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(2.08 – The Ministry of Laying On Of Hands) 

 (Shkrimet nga ALBB) 

 
A. Doktrina e Krishtit 

 

 

Shtrirja e duarve është "një" nga gjashtë parimet themelore në doktrinën e Zotit Jezu Krisht, të renditur tek  

Hebrenjve 6: 1-2. 

 

Hebrenjve 6: 1-2 
1 Prandaj, duke e lënë fjalën e fillimit të Krishtit, le të synojmë përkryerjen, pa hedhur përsëri themel pendimi nga vepra të 

vdekura dhe nga besimi te Perëndia,randaj, duke e lënë fjalën e fillimit të Krishtit, le të synojmë përkryerjen, pa hedhur 

përsëri themel pendimi nga vepra të vdekura dhe nga besimi te Perëndia, 2 nga doktrina për pagëzimet, të vënies së 

duarve, të ringjalljes të të vdekurve dhe të gjyqit të përjetshëm;  

 

1. Pendimi. 
 
2. Besimi tek Perëndia. 
 
Efesianëve 2: 8-9 
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. 

 

3. Doktrina e pagëzimeve. 
Ka 3 lloje pagëzimesh të përmendura në Dhiatën e Re. 

 

• 1st Lindja e Re - një person është i lindur përsëri dhe i pagëzuar nga Fryma e Shenjtë në Trupin e Krishtit. 

• 2nd Pagëzimi i Ujit - shenja e jashtme e një hiri të brendshëm. 

• 3rd Pagëzimi në Frymën e Shenjtë - me dëshminë e Biblës për të folur në gjuhë të tjera. 

 

4.Vendosja e duarve. 
 
5.Ringjallja e të vdekurve. 
 
6.Gjykimi i përjetshëm. 
 

B. Doktrina e vendosjes së duarve 
 

Vendosja e duarve është një temë që gjendet në të tërë Biblën; 

3 shembuj - Dhiata e Vjetër: 

 

Eksodi 29:10, 15, 19 
10 "Pastaj do të afrosh demin e vogël para çadrës së mbledhjes; dhe Aaroni dhe bijtë e tij do të vënë duart e tyre mbi kokën 

e demit të vogël. 15 "Pastaj do të marrësh një nga deshtë dhe Aaroni dhe bijtë e tij do të vënë duart e tyre mbi kokën e 

dashit; 19 "Pastaj do të marrësh dashin tjetër, dhe Aaroni dhe bijtë e tij do të vënë duart e tyre mbi kokën e dashit. 

 

• Papërsosmëritë e adhuruesve u transferuan me anë të besimit tek sakrifica   

• Duke qenë një lloj i Krishtit - dhe përsosmëritë e sakrificës së marrë me anë të besimit.  

 

(LiP. 34: 9) 
9 Atëherë Jozueu, bir i Nunit, u mbush me frymën e diturisë, sepse Moisiu kishte vënë duart mbi të; kështu bijtë e Izraelit 

iu bindën atij dhe vepruan ashtu si e kishte urdhëruar Moisiun Zoti. 
 

• Çfarëdo që Moisiu kishte, u transferua te Jozueu me vendosjen e duarve.  
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• Sot fuqia e Perëndisë transmetohet me anë të besimit nëpërmjet shërbyesit tek kërkuesi.  

• Praktika më e zakonshme është vendosja e duarve atyre që janë duke u ngritur në pozitë dhe ndahen veçmas 

për shërbesën. 

 

Veprat 13: 2-3 
2 Dhe, ndërsa po kryenin shërbesën e Zotit dhe po agjëronin, Fryma e Shenjtë tha: ''M'i ndani veç Barnaban dhe Saulin për 

veprën për të cilën i kam thirrur''.3 Atëherë, pasi agjëruan dhe u lutën, vunë duart mbi ta dhe i nisën. 

 

 

C. Vendosja e duarve në masë 
 

Ka dy ekstreme të kësaj praktike në botën e kishës: 

 

1.    Vendosja e duarve për t'i konfirmuar ata - për shembull, në disa kisha, një person merr Frymën e Shenjtë në këtë 

mënyrë, por ky është thjesht një ritual dhe formalitet dhe asgjë nuk ndodh. 

 

2.    Vendosja e duarve për të marrë të gjitha llojet e dhuntive - që nuk janë sipas Dhjatës së Re. 

 
Duhet ta studiojmë me kujdes Dhiatën e Re për të parë se si e praktikuan këtë doktrinë Jezusi dhe apostujt. 
 

D. Shembulli i Jezusit dhe i apostujve. 

 
Vetë Jezusi e përdori lirshëm vendosjen e duarve për shërimin e njerëzve. 
 
Marku 6: 5 
Dhe nuk mundi të kryejë aty asnjë vepër të pushtetshme, përveçse shëroi disa të lëngatë, duke vënë mbi ta duart. 

 

• Duket, pra, se vendosja e duarve do të funksionojë kur asgjë tjetër nuk do të funksionojë!   
 
Mateu 8: 14-15 
14 Pastaj Jezusi hyri në shtëpinë e Pjetrit dhe pa që e vjehrra ishte në shtrat me ethe. 15 Dhe ai ia preku dorën, dhe ethet e 

lanë. dhe ajo u ngrit dhe nisi t'u shërbejë. 

 

Marku 8: 22-25 
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. 

 

• I verbëri u shërua nga vendosja e duarve të Jezusit.  

• Bibla thotë se ai i vuri duart mbi të dy herë - është e saktë biblikisht për të vendosur duart për herë të dytë në 

një person të sëmurë, nëse është e nevojshme. 

 

Marku 7:32-35 
32 Dhe i paraqitën një të shurdhët që mezi fliste, dhe iu lutën t'i vërë duart mbi të. 33 Si e mori veçmas, larg turmës, ia 

shtiu gishtërinjtë në vesh dhe mbasi e pështyu ia preku gjuhën. 34 Pastaj i drejtoi sytë nga qielli, psherëtiu dhe i tha: 

''Effatha'', që do të thotë: ''Hapu!''. 35 Dhe menjëherë iu hapën veshët, iu zgjidh nyja e gjuhës dhe foli rrjedhshëm.   

 

• Vini re se në dy rastet e mësipërme grupe njerëzish i sollën Jezusit të verbërin dhe të shurdhërin - sepse ata dhe 

të sëmurët besonin në vendosjen e duarve. 

• Nëse do që vendosja e duarve të funksionjë për ty, ti duhet të besosh në atë me anë të besimit.  
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Marku 5: 21-23 
21 Dhe kur Jezusi kaloj përsëri në bregun tjetër me barkë, një turmë e madhe u mblodh rreth tij; dhe ai qëndroj në breg të 

detit. 22 Atëherë erdhi një nga krerët e sinagogës, me emër Jair, që, kur e pa, i ra ndër këmbë, 23 dhe ju lut me të madhe 

duke thënë: ''Ime bijë është duke dhënë shpirt; eja, vëri duart mbi të që të shërohet dhe të jetojë!'' 

 

• Jairi besonte në vendosjen e duarve - ai nuk tha, "eja dhe lutu për të" ose "eja dhe shëroje atë", ai tha, eja dhe 
vendos duart mbi të që ajo të shërohet" 

• Në vargun 41 thuhet "dhe ai e kapi vajzën nga dora" dhe ajo u ringjall nga të vdekurit. 

 

Ndërsa Jezusi vuri duart mbi të sëmurët, Ai gjithashtu na nxit si besimtarë të bëjmë të njëjtën gjë; 

 

Marku 16:18 
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'' 

 

Kush do t'i vërë duart mbi të sëmurët? 
Marku 16:15-18 
15 Pastaj u tha atyre: ''Dilni në mbarë botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese; 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''. 

 

VEPRAT 5:12 
12 Dhe shumë shenja dhe mrekulli bëheshin në mes të popullit nëpërmjet duarve të apostujve. Të gjithë me një mendje të 

vetme mblidheshin nën portikun e Salomonit. 

 
Apostulli Paul praktikoi vënien e duarve kur përfundoi në një ishull; 
 

Vep. 28: 8-9 
8 Dhe ndodhi që i ati i Publiusit dergjej në shtrat, i sëmurë me ethe dhe me dizenteri; Pali i shkoi dhe mbasi ishte lutur, vuri 

duart mbi të dhe e shëroi. 9 Mbas kësaj edhe banorë të tjerë të ishullit që kishin sëmundje vinin tek ai dhe u shëruan; 

 

Apostulli Paul praktikoi shtrirjen e duarve mbi rrobat, të cilat u vendosën më pas te të sëmurët - jo vetëm që të sëmurët 

shëroheshin, por edhe demonët largoheshin; 

 

Veprat 19: 11-12 
11 Dhe Perëndia bënte mrekulli të jashtëzakonshme me anë të duarve të Palit, 12 aq sa mbi të sëmurët sillnin peshqirë dhe 

përparëse që kishin qenë mbi trupin e tij, dhe sëmundjet largoheshin prej tyre dhe frymërat e liga dilnin prej tyre. 

 

• Të thuash që sot nuk mund të vendosim duart mbi të sëmurët, është njësoj sikur të thuash që një nga parimet 

themelore të doktrinës së Krishtit nuk është më, dhe kjo nuk është e vërtetë. 

 

 

 

E. Këto shenja do t'i ndjekin. 
 
Jezusi nuk tha se këto shenja do të ndjekin vetëm apostujt, predikuesit, mësuesit. Ai tha: "Këto shenja do t'i ndjekin 
ata që besojnë ..." 
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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''.  

 

Kush mund të vendosë duart mbi të sëmurët? Besimtarët munden! 
 

F. Metodat 
 

Vendosja e duarve mund të bëhet në dy mënyra: 
 

1.    Çdo besimtar mund t'i vërë duart një bashkëbesimtari si një pikë kontakti për të çliruar besimin dhe të presë që ai 

person të shërohet. 

 

2.   Ka një një shërbesë për vendosjen e duarve - një vajosje e veçantë. 

• Sipas vullnetit të Perëndisë, një person mund të vajoset në mënyrë të mbinatyshme me fuqi shëruese, si Jezusi 

dhe Pali. 

• Kur person që ka këtë shërbesë të vënies së duarve mbi të sëmurët, në bindje ndaj ligjit frymëror të kontaktit 

dhe transmetimit, duart e tij transmetojnë fuqinë shëruese të Perëndisë në trupin e të sëmurëve, duke sjellë 

shërim. 

 

 
 

JEZUSI ËSHTË ZOT!  


