fortë. Çdo rrahje zemre 

furniozon trupin tim me jetë dhe më pastron nga 

sëmundja dhe dhimbja. (Eks.23:25; Marku 11:23; Ef.3: 

19-20) 

------ 

28. I urdhëroj qelizat e gjakut për të shkatërruar çdo 

embrion të sëmundjes dhe çdo virus që përpiqet të 

banojë në trupin tim. Unë urdhëroj çdo qelizë të trupit 

tim të jetë normale, në emrin e Jezusit  

(Rom.5:17; Luka 17: 6)            

------ 

29. Çdo qelizë që nuk sjell jetën dhe shëndetin në trupin 

tim është e shkeputur nga burimi i jetës së saj. Sistemi im 

imunitar nuk do të lejojë rritjen e tumorit për të jetuar 

në trupin tim, në emrin e Jezusit  

(Luka 17: 6, Marku 11:23) 

------ 

30. Jam shpenguar nga mallkimi i ligjit dhe zemra ime 

rreh me ritmin e jetës. Fryma dhe jeta e Fjalës së 

Perëndisë rrjedh në mua duke pastruar gjakun tim nga 

çdo sëmundje dhe papastërti (Fja.4: 20-22; Gal.3:13)  

Arteriet dhe Qelizat 
 

31. Në emrin e Jezusit, arteriet e mia, nuk do të tkurren 

ose nuk do të bllokohen. Arterie, ju jeni të pastra, 

elastike dhe funksiononi ashtu si Perëndia ju krijoi për të 

funksionuar (Luka 17:6; Marku 11:23; Isa.55:11; Jakobi 3: 

2-5) 

------ 

32. Ligji i Frymes së jetës në Krishtin Jezus më ka çliruar 

nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes; prandaj, nuk do të lejoj 

mëkat, sëmundje apo vdekje për të zotëruar mbi mua 

(Rom.8: 2; Rom.6:13, 14) 

------ 

33. E njëjta Frymë që ngjalli Jezusin nga të vdekurit jeton 

në mua, duke e përshkuar jetën e Tij nëpër venat e mia, 

duke dërguar shërimin në të gjithë trupin tim.                             

(Rom.8:11) 

------ 

 
34. Në emrin e Jezusit e ndaloj trupin tim që të 

mashtrohet në çfarëdo mënyre. Trup, nuk do të 

mashtrohesh nga asnjë virus ose mikrob sëmundje. As 

nuk do të veprosh kundër jetës apo shëndetit në asnjë 

mënyrë. Çdo qelizë e trupit tim e mbështet jetën dhe 

shëndetin (Mat.12:25; 35a)  
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Sistemi i imunitetit 
 

35. Sistemi im imunitar forcohet ditë pas dite. Unë shpall 

jetën për sistemin tim imunitar. Unë e ndaloj konfuzionin 

në sistemin tim imunitar. E njëjtaFrymë që e ngjalli 

Krishtin prej të vdekurve banon në mua dhe e gjallëron 

sistemin tim imun me jetën dhe urtësinë e Perëndisë, që 

ruan jetën dhe shëndetin e trupit tim.                    

(Rom. 8:11, Fja. 4:22) 

 

Kockat dhe palca të shëndetshme 
 

36. Unë u flas eshtrave dhe nyjeve te trupit tim. Unë ju 

shpall normal në emrin e Jezusit. Kockat dhe nyjet e mia 

nuk do t'u përgjigjen asnjë sëmundjeje; sepse jeta e 

Frymes (1 Pjetrit 2:24) përshkon çdo kockë dhe nyje të 

trupit tim me JETE dhe SHENDET. 

------ 

37. O Atë, unë u kërkoj eshtrave te mia të prodhojne 

palcë të përsosur, për të prodhuar gjak të pastër që do të 

shpartallojë (luftojë) sëmundjen dhe lëngaten. Kockat e 

mia refuzojnë çdo mallkim  (Fjalët e urta16:24) 
------ 

38. Unë u kërkoj nyjeve te mia të funksionojne në 

mënyrë të përkryer. Nuk do të ketë dhimbje apo ënjtje 

në nyjet e mia. Nyjet e mia refuzojnë të lejojnë çdo gjë 

që do të dëmtojë ose shkatërrojë funksionin e tyre 

normal  (Fjalët e urta17:22) 

 

Imponimi i jetës 
 

E përzier plotesisht me besim dhe autoritet. Duhet 

shpallur me fjalët e gojes aq shpesh sa nevojiten për të 

ruajtur shëndetin dhe jetën. 

 

------ 

39. Une i shpall me guxim Fjalën e Besimit mbi ty. Unë 

kërkoj që çdo organ i brendshëm të kryejë një punë të 

përsosur, sepse ti je tempulli i FRYMES SE SHENJTË; 

prandaj unë bëj thirrje në emër të Zotit Jezu Krisht dhe 

me autoritetin e Fjalës së Tij të shenjtë që të shërohesh 

në emrin e Jezusit (Fja.12:18) 

------ 

 
40. Ate, unë i rezistoj armikut në çdo formë që ai vjen 

kundër meje - kërkoj që trupi im të jetë i fortë dhe i 

shëndetshëm dhe imponoj jetën në këtë trup  

(Jakobi 4: 7) 

------ 

41. Unë nuk do të vdes, por do të jetoj dhe do të shpall 

veprat e Perëndisë (Psa.118: 17) 

------ 

 
 
 

 
 
 
42. Ti i ke falur të gjitha paudhësitë e mia; Ti i ke shëruar 

të gjitha sëmundjet e mia; Ti e ke çliruar jetën time nga 

shkatërrimi; ti e keni kënaqur gojën time me gjëra të 

mira, që rinia ime të përtërihet si shqiponja (dhe sepse 

unë pres per ty, forca ime përsëritet si shqiponjat) 

(Ps.103:2-5; Isa.40:31) 

------ 

43. Zot, ti ke bekuar ushqimin dhe ujin tim dhe ke larguar 

sëmundjen nga une. Prandaj unë do të plotësoj numrin e 

ditëve të mia në shëndet (Eks.23:25, 26) 

------ 

 

 

 

 

 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT!  
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(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.  

 

1.  Ai kaloi shumë kohë në lutje, por ai kurrë nuk u lut per 

problemin; ai luti përgjigjen, Ajo që Perëndia tha është 
përgjigja.  
 

2. Ai foli me saktësi, kurrë nuk e shtrembëroi fjalën. E 

folura e Tij gjithmonë kishte të bënte me ato që kishte 

thënë Perëndia.  
 

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

shpalli rezultatet e dëshiruara.  
 

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.  

  

 

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.  

 

 

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

 

[Këto nuk jane citate të drejtpërdrejta biblike nga Bibla, 
por jane shpallje te parafrazuara te bazuara në 
Shkrime.] 
 
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)  
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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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(K - Prosperity Scriptures) 

 

Shenim:  
1. Është e rëndësishme në jetën e një besimtari që ne t'i 
japim autoritet absolut dhe mbi çdo gjë tjetër "Fjalës se 
Perëndisë", pa marrë parasysh se çfarë duan të na 
përcjellin shqisat tona (dëgjimi, shikimi, shijimi, nuhatja 
dhe ndjenja) Kjo vlen për çdo situatë të jetës në të cilën 
jemi, duke përfshirë shërimin. Mbaj mend, ne ecim me 
ane te besimit, jo me ane te shikimit. Është 
jashtëzakonisht e rëndësishme për ne që të mësojmë të 
shpallim "Fjalën e Perëndisë" mbi rrethanat tona 
natyrore. Edhe Perëndia nuk tha atë që pa (errësirën) 
kur krijoi botën, por foli atë që donte te krijonte (dritën). 
Si një besimtar i rilindur, Jezusi tashmë te ka shëruar, 
çliruar dhe shpëtuar nga çdo sëmundje dhe pikëllim. 
 
2. Sa herë që lexon në lidhje me shërbesen e Jezusit në 
shkrimet e shenjta, kushtoji vëmendje të veçantë fjalëve 
"të gjithë" dhe "çdo". 

 

Shkrimet e begatisë 
(Shkrimet nga ALBB) 

 
Zanafilla 13: 2, 5-6, 14-17 
2 Abrami ishte shumë i pasur me bagëti, argjend dhe ar.  
5 Edhe Loti, që udhëtonte bashkë me Abramin, kishte 

kope bagëtish dhe çadra. 6Dhe vendi nuk ishte në gjendje 

t'i mbante, po të banonin bashkë, sepse pasuritë e tyre 

ishin aq të mëdha sa nuk mund të qëndronin bashkë. 14 

Dhe Zoti i tha Abramit, mbas ndarjes së Lotit prej tij: "Ço 

tani sytë e tu dhe shiko nga vendi ku je drejt veriut e jugut; 

drejt lindjes dhe perëndimit; 15 Tërë vendin që sheh, unë 

do të ta jap ty dhe pasardhësve të tu, përgjithnjë. 16 Dhe 

do t'i bëj pasardhësit e tu si pluhurin e tokës; prandaj në 

se dikush mund të llogarisë pluhurin e tokës, do të mund 

të llogarisë edhe pasardhësit e tu. 17 Çohu në këmbë, bjeri 

rreth e qark vendit, sepse unë do të ta jap ty".  

------ 
Zan. 14: 22-23 
22 Por Abrami iu përgjigj mbretit të Sodomës: "Unë kam 

ngritur dorën time drejt Zotit, Perëndisë Shumë të Lartë, 

zotërues i qiejve dhe i tokës, 23 që nuk do të merrja asgjë 

nga ajo që të përket, as edhe një fije apo një lidhëse 

këpucësh, me qëllim që ti të mos thuash: "Unë e pasurova 

Abramin". 

------ 
Zan. 17: 5-7 
5 Dhe nuk do të quhesh më Abram, por emri yt do të jetë 

Abraham, sepse unë të bëj babanë e një shumice 

kombesh. 6 Do të të bëj shumë frytdhënës. Pastaj do të 

bëj prej teje kombe dhe prej teje kanë për të dalë 

mbretër. 7 Dhe do të caktoj besëlidhjen time midis meje 

dhe teje, si dhe me pasardhësit e tu, nga një brez në një  

 

 

 

brez tjetër; kjo do të jetë një besëlidhje e përjetshme, me 

të cilën unë do të marr përsipër.  

------ 
Zan. 26: 12-14 
12 Isaku mbolli në atë vend dhe po atë vit korri një 

prodhim njëqind herë më të madh; dhe Zoti e bekoi. 13 Ky 

njeri u bë i madh dhe vazhdoi të rritet derisa u bë 

jashtëzakonisht i madh. 14 Ai arriti të zotërojë kope 

dhensh dhe qesh dhe kishte një numër të madh 

shërbëtorësh. Kështu filistenjtë e patën zili,  

------ 
Zanafilla 30:43 
43 Kështu ai u bë shumë i pasur dhe pati një numër të 

madh kopesh, shërbëtoresh, shërbëtorësh, devesh dhe 

gomarësh.  

------ 
Zanafilla 39: 2-3 
2 Zoti qe me Jozefin, dhe ky pasurohej dhe banonte në 

shtëpinë e zotërisë së tij, egjiptasit. 3 Dhe zotëria e tij e pa 

që Zoti qe me të dhe që Zoti e sillte mbarë në duart e tij 

gjithçka bënte.  

------ 
Eksodi 3: 7-8 
7 Pastaj Zoti tha: "Sigurisht që e kam parë pikëllimin e 

popullit tim që ndodhet në Egjipt dhe e kam dëgjuar 

britmën e tij për shkak të shtypësve të tij, sepse i njoh 

vuajtjet e tij. 8 Kështu zbrita për ta çliruar nga dora e 

egjiptasve dhe për ta çuar nga ky vend në një vend të mirë 

dhe të hapur, në një vend ku rrjedh qumështi dhe mjalti, 

në vendin ku ndodhen kanaanenjtë, hitenjtë, amorenjtë, 

perezenjtë, hivenjtë dhe jebusenjtë.  

------ 
LiP.8:18 
18 Por kujto Zotin, Perëndinë tënd, sepse ai të jep forcën 
për të fituar pasuri, për të ruajtur besëlidhjen për të cilën 
Ai iu betua etërve të tu, ashtu siç është në fuqi sot.  

------ 
LiP. 28: 1-2 
 1 "Tani, në rast se ti i bindesh me zell zërit të Zotit, 

Perëndisë tënd, duke pasur kujdes të zbatosh tërë 

urdhërimet e tij që sot unë po të urdhëroj, do të ndodhë 

që Zoti, Perëndia yt, do të të lartësojë mbi të gjitha 

kombet e dheut; 2 të gjitha këto bekime do të bien mbi ty 

dhe do të të zënë, në rast se dëgjon zërin e Zotit, 

Perëndisë tënd:  

------ 
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LiP.28:11 
11 Zoti, Perëndia yt, do të të mbushë me të mira, me frytin 

e barkut tënd, me frytin e bagëtisë sate dhe me frytin e 

tokës sate në vendin që Zoti u betua t'u japë etërve të tu.  

------ 
LiP.29: 9 
Respektoni, pra, fjalët e kësaj besëlidhje dhe zbatojeni në 

praktikë, me qëllim që të keni mbarësi në çdo gjë që bëni.  

------ 
LiP. 30: 19-20 
19 Unë marr sot si dëshmitarë kundër teje qiellin dhe 

tokën, që unë të kam vënë përpara jetës dhe vdekjes, 

bekimit dhe mallkimit; zgjidh, pra, jetën që të mund të 

jetoni ti dhe pasardhësit e tu, 20 dhe të mund ta duash 

Zotin, Perëndinë tënd, t'i bindesh zërit të tij dhe të 

qëndrosh i lidhur ngushtë me të, sepse ai është jeta jote 

dhe gjatësia e ditëve të tua, kështu që ti të mund të jetosh 

në vendin që Zoti u betua t'u japë etërve të tu: Abrahamit, 

Isakut dhe Jakobit".  

------ 
Jozueu 1: 5 
5 Askush nuk do të mund të të kundërshtojë gjatë tërë 

ditëve të jetës sate; ashtu siç kam qenë me Moisiun, 

kështu do të jem me ty; nuk do të të lë, as nuk do të të 

braktis.  

------ 
Jozueu 1: 8 
8 Ky libër i ligjit mos u ndaftë kurrë nga goja jote, por 

mendohu për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh sipas 

të gjitha atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh 

sukses në veprimet e tua, atëherë do të përparosh.  

------ 
2 Mbretërve 18: 7 
7 Kështu Zoti mbeti pranë tij, dhe atij i dilnin mbarë të 

gjitha ndërmarrjet e tij. Ngriti krye kundër mbretit të 

Asirisë dhe nuk iu nënshtrua më; 

------ 
2 Kronikave 26: 5 
5 Ai kërkoi Perëndinë gjatë jetës së Zakarias, që kuptonte 

vegimet e Perëndisë; dhe përderisa kërkoi Zotin, Perëndia 

e begatoi.  

------ 
Psalmi 1: 3 
3 Ai do të jetë si një pemë e mbjellë gjatë brigjeve të 

ujit, që jep frytin e tij në stinën e tij dhe të cilit gjethet 

nuk i fishken; dhe gjithçka bën do të ketë mbarësi.  

------ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Psalmi 35:27 
27Këndofshin dhe gëzofshin ata që kanë në zemër 

çështjen time të drejtë dhe thënçin vazhdimisht: "Lëvduar 

qoftë Zoti,  që e do paqen e shërbëtorit të tij".  

------ 
Psalmi 37: 25-26 
25 Unë kam qenë fëmijë dhe tani jam plakur, por nuk 

e kam parë kurrë të drejtin të braktisur dhe 

pasardhësit e tij të lypin bukë.  26 Ai ka mëshirë dhe 

jep kurdoherë hua; dhe pasardhësit e tij janë në 
bekim..  

------ 
Fjalët e Urta 3: 9-10 
9 Ndero Zotin me pasurinë tënde dhe me prodhimet e 
para të çdo të ardhure që ke: 10 hambarët e tu të grurit 

do të jenë plot e përplot dhe vozat e tua do të gufojnë me 

musht.  

------ 
Fjalët e Urta 10:22 
22 Bekimi i Zotit pasuron dhe ai nuk shton asnjë vuajtje.  

------ 
Fjalët e Urta 13:22 
22 Njeriu i mirë i lë një trashëgim bijve të bijve të tij, por 

pasuria e mëkatarit vihet mënjanë për të drejtin.  

------ 
Fjalët e Urta 19:17 
17 Ai që ka mëshirë për të varfrin i jep hua Zotit, i cili do 

t'ia kthejë ato që i ka dhënë.  

------ 
Fjalët e urta 22: 7 
7 I pasuri sundon mbi të varfrit, dhe huamarrësi është 

skllav i huadhënësit.  

------ 
Fjalët e urta 28:13 
13 Kush i fsheh shkeljet e tij nuk do të ketë mbarësi; por 

ai që i rrëfen dhe i braktis ato, ka për të fituar mëshirën.  

------ 
Pred. 11: 1 
1 Hidh bukën tënde mbi ujërat, sepse pas shumë kohe do 

ta gjesh përsëri.  

------ 
Isaia 1:19 
19 Në rast se jeni të gatshëm të bindeni, do të hani gjërat 

më të mira të vendit; 

------ 
Isaia 48:15, 17 
15.Unë, unë i fola, po, unë e thirra, e bëra të vijë dhe do 

të bëj që veprimi i tij të shkojë mbarë.17 Kështu thotë 

Zoti, Çliruesi yt, i Shenjti i Izraelit: "Unë jam Zoti, 
Perëndia yt, që të mëson për të mirën tënde, që të 

udhëheq nëpër rrugën që duhet të ndjekësh.   
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Isaia 55:11 
11 Kështu do të jetë fjala ime e dalë nga goja ime; ajo nuk 

do të më kthehet bosh mua, pa kryer atë që dëshiroj dhe 

pa realizuar plotësisht atë për të cilën e dërgova.  

------ 
Hagai 2: 7-9 
7 do t'i bëj të dridhen gjithë kombet; dëshira e gjithë 

kombeve do të vijë dhe unë do ta mbush këtë tempull me 

lavdi", thotë Zoti i ushtrive. 8 "Argjendi është imi, ari është 

imi", thotë Zoti i ushtrive.  9 "Lavdia e këtij tempulli të 

fundit do të jetë më e madhe nga ajo e të mëparshmit", 

thotë Zoti i ushtrive; "dhe në këtë vend unë do të sjell 

paqen"", thotë Zoti i ushtrive.  

------ 
Malakia 3: 10-12 
10 Sillni gjithë të dhjetat në shtëpinë e thesarit, që të ketë 

ushqim në shtëpinë time dhe pastaj më vini në provë për 

këtë gjë", thotë Zoti i ushtrive, "në se unë nuk do t'i hap 

pragjet e qiellit dhe nuk do të derdh mbi ju aq shumë 

bekim, sa nuk do të keni vend të mjaftueshëm ku ta shtini. 
11 Përveç kësaj do të qortoj shumë për ju gllabëruesin, me 

qëllim që ai të mos shkatërrojë më frytin e tokës suaj, dhe 

vreshti juaj nuk do të reshtë të sjellë për ju fryt në fushë", 

thotë Zoti i ushtrive. 12 "Të gjitha kombet do t'ju shpallin 

të lumtur, sepse ju do të jeni një vend kënaqësish", thotë 

Zoti i ushtrive.  

------ 
Mateu 6: 19-21 
19 Mos mblidhni për vete thesare mbi tokë, ku i brejnë 

tenja dhe ndryshku, dhe ku vjedhësit shpërthejnë dhe 

vjedhin, 20 përkundrazi mblidhni për vete thesare në qiell, 

ku as tenja as ndryshku nuk prishin dhe ku vjedhësit nuk 

shpërthejnë dhe nuk vjedhin. 21 SSepse ku është thesari 

juaj do të jetë edhe zemra juaj. 

------ 
Mateu 6: 25-26, 28, 30, 32-33 
25 Prandaj po ju them: mos u shqetësoni për jetën tuaj, 

për atë që do të hani ose do të pini, as për trupin tuaj, për 

atë që do të vishni. A nuk është vallë jeta më me vlerë se 

ushqimi dhe trupi më me vlerë se veshja? 26 Vini re zogjtë 

e qiellit: ata nuk mbjellin, nuk korrin dhe nuk mbledhin në 

hambarë; megjithatë Ati juaj qiellor i ushqen. A nuk vleni 

ju shumë më tepër se sa ata?28 DPse shqetësoheni për 

veshjen tuaj? Vini re si rriten zambakët e fushës: ata nuk 

lodhen dhe nuk tjerrin; 30 Tani nëse Perëndia e vesh 

kështu barin e fushës, që sot është dhe nesër hidhet në 

furrë, vallë nuk do t'ju veshë shumë më tepër ju, njerëz 

besimpakë?32 Sepse janë paganët ata që kërkojnë të 

gjitha këto gjëra; Ati juaj qiellor, pra, e di mirë se ju keni 

nevojë për të gjitha këto gjëra. 33 Por para së gjithash 

kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij dhe të 

gjitha këto gjëra do t'ju shtohen. 

 

------ 
 

 
Marku 4:19 
19 por shqetësimet e kësaj bote, mashtrimet e pasurisë 

dhe lakmitë për gjëra të tjera që hynë, e mbyten fjalën 

dhe ajo bëhet e pafrytshme.  

------ 
Marku 4: 20-25 
20 Kurse ata që e morën farën në tokë të mirë, janë ata që 

e dëgjojnë fjalën, e pranojnë dhe japin fryt: një tridhjetë, 

tjetri gjashtëdhjetë dhe tjetri njëqind''. 21 Pastaj u tha 

atyre: ''A merret vallë llamba për ta vënë nën babune ose 

nën shtrat? A nuk vihet mbi dritëmbajtësen? 22 Sepse nuk 

ka asgjë të fshehtë që të mos zbulohet, as kurrgjë sekrete 

që të mos dalin në dritë. 23 Kush ka veshë për të dëgjuar, 

le të dëgjojë!'' 24 Dhe u tha atyre: ''Vini re atë që dëgjoni. 

Me atë masë që ju matni, do t'iu matet juve; edhe juve që 

dëgjoni do t'iu jepet edhe më. 25 Sepse atij që ka, do t'i 

jepet, por atij që s'ka, do t'i merret edhe ajo që ka.  

------ 
Marku 4: 23-29 
23 Kush ka veshë për të dëgjuar, le të dëgjojë!'' 24 Dhe u 

tha atyre: ''Vini re atë që dëgjoni. Me atë masë që ju 

matni, do t'iu matet juve; edhe juve që dëgjoni do t'iu 

jepet edhe më. 25 Sepse atij që ka, do t'i jepet, por atij që 

s'ka, do t'i merret edhe ajo që ka. 26 Tha akoma: 

''Mbretëria e Perëndisë është si një njeri që hedh farën në 

dhe. 27 Dhe natën dhe ditën, ndërsa ai fle dhe çohet, fara 

mbin dhe rritet, pa e ditur ai se si. 28 Sepse dheu prodhon 

vetvetiu më parë kërcellin, pastaj kallirin, dhe më në fund 

kallirin plot me kokrra. 29 Dhe kur fryti piqet, menjëherë 

korrësi i vë draprin, sepse erdhi koha e korrjes.  

------ 
Luka 6:38 
38 Jepni dhe do t'ju jepet: një masë e mirë, e ngjeshur, e 

tundur, gufuese do t'ju derdhet në gji, sepse me atë masë 

që do të matni, do t'ju matet edhe juve gjithashtu''.  

------ 
Luka 7:23 
23 I lumi ai që nuk do të skandalizohet prej meje!''.  

------ 
Luka 12:15 
15 Pastaj u tha atyre: ''Kini kujdes dhe ruhuni nga 

koprracia, sepse jeta e njeriut nuk qëndron në 

mbushullinë e gjërave që zotëron''.  
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Luka 12:21 
21 Kështu i ndodh atij që grumbullon thesare për vete dhe 

nuk është i pasur ndaj Perëndisë''.  

------ 
Lluka 16: 10-12 
10 Kush është besnik në të vogla, është besnik edhe në të 

mëdhatë; dhe kush është i padrejtë në të vogla, është i 

padrejtë edhe në të mëdhatë. 11 Pra, në qoftë se ju nuk 

keni qenë besnikë në pasuritë e padrejta, kush do t'ju 

besojë pasuritë e vërteta? 12 Dhe, në qoftë se nuk keni 

qenë besnikë në pasurinë e tjetrit, kush do t'ju japë 

tuajën?  

------ 
Romakëve 13: 7-8 
7 I jepni, pra, secilit atë që i takon: tatimin atij që i përket, 

druajtje atij që është për t'u druajtur, nderimin atij që 

është për nderim. 8 Mos i kini asnjë detyrim askujt, 

përveçse ta doni njëri-tjetrin, sepse ai që e do tjetrin e tij 

e ka përmbushur ligjin.  

------ 
1 Kor.13: 3 
3 Edhe sikur të ndaja gjithë pasuritë e mia për të ushqyer 

të varfrit dhe ta jepja trupin tim që të digjej, e të mos kisha 

dashuri, nuk do të më vlente asgjë!  

------ 
2 Kor. 8:9 
9 Sepse ju e njihni hirin e Zotit tonë Jezu Krisht, i cili, duke 

qenë i pasur, u bë i varfër për ju, që ju të bëheni të pasur 

me anë të varfërisë së tij.  

------ 
2 Kor. 9: 6 
6 Dhe ju them këtë: Ai që mbjell me kursim, do të korrë po 

me kursim; dhe ai që mbjell dorëhapur edhe do të korrë 

dorëhapur.  

------ 
2 Kor. 9: 8, 11 
8 Dhe Perëndia mund të bëjë që gjithë hiri të teprojë për 

ju, aq sa mbasi të keni gjithnjë mjaft në çdo gjë, t'ju 

teprojë për çfarëdo pune të mirë, 11 dhe atëherë do të 

pasuroheni për të qenë dorëdhënë, duke i sjellë 

nëpërmjet nesh falënderim Perëndisë.  

------ 
Galatasve 3: 13-14 
13 Krishti na shpengoi nga mallkimi i ligjit, sepse u bë 

mallkim për ne (duke qenë se është shkruar: ''I mallkuar 

është kushdo që varet në dru''), 14 që bekimi i Abrahamit 

t'u vijë johebrenjve me anë të Jezu Krishtit, që ne të 

marrim premtimin e Frymës me anë të besimit.  

------ 
Efesianëve 4:28 
28 Ai që vidhte, le të mos vjedhë më, por më tepër të 

mundohet duke bërë ndonjë punë të mirë me duart e 

veta, që të ketë t'i japë diçka atij që ka nevojë.   
 

 

 
1 Timoteut 6: 17-19 
17 Porositi të pasurit e kësaj bote të mos jenë krenarë, dhe 

të mos i mbajnë shpresat në pasurinë që është e pasigurt, 

por në Perëndinë e gjallë, i cili na jep gjithçka bujarisht për 

ta gëzuar, 18 të bëjnë të mira, të bëhen të pasur në vepra 

të mira, të jenë bujarë dhe të gatshëm për të dhënë, 19 

duke mbledhur si thesar një themel të mirë për të 

ardhmen, për të arritur jetën e përjetshme.  

------ 
Hebrenjve 7: 8 
8 Veç kësaj ata që i marrin të dhjetat janë njerëzit që 

vdesin, kurse atje i merr ai për të cilin dëshmohet se rron.  

------ 
Hebrenjve 11: 6 
6 Edhe pa besim është e pamundur t'i pëlqesh Atij, sepse 

ai që i afrohet Perëndisë duhet të besojë se Perëndia 

është, dhe se është shpërblyesi i atyre që e kërkojnë atë.  

------ 
3 Gjonit 1: 2 
2 Shumë i dashur, unë dëshiroj të kesh mbarësi në çdo gjë 

dhe të gëzosh shëndet të mirë, ashtu si ka mbarësi shpirti 

yt.  

 
 
 
 
 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
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Ngritja, Trajnimi dhe Pajisja e një Brezi të Ri Besimtarësh! 

(Efesianët 4:11-12) 
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