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2.15 - Parimi biblik - foli malit tënd.
(2.15 - The Bible Principle - Speak To Your Mountain)
(Shkrimet nga ALBB)

1. Foli malit ose problemit tënd që po përballon në jetë!
Shkrimet bazë:
Marku 11: 20-26 (Jezusi duke folur)
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''.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''.

2. Një shembull nga Dhjata e Vjetër për një besimtar të rilindur të Besëlidhjes së Re
Davidi dhe Goliathi - 1 Samuelit 17
1 Samuel 17:1-3
1

Filistenjtë i mblodhën trupat e tyre për luftë; u mblodhën në Sokoh, që është pronë e Judës, dhe e ngritën kampin e tyre
në Efes-Damim midis Sokohut dhe Azekahut. 2 Edhe Sauli dhe njerëzit e Izraelit u mblodhën dhe e ngritën kampin e tyre në
luginën e Terebintos, dhe u rreshtuan për betejë kundër filistenjve. 3 Filistenjtë ndodheshin në mal nga një anë dhe Izraeli
ishte në mal nga ana tjetër, dhe midis tyre ndodhej lugina.

3. Skena e betejës.
1 Samuelit 17: 1-11

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ushtria e Filistejve u mblodh kundër ushtrisë së Saulit.
Të dy ishin në anët e kundërta të malit, përballë njëri-tjetrit me një luginë në mes.
Goliathi, kampion i Filistejve, përafërsisht (3.0m) i lartë, armatura - (57 kg)
I trajnuar si njeri lufte që nga rinia e tij (v 33), koka e shtizës (7.0 kg) shtiza me diametër të
madh
Goliath thërret dhe sfidon ushtrinë e Izraelit (kundër njeriut të Perëndisë dhe popullit të
Perëndisë) për 40 ditë - në mëngjes dhe në mbrëmje (V16).
Mali / Problemi / Goliathi yt do të të flasë të paktën dy herë në ditë, kur zgjohesh në mëngjes
dhe pak para se të shkosh në gjumë natën, këto janë kohët kur një person është më i dobët
dhe mund të ndikohet më shumë nga frika, dyshimi dhe mosbesimi.
Goliathi donte të luftonte njeriun e Perëndisë - ta rrëzonte Saulin (dhe vajosjen).
Sauli dhe Izraeli e dëgjoi sfidën e Goliadit dhe u trondit - humbi guximin, shpresën, dhe ishte
pa besim, një ushtri në këtë fushë, në këtë gjendje = nuk ka fitore!
Skena e betejës tregon realitetin e betejës që vazhdon në fushën frymërore dhe manifestohet
në tokë në sferën natyrore ose fizike të çdo qenieje njerëzore.
Në këtë histori të Davidit dhe të Goliathit ne shohim përfaqësimet e mëposhtme të
personazheve:
Skena e betejës = Konflikti midis Mbretërisë së Dritës dhe Mbretërisë së Errësirës.
Goliath = Satani
Ushtria filistine =Demonët e Satanit dhe frymëra të liga.
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Sauli = Njeriu i Perëndisë që ecën në Frikë, mosbesim, pa vajosje dhe pa besim te Perëndia dhe
te premtimet e Tij // Ushtria izraelite Njerëzit e Perëndisë ose familja e Tij.
Davidi Njeriu i Perëndisë që ecën në besim, vajosje dhe duke i besuar Perëndisë dhe
premtimeve të Tij.
4. Davidi u dërgua në Frontin e Betejës.
1 Samuelit 17: 12-30
• Isai dërgon Davidin në frontin e betejës me ushqim për të ushqyer tre vëllezërit e tij: Eliabi, i
parëlinduri, Abinadabi, Shamahu.
• Davidi lë çantën e tij në pjesën e pasme, tek furnizimet dhe shkon në betejë - ai është një njeri i
Perëndisë, një njeri me besim.
• Davidi është vetëm një i ri përafërsisht 17 vjeç dhe jo shumë i madh (v33 & v42).
• Ndërsa Davidi bisedon me Izraelin, Goliath flet për të sfiduar përsëri popullin e Perëndisë dhe ata u
frikësuan dhe ikën.
• v25-27 - Davidi dëgjon çfarë thotë Goliathi dhe u përgjigjet njerëzve të Izraelit (v26-25-27), çfarë
shpërblimi do të marrë njeriu, i cili vret Goliathin - Izraeli pa një gjigant, Davidi pa një çmim!
• Ky gjigant është një nga dy gjërat në sytë e tu, i rrezikshëm ose i vlefshëm.
• Është Goliathi yt, problemi yt, mali yt që qëndron aty dhe flet me ty - sëmundje, borxh, dështimi,
familja apo martesa e prishur, etj?
• Jezusi tha në Markun 11:23 që duhet t'i flisni malit tuaj dhe t'i thoni të zhvendoset.
• Mëso të ndryshosh qëndrimin tënd nga humbja në fitore - mëso të depërtosh!
• Davidi e kualifikon besimin e vet (besëlidhjen e tij me Perëndinë), ndërsa në të njëjtën kohë ai
kualifikon armikun e tij (i parrethprerë - pa një besëlidhje) v26.
• Davidi ishte i vetëdijshëm për besëlidhjen e tij të gjakut me Perëndinë nëpërmjet Abrahamit (Lip.28:7) 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.- Davidi i besoi
Perëndisë!
• Çdo njeri (besëlidhjeje) në fushën e betejës mund të kishte bërë të njëjtën gjë si Davidi!
• v28-30 - Vëllai i Davidit reagon me frikë ndaj besimit të Davidit në Perëndinë dhe e akuzon atë për
krenari. Besimi i Eliabit e kishte braktisur atë (zemrën e tij).
• Mos u nevrikos kur njerëzit flasin me besim - nuk ke të drejtë ta bësh këtë!
• Mos lejo që njerëzit të të tërheqin poshtë sepse ti flet me besim - fol, me zë sa më të lartë!

5. Davidi qëndron përpara Saulit.
1 Samuelit 17: 31-37
• v31-37 - Besimi i Davidit në Perëndi dhe rrëfimi i besimit, e solli atë para mbretit.
• Davidi tha që mos t'i lëshonte zemra, sepse ai do të luftonte - Davidi ishte një njeri besëlidhjes, i cili
mendoi së pari per besëlidhjen e tij dhe premtimet e Perëndisë sesa per madhësia e armikut.
• Sauli i thotë Davidit se ai është vetëm një i ri dhe Goliathi është stërvitur si njeri i luftës që nga rinia e
tij.
• Davidi i kujton Saulit kohën kur ariu dhe luani erdhën për të marrë qengjat nga kopetë e tij, si ai i ndoqi,
i luftoi dhe i mundi.
• David thotë se kur luani ngrihej përsëri, ai e kapte atë nga mjekra, e godiste dhe e vriste. Asnjë njeri i
zakonshëm apo i ri nuk mund ta kishte bërë këtë, ishte vajosja mbi të!
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5a. Kundërsulmi!
Kjo është ajo ku shumica e të krishterëve do të humbasin betejat e tyre dhe do të grabiten nga fitoret e tyre.
Në shumë luftëra do të shohësh për shembull se si ushtria "A" lufton ushtrisë "B" dhe fiton një fitore ndaj
ushtrisë "B" dhe për shkak të asaj fitore ushtria "A" ndihet e sigurtë, relaksohet dhe beson se ushtria "B" është
krejtësisht e mundur; Vetëm më vonë zbulon se ushtria "B" nuk u mposht plotësisht dhe ka ngritur një
kundërsulm dhe e mposht ushtrinë "A".
Ky është gjithashtu parimi që satani përdor kundër besimtarit të lindur përsëri dhe Jezusi na paralajmëron për
këtë parim.
Mateu 12: 43-45
43
"Tani kur fryma e ndyrë ka dalë nga një njeri, endet nëpër vende të thata, duke kërkuar qetësi, por nuk e
gjen. 44 Atëherë thotë: "Do të kthehem në shtëpinë time, nga kam dalë"; po kur arrin e gjen të zbrazët, të
pastruar dhe të zbukuruar; 45 atëherë shkon e merr me vete shtatë frymëra të tjera më të liga se ai, të cilët
hyjnë dhe banojnë aty; kështu gjendja e fundit e këtij njeriut bëhet më e keqe nga e mëparshmja. Kështu do t'i
ndodhë edhe këtij brezi të mbrapshtë''.
Një shembull i thjeshtë shërimi:
Një person është i sëmurë dhe ka kancer, dhe mjeku i thotë se do të vdesë, kështu që ai shkon në Bibël, tek
Fjala e Perëndisë, premtimet e Tij, gjen shkrimin për shërim, beson, e rrëfen atë, lufton luftën e mirë të Besimit
dhe merr shërimin me anë të besimit. Pas një kohe kanceri largohet krejtësisht dhe personi është shëruar. Pas
një kohe, simptomat kthehen tek trupi i personit dhe ai fillon të mendojë, rrëfejë dhe dyshojë se Perëndia e
shëroi herën e parë. Kanceri kthehet në trupin e tij sepse personi ka hapur derën për shëndetin e tij dhe më pas
e humb shërimin e tij, dhe kjo quhet - KUNDËRSULM!
Personi u shërua herën e parë nga Perëndia dhe nëpërmjet Fjalës së Tij në emrin e Jezusit. Personi u bë i sigurt
dhe i relaksuar në pozicionin e tij të besimit dhe mbajtjes pas shërimit të tij. Satanai e bëri personin të ndjejë
simptomat dhe pastaj, përmes mendimeve në mendje, e bëri atë të besojë se nuk është shëruar. Personi fillon
të flasë: "Mendoj se nuk jam shëruar" dhe ai merr atë që rrëfen. Për të marrë shërimin për herë të dytë është
më e vështirë se hera e parë sepse personi mendon se Perëndia nuk e shëroi herën e parë, kështu që pse duhet
ta shërojë tani, dhe kështu vjen humbja. Kjo mund të ndodhë me çdo fushë të jetës së një personi, jo vetëm
shërimin!
•
•
•
•

Davidi është nën vajosjen për të goditur dhe vrarë bishën me grushtin e tij dhe jo me forcë të
zakonshme.
Davidi i thotë Saulit se e njëjta gjë do t'i ndodhë Goliathit, sepse ai po sfidon ushtritë e Perëndisë së
gjallë.
Sauli e dallon vajosjen e Perëndisë mbi Davidin, atë që ai kishte dikur, dhe thotë shko dhe Zoti qoftë
me ju.
Vetëm vazhdo të shpallësh fitoret e tua dhe vajosja do të bëhet më e fortë - Davidi vazhdoi të shikojë
nëpërmjet syve të BESIMIT malin e hequr, këtë gjigant të shtrirë mbi tokë i vdekur.

6. Davidi u dërgua në betejë.
1 Samuelit 17: 38-52
• v38-40 - Sauli i jep Davidit armaturën e tij personale, më të mirën që mund të kishte në të gjithë
Izraelin, por Davidi e hedh poshtë atë.
• Davidi zgjodhi armën e tij jo sipas fuqisë së saj të zjarrit, ai zgjodhi armën që ai e dinte se Perëndia do
ta nderonte atë: gurin dhe hobenë!
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•
•
•

Davidi mori 5 gurë të lëmuar (nga vargjet biblike) nga përroi (uji i fjalës së Perëndisë) dhe i vuri në qesen
e bariut (zemrën e tij / shpirtin) dhe hobenë (gojën) e tij.
v41-47 - Goliath sheh se Davidi ka ardhur për të luftuar, qesh me të dhe e mallkon.
Davidi i përgjigjet Goliathit dhe i thotë se ti vjen tek unë me një shpatë, një shtizë dhe një mburojë, por
unë po vij tek ti në emër të Zotit të ushtrive, Perëndisë së ushtrisë së Izraelit, të cilin ti e ke fyer - Davidi
shpall besimin e tij dhe pozitën e tij të besëlidhjes në Mbretërinë e Perëndisë!

Ef.2: 11-13
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 qytetarinë
e Izraelit dhe të huaj për besëlidhjen e premtimit, pa pasur shpresë dhe duke qenë pa Perëndi në botë. 13 Por
tani, në Krishtin Jezus ju që dikur ishit larg, u afruat me anë të gjakut të Krishtit.
•
•
•
•
•
•
•
•

Davidi më tej deklaron se Zoti nuk shpëton me shtizën, sepse beteja është e Zotit dhe ai do të të japë
në duart tona (LiP.28: 7).
Mos lejo që gjigandi ose mali të të flasë, Davidi nuk e la Goliathin (djallin) të flasë më (fjalët e frikës),
Davidi e mbajti premtimin e Perëndisë para syve, në gojën e tij dhe e foli para malit.
v48-52 - Goliathi shkon drejt Davidit, por Davidi vrapoi drejt armikut të tij. Vrapo drejt frikës tënde
dhe mos ia kthe shpinën. Kur ia mbath nga ajo, ti i jep asaj më shumë autoritet dhe hapësirë për t'u
rritur më shumë.
Davidi merr një gur nga çanta e tij e bariut, e rrotullon atë dhe e godet Goliathin në ballë dhe ai bie në
tokë - jo i vdekur por i pavetëdijshëm ashtu si ariu dhe luani.
Davidi kishte mësuar nga e kaluara për të mos lejuar që djalli të ngrihet përsëri për ta sulmuar atë.
Vetëm për shkak se simptomat kanë ikur, vetëm për shkak se presioni i problemit është lehtësuar, mos
u largo nga beteja deri sa ta fitosh plotësisht (kundërsulmi).
*Davidi mori shpatën e Goliathit, qëndroi mbi të dhe ia preu kokën.
Kur djalli të mposhtet, të gjithë demonët e tjerë të vegjël do të tërhiqen dhe do të largohen gjithashtu!
Koka e djallit (fitorja) në dorën tënde është dëshmia jote, dhe Bibla thotë se ne fitojmë me gjakun e
qengjit dhe fjalën e dëshmisë sonë. Zbu.12:11

7. Besimtari i Dhiatës së Re në betejë .
Davidi është shembulli i një bestimtari të rilindur të Besëlidhjeje të Re dhe na tregon se çfarë të bëjmë dhe si t'i
luftojmë betejat në luftën frymore dhe të kemi fitore pozitive në të natyrshmen.
• Davidi kishte medituar rreth fjalës dhe besëlidhjes së tij me Perëndinë nëpërmjet Abrahamit, madje
edhe kur po kujdesej për delet. Ai ishte duke u përgatitur para se të vinte ndonjë betejë. Ai e përgatiti
BESIMIN e tij shumë mirë para betejës.
• Ai vrapoi drejt malit / problemit / Goliathit dhe jo larg prej tij, dhe ai nuk e lejoi problemin t'i

fliste më. Ai i shtoi veprime besimit të tij, në atë që besonte.
•
•
•

Ne gjithashtu duhet të flasim ose të rrëfejmë vazhdimisht Fjalën e Perëndisë drejt malit / problemit
/ Goliathit dhe gjithashtu mos ta lejojmë të na përgjigjet, qoftë edhe tek mendjet tona.
Ashtu si Davidi, ne shkojmë te Bibla për ujin e Fjalës së Perëndisë (përroi), nxjerrim vargje
biblike (5 gurët) dhe i vendosim ato në shpirtin tonë (çanta e bariut).
Ndërsa vrapojmë drejt malit / problemit / Goliathit ne marrim fjalën e Perëndisë prej zemrës
sonë dhe e shpallim atë me anë të besimit, nëpërmjet gjuhës (hobeja e Davidit) për të hequr
malin.
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8. Përfundim.
•
•
•
•

Ne si të krishterë duhet të jemi si Davidi, duhet ta vendosim fjalën e Perëndisë në zemrat tona, ta flasim
atë nga goja, të godasim djallin në kokë dhe të marrim Shpatën e Frymës dhe me të t'ia presim kokën.
Ne duhet ta meditojmë fjalën ditë e natë si Jozueu (Joz.1: 8), kështu që ne besojmë premtimet e
Perëndisë dhe lejojmë besimin tonë të rritet.
Davidi e njihte besëlidhjen e tij me Perëndinë, ai e besoi atë dhe veproi mbi të në besim. Ai besoi se
Perëndia do të nderonte fjalën e tij.
Davidi u përgatit mirë me BESIM para betejës me Goliathin! Fitoret e tij të kaluara e përgatitën atë
për luftën e ardhshme të BESIMIT.

Zoti po pret që ti ta bësh këtë, ai tashmë ka bërë gjithçka, por Ai nuk do ta bëjë atë për ty - kjo është
pjesa jote e besëlidhjes - Lip.30:19).
------------------------------------------------------------------------DEPËRTIMI YT NË SITUATËN TËNDE VARET NËSE E NJEH BESËLIDHJEN; NËSE E BESON ATË DHE NËSE
VEPRON NË TË ME BESIM.
--------------------------------------------------------------------------------

Foli malit ose problemit tënd, me të cilin ballafaqohesh në jetë!
Foli varfërisë, mungesës, borxhit, sëmundjes, lëngatës, zakoneve të këqija,
problemeve në familje dhe martesës, mendimeve të papastra ose të këqija,
hidhërimit, urrejtjes, faljes, dyshimit, mosbesimit, etj.
--------------------------------------------------------------------------------

Në autoritetin tënd si besimtar - urdhëro që ato të largohen në emrin e Jezusit!
---------------------------------------------------------------------------------

Izraeli dhe Sauli pa një gjigant, Davidi pa një çmim!
Ky gjigant është një nga dy gjërat në sytë e tu, i rrezikshëm ose i vlefshëm.

JEZUSI ËSHTË ZOT!
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